29. 4. 2018
Ročník XXV. číslo 17
5. neděle velikonoční
Zábřeh
Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství,
ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí
přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 22 Budu tě chválit, Hospodine,
1: Sk 9,26-31 2: 1 Jan 3,18-24 Ev. Jan 15,1-8

ve velkém shromáždění

Ordinárium: latinské č. 509 		
příště Olejníkovo č. 502

Já jsem pravý
vinný kmen,
vy jste ratolesti,
praví Pán.
Kdo zůstává ve mně
a já v něm,
ten nese
mnoho ovoce.

Antifona k přijímání
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Úterý 1. května
Středa 2. května
Čtvrtek 3. května

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
sv. Josefa dělníka
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE

Měsíc zasvěcený Panně Marii zahájíme i uzavřeme poutní mší
svatou u Šubrtovy kaple. O svátku sv. Josefa 1. května bude mše svatá slavena v 8.00 hod. a čtvrteční mše svatá 31. května bude nejenom
pro děti a rodiče ale pro všechny mariánské ctitele v 17.30 hod.
První májová pobožnost v kostele sv. Barbory je ve středu 2. května
v 18.00 hod.
Od této středy budou v kostele sv. Barbory bývat májové pobožnosti vždy v pondělí, úterý a ve středu (viz rozpis v kostele).
8. května v 8.00 hod. o svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí bude mše svatá v kostele sv. Barbory zakončená Loretánskými litaniemi, večerní májová nebude.
Májová pobožnost nebude také v pondělí 21. května – kdy jste zváni do kostela sv. Barbory v 18.00 hod. na ekumenické nešpory.

KURZY ALFA. Ve čtvrtek 26. dubna proběhl poslední večer Kurzu Alfa,
na který měli účastníci kurzu možnost přivést si s sebou i někoho dalšího, komu by Alfu rádi představili.
Děkujeme vám za všechny vaše modlitby, kterými jste nás až dosud podporovali. Prosíme, vytrvejte i nadále a podporujte modlitbou začleňování části účastníků do naší farní rodiny nebo do společenství farností,
z nichž účastníci pochází.
Zveme vás také na mši svatou na poděkování za Kurz Alfa, která bude
sloužena v kostele sv. Bartoloměje v pondělí 30. dubna v 17.00 hod.
Za tým Kurzu Alfa Karla Hrochová
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 4. 5. – od 15.00 hod. možnost svátosti smíření
 PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI 5. 5., mše svatá v 7.00 hod.
 5. května v 17.00 hod. – setkání vedoucích buněk
ZVEME VŠECHNY MLADÉ NA VÝŠLAP NA PAPRSEK
Sejdeme se 1. května v 7.15 hod. na nádraží v Zábřeze. Návrat do Zábřeha je plánovaný
v 16.24 hod. Do baťůžku si přibalte jídlo a pití na celý den, pláštěnku, 100 Kč na vlak + nějaké kapesné na Kofolu :-) V případě dotazů kontaktujte Romana Jurenku (735 529 735).
Těší se na vás zábřežští animátoři :)
Orel Rovensko nabízí zaměstnání spolehlivému člověku v provozovně občerstvení „U horolezce“ v prostorách orlovny Rovensko.
Bližší informace podá Josef Šincl, tel. 777 284 002
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KATOLICKÝ DŮM

 v Zábřehu opět zacvrliká MORAVSKÝ VRABEC. Již do 23. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec.
Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje
uskuteční v sobotu 5. května na zahradě Katolického domu. Moderuje držitel Zlaté Porty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.
 	 ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 5. května
na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Od 14.00
hodin bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se budou moci těšit na skákací hrad, ZOO koutek, airsoftovou střelnici či bohatou tombolu.
Zpestřením programu bude westernová show, či taneční vystoupení skupiny Old Country
Dance ze Šumperka.
 	 Pojeďte s námi na SVATÝ HOSTÝN. Zveme vás na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou připravujeme na pondělí 14. května. Na zpáteční cestě pak navštívíme poutní
chrám Očišťování Panny Marie v Dubu.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá Josef Klimek, tel. 731 465 717
nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7.00 hodin z Valové, cena
300 Kč splatná v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

SVÁTEK MATEK

Blahopřejeme všem maminkám k svátku a zveme
nejen je na oslavu Svátku matek, která se uskuteční v neděli 13. května od 15.00 hodin v Katolickém
domě v Zábřeze. Součástí kulturního programu je
vystoupení žáků Základní umělecké školy Zábřeh.
Srdečně zve Orel, Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a KDU-ČSL.
František John
KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum ve spolupráci s Ligou pár
páru, zve na kurz Symptotermální metody – Přirozeného plánování rodičovství, který je určen pro každého, kdo chce rozumět své
plodnosti a vědomě se podílet na jejím naplnění. Pro ty, kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout.
Termíny kurzu 15. 5., 29. 5. od 17.30 h. do 20.30 h. v klubovně
Hnízda (Masarykovo nám. 7, Zábřeh) a provázet kurzem budou
manželé Kolčavovi. E-mail: rodina.kolcavova@seznam.cz.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 22. dubna: Jakubovice 828; Písařov 614; Červená Voda 2.786 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 22. dubna: Klášterec 1.300; Svébohov na opravy 5.800; Jedlí 3.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fondu uvádí ve čtvrtek 3. května v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu koncert DUA SCHULMEISTER: Martina Schulmeisterová – klavír a Jan Schulmeister – housle.

postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírka z 15. 4. na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: Postřelmov 10.651 Kč, Chromeč 4.260 Kč, Lesnice 5.150 Kč.
Sbírka z 1. 4. na kněžský seminář: Postřelmov 7.850 Kč, Chromeč 7.000 Kč, Sudkov
1.030 Kč, Lesnice 5.198 Kč, Dlouhomilov 1.185 Kč.
V neděli 6. 5. je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči na farní
kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 O první květnové sobotě bude mariánská pobožnost – Večeřadlo v Postřelmově od
9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
SDH Dlouhomilov vás zve 5. května 2018 na tradiční HASIČSKOU POUŤ ke cti a chvále
sv. Floriána, patrona hasičů.
Slavnost bude ve 13.00 hodin zahájena slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice ke
kapličce na Skalce. Začátek mše svaté v 13.30 hod.
Po ukončení bohoslužby bude u místního obecního klubu přichystáno posezení s bohatým občerstvením.
Srdečně zvou hasiči
Za nepříznivého počasí bude mše svatá v místním kostele.
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – SUDKOV: Ve středu 2. 5.
2018 od 15.30 hod. zveme pečující do zasedací místnosti obecního úřadu na informační seminář, kde získají mnoho rad v oblasti
péče o blízkého, zajištění financí na péči i jaké jiné služby lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především prostor a možnost si popovídat.
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 22. dubna: Mohelnice 4.535; Úsov 959; Studená Loučka 620 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
PRO MLÁDEŽ – EXPEDICE MURAMUREŞ & RODNA 2018
Přechod rumunských Karpat
Sobota 7. července – sobota 21. července 2018
Cílem je přejít pohoří Muramureş a pohoří Rodna •
Pro mládež od 16 let.
Společná přeprava z ČR do Rumunska + zpět vlakem
• Jedeme na společnou vlakovou jízdenku.
Je nutné zařídit si cestovní pojištění (hradí si každý
sám) • Každý si bere vlastní jídlo, spacák a stan.
Je třeba si vzít pár lei (rumunská měna) na dokoupení
jídla • Putování po vyznačených turistických trasách.
Doprovod římskokatolického kněze (P. Petr Souček) •
Více informací a přihlašování na tel.: 731 758 543
FARNÍ DOVOLENÁ
VE VYSOKÝCH TATRÁCH
3. týden v červenci 2018. Více informací u P. Petra
Součka, tel.: 733 741 558
FARNÍ TÁBOR PRO DĚTI
5. - 12. července 2018, orelská chata v Pitíně.
Bližší informace u Máji Vykydalové, popř. na tel.: 733 741 558.
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz
		
P. Petr Souček

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 22. dubna: Lubník 1.200; Tatenice 1.070 + dar 500; Hoštejn 1.350; Kosov
570 + dar 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici tuto neděli 29. dubna v 15.30 hod.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 29. dubna v 18 hod.
VARHANNÍ KONCERT. V neděli 6. května ve 14.00 hod. vás srdečně
zveme do kostela sv. Anny na varhanní koncert Kristýny Novotné, posluchačky 2. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Vstupné dobrovolné.
MODLITBA RŮŽENCE v HOŠTEJNĚ – první sobota v měsíci 5. 5. 2018 v 17.30 hod.
v kostele.
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 22. dubna: Loštice 2.952; Moravičany, hodová sbírka na misijní společnost 7.100 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Pouť ke kapličce u sv. Joséfka a Huberta v Doubravě bude v úterý 1. května, v den památky sv. Josefa dělníka. Mše svatá u kapličky začíná ve 14.00 hod.      
Za nepříznivého počasí bude mše sv. v kostele sv. Jiří.
 V úterý náboženství nemáme a příprava na 1. sv. přijímání je ve středu večer
v 19.00 na faře.
 K nemocným se sv. přijímáním přijedeme ve čtvrtek dopoledne.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. dubna: Cotkytle 1.584; Štíty 3.500 + dar na účet 3.000 na opravy;
Horní Studénky 5.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
 Ve Štítech: První májová pobožnost ve středu 2. 5. po mši sv., dále vždy v pondělí
v 18.00 hod. a  ve středu a v pátek po mši sv. v 18.00 hod.
 V Horních Studénkách každé pondělí a čtvrtek po mši sv.,
 V Cotkytli první májová pobožnost v pátek v 17.00 hod., další májové pobožnosti každý pátek.
VE ŠTÍTECH bude ve čtvrtek 3. 5. v 10.00 hod. mše sv. v Domově důchodců,
v pátek 4. 5. bude v 17 hod. adorace a svátost smíření, v 18.00 hod. mše sv.,
v sobotu 5. 5. v 8.00 hod. Mariánské večeřadlo
V HORNÍCH STUDÉNKÁCH bude ve čtvrtek 3. 5. v 16.00 hod. mše sv. a pobožnost
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, v sobotu 5. 5. bude pobožnost k Panně Marii Fatimské v 7.30 hod.
VE FARNOSTI COTKYTLE bude v Herborticích v sobotu 5. 5. v 17.00 hod. poutní mše
svatá, v neděli 6. 5. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše sv. v Cotkytli v 11.00
hod. a v sobotu 12. 5. jste zváni na poutní mši svatou v 17.00 hod. do Strážné.
PASTORAČNÍ RADA farnosti Cotkytle se sejde v pondělí 7. 5. v 17.45 hod.
                                         
P. Jacek Brończyk
V neděli 6. května oslaví při mši sv. 50 výročí společného života manželé

Stanislav a Stanislava Bednářovi.
Přejeme jim, ať Pán nadále žehná jejich manželství a dále je provází na
jejich cestě.
P. Jacek Brończyk a farníci
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 22. dubna byla ve Zvoli 6.630 a v Pobučí 250 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

 1. května o svátku sv. Josefa, dělníka bude slavena mše svatá v 8.00 hod.
 O prvním pátku 4. května bude mše svatá v 18.00 hod s možností přijetí svátosti smíření od 17.00 hod.
 V sobotu 5. května MARIÁNSKÁ SOBOTA – v 8.00 hod. růženec, v 8.30 hod. mše
svatá.
V neděli 13. května odpoledne ve 14.30 hod., v den 101. výročí zjevení Panny Marie ve
Fatimě, znovu svěříme pod její ochranu zvolskou farnost.
POUŤ DO BRATISLAVY
V  sobotu 9. června pojedeme na pozvání otce Pavla Kavce
CM na pouť do Bratislavy.
V 9.00 hod. budeme spolu s otcem Pavlem slavit mši svatou
v novém kostele sv. Vincenta z Pauly, zbudovaném v jubilejním
roce 2000. Po skončení mše následuje prohlídka historického
středu města. Při zpáteční cestě navštívíme významné mariánské poutní místo Šaštín, jehož historie sahá až do 13. století. Ve
městě stojí bazilika Panny Marie Sedmibolestné – hlavní patronky Slovenska. Cena 350 Kč, hlásit se můžete u Františka
Deutsche tel. 737 440 891.
MALETÍN

V neděli 6. května jste zváni do Maletína, kde po mši svaté
v 15.00 hod. otevřeme motoristickou sezonu tradičním požehnáním vašich dopravních prostředků (od koloběžek, veteránů až po silné jednostopé „oře“).
NABÍDKA LEVNÉHO ŘEZIVA. Farnost Maletín nabízí
zpracované řezivo z těžby ve farním lese v Maletíně. Ideální pro ty, kteří plánují stavbu pergoly či přístřešku, jelikož
cena řeziva se nenavyšuje o DPH.
Informace u P. Františka Eliáše tel. 731 626 500. K odběru
během měsíce května






KLAVÍRNÍ KONCERT V ZÁBŘEZE.
Přijměte srdečné pozvání na Klavírní recitál Juliána Orlického – absolventa žilinské konzervatoře, pedagoga, interpreta, autora klavírní hudby. Jeho koncert se uskuteční 4. května
v 15.00 v sále ZUŠ Zábřeh. Můžete se těšit na díla především romantických autorů a také
na jeho vlastní skladby, které zazní v ČR poprvé veřejně právě v Zábřehu.
Hana Bednářová
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Sbírky z neděle 22. dubna: Zábřeh 15.055; Postřelmůvek 1.890 Kč.
DARY: Zábřeh – pro Sýrii 2.500, na potřeby farnosti 100 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ. Pro vás, kteří se cítíte osamělí ve svém
prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor si promluvit o vašich bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která vás potkala. Na popovídání vás zveme ve čtvrtek 10. 5. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh. 		
Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz,
tel.: 736 509 441
VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY 2018. V pondělí byly otevřeny
poslední krabičky aktivity Postní almužna. Chtěli bychom PODĚKOVAT VÁM VŠEM, kteří jste ji svým odříkáním a modlitbou podpořili. Peníze budou po dohodě s kněžími děkanátu použity do Stipendijního fondu, z něhož jsou hrazeny školní pomůcky, jízdné do
škol, stravování, školní ubytování, kurzy.
Děkujeme našim spoluorganizátorům z farností za pomoc při rozdávání a sbírání postních krabiček a za počítání jejich obsahů. A děkujeme také všem kněžím za jejich spolupráci a podporu.
Celkový výtěžek: 97.673 Kč (o 14.823 Kč více než v roce 2017)
Podle jednotlivých zapojených farností: Červená Voda: 2.469 Kč; Dlouhomilov: 320 Kč;
Dubicko: 2.071 Kč; Hněvkov: 2.170 Kč; Horní Studénky: 1.610 Kč; Hoštejn: 4.065 Kč; Jakubovice: 600 Kč; Jedlí: 3.447 Kč; Jestřebí: 227 Kč; Klášterec: 2.212 Kč; Lesnice: 4.148 Kč;
Loštice: 5.646 Kč; Lubník: 1.470 Kč; Lukavice 1.846 Kč; Mohelnice: 8.239 Kč; Moravičany:
781 Kč; Písařov: 1.370 Kč; Postřelmov: 9.241 Kč; Rohle: 967 Kč; Rovensko: 2.164 Kč; Studená Loučka: 2.709 Kč; Svébohov: 3.334 Kč; Štíty: 1.409 Kč; Tatenice: 1.780 Kč; Třeština:
79 Kč; Úsov: 2.696 Kč; Vyšehorky: 540 Kč; Zábřeh: 23.962 Kč; Zvole: 6.101 Kč.
PŘIJMEME PERSONÁLNÍ POSILU. Charita Zábřeh aktuálně hledá
nového spolupracovníka na pozici sociální pracovník/pracovnice sociální rehabilitace. Služba SOREHA se zaměřuje na podporu lidí s chronickým duševním onemocněním ambulantní formou v zázemí v Zábřehu
nebo přímo v terénu u nich doma. Současně přijmeme fyzioterapeuta(ku) na zajištění péče u objednatelů v domácím prostředí – možné i na
zkrácený úvazek, druhé zaměstnání nebo občasnou výpomoc. Více informací k oběma pracovním místům je možné najít na webu www.charitazabreh.cz.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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