6. 5. 2018
Ročník XXV. číslo 18
6. 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 Bože, dej, ať prožíváme
velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení
se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 98 HOSPODIN ZJEVIL SVOU SPÁSU PŘED ZRAKY POHANŮ
1: Sk 10,25-26.34-35.44-48
2: 1 Jan 4,7-10
Ev. Jan 15,9-17
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 		
příště Břízovo č. 503

„Jako Otec
miloval mne,
tak já jsem
miloval vás.
Zůstaňte
v mé lásce.“

Jan 15,9
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
6. neděle velikonoční – neděle modliteb za pronásledované křesťany
O svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí bude 8. května
v 8.00 hod. mše svatá v kostele sv. Barbory zakončená Loretánskými
litaniemi, večerní májová nebude.
Ve čtvrtek 10. května o SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
budou v Zábřeze mše svaté v 9.40 a v 17.30 hod.
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE

Májové pobožnosti jsou v kostele sv. Barbory vždy v pondělí, úterý a ve
středu v 18.00 hod. (viz rozpis v kostele).
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 hod. do 20.30 hod. v klubovně
Hnízda (Masarykovo nám. 7, Zábřeh) a provázet kurzem budou manželé Kolčavovi.
E-mail: rodina.kolcavova@seznam.cz
NOVINKY Z HNÍZDA
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s. si vám dovoluje oznámit, že od 1. května 2018 převzala Bc. Tereza Tillová funkci statutárního
zástupce a předsedy spolku. Odstupující Daniela Johnová děkuje všem
za dosavadní spolupráci a nasazení. V pozici manažera Hnízda zůstává
Irena Švédová.
BLAHOPŘÁNÍ.

8. května oslaví paní Žofie Deverová 80. narozeniny.
Za její obětavou službu farnosti ji děkujeme a přejeme, ať ji Pán našich životů zahrne požehnáním a ochrání ji Panna Maria.
Do dalších let všechno dobré přejí
otcové Radek a Bohuslav spolu s farníky.
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POUTĚ

Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční „POUŤ MÉDIÍ V  RUKOU KŘESŤANŮ“ v sobotu
12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá
začíná v 11.00 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík.
Více na www.proglas.cz/pout2018.
XVI. POUŤ PODNIKATELŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ se koná v neděli 13. května 2018 na Svatém
Hostýně. Mši svatou v 10.15 hod. celebruje otec arcibiskup Jan.
POJEĎTE S NÁMI NA SVATÝ HOSTÝN. Autobusový zájezd na
Sv. Hostýn připravovaný na pondělí 14. května je již vyprodán. Nabízí
se možnost putovat dvěma autobusy. Pokud tedy zvažujete, že se k nám
připojíte, přihlaste se prosím co nejdříve na kontaktech: Josef Klimek,
tel. 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin
z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE BRNO 11. – 15. 7. 2018
Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ Ef 6,10
Hlavním hostem letošní Katolické charismatické konference bude P. René-Luc.
Program:
Středa: 19.00 – mše sv. (P. Stepien); Čtvrtek: P. Kodet – Když docházejí síly, P. Strežo – Život „na bojišti“, 16.45 mše svatá, celebruje P. Opatrný, 19.00 večer chval; Pátek: P. Sadílek – „Opásáni
pravdou“, P. René-Luc – „Ve službě evangelia pokoje“, 16.45 mše
svatá, celebruje Mons. V. Kročil, 19.30 paralelní večerní programy
na různých místech v Brně; Sobota: P. René-Luc – „Křesťan v plné
polní“, P. Karas – „Meč Ducha – slovo Boží“, 16.45 mše svatá, celebruje P. Tichý, 19.30
hod. modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem; Neděle: V. K. Barátová – „V Duchu
sv. se modlete“, 11.00 mše svatá, celebruje Mons. P. Konzbul. Více na konference.cho.cz,
včetně možnosti přihlášení online.
Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA KATOLICKÉHO TÝDENÍKU (18/2018)
Karel Marx - falešný prorok komunismu (str. 4)
„Náboženství je opium lidstva.“ Tak vyjádřil svůj vztah k duchovnímu životu věřících Karel Marx, od jehož narození uplyne 5. května 200 let. Jeho vztah k náboženství stál v základech myšlenkového systému, který pak otřásl světem...
Manželská věrnost (str. 14)
Kdy je nakročeno k nevěře… Ač je láska jedním ze základů manželství, bere si KT v tento
májový čas „na paškál“ věrnost.
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PANNA MARIA – PŘÍMLUVKYNĚ
Toto neobvyklé české slovo, známé z mariánských kázání, chci dát do
opačné souvislosti. Maria se přimlouvá u každého z nás: Kéž je můj Syn
středem vašeho života! Kéž se u mne učíte vztahu k němu!
Maria se přimlouvá u důležitých osobností: Buďte pokorní, nemějte se
za neomylné. Nic nám nezatajujte, stejně se to dovíme. Vyndejte trámy,
a pak se starejte o třísky.
Maria se přimlouvá u katolíků: Mějte odvahu ke změnám! Jinak zdřevěníte. Děkujte za papeže Františka!
Maria se přimlouvá u prostoduchých: Nehrajte si na chytré a nekritizujte
to, čemu nerozumíte!
Maria se přimlouvá u všech lidí: Uneste život, i když je někdy těžký. Věřte, změní se jednou
tak, jak to zatím ani nemůžete tušit.
Jan Rybář SI
Vážení přátelé,
kteří se podílíte na příběhu mariánského sloupu svou přímluvou, prací, darem,
modlitbou nebo jen fandíte obnově této historické sochařské
památky!
Hnutí obnovy duchovních tradic pořádá v sobotu 12. května
2018 mariánskou pouť Prahou.
Stejně jako v letech předchozích končí tato pouť na Staroměstském náměstí. Byl jsem organizátory vyzván, abych se připojil
k závěru této poutě a společně s prof. Janem Roytem promluvil
o mariánském sloupu. Tuto výzvu rád přijímám. Zároveň k této
příležitosti připravujeme na Staroměstském náměstí s několika
kameníky a dobrovolníky výtvarný happening. K pozvání organizátorů bych proto rád přidal i pozvání nás, kamenosochařů, kteří na obnově sloupu pracujeme, a Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, která tuto aktivitu iniciovala.
Srdečně vás zveme v den pouti od 16.00 do 17.00 hodin na Staroměstské náměstí v Praze. S díkem za všechno, čím podporujete příběh mariánského sloupu. Petr Váňa, sochař

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 29. dubna: Jakubovice 665; Janoušov 370; Písařov 446; Domov důchodců
sv. Zdislavy 200; Červená Voda 2.786 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

postřelmovsko

postřelmovsko

Obec Chromeč oslaví svého patrona sv. Jana Nepomuckého poutní bohoslužbou v kapli
v neděli 13. 5. v 8.00 hodin. Mše svatá v neděli v Postřelmově proto bude v 11.00 hodin.
Bohoslužby o slavnosti Nanebevstoupení Páně budou: ve středu 9. května v Lesnici
v 18.00 hodin, ve čtvrtek v Chromči v 17.00 a v Postřelmově v 18.30 hodin.
P. Vladimír Jahn
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farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 29. dubna: Klášterec 1.400; Svébohov 1.700; Jedlí 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
OCENĚNÍ ZASLOUŽILÝM DIECÉZANŮM. Při arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 5. května 2018 převzali v olomoucké katedrále, při pontifikální mši svaté
z rukou otce arcibiskupa Jana ocenění také farníci z Klášterce a Svébohova: Marie Švédová, Tomáš Martinák, Marie Tomášková a Marie Hýblová. Všem děkuji za obětavou službu
farnosti.
P. Władysław Mach SDS
VYŠEHOŘÍ. Tuto neděli 6. května je slavena mše svatá v 10.30 a příští neděli 13. května
jste zváni v 9.00 hod. na poutní mši ke cti sv. Jana Nepomuckého.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 29. dubna: Mohelnice 6.769; Úsov 2.070 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

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. srpna 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
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P. Petr Souček

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 29. dubna: Lubník 1.550 + dar 2.000; Tatenice 910; Hoštejn 2.350; Kosov
650 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
VARHANNÍ KONCERT. Tuto 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.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ oslavíme při nedělních mších svatých v neděli 13. května.
POUŤ V KOSOVĚ. Patrona kosovské kaple, sv. Jana Nepomuckého si připomeneme
o Slavnosti Seslání Ducha Svatého při mši svaté v 10.00 hod., v neděli 20. května.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 29. dubna: Cotkytle 890; Štíty 1.210; Horní Studénky 3.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Jacek Brończyk
 Ve Štítech pokračuje zapisování úmyslů bohoslužeb na 2. čtvrtletí, nejen na všední
dny, ale hlavně na neděle.
 Ve čtvrtek 10. května na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou mše svaté:
v Horních Studénkách v 16.00 hod.,
ve Štítech v 18.00 hod.
 Novénu k Duchu Svatému se budeme ve Štítech modlit od čtvrtka 10. 5. (po mši sv.), v pátek 11. 5. (po mši svaté), v sobotu v 9.00 hod. a v neděli při mši svaté.
 Ve Strážné bude v sobotu 12. 5. poutní mše svatá. Začátek
v 17.00 hod.
 V neděli 13. 5. budou bohoslužby pro děti: v Horních
Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod. (po skončení mše svaté pobožnost k Panně Marii Fatimské), Cotkytli v 11.00 hod.
V neděli 13. 5. bude v těchto farnostech sbírka na
opravy.
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI COTKYTLE
se sejde v pondělí 7. května v 17.45 hod.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI HORNÍ STUDÉNKY
ve čtvrtek 17. května po mši svaté v 16.30 hod.
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 29. dubna: Loštice 2.709; Moravičany 1.802 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

Ve čtvrtek 10. května o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude v Lošticích slavnostním kazatelem P. Jaroslav Jaššo CM, provinciál Misijní společnosti.

Ohlášky

Pavel Hekele ze Žádlovic a Ludmila Kučerová z Vražného
uzavřou svátost manželství 12. května 2018 v 11.00 hod. ve Vražném.
Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 29. dubna byla ve Zvoli 4.410 Kč a v Jestřebí 1.570 Kč. Všem dárcům ať
odplatí Pán.
P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA farnosti Zvole se sejde ve středu 9. 5. v 18.00 hod. na faře ve Zvoli, a proto v Jestřebí začne mše svatá již v 17.00 hod.

ZASVĚCENÍ FARNOSTI BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE
PANNY MARIE.

V den 101. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě svěříme pod její ochranu celou zvolskou farnost.
Vzhledem k tomu, že na více místech ve farnosti Zvole bude v neděli 13. května v odpoledních hodinách oslava svátku matek, přeložíme hodinu zasvěcení farnosti Bohu skrze
Neposkvrněné srdce Panny Marie na 18.00 hodinu.
MALETÍN
Tuto 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






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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Sbírky z neděle 22. dubna: Zábřeh 11.614; Postřelmůvek 260 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
PORADENSKÉ MÍSTO PRO OSOBY TRPÍCÍ DEMENCÍ A OSOBY
O NĚ PEČUJÍCÍ otvírá Charita Zábřeh od 15. května v Denním stacionáři Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh). Zájemcům nabídne informace o všech možných typech demence, poskytne praktická doporučení v oblasti komunikace, stravování, hygieny a vytvoří jim prostor
pro sdílení životních situací. Součástí služby bude také sociální poradenství – zajištění
financí na péči, možnosti sociálních služeb pro osoby trpící demencí a další.
Slavnostní otevření poradenského místa proběhne v úterý 15. 5. od 15 hodin, jehož součástí bude představení projektu (podpořeného z příspěvku Fondu podpory Siemens),
promítnutí dokumentu o problematice demence, prohlídka stacionáře Domovinka
i drobné občerstvení.
Pravidelně pak bude poradenské místo otevřeno vždy v úterý od 14.30 do 16 hodin. Bližší informace podá Bc. Anna Krieglerová, tel: 583414622, mail: domovinka2@charitazabreh.cz.
KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu. Zveme vás ve středu 16. 5. od 16 hodin do sídla pečovatelské služby
(Zábřeh, Valová 290/9) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, vypovídat se, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit
i načerpat síly. Zkuste si tento čas pro sebe dopřát.
BRIGÁDA NA PRÁZDNINY. Na středisko Charitní pečovatelské služby hledáme spolupracovnice na brigádu: od poloviny června do konce srpna. Jedná se o práci pečovatelky
- nutný věk 18 let a řidičský průkaz. Místo poskytování pečovatelské služby je oblast Zábřeha, Mohelnice a Postřelmova.
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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