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slavnost
nejsvětější trojice

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

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého
vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství
ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 33 Blaze lidu, který
1: Dt 4,32-34.39-40
Ordinárium: latinské č. 509

si Hospodin vyvolil za svůj majetek
2: Řím 8,14-17
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Mt 28,16-20

„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
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Mt 28,20

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 30. května Památka sv. Zdislavy
Pátek 1. června
Památka sv. Justina, mučedníka
ZASVĚCENÍ ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE
PANNY MARIE uskutečníme tuto neděli 27. května při mši svaté v 8.30 hod.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – čtvrtek 31. května
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.40 hod.,
	V 17.30 hod. oslavíme svátek a zakončíme mariánský měsíc poutní mší svatou u
Šubrtovy kaple. Po skončení mše svaté budou pro děti připraveny hry a opékání špekáčků.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA V ZÁBŘEZE

Letošní slavení slavnosti Těla a Krve Páně vyvrcholí
v neděli 3. června průvodem Božího těla. Ranní mše
svatá v 6.50 hod. výjimečně nebude.
Po mši svaté, která začíná v 8.30 hod., bude vystavena
Nejsvětější svátost a budeme pokračovat průvodem
Božího těla ke dvěma oltářům, kde budou krátké pobožnosti. První oltář bude u Mariánského sloupu, druhý u kostela sv. Barbory, kde průvod Božího těla končí.
Cílem eucharistických průvodů není ani demonstrace naší víry, ani vystrojení velkolepé podívané, ale
prohloubení schopnosti věřících žít z Eucharistie.
Vyjádříme svoji úctu a vděčnost Kristu přítomnému
v Eucharistii a budeme vyprošovat Boží požehnání
pro celou naši farnost i město Zábřeh.

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 1. 6. – od 15.00 hod. možnost svátosti smíření
 PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 2. 6. – mše svatá v 7.00 hod.
KOCLÍŘOV. O první sobotě v červnu 2. 6. 2018 pořádá OREL pouť do Koclířova. Odjezd v 11.30 hod. z Valové. Cena splatná v autobuse.
Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427 od pondělí do čtvrtku 31. 5., nejlépe po 18.00 hod.

Ohlášky

V sobotu 16. června ve 14.00 hod. přijmou svátost manželství
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách
Ing. Stanislav Jílek ze Zábřeha

a Mgr. Jitka Klimešová ze Štítů

Přejeme Boží požehnání
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PRO VÁS NA ČERVEN PŘIPRAVILO:
 Úterý 5. června 9.30 hod. – Fake News a my ... beseda
 Úterý 12. června 9.30 hod. – Nejčastější letní zdravotní potíže a jak
na ně . . . beseda
 Středa 13. června 17.00 hod. – Devítka (Farní ul. 9) přednáška renomovaného odborníka PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše na téma: JSME
POHLCENI MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI? JAK NA NÁS PŮSOBÍ POČÍTAČE, JAK POZNÁME, ŽE JSME NA NICH ZÁVISLÍ, JAK OVLIVŇUJÍ NAŠI
PSYCHICKOU POHODU A SPÁNEK? Přihlášky na tel.: 603 891 571
 Sobota 16. června – Pohádkový les trochu jinak, start 15.00 až 15.30 hod. od evangelického kostela (pod hrází), v cíli Divadélko S radostí – pohádka v podání Toma Velzla, s sebou něco na opékání a pohádkovou náladu :).
 Úterý 19. června 9.30 hod. – Letní tipy a doporučení na rodinnou dovolenou
 Úterý 26. června 9.30 hod. – Předprázdninový mejdan v Hnízdě

KER - KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Vzdělávací program pro rodiče, jehož cílem je praktický nácvik
nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Poskytuje rodičům podporu a pomoc
při zvládání výchovných postupů vedoucích k dobrému fungování
vztahu rodič a dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině.
Lektorkou kurzu je zkušená Bc. Marcela Anežka Kořenková.
Program tvoří 8 setkání po dvou a půl hodinách, ve kterých jsou
probírány základní principy efektivní výchovy a jejich aplikace do praktického života.
Kurz staví na křesťanských hodnotách.
Termíny setkávání:
26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11. a 14. 11.
Cena kurzu: cena za pár 600 Kč, jednotlivec 400 Kč.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 12. 9. na email. svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel:
603 891 571. Počet účastníků je omezen, tak dlouho neváhejte!

KATOLICKÝ TÝDENÍK – AKTUÁLNÍ ČÍSLO 21/2018
Pavel VI.: papež, který neodstoupil. Na 14. října bylo stanoveno datum svatořečení blahoslaveného papeže Pavla VI. Překvapivé detaily jeho pontifikátu přináší nyní nově vydaná
kniha La barca di Paolo (Pavlova bárka).(str. 3)
Dluhové pasti. Exekuci čelí v Česku 863 tisíc lidí. Kvůli tomu se chystá nový zákon. Zadluženým pomáhá ve svých poradnách také Charita. Ale jak do dluhů nespadnout? (str. 6)

3

ABY VAŠE LÁSKA BYLA BEZ POKRYTECTVÍ
Raniero Cantalamessa se ve svém zamyšlení zabývá slovy
sv. Pavla „oblečte se v Pána Ježíše Krista“ (Ř 13,14). Právě
v tom spočívá význam křesťanské svatosti, jejíž „definice“ dle encykliky Lumen Gentium Druhého vatikánského koncilu zní: „svatost je dokonalé spojení s Kristem“.
Nejdůležitější ze všech křesťanských ctností je láska, která v sobě zahrnuje všechny ctnosti, „láska bez přetvářky,
láska bez pokrytectví,… protože dle Ježíšova učení je srdce místem, ve kterém se rozhoduje, jakou hodnotu člověk má.“
Láska je základem všeho
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nehněvá se, vše zahrnuje, láska věří, láska má naději,“ píše sv. Pavel v listě Korintským a pokračoval: „Nic se netýká jí samotné, ale láska je konáním dobra, skutků lásky, přivádí nás zpět ke kořenu lásky, dobrotivost předchází
dobročinnosti.“ Sv. Pavel vysvětluje: „I kdybychom rozdali všechno co máme chudým, ale
bez lásky, zůstalo by to bez prospěchu.“ Svatý Pavel si přeje, aby křesťané byli zakořeněni
a zakotveni v lásce, tj. aby láska byla kořenem a základem všeho… Tím se stáváme účastníky božského konání… Je to Boží láska, která prochází skrze nás.“
Věřící jsou považování za cizí těla ve společnosti
Sv. Pavel ve svých listech konkrétně poukázal na to, jak se má upřímná láska projevit v životě společnosti. V jeho době byla křesťanská obec v Římě „malým ostrovem v nepřátelském moři pohanské společnosti“, a právě takové okolnosti vedou často k tomu, že „se
uzavíráme sami do sebe s pocitem elitářství a smutkem, že patříme k menšině zachráněných ve světě ztracených,“ vysvětlil P. Cantalamessa.
Současná sekularizovaná společnost se často dívá nejen na křesťany, ale i na všechny věřící v Boha s opovržením a odmítnutím. To se nejvíce projevuje v oblasti médií, financí
a kultury. „Věřící jsou považováni za cizí těla v technologicky rozvinuté společnosti,“ připomněl papežský kazatel.
Kristovo království
„Musíme pochopit, jaký postoj máme zaujmout a jakým způsobem máme rozvíjet svá srdce v konfrontaci se společností, jež Krista odmítá,“ vybídl Cantalamessa k zamyšlení. Tím
postojem by mělo být hluboké soucítění, které nás vede k lásce k druhým, za které jsme
schopni přinášet i oběti, naložit si je na sebe před Bohem, „jako Ježíš vzal na sebe starosti
nás všech, s postojem milosrdenství.“
Sv. Pavel uvádí tato kritéria, dle kterých se máme při konání skutků lásky řídit: „Následovat vlastní svědomí, respektovat svědomí druhých a vyvarovat se souzení bratra, vyvarovat
se skandálů. A k těmto se přidává další univerzální, kterým je Kristovo království,“ ukončil své zamyšlení Raniero Cantalamessa.
(kázání z 3. 3. 2018, zdroj TS ČBK)
* Křesťan bez radosti buď není křesťan, nebo je nemocný.
* Vztah lásky mezi Synem a Otcem je vztahem lásky mezi ním a námi. A po nás žádá,
abychom zůstávali v této lásce, která přichází od Otce.
papež František
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FARNOST MÍROV – PROSBA O POMOC
V roce 2014 byly z iniciativy mírovských farníků zahájeny práce spojené s opravou kaple Neposkvrněného
početí Panny Marie v Řepové. Ze skromných finančních
prostředků se povedlo provést sanaci základového zdiva
z vnější strany kaple. Zvenku byla také otlučena omítka
kamenného soklu, který už zůstane neomítnutý. Z vnitřní strany byla otlučena degradovaná omítka a nahrazena
byla novou sanační. V kapli je hotová také nová elektroinstalace. Tím práce skončily s výhledem, že se pokusíme zajistit dotaci, která by umožnila pokračovat v řešení
havarijní situace krytiny střechy a věže.
V loňském roce se opravdu podařilo zajistit dotaci,
jejíž výše byla dána možnou spoluúčastí farnosti na finančním plnění. Minimální náklady byly spočteny na
cca. 650.000 Kč z čehož 200.000 Kč tvoří spoluúčast farnosti, která měla na účtu 25.000 Kč. S dotací od arcibiskupství a přispěním dárců se i tato částka povedla zajistit a oprava minulý týden začala.
Ve chvíli, kdy byl z věže sundán zcela degradovaný zinkový plech,
který bylo možno trhat rukama a sundáno bednění věže, nás čekal šok
v podobě totálně zničených trámů, které byly v minulosti napadeny dřevokazným hmyzem. V této (vrcholové) části úzké věže není snadné provést důkladnou kontrolu, takže přesto, že krovy byly zevnitř prohlédnuty a v rozpočtu se počítalo s posílením některých trámů, takovouto
situaci nikdo neočekával.
V tuto chvíli, kdy píšu článek do FI, již tesaři pokládají bednění na
nový krov věže. Zítra (24. 5. 2018) budu z pověření otce Františka Lízny
vyřizovat na arcibiskupství půjčku na zaplacení neočekávaných víceprací.
Obracím se touto formou na všechny lidi dobré vůle, kteří by farnosti Mírov chtěli pomoci se záchranou kapličky v Řepové. Nabízíme k „adopci“ části krovu věže . I malá finanční
částka moc pomůže. Prosíme tedy o solidaritu a pomoc při zajištění chybějících finančních
prostředků. Jména všech dárců i s věnovanou částkou peněz budou na konci příštího týdne
vložena do báně věže. Všichni dárci pak budou uvedeni na tabulce, která bude umístěna pod
kůrem vedle jmen stavitelů kaple viz foto.
Otec František Lízna bude také za všechny sloužit mši svatou (včas oznámenou) v kostele ve
Vyšehorkách.
S pomocí se můžete obracet na mne – mobil: 731 626 549 nebo zanechat příspěvek na
faře v Zábřeze, či zaslat na účet farnosti Mírov 1902237319/0800. Všem dárcům ať Pán žehná
a dobrem odplatí.
Všem dárcům předem děkujeme.
Luděk Diblík – technik děkanátu Zábřeh






ARCIBISKUPSKÝ KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ kromě ubytování studentů teologie připravujících se ke kněžství spravuje ubytovací zařízení pro studenty různých fakult.
Více najdete na: http://kolejeaks.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. května na církevní školství: Jakubovice 683; Písařov 973; Domov důchodců sv. Zdislavy 373; Červená Voda 3.391 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

farnosti
spravované z klášterce
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Sbírky na církevní
školství z neděle 20. května: Klášterec 1.700; Jedlí 2.700 Kč. Svébohov
������������ ������ !����"���#���������
na opravy 8.700
Kč.
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Všem štědrým
dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
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farnost jedlí
– SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
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V neděli 27. května
ve 14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“
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bě ke cti a slávě-+������������������(��������/
Nejsvětější Trojice.

(za horou), k modlit-
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SLAVNOST TĚLA
A KRVE PÁNĚ
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Ve čtvrtek 31.5������+���(����)���(��������/�����������������%�'���3���&�����6�78�������
května v 18 hodin o slavnosti bude slavena mše svatá ve farnosti
Klášte��$�������(����9���:����;���,+����� ���+<��=76�6�>> ����+<����������>?� �����1���� ��1�
rec a po jejím skončení bude eucharistický průvod.
SVÉBOHOV �������������������������� �!�"��#�$��%�!&%�'�%<�������������������)
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Mše svatá �������������
v pátek 1. června
v 18.00 hod.
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V neděli 3.��/
června
bude
eucharistický
průvod
po skončení mše
svaté
���+�1�/
� �(�(������
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�
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(začátek mše
sv. v 10.30 hod.)
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PODPORA PEČUJÍCÍCH
OSOB
– SVÉBOHOV.
(�*�����+��/��+)%�'�
+�������(�+)(������������
Ve středu 30. ���,��)<����(�+����'�*�����������������(���
5. 2018 od 15.30 hod. zveme pečující
D����������(�����(�*�����+�'�E��)��&������=�+����
do zasedací místnosti
obecního úřadu na informační
����*��&�(�#��1��F�����(���'�������(�*�����+��/
�+)%�'�"����+���������
� �F�
�+����
seminář, na kterém
získají mnoho
rad
v oblasti péče
��5�����+�����
o blízkého, zajištění financí na péči i to, 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.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. května na církevní školství: Lubník 1.140; Tatenice 1.720; Hoštejn
1.535; Kosov 2.457 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ dětí bude v Hoštejně v neděli 3. června.
(V Kosově bude sloužena mše svatá s nedělní platností v sobotu 2. 6. v 18 hod.)
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pokaždé, účastníme-li se mše svaté, sděluje se nám láska ukřižovaného a vzkříšeného
Krista v pokrmu a nápoji, abychom Jej mohli každodenně následovat na cestě konkrétní
služby bratřím a sestrám.
papež František
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lošticko

Sbírky z neděle 20. května na církevní školství: Loštice 3.263; Moravičany 5.398 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 V úterý máme náboženství v obvyklém čase a ve středu v 19.00 hod. je příprava na
faře.
 K nemocným se svátostmi půjdeme ve čtvrtek, před prvním pátkem v měsíci.
 Na MODLITBY VEČEŘADLA do penziónu u Třebůvky
v Lošticích zveme každou první sobotu v měsíci. Začínáme v jídelně v 8.30 hod. modlitbou růžence.
V 9.00 hod. je mše svatá a po ní pokračujeme modlitbami růžence,
zpěvem a modlením na pokoji č. 110.
 Mše svatá v Doubravicích, za živé a zemřelé obyvatele Doubravic, je příští neděli v 15.00 hod.
 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ slavíme v Lošticích v neděli
3. června v 9.30 hod. společně s loštickou dechovkou a členy hasičského sboru.
 BRIGÁDA. V sociálním zázemí pro pastorační místnost zdíme příčky. Brigáda bude
v sobotu 2. června od 13.00 hod.
ZVEME NA POUŤ Z MORAVIČAN A LOŠTIC DO KŘTIN, vhodnou pro pěší, cyklisty, nebo i autobusem. Termín 25. - 27. 7. 2018. Přihlašování probíhá v kostele v Moravičanech a v Lošticích. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Zveme na přednášku „FRANTIŠEK KRUŠ, UČITEL Z MORAVIČAN A RODINA FALTÝNKOVA Z OCHOZU“. Historik Petr Pokorný nám přiblíží příběh rodiny, která ukrývala protinacistického odbojáře. Přednáška, která se uskuteční 25. 7. 2018 v 18.00 hod.
v obecním domě v Ochozu u Konice je součástí programu pěších poutníků z Moravičan
do Křtin.
Z iniciativy mládeže chceme osadit pamětní desku P. Josefu Novákovi a P. Josefu Olejníkovi u vchodu do moravičanského kostela. Povolení památkářů již máme. Odhadované
náklady i s montáží jsou 14 - 15 tis. Kč.
Uctít památku jejich působení v naší farnosti můžete i příspěvkem do pokladničky na
stolku v kostele.
MORAVIČANSKÁ LÍPA SVOBODY se bude letos ucházet o titul STROM ROKU. Přijďte ji podpořit! V pátek 1. června od 14.00 hod. na návsi pod LÍPOU.
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME paní Věře Králové z Moravičan
k jejím krásným 80. narozeninám.
Přejeme hodně Božího požehnání, pevné zdraví do dalších let
a ochranu Panny Marie.   
farníci
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postřelmovsko

postřelmovsko

Mimořádná sbírka na opravy kostela bude v neděli v Lesnici (minule 2.981 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.250 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ s průvodem obcí oslavíme v Chromči ve čtvrtek 31.
května od 17.00, v Postřelmově v neděli 3. června od 8.00, v Lesnici od 10.30 hodin.
Mše svatá s nedělní platností bude v Chromči v sobotu 2. 6. v 18.00 hodin a v Dlouhomilově v 16.30 hodin. V Sudkově mše svatá nebude.
Svatá zpověď před prvním pátkem a tichá adorace bude v Leštině ve středu 30. 5. od
16.30 hodin, a v Postřelmově v pátek 1. 6. od 16.00 hodin.
O první sobotě v červnu bude Večeřadlo – mariánská pobožnost v Postřelmově v 9.00
hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Ohlášky

Zdeněk Voráč z Leštiny a Miloslava Nováková ze Sudkova

přijmou svátost manželství v sobotu 2. června 2018 v 11.00 hodin
v kapli v Sudkově.
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha hojnost požehnání a stálou ochranu






DOVOLENÁ S DUCHOVNÍM PROGRAMEM
POSLEDNÍ TŘI VOLNÉ POKOJE
Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Nabídka duchovně rekreačního pobytu v Charitním domě v Dolním Smokovci ve Vysokých Tatrách.
TERMÍN 7. 7. – 14. 7. 2018; CENA 3.900 Kč (děti od 3 do 10 let 3.400 Kč)
Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Milanem Palkovičem a nabídka
duchovních rozhovorů.
V ceně je započítáno: 7 x hotelové ubytování v jedno a trojlůžkových pokojích, polopenze, lázeňský poplatek obci.
V ceně není započítána doprava a cestovní a zdravotní pojištění.
Informace u P. Milana Palkoviče, m.palkovic@seznam.cz, mob. 737 467 733
DOLNÝ SMOKOVEC – je částí města Vysoké Tatry, je považován za největší tatranské středisko pro léčbu onemocnění dýchacích cest dětí.
Smokovec je turisticky výchozí bod do všech středisek a dolin v centrální části Vysokých Tater. Projíždí jím železnice z nádraží Poprad Tatry do Tatranské Lomnice a Štrbského Plesa.
Charitní dům se nachází 350 metrů od zastávky Pod lesom.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. května na církevní školství: Cotkytle 1.200; Štíty 1.520; Horní Studénky 1.650 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 Ve čtvrtek 31. května na Slavnost Těla a Krve Páně budou mše svaté.:
ve Štítech v 18.00 hod. (průvod ke čtyřem oltářům bude v neděli 3. června); v Horních
Studénkách v 16.00 hod.
 Štíty: v pátek 1. června adorace a svátost smíření od 17.00 hod., mše sv. v 18.00 hod.;
v sobotu 2. června Mariánské večeřadlo v 8.00 hod.
 Horní Studénky: v sobotu 2. 6. v 7.30 hod. pobožnost k Panně Marii Fatimské.
 V Cotkytli 3. 6. bude slavena mše svatá s adorací v 11.00 hod. (ze Slavnosti Těla a Krve
Páně).
P. Jacek Brończyk
ZAHRADNÍ SLAVNOST. V pátek 15. 6. pořádáme ve štítecké farnosti malou ZAHRADNÍ SLAVNOST. Současně budou probíhat v kostele komentované prohlídky s výkladem
o historii. Pokud nám budou okolnosti přát, bude v nově opravené pastorační místnosti ke
zhlédnutí vernisáž obrazů Ivany Valentové. Pro děti plánujeme aktivity v kostele i na farním dvoře, tvořivá dílnička, občerstvení a večerní rodinné promítání pod letní oblohou.
Určitě je na co se těšit a k tomu bude potřeba i několik dalších ochotných rukou. Pokud
můžete a chcete se zapojit do příprav nebo upéct něco dobrého, kontaktujte Evu Pecháčkovou osobně nebo na tel: 606 101 946.
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – ŠTÍTY. Ve středu 6. června od 15.30 hod. zveme pečující do zasedací místnosti městského 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.






KOSTEL BOŽÍHO TĚLA V BLUDOVĚ
O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ

Římskokatolická farnost Bludov vás zve v neděli 3. 6. 2018 na pouť do kostelíčku Božího
Těla nad Bludovem. Toto památné poutní místo se nachází v lese asi 2 km nad Bludovem.
V 10.30 hod. začíná slavnostní mše svatá sloužená pomocným biskupem Mons. Antonínem Baslerem a odpoledne slavíme mši svatou
v 15.00 hod.
Pro děti i dospělé bude připraven doprovodný
program i stánky s produkty lidových řemesel
a občerstvení.
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 20. května: Zvole 4.710 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ oslavíme ve čtvrtek 31. května při mši svaté v 18.00
hod. a před tím, od 17.00 hod. je příležitost k přijetí svátosti smíření.
 O prvním pátku 1. června bude příležitost k přijetí svátosti smíření od 17.00 hod.
a poté mše svatá v 18.00 hod.
 V sobotu 2. června MARIÁNSKÁ SOBOTA – v 8.00 hod. růženec a v 8.30 hod. mše
svatá.
POUŤ DO BRATISLAVY
V sobotu 9. června pojedeme na pozvání otce Pavla Kavce CM na pouť do Bratislavy.
ODJEZD: Jestřebí 4.45; Zábřeh-Valová 5.00; Rájec 5.05; Zvole 5.10 hod.
Cena 350 Kč splatná v autobuse. Nezapomeňte si vyřídit zdravotní pojištění!
		
František Deutsch
FARNÍ KRONIKA. Komu by udělalo radost psát kroniku farnosti Zvole a případně Maletín, ať se přihlásí na faře ve Zvoli. Průběžné psaní kroniky je vhodné zejména pro toho,
kdo ve farnosti ještě není zaangažován, nemá v ní žádný zodpovědný úkol a přitom by mu
toto „charisma sedělo“.
P. František Eliáš

SVATÁ ZEMĚ – PLÁN POUTÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
ŠANCE PRO PEDAGOGY

Spolu s P. Milanem Palkovičem
z Velkých Losin připravujeme dvě poutě do Svaté Země. První z nich o jarních
prázdninách od 8. do 16. března 2019,
vhodná především pro učitele a pedagogy vůbec. Ta druhá počítá s návratem
před Květnou nedělí od 5. do 13. dubna.
Protože se jedná prozatím o průzkum zájmu, hlaste se předběžně velice
brzy, aby CK Awertour byla schopna zarezervovat nejvhodnější průvodce i letenky.
P. František Eliáš


VÍKENDOVÉ POBYTY PRO PRARODIČE S VNOUČATY
22.–24. června na Svatém Hostýně a 21.–23. září 2018 v Újezdě u Uničova
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, e-mail: matlochova@arcibol.cz
tel.: 587 405 250 / mobil: 720 110 750.
Více na www.rodinnyzivot.cz. (včetně letních pobytových a víkendových akcí rodin a seniorů)
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 20. května na církevní školství: Mohelnice 7.699; Úsov 1.332 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Souček
V úterý 29. 5. v 14.00 hod. na faře se koná PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Dá-li Pán, v neděli 16/9/2018 navštíví Mohelnici otec arcibiskup Jan Graubner. Měl by
sloužit mši sv. v 9.30 hod. v kostele sv. Tomáše Becketa u příležitosti 500. výročí narození
biskupa Antonína Bruse (biskupa ve Vídni, arcibiskupa v Praze). Po bohoslužbě by měl
otec arcibiskup Jan odhalit pamětní desku, která má nejvýznamnějšího mohelnického rodáka připomínat.
V Mohelnici byla zvolena nová ekonomická rada farnosti. Jejími členy jsou nyní: Oldřich Klemš, Jan Kubíček, František Němec, Miloš Rýznar.
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz
		
P. Petr Souček
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY
Petr Přádka LP 1990
10. března 1990 se loučíme s otcem Rudolfem Zubkem, do farnosti přichází otec Petr Přádka.
První návštěva papeže v republice. V dubnu 1990 dochází k dějinné události národa, k návštěvě Svatého Otce papeže Jana Pavla II v Československu. Papež přijel na pozvání prezidenta republiky Václava Havla a primase českého Františka kardinála Tomáška. Svatý Otec sloužil pontifikální mše v Praze, na Velehradě a v Bratislavě.
K nejsrdečnějším patřila mše svatá na Velehradě.
Oprava střechy farního kostela. S generální opravou střechy farního kostela sv. Tomáše
Becketa se začalo 27. dubna 1990. Stará krytina břidlice je nahrazena bonským šindelem.
Bednění a krovy zůstaly až na drobné opravy původní. Svody, okapy a plechování je z měděného plechu. Byla nutná stavba lešení, doprava balíků krytiny až na místo byla náročná.
Současně je z lešení opravována a nastříkána omítka. Jsou opraveny vitráže. Obsah dokumentů nalezených ve schránce ve věžičce kostela je uveden v kronice. Do podzimu byly
práce na polovině kostela hotovy: je zaveden plyn a zřízeno plynové ústřední topení na
faře, jsou zpevněny hradební zdi přiléhající k faře.
Obnova tradice poutí. Jsou obnoveny poutní zájezdy, které nebyly za totality možné.
Dvakrát byla pouť do rakouského Maria Zell, na podzim byla pouť do Lurd.
Zemřel tvůrce mohelnického betléma řezbář pan Josef Nedomlel z Bruntálu
O Vánocích je v Mohelnici poprvé „betlémské světlo“ zapálené v Betlémě; 8. a 9. června
se konají opět první svobodné komunální volby; Zdenka Jásenská zakládá dětský pěvecký
sbor ARIETA.
H. Bartoš
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Sbírky z neděle 20. května na církevní školství: Zábřeh 19.387; Rovensko 1.020; Postřelmůvek 780 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry byla dne 19. 5. 2018 ze Zábřeha odeslána částka 3.800 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh.“
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HLEDÁ OBĚTAVÉHO
MUŽE – DOBROVOLNÍKA VE STŘEDNÍCH LETECH, který
by byl ochoten poskytnout podporu handicapované ženě z Mohelnicka, nabídnout slovo útěchy a podat pomocnou ruku při vycházkách.
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu:
dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v sídle Charity na ul. Žižkova 15.

SRDCEM SKAUT

O prvním červnovém víkendu se v Zábřeze uskuteční
akce Srdcem skaut, která se koná u příležitosti oslav
50 let nepřetržitého fungování skautů v Zábřeze. Zváni jsou všichni bývalí i současní skauti, jejich příznivci a kamarádi, zkrátka všichni lidé dobré vůle.
PROGRAM:
Pátek 1. června – 20.00 hod. LILIUM RECORDIS –
průvod městem se svíčkami + pokus o zapsání do české knihy rekordů – setkání všech, kteří jsou „srdcem“
skauti (Masarykovo náměstí a Humenec)
	Sobota 2. června – 9.00 hod. VELKÁ HRA pro děti ze skautských oddílů (Masarykovo náměstí); 10.00 hod. LAKROS – setkání hráčských legend (u rybníka Oborník); 16.00
hod. SKAUT MÁ TALENT – soutěž pro skauty a přátele (Kulturní dům); 18.00 hod. ZLATÉ ČASY – setkání bývalých členů všech oddílů (Kulturní dům); 20.00 hod. COUNTRY
BÁL – pro aktivní i bývalé skauty a kamarády (Kulturní dům), vstupné s místenkou 50 Kč
– předprodej v turistickém informačním centru Zábřeh
	Neděle 3. června – 11.00 hod. SKAUTSKÁ MŠE V KOSTELE SV. BARBORY
Bližší informace najdete na http://skauting-zabreh.info nebo na facebooku Skauti Zábřeh.
Za organizátory Srdcem skaut vás zve Lukáš Skrott

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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