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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej
působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.
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 27

Sešli svého ducha, Hospodine,
a obnovíš tvář země!

1: Sk 2,1-11

2: Gal 5,16-2

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 20,19-23

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce,
Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá
o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví,
protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám
ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli
snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe,
ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má
přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám
to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský)

Naučit kozu tančit

Já na to přišel. Dostal jsem právě mystickou slinu a vidím to všecko úplně
jasně: svět je sál s naleštěnými parketami, Otec Strauss, Syn Ženich a Duch
Svatý vídeňský valčík. A my jsme ta nevěsta, co jí srdce tluče až kdesi v krku
a samou hrůzou se jí potí ruce, protože má pocit, že to neumí a že je k hudbě
hluchá jako peň a má trochu strach se nechat vést. A že šaty má celé pomačkané a střevíce ušpiněné a mejkap rozmazaný a že není vůbec krásná a že se
ztrapní přede všemi a že pak uteče a Ženich ji pak už nikdy nebude chtít vidět.
Jenže. Když Ženich vstane a projde před zraky všech sálem až k ní, elegantně
se ukloní a nabídne jí svou dlaň, pak ona už nevidí nic, než ty jeho oči. Bože,
ty jeho oči! Každá je krásná, když se dívá On. Protože jen On se dívá správně.
A pak už není sál ani strach, jen hudba a let a ty jeho oči. Bože, ty jeho oči!
Otec je Strauss, Duch vídeňský valčík a Syn Taneční mistr a Ženich. A ten –
řeknu vám, lidičky – naučí i kozu tančit.
MISIE NA PODZIM! O CO NÁS PŘIPRAVILA DOBA ROUŠKOVÁ
Od 20. do 29. března se ve farnosti Zábřeh měly pod vedením vincentiánů z Loštic konat lidové misie. Neuskutečnily se vzhledem
ke koronavirové pandemii.
Když vše půjde dobře, můžeme se těšit na týdenní program s misionáři na podzim.
Termín jsme naplánovali od úterý 2. do neděle 11. října 2020
Co jsou lidové misie?
• jsou pozvánkou k znovu objevení krásy života s Bohem
• je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
• je to čas věnovaný revizi osobního života
KATOLICKÝ DŮM
 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných
stanov na středu 10. června 2020 VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI. Začátek v 16 hodin v Katolickém domě.
Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2019, plán činnosti na rok 2020 a další. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny
své příznivce a dobrodince.
Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek – předseda
 NABÍDKA OZVUČENÍ. Za symbolickou cenu přenecháme starší, ale funkční ozvučení, vhodné do menšího kostelíka, či větší kaple. Zařízení donedávna sloužilo v kapli sv.
Cyrila a Metoděje v Ráječku a důvodem prodeje je pořízení nového.
Bližší informace případným zájemcům na telefonu 731 465 717 – Josef Klimek.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 1. června
středa 3. června
čtvrtek 4. června
pátek 5. června

památka sv. Justina, mučedníka
památka sv. Karla Lwangy a druhů
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

SOBOTNÍ MŠE SVATÁ v 18.00 hod. s nedělní platností bude v kostele sv. Bartoloměje
slavena i nadále.
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ v kostele sv. Barbory od 31. 5. slaveny nebudou.
V kostele sv. Bartoloměje budou mše svaté v 7.00; 8.30 a v 18.00 hod.
Mše svatá v 8.30 bude i nadále k zhlédnutí na webových stránkách zábřežské farnosti.
POZVÁNÍ Z HNÍZDA. Milí přátelé a návštěvníci Hnízda, těšíme
se na setkávání „naživo“ v našem centru. K tomu, abychom splnili podmínky nařízené vládou ČR, je zatím nutné se na každou
návštěvu v Hnízdě přihlásit a respektovat pravidla, která jsme sestavili.
Všechny informace o provozu Hnízda i formulář k přihlášení najdete na našich nových webových stránkách www.hnizdozabreh.cz, pod kolonkou KURZY.
Vaše Hnízdo, tel. č. 603 891 571
POUŤ K MARII GORETTI 27. 6. 2020
Srdečně zveme na pěší pouť mládeže do Hoštejna. V 8.30
hod. se sejdeme na vlakovém nádraží v Zábřeze. S sebou
dobré boty, oblečení, svačina na cestu a 30 Kč na oběd.
Čeká nás adorace v Pobučí a putování zakončíme mší
svatou v Hoštejně.
Duchovní doprovod otec Kristián Libant CM.
Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz.
Těšíme se na vás.
animátoři Zábřeh
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC SE ZNOVU OTEVÍRÁ. V pondělí 25. 5. znovu otevře pro
veřejnost. Prohlídku historických sálů, ve kterých před 25 lety pobýval papež Jan Pavel II.,
v letošní turistické sezóně zpestří i dva zajímavé a běžně nevystavované obrazy. Poslední
květnový týden je zvýhodněné vstupné 80/40 Kč. PO - SO 10 – 17 hod.; s průvodcem v SO
každých 30 min. Ostatní dny v celou hodinu.
https://www.ado.cz
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 22
Téma: Lidé v mém životě: „Nebýt jeho, dneska jsem úplně jinde.“ Tuto větu slyšel asi každý z nás. A možná si ji ve svém životě i několikrát řekl...
Astronomové neustále oznamují nové objevy. Na nalezení mimozemského života to zatím nevypadá, ale i kdyby se tak stalo, křesťanskou víru to neohrožuje.
Komentář pro KT napsal fyzik a astronom Jiří Grygar
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MODLITBA ARCIBISKUPA JANA K ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELŮ

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane,

shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna
tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko
těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo
k tobě volají.
Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim
a nechal se vést.
Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.
I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé
lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z nás, nabídl nám
účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali naději evangelia dalším generacím.
Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou
skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.
Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát
k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni se z lásky
dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny
šťastné z toho, že mohou žít pro děti.
Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.
Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto
teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi
posiloval v náročné službě nemocným.
Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se
těšíme na společenství s tebou v nebi. Pomoz nám žít své
přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás
a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých
šťastných přátel. Amen.
Jan Graubner
4

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 24. května: Červená Voda 2.597; Jakubovice 501; Písařov 1.383 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 24. května: Klášterec na opravy 4.300; Svébohov na opravy 12.100; Jedlí
3.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
O prvním pátku v měsíci budou návštěvy nemocných.
SVÉBOHOV. O první sobotě 6. června bude slavena mše svatá v 7.15 hod.
JEDLÍ. Přijměte pozvání na tradiční POUŤ KE KAPLIČCE ZA HOROU K OSLAVĚ
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, která bude letos v neděli 7. června 2020. Pobožnost začne ve
14.30 hod. Drobné občerstvení zajištěno.

postřelmovsko

postřelmovsko

 Tichá adorace a sv. zpověď před prvním pátkem bude: ve středu v Lesnici od 16.30, ve
čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
 O první červnové sobotě bude mše svatá ke cti Panny Marie a modlitební večeřadlo
v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 V neděli 7. 6. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči na farní
kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 24. května na pronásledované křesťany: Štíty 3.640 + dar na energie
1.000, Horní Studénky 2.300 + dar na opravy 1.000; Cotkytle 630 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
Ve středu 3. 6. bude v Domově důchodců ve Štítech bohoslužba v 10 hod.
V pátek 5. 6. v 16 hod. setkání biřmovanců na faře, v 17 hod. adorace, při ní svátost smíření, mše svatá v 18 hod.
V sobotu 6. 6. v 9.00 hod. mariánské večeřadlo
V Crhově v sobotu 6. června v 17.00 hod. bude slavena mše svatá s nedělní platností.
HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 4. 6. v 15.30 hod. svátost smíření, v 16 hod. mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V sobotu 6. 6. v 7.15 hod. máme možnost zúčastnit se ve Svébohově mše svaté ke cti Panny Marie.
P. Jacek Brończyk
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 24. května: Loštice 3.322; Moravičany 2.296 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

v O Slavnosti Seslání Ducha Svatého, v neděli 31. května v 17.00 hod. bude slavena mše
svatá u kapličky v Mitrovicích.
v Ve čtvrtek 4. června, před 1. pátkem (po telefonické domluvě) navštívím nemocné.
v Příští neděli o Slavnosti Nejsvětější Trojice zveme na mši svatou do Doubravice. Začátek v 15.00 hod.
FARSKÁ ZAHRADA V MORAVIČANECH
Ačkoliv se mnohé aktivity v našich životech výrazně omezily, práce
v zahradách okolo moravičanského kostela se rozjely naplno již během pandemie. Od začátku jara bylo provedeno bezpečnostní kácení a prořezání uschlých stromů. Veškerá dřevní hmota se zpracovává
a využívá v zahradě. Rovněž započala pravidelná údržba travnatých
ploch. Zasela se květnatá louka, výsledek spatříme až příštím rokem.
Pracuje se také na terénních úpravách. Členové okrašlovaciho spolku uspěli v další žádosti
o finanční podporu Nadace Via, tentokrát na vybudování zeleninových a bylinkových záhonů. Podařilo se také pořídit malotraktor a sekačku. V příštích dnech zahájíme brigády
pro veřejnost, a předběžně již nyní připravujeme velkou podzimní výsadbu stromů a keřů
na říjen 2020. Děkujeme všem podporovatelům a dobrovolníkům. Dále je možné se zapojit prostřednictvím plánovaných brigád či účastí na připravovaných akcích, nebo darováním funkčního zahradního nářadí či materiálu. Obnovu zahrady můžete také podpořit
finančně (číslo účtu: 2001729302/2010 Fio Banka). Děkujeme.
Za Moravičanské okrašlovaci spolek - Tomáš Adamec
I nadále bude v kostele sv. Jiří v Moravičanech o sobotách v 18.00 hod. pravidelná mše
svatá s nedělní platností.

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 24. května na pronásledované křesťany: Lubník 1.350; Tatenice 1.240;
Hoštejn 1.700; Kosov 680 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici mimořádně v sobotu 30. května
v 17.00 hod.

Ohlášky

Jana Cagašová z Bezměrova a Martin Totušek z Lubníka
přijmou svátost manželství v sobotu 20. června v Kroměříži.
Ať jim Pán žehná.
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 24. května: Zvole 6.430; Rájec 3.260; Jestřebí 1.320; Pobučí 270 Kč.
DARY: farnost Zvole 23.000 Kč na potřeby farnosti.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
POUŤ KE SV. ANTONÍNOVI. Mší svatou v sobotu 13. června v 17.00 hod. ke cti
sv. Antonína ukončíme v Rájci „U Antoníčka“ „koronavirovou sezónu“ venkovních
bohoslužeb. Mši svatou bude s poutníky i farníky slavit P. Milan Palkovič z Velkých
Losin.
ZVOLSKÁ ČTYŘKA INFORMUJE
Farní dům – Komunitní centrum Zvole je připraveno na betonování nové podlahy.
Skupina „věrných“ dokončila práci tam, kam se nedostal nakladač. Šest chlapů a tři
kluci měli tři hodiny co dělat. Povedlo se vše nachystat tak, aby plynule navazovaly
stavební práce.
Po zaplacení částky 871.000 Kč za květen, zbývá na účtu spolku jen 208.000 Kč. K dalšímu
zajištění stavby bude potřeba sehnat další finance. Snažíme se zajistit peníze pomocí dotace, přesto však ani ta nepokryje všechno. Děkujeme za dary na stavbu Komunitního centra a za modlitbu za toto dílo. Podpořit nás můžete darem na účet 369 583 3319 / 0800. Na
slavnostní otevření na přelomu srpna a září vás srdečně zveme už dnes.
Tomáš Čvančara, předseda spolku Zvolská4
mobil: 732 746 345 www.zvolska4.cz nebo facebook
GENERÁLNÍ OPRAVA KAPLE PANNY MARIE V JESTŘEBÍ se
završila osazením dubových vstupních dveří z dílny šikovných stolařů Valentových.
Moc jim děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.
Dveře byly osazeny průhledným sklem, aby kolemjdoucí mohli nahlédnout dovnitř. Ještě nás čeká oprava schodů, obnovení soklu
a ošetření dřevěných prvků na půdě a věži proti dřevokazným houbám a škůdcům. Jakmile to bude možné, vzhledem ke stávající karanténní situaci, kapli slavnostně znovu vysvětíme.
Budeme rádi, když přijedete. Termín zavčas oznámíme a již teď se
na vás těšíme. 
Helena Pěničková

farnost maletín

farnost maletín

Tuto neděli o Letnicích 31. května bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně mše svatá v 15.00
hod. a další neděli, první v červnu, také v15.00 hod.
FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP
Pila v Postřelmůvku pilně zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu nebo celou vazbu a případně i palivo (krajinky), můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle
vašich požadavků.
P. František Eliáš 731 626 500
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Sbírky z neděle 24. května: Zábřeh 22.322; Rovensko 1.825 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
Krátké zprávy z naší Charity
v Do plného provozu se postupně vrací všechny sociální služby
Charity Zábřeh, jejichž činnost omezila vládní nařízení. Nadále
až do 22. června zůstává uzavřen jen denní stacionář Domovinka. Všude platí krizové postupy i zvýšená hygienická a protiepidemiologická opatření.
v Charitní Občanská poradna nyní poskytuje i poradenství k aktuální situaci – v návaznosti na mimořádná opatření. Uzavření
podniků i škol se mnozí lidé mohou potýkat s problémy, se kterými si neví rady, nemají jasno v omezujících nařízeních, nevyjdou s nižšími příjmy, potřebují se poradit
v různých oblastech života (např. pracovně-právní vztahy, péče o členy rodiny, nájemní bydlení, možnosti řešení dluhů). Lidem, kteří se dostali do takovéto nepříznivé situace, nabízíme pomoc. Osobní návštěvu je nutné předjednat telefonicky (PO – PÁ,
8–16 hod., tel. 736 509 420, 736 509 435) nebo je možné nám svůj dotaz zaslat e-mailem
(poradna@charitazabreh.cz).
v Jsme velice vděčni a děkujeme společnosti Škoda Auto, která nám na 1,5 měsíce zapůjčila pro zajištění pomoci ohroženým seniorům a provozu domácí hospicové péče
celkem tři nová, moderní a luxusní osobní auta. Mohli jste je v předchozích měsících vídat na Zábřežsku a Mohelnicku. Jejich cesta za dobrými skutky měřila celkem
5.000 km. Ještě raději jsme za to, že jeden automobil Škoda Oktavia Combi se k nám
z Mladé Boleslavi vrátí už natrvalo – uspěli jsme totiž mezi 334 neziskovkami, které
v rámci grantu „Mobilita“ soutěžili o 100 darovaných vozidel. Náš automobil bude
sloužit právě v terénní paliativní péči, která se zaměřuje na důstojné odcházení nevyléčitelně nemocných v kruhu rodiny. (Ročně pomáháme splnit toto přání až 80 umírajícím.)
v V Charitě započala realizace projektu „Modernizace vybavení pro terénní sociální
služby Charity Zábřeh“, který byl finančně podpořen z prostředků strukturálních fondů EU skrze Místní akční skupinu Horní Pomoraví. Za podporu moc děkujeme, projekt pomáhá realizovat regionální strategii pro zajištění dopomoci lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním. V rámci projektu dojde k obnově dvou
nejstarších osobních automobilů. Dále k nákupu evakuačního transportního křesla, které zajistí pro lidi s pohybovým omezením bezpečný, jednoduchý a komfortní
transport po schodech, což povede také ke snížení fyzické zátěže pečovatelského personálu.
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 1.500 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
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odpovídají autoři.
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