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7. neděle velikonoční
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

červená voda, Jakubovice, Písařov
loštice, Moravičany

 Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Jako jsi mne poslal do světa, 
tak i já jsem je poslal do světa.
A pro ně se zasvěcuji, 
aby i oni byli posvěceni v pravdě.

Jan 17,19

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa,
 je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, 
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

ŽALM 103   Hospodin si zřídil na nebi trůn.
1: Sk 1,15-17.20-26                            2: 1 Jan 4,11-16                                      Ev.: Jan 17,11b-19
Ordinárium: Ebenovo č. 504          příště latinské č. 509
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Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své 
vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. 
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.

leTniCe - SlAvnoST SeSlÁní dUCHA SvATÉHo
 Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky označují svátek slavený 50 dnů po veliké 
noci Kristova zmrtvýchvstání a 10 dnů po nanebevstoupení Páně. 

PoZvÁnkA nA SvATodUŠní viGilii
 Letnice jsou po Vánocích a Velikonocích třetím vr-
cholem křesťanského slavení. Církev děkuje Otci i Synu 
za dar Ducha Svatého. Stačí, obrazně řečeno, natáhnout 
ruku. (Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 

Jan 16,24.)
 v děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze za-
čneme letnice vigilií slavnosti Seslání ducha Svatého 
v sobotu 26. května v 18 hod.
 Jsou zváni všichni farníci. Nejen ti, kteří se připra-
vují na přijetí svátosti biřmování, ale i ti, kteří za svátost 
biřmování chtějí ve společenství živé víry Pánu, Trojjedi-
nému bohu poděkovat a jistě přijmout další požehnání. 
bohoslužba bude slavena na způsob vigilie velikonoční. 

o neděli SvATodUŠní 
ve vŠeCH FARnoSTeCH oBnovíMe SvÉ 

BiŘMovACí ZÁvAZkY.

 V letošním roce, který je věnován svátosti biřmování 
nabízí otec arcibiskup Jan výjimečnou příležitost pro ty, 
kteří tuto svátost ještě nepřijali a pro svůj věk nebo zdra-
votní problémy se nemohou účastnit přípravy k přijetí svátosti. 
Biřmování jim v letošním roce může být uděleno při svátosti pomazání nemocných. 

TUTo neděli JSTe ZvÁni: 
v Na májovou pobožnost a mši svatou, která se koná 20. května 2012 ve 14.30 hod v kapli 
sv. Martina na Olšanských horách. 
v Tuto neděli 20. května poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Mši svatou bu-
deme slavit v 15 hod.   P. František Eliáš
v V 15 hod. bude také slavena mše svatá v kostele svatých Jana a Pavla v Pobučí.  
    P. František Dostál 

kAToliCkÝ dŮM.Nejenom seniory zveme v úterý 29. května na Zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární seskupení Vašek, Jenda a Pepa. 
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

                         Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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PoUTě
ZAkončení MARiÁnSkÉHo MěSíCe 
Poutí k Šubrtově kapli zakončíme mariánský měsíc. Mše svatá 
bude slavena ve čtvrtek 31. května v 17.30 hod. 

PoUŤ do TiŠTínA A kŘTin. 
V sobotu 2. června jste zváni na pouť do Tištína, rodné farnos-
ti našeho kaplana Františka Dostála a na mariánské poutní mís-
to Křtiny.
Odjezd v 9 hod. z Valové, předběžná cena 220 – 250 Kč. Du-
chovní doprovod P. František Dostál. Hlaste osobně nebo na tel. 
583414512; 732805427.   Ludmila Korgerová 
Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Podle starého 
vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. 
Proto i starobylý název: Vallis baptismi – údolí křtu – Křtiny. Tra-
dice říká: Roku 1210 se zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bu-
kovince na rozkvetlém kaštanu. První písemnou zprávou je papež-
ská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 
18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější ba-
rokní svatyně dle návrhu architekta Giovanni Santiniho. Křtiny se 
v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly na-
zývány: První Ave.

* Do Koclířova o první sobotě v měsíci pojedeme až v červenci.  Ludmila Korgerová 

noC koSTelŮ.
Pořadatelé ve stovkách kostelů připravují programy pro noc koste-
lů, která se bude konat v celé české republice, na Slovensku i v Ra-
kousku v pátek 1. června 2012.
 V Zábřeze bude kostel sv. bartoloměje otevřen od 18 hod. až do půl-
noci a budete mít příležitost prohlédnout si také interiér opravovaného kostela sv. barbory. 
v programu noci kostelů vám u sv. Bartoloměje nabídneme: 
 Po celý večer a noc bude probíhat prezentace Charity, můžete zhlédnout výstavu malířů, 
Tadeáše Suppera (letos uplynulo 100 let od jeho narození) a Johana Ch. Sambacha, jejichž díla 
zdobí zábřežské kostely, a také absolvovat prohlídky věže, farního muzea a chóru. 
 Od 20 hod. nabídne RNDr. František John komentovanou prohlídku kostela a od 21 do 
23 hod. se můžete zúčastnit komentovaného pořadu „7 svátostí“. V čase od 22 hod. zahraje a 
zazpívá rytmická schola a akci zakončí „půlnoc v kostele“. 

k vÝSTAvě MAlíŘŮ bude v sobotu 2. června v 15 hod. v kostele sv. bartoloměje přednáška 
o dílech Johanna Christiana Sambacha v Zábřehu.
 Do dějin umění nás zasvětí Mgr. Gabriela Ondříková, která se umělecké činnosti J.Ch. 
Sambacha na Moravě věnovala ve své magisterské diplomové práci.

na ww.nockostelu.cz najdete podle krajů nebo diecézí všechny kostely, které jsou 
přihlášeny k noCi koSTelŮ, jejich adresu, historii i podrobný program. 
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UčíCí Se CíRkev – HieRARCHiCkÉ ZŘíZení CíRkve 
S odkazem na 1. čtení – Sk 1,15-17.20-26; KKC 874-879
 Církev je boží dílo, tělo Kristovo, jejímž prostřednictvím 
se nám dostává mnoha milostí. Víru v ní prohlašujeme ve vy-
znání víry. Milujeme ji a toužíme po tom, aby byla světlem pro 
svět a byla vidět jako „město ležící na hoře“.
 Ježíš Kristus přišel na svět, stal se člověkem, aby svým ži-
votem a smrtí lidstvo vykoupil a spasil. Tím vytvořil společen-
ství bratří a sester Kristových. Znovuzrozeni v Kristu jsou si 
všichni křesťané skutečně rovni co do důstojnosti i činnosti. 
Na základě této rovnosti všichni spolupůsobí na rozvoji Těla 
Kristova, každý podle svého postavení a úkolů. V církvi jsou 
různé služby, ale jedno poslání. 
 Nikdo si nemůže dát, či udělit službu sám. Ta musí být předána a poskytnuta. Církevní 
služba je udělována skrze zvláštní svátost. To předpokládá, že existují služebníci milosti, kte-
ré Kristus zplnomocnil a oprávnil. Od něho dostali biskupové a kněží posláni a zmocnění 
jednat „v osobě Krista, hlavy“. Jáhni pak moc sloužit božímu lidu v „diakonii“ liturgií slova 
a lásky. Službu, jejímž prostřednictvím ti, které Kristus poslal, vykonávají a dávají jako boží 
dar, církevní tradice nazývá „svátostí“. Církevní služba je udělována skrze zvláštní svátost.
 Církev tedy není žádný náhodný produkt nebo rozmar dějin. Církev je Pánovo společen-
ství nebo shromáždění (Kyriaké ekklésia), jak říkali první křesťané. Tím chtěli říci, že to není 
něco, co patří lidem, a s čím by si mohli lidé dělat, co chtějí. Je to boží projekt. Hned na jejím 
počátku jí dal Kristus určitou pevnou strukturu. Už to číslo – dvanáct apoštolů – vyjadřuje, 
že se jedná o nový Izrael. Ustanovení Dvanácti bylo zárodkem nového Izraele a zároveň po-
čátkem posvátné hierarchie. 
 HieRARCHie z řeckého „hieros arché“ znamená svatý počátek. Kdo je tímto svatým 
původem? Nikdo menší než bůh. On je původem (začátkem) všeho, tedy i církve.
 koleGiÁlní prvek v církvi spočívá v tom, že Kristus svěřil ucelenou víru společenství 
dvanácti apoštolů, jejichž následovníci řídí církev za předsednictví Petrova úřadu. „Kde je 
Petr, tam je církev.“ (sv. Ambrož 340 - 397)
 Z hlediska kolegiálního rysu mají v církvi nezastupitelné místo KONCILY. Avšak i v je-
jich církevních grémiích, v synodách a radách může rozmanitost obdarování a univerzalita 
světové církve přinášet své plody. 
 Posvátné povaze církevní služby je vlastní to, že má oSoBní charakter. I když Kristovi 
služebníci působí ve společenstvích, přesto vždy jednají také osobně. Každý je osobně povo-
lán: „Ty mě následuj!“ (Jan 21,22), aby byl ve společném poslání osobním svědkem. Osobně 
odpovědným tomu, který uděluje poslání. Jedná „v jeho osobě“ a pro ostatní osoby v církvi: 
„Já tě křtím ve jménu Otce.....“; „Já tě rozhřešuji....“
 Proto je svátostná služba v církvi zároveň kolegiální i osobní službou, která je vykonávána 
ve jménu Krista. To se projevuje jak ve vztazích mezi nástupcem Petra a biskupským sborem, 
tak ve vztazích mezi biskupem a jeho místní církví i péčí biskupského sboru o všeobecnou cír-
kev. 
 Výstižně tuto skutečnost vyjadřuje kardinál J. H. Newman: „Jsem povolán, abych dělal 
něco a byl něčím, k čemu není povolán nikdo jiný; mám pevné místo v božím plánu a na 
boží zemi, které nepřísluší nikomu jinému.“         P. Antonín Pospíšil 
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MARie GoReTTi – oSoBnoST
 Marietka byla odmalička velice zbožná. Její živou víru a lásku 
k Panně Marii lze chápat jako specifický rys její osobnosti. O ná-
boženských otázkách se vždy vyjadřovala zvláštním způsobem, 
jinak než ostatní. Okolo ruky nosívala omotaný růženec, který 
v době, kdy byla obtěžovaná Alessandrem sundávala, jen když jí 
zavazel při práci. V den vražedného útoku byl její růženec na-
lezen roztrhaný na místě přepadení. Marietka byla z ekonomic-
kých důvodů rodiny negramotná, avšak podle mnoha vyprávění 
měla pohotový úsudek, výbornou paměť a přirozené pedagogic-
ké schopnosti. Prý dokázala po nedělní mši zopakovat celé kázá-
ní. Projevovala se vysokou mírou empatie, což bylo znát především na jejím vztahu k souro-
zencům. Často také projevovala soucit a podporu potřebným. Po smrti svého tatínka utěšovala 
maminku slovy: „Maminko, nebojte se, bůh nás neopustí!“ byla skromná a nenáročná a jako 
většina dětí z chudých rodin se naučila hledat radost mimo hmotnou oblast. Jedinou její zná-
mou hračkou byla malá rezavá kostka, kterou si odnesla z Corinaldo. 
 Její vrah Alessandro Serenelli ji později popsal takto: „Měla pravidelné rysy tváře. Nijak 
zvlášť neupoutávala. Měla světlé vlasy, kaštanové oči a plnou tvář. Na svůj věk byla urostlá, ale 
ne tak, jak ji popsali nebo zobrazili. Mně sahala asi po ramena a já nejsem vysoký, měřím jen 
metr šedesát dva... Nebyla mimořádně krásná, byla tak akorát. Líbila se mi. Hlavu pokrývala 
černým šátkem, svázaným pod bradou. Nosila dlouhé šaty, které neodkládala ani v těch nejtep-
lejších letních dnech.“
 Ze vzpomínek matky Assunty: „Maruška vstávala jako první ze všech, pomodlila se... po-
tom, zatímco já jsem dojila krávy, obstarala slepice a celý kurník. Pak připravila snídani, vzbu-
dila sourozence, pomohla jim obléci se, pomodlila se s nimi. Následně šla pro vodu na oběd, do 
zahrady pro salát, připravila jíšku, a než se muži vrátili, bylo vše hotovo. Odpoledne žehlila a 
uklízela pokoje, když bylo potřeba jít na nákup, šla do Conky a vždy nakoupila dobře. Večer 
ukládala sourozence do postele, ale ještě neskončila. Když jsme se modlili růženec, při světle lu-
cerny látala ponožky a zašívala košile.“   S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 

nAMÁHAvÁ lÁSkA
Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! (1Jan 3,18)
 Jak je to jednoduché, mít zalíbení v člověku, který je mi milý! A jak je těžké se pokusit 
o totéž, když mi někdo milý není! Jenže zalíbení může být stejně málo láskou jako mnoho-
mluvná vyjádření o náklonnosti k druhému člověku. 
 Jak tedy může vypadat láska k člověku „činem a doopravdy“? Může mít nejrůznější po-
doby. Ale často může být:- únavná - namáhavá - nákladná - neopětovaná - až jakoby bláznivá. 
Protože láska „činem a doopravdy“ je mnohdy podobná stavění můstku či mostu (třeba jen 
nouzového) v těžkém terénu a bez pomocníků. Je to překlenování těch struh, příkopů nebo 
valů, která nás rozdělují nebo dokonce staví proti sobě.
 Láska, která chce jen brát nebo chce mít „něco za něco“ není tím milováním, ke kterému 
vyzývá bible... Milovat „činem a doopravdy“ je možno jen „na vlastní náklady“. Možná, že se 
člověk dočká obšťastňující odpovědi. Ale nemůže jí vyžadovat nebo najisto očekávat. 
Kdo tedy může „milovat na vlastní náklady“? Ten, kdo je sám šťastný z toho, že je nezištně 
milován. Křesťan by mohl vědět, že tomu tak z boží strany opravdu je. A z této skutečnosti 
můžeme opakovaně čerpat motivaci a sílu.                www.vira.cz (Aleš Opatrný)
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 číslo 4/2012

víkendový speciál pro mládež 4. – 6. 5. 2012
 Minulý víkend jsme se zúčastnili akce na faře v Písařově, která byla pro mládež od 13 
do 17 let. Připravili ji pro nás animátoři Štěpa, Míša, Milan, Jarda a František. Sešli jsme se 
v pátek v kostele sv. bartoloměje na mši svaté. Poté jsme se naskládali do aut a zamířili do 
Písařova. Tam jsme hráli seznamovací hry a zamýšleli se nad svými kříži, které jsme psali 
na papírky a v sobotu jsme je odevzdali Pánu při mši. Pak konečně přišla chvíle na večeři 
(buchty z domu).  Ráno jsme se nasnídali a čekali, až za námi dorazí o. Lukáš Jambor z Raj-
nochovic. Ten pro nás měl připravenou přednášku a také jsme mu mohli pokládat dotazy. 
Poté jsme se přesunuli na hřiště a hráli freesbee. Po freesbee jsme měli mši a s hladným ža-
ludkem jsme šli na oběd, který nám uvařila paní Ryšavá. Odpoledne jsme hráli spoustu her, 
a také jsme se zamýšleli nad smyslem života. Po večeři jsme se podívali na film Fireproof, 
pomodlili jsme se a šli spát.
 V neděli jsme začali den mší, kterou měl otec Radek Maláč, a po pár společných fotkách 
jsme se dali do uklízení fary. Po obědě jsme shrnuli víkend, z kterého jsme byli všichni nad-
šení. Pak přišla těžká chvíle loučení a začali jsme se rozjíždět do svých domovů.
                                                                                                      (Anežka S. a Dominika K.)

ZPRÁvY Z MinUlÝCH AkCí . . .
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novÁ RedAkCe
 Od nynějška pro Vás přílohu ZaMlada připravujeme my, Jakub Suchý a Kristýna Kol-
čavová. 
 Přebíráme štafetu po Františku Faltýnkovi a Aničce Janů, kterým bychom tímto chtěli 
poděkovat za všechnu obětavou práci a čas, který přípravě věnovali. 
 Zároveň Vás vybízíme, pokud Vás zaujme nějaké zamyšlení, zajímavý text, nebo máte 
něco jiného, co byste chtěli sdělit ostatním mladým věřícím z okolí Zábřeha, nebojte se vše 
zaslat přímo nám, momentálně na e-mailovou adresu ja.suchy@seznam.cz.

Co Se PRo vÁS PŘiPRAvUJe?

Žďár 2012 - informace
 Ve dnech 14. – 19. 8. 2012 se bude konat celostátní setkání mládeže 
ve Žďáru nad Sázavou. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, 
kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících lidí a setkat se 
se svými biskupy. Můžete se těšit na pestrý program, smysluplně strá-
vený čas, možnost seznámit se s novými lidmi, můžete se těšit také na 
katecheze a setkání s biskupy, zajímavé přednášky, diskusní skupiny, mše svaté, kulturní a 
duchovní program, výtvarné dílny, sport atd. Přihlášky můžete posílat do 31. července. 
Ale ten, kdo se přihlásí a zaplatí účastnický poplatek do konce května, bude mít slevu 150 
kč! více informací a elektronickou přihlášku najdete na adrese: zdar2012.signaly.cz

něCo nA ZAMYŠlení...
 To stačí... Jednu oblast postihlo strašné sucho. Tráva nejdřív zežloutla a pak uschla. Po-
mřely keře a nejslabší stromy. Z nebe nespadla ani kapka a ráno zemi nikdy nepřineslo ani 
chvilkové občerstvení rosou. Tisíce malých i velkých zvířat umíraly. Jen máloco mělo sílu 
utéct poušti, která všechno pohlcovala. Sucho bylo den ode dne horší. Dokonce i silné, sta-
ré stromy, které svými kořeny dosahovaly hluboko do země, ztratily listí. Všechny potoky 
a řeky vyschly. Jen malá kytička ještě žila, protože jí jeden pramínek dával ještě pár kapek 
vody. Ale pramínek si zoufal: „Všechno je suché, má žízeň a umírá. A já s tím nedokážu nic 
dělat. Jaký smysl mají mé dvě kapky vody?“ Poblíž stál starý mohutný strom. Uslyšel jeho 
nářek a řekl mu: „Nikdo od tebe nečeká, že dáš život celé poušti. Tvým úkolem je udržet při 
životě tu kytičku. Nic víc.“
 Jsme zodpovědní za kytičku. Ale často na to zapomínáme, abychom mohli naříkat nad 
tím, co všechno nedokážeme.   Bruno Ferrero (Další příběhy pro potěchu duše)

HUMoR v CíRkvi: 
v Katolický kněz, evangelický farář a rabín spolu debatují o tom, co by chtěli, aby o nich 
druzí řekli po jejich smrti. Kněz říká: „budu rád, když o mě někdo řekne, byl to počest-
ný, upřímný a laskavý muž.“ Farář říká: „budu rád, když někdo řekne - byl velmi laskavý a 
spravedlivý a choval se hezky ke svým farníkům.“ Rabín říká: „Já bych rád, aby někdo řekl 
- hele, teď se pohnul!“
v Student (při náboženství): „Věřím pouze tomu, čemu rozumím.“ Profesor teologie: 
„Pak je ovšem pochopitelné, že nevěříte ničemu.“
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CHARiTA ZÁBŘeH

výtěžek veřejné sbírky předán manželům Strašilovým
 Ve středu 2. května předali společně ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger a 
starosta obce Rájec Vladimír Hroch výtěžek veřejné sbírky manželům Ivanovi 
a Janě Strašilovým z Rájce, kterým v sobotu 25. února požár poničil rodinný 
dům. 
 Obec Rájec ve spolupráci s Charitou Zábřeh vyhlásila veřejnou finanční sbírku na po-
moc s obnovením obydlí i vnitřního vybavení. Za necelé dva měsíce se tak podařilo shro-
máždit 44.601 Kč. Peníze jsou určeny na obnovu a rekonstrukci obydlí, nákup stavebního 
materiálu i úhradu odborných prací, současně pak na zařízení a vybavení domácnosti. 
 Veřejná sbírka vyhlášená na uvedený účel byla tímto ukončena, pokud by ještě někdo 
chtěl dodatečně přispět, může to udělat již jen přes účtárnu zábřežské Charity. 
 „Chtěl bych poděkovat dárcům za poskytnutý příspěvek, ale také za to, že před neštěs-
tím druhých nezavírají oči.“  ředitel Charity Jiří Karger 

Sbírka mobilních telefonů ukončena – soutěž škol zná vítěze
První regionální sbírka i soutěž škol ve sběru mo-
bilních telefonů, která probíhala v rámci projektu 
„Nepotřebné věci pomáhají“ je uzavřena. Za celý 
měsíc, kdy akce probíhala, se vysbíralo 314 telefo-
nů. Veřejnost přinesla 155 kusů, ostatních 159 kusů 
sesbíraly děti z devíti škol zúčastněných v soutěži. 

V přepočtu telefonů na žáka byla nejúspěšnější ZŠ Lesnice, následovaná ZŠ Leštinou a ZŠ 
Horní Studénky. Vítězná škola obdrží hodnotnou cenu.

Poděkování 
 Děkujeme vám všem, kteří jste reagovali na naši výzvu a nosíte obaly od potravin k dal-
šímu zpracování našimi dobrovolníky. Protože jich máme v současnosti dostatek, prosím 
další zatím nenoste. Děkujeme za spolupráci.

Recepce
 S blížícím se koncem školního roku nastává období prvních 
svatých přijímání a udělování svátosti biřmování. Pro všechny, 
kterým tyto svátosti budou uděleny, je to bezpochyby velká a je-
dinečná událost v jejich životě. Pro jejich rodiče a kmotry zase 
starost, jaký dárek jim dají na památku. S tímto úkolem vám 
rádi poradíme v charitní recepci – prodejně barborka. Můžete 
si zde vybrat ze široké škály knížek duchovních i „neduchov-
ních“ žánrů, modlitbiček a sešitků s citáty a myšlenkami. 
 Pokud nehledáte zrovna knížku, jistě si vyberete z naší nabíd-
ky křížků i křížů, obrázků, růženců, sošek a jiných upomínkových předmětů. 
V naší chráněné dílně si můžete nechat zhotovit zdobenou svíčku přímo „na míru“ či zakou-
pit drobnost vytvořenou klienty našich středisek. Aby se vám lépe vybíralo, rádi vám k tomu 
uvaříme kávu nebo čaj. Těšíme se na vaši návštěvu.  Pracovníci recepce
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SeTkÁní MlÁdeŽe ve ŽĎÁRU – PRoSBA o FinAnční vÝPo-
MoC. V letošním roce proběhne od 14. do 19. srpna celostátní setkání 
mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Finančně můžeme našim mladým pomo-
ci, tak aby setkání bylo dostupné všem zájemcům, zakoupením magnetky 
s vyobrazením žďárských kostelů. Cena magnetky je 50 Kč. 
 V Zábřeze si můžete zakoupit magnetku po skončení nedělních mší 

svatých nebo během týdne v recepci Charity Zábřeh.  P. František Dostál 

SvATÝ koPeček U oloMoUCe 2012. 
 V Norbertinu, který je vybudován v prostorách kláštera 
sester premonstrátek na poutním místě Svatý Kopeček u Olo-
mouce pořádá farnost Zábřeh o letošních prázdninách du-
chovní obnovy s otcem Lvem Eliášem. 
 První proběhne od pondělí 16. do soboty 21. července. 
Cesta na Svatý Kopeček je ve vlastní režii. Začínáme v pon-
dělí v 16 hod. mší svatou v bazilice a končíme sobotním obědem. Cena za ubytování a stra-
vování je u jednolůžkových pokojů 2.500 a u dvoulůžkových 2.250 Kč. Hlásit se můžete v 
zábřežské farní kanceláři, případně telefonicky nebo mailem.   
  Hana Lexmanová 583 414 531, mobil 731 626 509,mail rkfzab@rps.cz 
P.S. Srpnový termín je již plně obsazený. 

FlooRBAll QUinTA CUP
Pátý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin uspořádaný 
pod záštitou úspěšného hokejového útočníka Petra čajánka se koná 
v sobotu 9. června od 9 hod. v tělocvičně ZŠ vizovice. 
Přihlásit se může každá rodina, která má minimálně 3 děti základní 

školou povinné - nejpozději do neděle 3. června u kaplana P. Jindřicha Peřiny na adrese 
jindrich.perina@atlas.cz tel. 604 980 955. 

CenTRUM PRo RodinU – SeTkÁní PRo ovdovělÉ
 Naše Centrum společně s Centrem pro rodinu Šumperk a Centrem 
pro rodinu Prostějov zvou na toto setkání ovdovělé z celé diecéze. 
 Termín: Sobota 2. června od 9.30 do 15.00 hod.; místo: Kurie arcibis-
kupství, biskupské nám. 2, Olomouc, 2. patro.
Program:    9.30 - 10.30  P. bernard Slaboch Opraem: 
   Naděje a umírání
   10.45 - 11.45  bc. Marcela řezníčková - řešení životních úkolů ovdovělých na  

příkladech života světců
   12.15 - 13.30  MUDr. Jitka Krausová: Ještě ne, ale už přece
  14.00 - 15.00  mše svatá pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály sv. Václava
bližší informace: 
 tel. 587 405 205-3, email: reznickm@arcibol.cz nebo na www.rodinyzivot.cz. 

Ke „Dni modliteb za církev v Číně" si můžete v kostelích vyzvednout sešitek s modlitbou 
papeže Beneditka Xvi. za církev v číně.  P. František Eliáš
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červenovodsko      červenovodsko
Sbírky z 13. května: Červená Voda 1.750; Mlýnický Dvůr 320; Domov důchodců sv. Zdislavy 
447; Písařov 657; Jakubovice 948 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Radek Maláč

lošticko      lošticko      lošticko

SdělovÁní JAko PRoJev lÁSkY A ÚCTY
 7. neděle velikonoční je letos dnem modliteb za 
sdělovací prostředky. Díky bohu za to, že dnes máme 
nevšední způsoby, kterak něco někomu říkat a že máme 
svobodu to provozovat. Sdělovat stojí na slovním zákla-
du dělit, rozdělovat se o něco. Svěřovat se svému bližní-
mu s tím, co vím, co si myslím. Každý z nás vypovídá 
a hovoří svým životem. Svými skutky děláme fotky pro 
svá srdce, točíme filmy svého života. Sdělování nese v 
sobě zodpovědnost. Sdělovat mohu zkušenost, výhradu 
nebo výhrůžku. Rozdělovat mohu ovoce, nebo rozdě-
lovat lidi svou hádavostí. Nadělovat mohu pěkné dár-
ky, ale také nadávky. Podělovat mohu dobrou náladu, ale také nesnášenlivost. Každý den, každou 
chvíli mohu svým životem vypovídat o boží dobrotě, anebo to kazit a zanedbávat. Ať je místo, kde 
právě jsme, místem dobrých zpráv, dobrých úmyslů, dobrých srdcí! 
 V duchu “obyčejného” sdílení, přátelství a srdečnosti se neslo farní odpoledne loštické far-
nosti v sobotu 12. května 2012. I touto cestou děkujeme manželům Konečným, realizačnímu 
týmu, hospodyňkám a všem, kteří jste přijali pozvání k našemu společnému posezení „mimo 
kostel”. I když nám počasí nepřálo, setkání na nás působilo jako hřejivé pohlazení dobroty lid-
ského srdce. 

Loštický misijní tým moderuje lidové misie ve farnosti Velká bystřice od pátku 18. května do 
neděle 27. května 2012. Prosíme o Vaše modlitby za dary Ducha Svatého pro misionáře a farní-
ky tamní farnosti, kterou od roku 2006 spravuje P. Josef Opluštil, bývalý zábřežský kaplan.  
  P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko
Sbírky z neděle 13. května: Mohelnice 9.499; Úsov 1.067; Studená Loučka 400 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v V úterý 22. května ve 14 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře v Mohelnici. 
                                                Zvou: V. Šléšková a V. Vykydalová

Z farní kroniky: lP 1500 Carolus ignatius Alberti 
Za něho nadali, Johann Zobek, místní rychtář Georg a švec stejného jména ,oltář a bratrstvo sv. 
Jana Křtitele třemi loukami, za což měla být sloužena jedna mše sv. týdně. 
Farář C. I. Alberti, zvýšil dotaci pro oltář Nanebevzetí Panny Marie v olo-
mouckém dómu sv. Václava, u kterého on sám byl dříve oltářníkem. 
Roku 1512 se zřekl všech obročí, které potom převzal jistý Wolfgang 
a po něm Andreas.
O prvně jmenovaném faráři Wolfgangovi není nic známo. 
                                                                                                        Bartoš H.
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postřelmovsko      postřelmovsko

v  V pondělí 21. května budou v Postřelmově modlitby a mše svatá ke cti ducha Sva-
tého. Začneme modlitbou růžence v 17.30 hodin. 
v  Ve středu 23. května bude v Postřelmově biblická hodina a následná adorace. Začátek 
v kostele v 19.30 hodin. 
v  V neděli 27. května bude v Postřelmově mimořádně májová pobožnost ve farním kos-
tele ve 14.30 hodin. Pak následuje na farní zahradě táborák. Všichni jsou srdečně zváni.
      P. Vladimír Jahn

štítecko      štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 13. května: Štíty 2.620; Cotkytle 510; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 13. května: Lubník 650; Tatenice 880; Hoštejn 900; Kosov 420 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

PRvní SvATÉ PŘiJíMÁní bude ve farnosti Tatenice v neděli 3. června. 
ZMěnY MŠí SvATÝCH: 
V neděli 3. června bude mše svatá: v Kosově 7.15; v Hoštejně 8.30; v Tatenici 10.00 (1. sv. 
přijímání) a v Lubníku bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 2. června v 18.30 hod. 

noC koSTelŮ pátek 1. 6. 
v  V tatenickém kostele sv. Jana Křtitele začne program 
ve 20 hod. malým koncertem; následovat budou výklady 
o kostele, varhanách a hřbitovní kapli. během celého ve-
čera si můžete prohlédnout kostel, chór, hřbitovní kapli i 
výstavu liturgických oděvů. Večer zakončíme ve 23 hod. 
svatováclavským chorálem. 
v  V kostele sv. Anny v Hoštejně zahájí program krát-
ké hudební vystoupení v 19 hod. během celého večera si 
můžete přijít prohlédnout liturgický prostor kostela, varhany, věž kostela se zvony a navští-
vit kolonii netopýrů velkých na půdě kostela. K zhlédnutí bude panelová výstava historic-
kých fotografií, prezentace generální opravy kostela i možnost nahlédnutí do farní kroniky 
a matriky. 

v v v
ModliTBA ZA noC koSTelŮ
Všemohoucí bože, Stvořiteli nebe i země, Otče všech lidí a národů, ty jsi nám vzkříšením 
svého Syna Ježíše Krista daroval vykoupení z našich vin a hříchů a otevřel jsi nám možnost 
života v tvé věčné přítomnosti; spolu s našimi křesťanskými bratry a sestrami tě dnes prosí-
me o požehnání pro nastávající Noc kostelů v České republice, aby se během ní naše církev 
i naše farnosti a sbory otevřely pro ty, co tě hledají s upřímným srdcem a touží tě poznat, a 
aby lidé přicházející do našich kostelů v nich poznávali především víru, naději a lásku na-
šich společenství skrze Krista, našeho Pána.
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Sbírky z neděle 13. května: Zábřeh 10.220; Jedlí 1.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.550; 
Zvole 3.050; Postřelmůvek 450 Kč. 
dary: Zábřeh – na Proglas 500 Kč; Svébohov - na opravu kříže 500 Kč; Jedlí - na opravy 
2.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Příští neděli 27.5. o slavnosti Seslání ducha Svatého se ve všech farnostech koná sbírka 
na církevní školy v diecézi. 

FARnoST Jedlí. 
 Vážení a milí občané, rodáci a přátelé, obracíme se na Vás s prosbou 
o finanční pomoc při náročných opravách interiéru jedelského kostela. 
Všem, komu není osud odkazu našich předků lhostejný, děkujeme. 
 veřejná sbírka proběhne v Jedlí dne 26. 5. 2012 od 15 hodin. 
 Bankovní spojení: 2920368309/0800 (účet je zřízen až do roku 2014) 
 Díky patří také vám, kdo jste již přišli nebo přijdete pomoci. Kéž by se s boží pomocí 
dílo zdařilo a mohli jsme si říci v dnešní nelehké době – Jedlí sobě a našim potomkům. 
    Členové pastorační rady farnosti Jedlí.

kRiSTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 23. května od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kte-
ří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy 
uživatelů sítě a zaregistruje další zájemce z řad farníků, případně dořeší 

rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mo-
bile je souhlas faráře či děkana.   P. František Eliáš

čkA – středa 6. 6. v 18 hod. katolický dům – BioeTikA A nÁBoŽenSTví.
Jaký je vztah mezi medicínou a filozofií? Jak může náboženství říci 
něco k moderním poznatkům v medicíně? To jsou otázky, kterými se 
bude přednáška zaobírat. Co je etika a bioetika? Jaká je role nábožen-
ského argumentu v bioetické diskuzi? budeme se zabývat požadav-
kem V. přikázání Dekalogu (nezabiješ) a jeho dalším rozpracováním. 
Nepomineme ani diskuzi o přirozeném zákoně. Představíme některé 
základní principy římskokatolického náboženství v přístupu k životu, 
některé významné koncepce, vstupující do diskuze o statutu embrya. 
V poslední části se budeme věnovat reflexi otázek kolem ukončování 

dechové podpory a podávání výživy a tekutin z pohledu kritérií řádných a mimořádných 
prostředků. Přednášející MUdr. Thlic. Jaromír Matějek, Ph.d., Th.d. vystudoval medi-
cínu, teologii, lékařskou etiku a teologickou etiku v brně, Praze a ve Vídni. Pracoval čtrnáct 
roků jako lékař dětského oddělení v nemocnici, naposledy jako zástupce primáře. Nyní je 
vyučujícím Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedry teologické 
etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu-
pracuje s Arcidiecézní charitou v Praze a s ugandskou nemocnicí v buikwe. V nakladatel-
ství Galén vydal knihu „Dříve projevená přání pacientů“ a „Výhody a rizika“. Připravuje se 
ke službě trvalého jáhna. Snaží se o vytrvalecký běh a MTb. Je ženatý, má dvě děti.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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