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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
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 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
Žalm

Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky

1: Ex 34,4b-6.8-9

2: 2 Kor 13,11-13

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný. Bůh přece neposlal
svého Syna na svět, aby svět odsoudil,
ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo
v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už
je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího.“
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Ev. Jan 3,16-18

K NEDĚLNÍMU EVANGELIU
(P. Krzysztof Leon Klat)

Jaký je Bůh a jaký není? POZOR!!!
Jen pro ty, kteří chtějí přemýšlet?
Obrázek vousatého penzisty sedícího na oblaku, opředeného pavučinou, s brejlemi na
nose, s čaganem v ruce, v károvaných papučích, zamračeného, že ho spousta lidí neposlouchá.
To jsou dětské představy. Bible říká, že Bůh je
duch. Děti si často Boha nějak představují –
zpravidla jako bělovlasého stařečka na obláčku. U dětí to není tragické. Ale je strašně důležité, aby člověk nezůstal u těch zkreslených
dětských představ. Proto často připomínám,
jak je důležité, aby děti a mladí lidé chodili
do náboženství celou školní docházku. Aby
opouštěli dětské představy a poznávali Boha
takového, jaký ve skutečnosti je. Protože pokud tomu tak nebude, tak se jejich víra může
zbytečně zdeformovat a může se zdeformovat natolik, že ji pak odhodí – ke své škodě.
Bůh se nám zjevuje jako Otec, Syn a Duch Svatý. Jenomže jak to umělecky zobrazit?! A tak
na těch obrazech Nejsvětější Trojice lidé opravdu začali Boha Otce znázorňovat jako starce, třeba s nohou na zeměkouli. Ovšem toto vyjádření je třeba vnímat skutečně pouze
symbolicky. Jestliže ho lidé zobrazují jako starce s nohou na zeměkouli, tak je to pouze obrazné vyjádření něčeho. Stařec s nohou na zeměkouli je symbolickým, obrazným vyjádřením Boží moudrosti, která se projevila v Božím stvořitelském díle.
Druhá božská osoba – Syn, Ježíš – bývá znázorňována srozumitelněji. Ježíš – Boží Syn –
je Synem Božím, ale i Synem člověka, Synem Panny Marie, žil zde na zemi ve skutečném
lidském těle, a tak je trochu snadnější si ho představit. Většinou bývá znázorňován s křížem, s vykupitelským nástrojem, na kterém za nás zemřel a skrze který nám otevřel nebe.
No a třetí božská osoba – Duch Svatý – bývá znázorňován jako holubice. Jak říká evangelium, Duch Svatý právě v podobě holubice sestoupil na Krista při křtu v Jordánu. Tak to je
lidové umění, které se snaží nějak nám přiblížit tajemství Nejsvětější Trojice. Samozřejmě
Nejsvětější Trojice – Bůh Otec, Syn a Duch Svatý – je daleko větší, je to skutečnost, která
daleko, daleko přesahuje naše představy.
A to je něco, co může být výzvou, abychom i my do světa vnášeli jakousi tu harmonii, soulad, řád, byť po malých kapkách. Jak vnášet odraz Boží harmonie do světa: Traduje se, jak
kdysi přišel za sv. Františkem Saleským jeden student s otázkou, co má dělat, aby byl na
světě soulad, mír, pokoj, harmonie. A sv. František mu říká: „Začni tím, že nebudeš příliš
bouchat dveřmi!“
Jak být obrazem Nejsvětější Trojice, jak vnášet řád, soulad, mír, pokoj, harmonii… Přemýšlejme! Cestu si najde jistě každý sám…
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 11. června
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svaté v Zábřeze v 9.25 a v 17.30 hod.
sobota 13. června
památka sv. Antonína z Padovy
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
NOC KOSTELŮ V PÁTEK 12. 6. 2020 BUDE VIRTUÁLNÍ
Noc kostelů 2020 bude mít nový, virtuální prvek propojení. Televize
Noe bude 12. června živě přenášet dění ze všech osmi diecézí České republiky. Pomocí televizních kamer a přenosové techniky nás jednotliví
moderátoři seznámí s tím, co je v daném místě zajímavé.
Každá diecéze bude mít k prezentaci určenou stopáž vysílání třicet
minut. Začátek přímého přenosu bude 12. června v 19.00 hodin. (olomoucká arcidiecéze od 20.00 hod.)
VARHANNÍ KONCERT 14. 6. V KOSTELE SV. BARBORY v 16.00 hod.
Po téměř čtyřech měsících vynuceného půstu zve Bravo opět
příznivce klasické hudby na kvalitní hudební zážitek. V neděli 14. června v 16.00 hod. uvede recitál výrazné osobnosti
mladé generace českých varhaníků Alžběty Bočkové. Ta se
zaměřuje nejen na sólovou hru, ale především na chrámovou hudbu a sborovou tvorbu. V loňském roce se svým chrámovým sborem úspěšně uvedla pořad duchovní hudby na celostátních slavnostech Slovácký rok. Na jejím zábřežském koncertu zazní skladby J. S. Bacha, Bachova současníka
G. Ph. Telemanna nebo francouzského skladatele 19. století Cézara Francka. Dokonalý
prožitek zajistí snímání hry na varhany a následná projekce. Vstupenku lze zakoupit za
příznivých 100 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup zdarma.
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
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BATŮŽKOVÝ PROJEKT S MARY´S MEALS
Pomalu končí školní rok. Do nového školního roku s novou školní taškou? Co se starým batůžkem? Jednoduchý způsob jak „recyklovat“
a přitom pomoci je přidat se k projektu Mary’s Meals. V loňském roce
jsme se úspěšně přidali k jejich batůžkovému projektu. Dětem do zemí,
ve kterých působí Mary’s Meals jsme poslali 57 školních tašek, které
byly naplněny potřebami ke školní výuce, oblečením, obuví a míčkem.
Z webové stránky Mary’s Meals: „Prosím, moc poděkujte všem těm, kteří nám poslali batůžky. Děti z nich měly obrovskou radost a hrdě je nosí do školy.“
Patrick Masiye, učitel Standard 6, Základní škola Bangwe CCAP, Malawi

ˇ
BATŮZKOVÝ
PROJEKT

ČÍM NAPLNIT BATŮŽKY?
Do batůžku dejte sešity, tužky, pastelky, pera, gumu, ořezávátko,
pravítko, pouzdro na tužky, ručník, kraťasy nebo sukni, triko,
či šaty, žabky, nebo sandály, malý míček, například tenisák,
mýdlo, zubní kartáček, zubní pastu, lžíci.
Vhodné je oblečení pro děti ve věku 4-12 let. Vhodné je také
označit batůžek štítkem s informací, zda je určen pro dívku
(girl) nebo pro chlapce (boy) a pro jaký věk (age).
Prosím, nepřikládejte žádné hračky nebo sladkosti!
Batůžky můžete přinést na faru v Zábřeze. Ve všední dny do
15.00 hod., po domluvě na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509
i jinak. Zúčastnit se mohou nejenom farníci ze Zábřeha
nebo zábřežského
děkanátu,
Jednoduchý
způsob, jak recyklováním
pomoci ale
dětem vytěžit co nejvíce ze vzdělávání.
každý, kdo chce a může pomoci.
Více se dozvíte chudým
na stránkách
www.marysmeals.cz.
Jak můžete pomoci najdete na:

www.marysmeals.cz
Hlavní náplní Mary´s Meals je poskytování jednoho jídla
denně dětem v místě, kde se
vzdělávají. Pouhých 421 Kč nasytí dítě na celý školní rok.
Do konce loňského roku jsme odeslali částku 45.295 Kč. Ty, kteří poslali svůj příspěvek
přímo na účet Mary´s Meals, podchycené nemáme, ale poděkování patří i jim.
JAK JE MOŽNÉ PŘISPĚT FINANČNĚ
Na sbírkový účet číslo 44 102 77 / 0100. Do poznámky je třeba uvést jméno. Potvrzení
o daru pro daňové účely vám rádi poskytnou na základě vašich osobních údajů zaslaných
na info@marysmeals.cz. Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS MARYSMEALS
30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777. Nejvhodnější pro stabilní chod projektu je trvalá podpora prostřednictvím SMS ve tvaru DMS TRV MARYSMEALS 30, 60, nebo 90 Kč na
číslo 87 777. Ti, kteří nemají účet nebo mobilní telefon mohou, stejně jako dosud, předat
svůj dar ve farní kanceláři v Zábřeze.
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POUŤ DO KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA NAD BLUDOVEM
Slavnostní mši svatou v neděli 14. června v 10.30 hod. celebruje zábřežský kaplan ThLic. Karel Skočovský Ph.D. a mši svatou
v 15.00 hod. farář z Velkých Losin P. Milan Palkovič.
Bude připraven doprovodný program pro děti i dospělé. Stánky
nabídnou tradiční produkty lidových řemesel. Zisk z prodeje občerstvení bude věnován na rozvoj tohoto poutního místa.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Od této neděle budou v kostele sv. Bartoloměje přihlášky k výuce náboženství pro příští
školní rok.
Pokud jste ještě neposlali přihlášky svých dětí přímo katechetům, prosíme, zašlete je co
nejdříve na faru v Zábřeze. Stačí vhodit přihlášku do schránky na faře.
Usnadníte nám plánování výuky náboženství na školách.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 31. května: Červená Voda 4.019; Jakubovice 979; Janoušov 555; Písařov 1.792; domov důchodců 190 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 31. května: Klášterec 1.500 + dar na TV NOE 500; Svébohov 3.400;
Jedlí 2.000 + dar na kostel 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme průvodem a mší svatou
ve středu 10. června v 18.00 hod.
KLÁŠTEREC
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 11. 6. při mši
svaté v 18.00 hod.
JEDLÍ
Přijměte pozvání na tradiční POUŤ KE KAPLIČCE ZA HOROU K OSLAVĚ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, která bude tuto neděli 7. června 2020. Pobožnost začne ve 14.30 hod.
Drobné občerstvení zajištěno.
DNE 12. 6. 2020 BUDE V JEDLÍ NOC KOSTELŮ I FARNÍ DEN
Program: od 16 hod. posezení na farní zahradě, v 18 hod. mše svatá,
18.45 koncert sboru pod vedením Josefa Hrocha, zpěv Eliška Hrochová,
do 22 hod. prohlídka kostela, kůru a věže. Přijďte se podívat, jste srdečně zváni.
5

PASTÝŘSKÝ LIST NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé
době izolace znovu sejít ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on,
který je láska, žije ve společenství, ve společenství lásky.
Kde je láska, tam musí být milující i milovaný. Kde je
dokonalá láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten, který se cele daruje Synovi. Syn je
prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. Jejich vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý.
Toto tajemství víry je nejen charakteristickým znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života.
Před týdnem jsme oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když
přijala Ducha Svatého, když on začal v učednících působit – milovat. Církev – tajemné tělo Kristovo – to je Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící shromažďují v Ježíšově jménu, je církev vidět, jde o zjevování Boha světu. Lidé kolem nás
mají možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba
pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed nás. Omezení
minulých týdnů nás díky koronaviru zahnalo do izolace. Děkuji všem, kteří zprostředkovali spojení věřících k modlitbě a mši svaté aspoň prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnosti v rodinách. Nyní však, když je to
možné, je třeba se vrátit do kostelů. Jak řekl papež František, to byla církev, která
se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem církve je svátostné společenství lidí, a to stálé. Kéž nás Pán naučí důvěrnosti, niternému přátelství s ním,
avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem Božím.
Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše
touha po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být
u toho“, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však se společnou modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést
i ty, které ještě ovládá strach, nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu
prožívání mše svaté v kostele. Děkuji všem, kteří se v tom budou osobně angažovat trpělivým zvaním a vytvářením živých společenství víry, kde bude možné
zakoušet radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás. Děkuji každému z vás, že
se zapojíte. Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě
milovat Ducha Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým
jak zdravotní a ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb
či zapojením se do mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli pomoc rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeň6

me na to, co jsme se v době zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování
dobrých vztahů a ve službě lásky.
Dnes po mši svaté mimořádně vystavíme Nejsvětější svátost a vděčně zazpíváme:
Bože, chválíme tebe. Přidáme přiloženou děkovnou modlitbu.
Kéž Duch Svatý, který dal život církvi, když naplnil srdce věřících a začal v nich
milovat, nyní podobným způsobem obnoví církev v našich farnostech i v našich
rodinách, aby byly věrnými obrazy společenství dokonalé lásky Nejsvětější Trojice.
Děkuji všem, kteří nechávají Ducha Svatého v sobě milovat konkrétními dobrými
skutky a tak potřebným odpouštěním, kteří se z lásky darují druhým a z lásky přijímají druhé takové, jací jsou. Děkuji všem, kteří
tak osobně přispějí k obnově svých rodin i svých farností.
K tomu všem ze srdce žehná arcibiskup Jan
O MODLITBĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM (Žl 63,2-5.9)
„Bože, snažně Tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo.“
O MODLITBĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM
(Žl 63,2-5.9)
Křesťanská modlitba se rodí ze zjevení: „Ty“ nezůstalo zahaleno tajemstvím, nýbrž navázalo s námi vztah. Křesťanství je
náboženství, které nepřetržitě slaví Boží „zjevení“, tedy epifanii. První svátky liturgického roku slaví tohoto Boha, který nezůstává skryt, nýbrž nabízí lidem svoje přátelství. Bůh
zjevuje svoji slávu chudobou v Betlémě, rozjímáním mudrců, křtem v Jordánu, zázrakem na svatbě v Káni. Velkolepý
Prolog Janova evangelia končí tímto shrnutím: »Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu« (Jan 1,18). Ježíš nám
zjevil Boha.
Křesťan navazuje modlitbou vztah k Bohu, který má laskavou tvář a nechce nahánět lidem strach. Toto je první charakteristika křesťanské modlitby. Odedávna byli lidé zvyklí
přistupovat k Bohu poněkud bázlivě, trochu ustrašení před tímto fascinujícím a úděsným
tajemstvím; zvykli si prokazovat Bohu úctu servilně jako poddaný, jenž nechce být neuctivý vůči svému pánu. Avšak křesťané se k Němu odvažují obracet důvěrným oslovením
„Otče“. Ježíš používá ještě důvěrnějšího slova: Abba – tatínek.
Křesťanství odstranilo ze vztahu k Bohu jakýkoli feudální akcent. V pokladu naší víry se
nevyskytují výrazy jako „nevolnictví“, „otroctví“ či „vazalství“, nýbrž slova jako „smlouva“,
„přátelství“, „příslib“, „společenství“, „blízkost“. Ve své obsáhlé promluvě na rozloučenou
s učedníky Ježíš říká: »Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho
pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého
Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli
a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém« (Jan 15,15-16). To je jakýsi bianko šek: „Dám vám všechno, oč budete prosit Otce v mém jménu.“ Zkusme to!
(Zdroj: Vatican News, pokračování příště)
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postřelmovsko

postřelmovsko

Při sbírce na pronásledované křesťany se vybralo: Postřelmov 9.080 Kč, Chromeč 4.100 Kč,
Sudkov 1.150 Kč, Lesnice 4.613 Kč, Dlouhomilov 1.040 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 Na opravu Mariánského sloupu v Praze bylo odesláno celkem 56.700 Kč (Postřelmov
31.600, Chromeč 13.100, Sudkov 2.800, Dlouhomilov 500, Lesnice 3.800 Kč)
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ OSLAVÍME
 Ve čtvrtek v Chromči bude mše svatá v 17.00 hod., slavnost pokračuje průvodem obcí
od 18.00 hodin.
 V neděli je v Postřelmově mše svatá v 8.00 a slavnost pokračuje průvodem obcí, v Lesnici mše svatá v 10.30 a pokračuje průvodem obcí.
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU K 250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ
FARNÍHO KOSTELA VŠECH SVATÝCH
V DLOUHOMILOVĚ,
která se koná v sobotu 20. června 2020
v 10.00 hod.
Hlavní celebrant: Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký.
Hlavní regenschori: Mgr. František Macek.
Hudební doprovod: Mužský sbor Řádu svatého Huberta ze Zábřehu, sbormistr Josef
Hroch, Trubači Zábřeh pod vedením Jany Adámkové.
Po mši svaté následuje koncert Mužského sboru Řádu sv. Huberta a Trubačů Zábřeh.
Výročí 250 let posvěcení kostela Všech svatých v Dlouhomilově. (16. 6. 1770)
V dějinách Dlouhomilova je první zmínka o kapli kolem roku 1510, která byla přestavěna a stala se farním chrámem v polovině 16. století, který ale byl již za nepokojných let
17. století zrušen.
Počátkem června 1707 započala stavba nového kostela. Dle starých účetních knih na ni
bylo zhotoveno a vypáleno 64.800 cihel. Nynější kostel pochází z roku 1767-1770.
V roce 1864 byl rozšířen o presbytář a byl zřízen hlavní oltář a dva gotické boční oltáře. Hlavní oltář byl potom v roce 1900 postaven nový. Oltářní obraz Všech svatých byl
pořízen v roce 1885 od akad. malíře Jarolíma Stautejského v Litomyšli a posvěcen byl
15. 8. 1885.
Malovaná okna v presbytáři s obrazy sv. Aloise, sv. Klementa, sv. Amálie a sv. Alžběty byla
osazena před svátkem narození Panny Marie v roce 1916. Byl to dar sestry P. Aloise Dvořáka (místního rodáka) paní Amálie Motykové, která téhož roku 28. prosince zemřela.
V roce 1910 byly na kostelní věži čtyři zvony
sv. Antonín a sv. Roch z roku 1852 – vážil 153 kg
sv. Jan, Pavel a sv. Rozálie z roku 1813 – vážil 70 kg
P. Maria a Jan Nepomucký z roku 1752 – vážil 44 kg
sv. Barbora (umíráček) z roku 1852 – vážil 20 kg
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9. října v roce 1916 byly podle nařízení vojenského velitelství v Krakově odebrány 2 zvony, a sice největší – sv. Roch a Antonín a prostřední sv. Jan, Pavel a Rosálie. Byl to velmi
dojemný okamžik. O rok později, opět 9. října byl pro válečné účely odebrán zvon sv. Barbora.
6. února 1918 vznikl v sakristii požár, při kterém shořelo vše, co tam bylo, mimo jiné 40 kg
svíček. 28. února v tomtéž roce bylo z varhan odebráno 21 píšťal taktéž pro válečné účely.
V roce 1918 probíhala oprava kostela a byly pořízeny dárci nové sochy z Grodenu v Tyrolích – sv. Roch, sv. Antonín, sv. Augustýn a sv. Monika. 4. listopadu byla potom v opraveném kostele sloužena slavnostní bohoslužba.
V roce 1920 žádalo zastupitelstvo obce o bohoslužby v české řeči.
V roce 1947 bylo v Dlouhomilově z 540 obyvatel 526 katolického vyznání.
V roce 1964 byl kostel zapsán mezi kulturní památky.
V roce 1974 byl zhotoven nový ambon a v roce 1975 nový oltář „tváří k lidu“, oboje po
úpravách v roce 2018 slouží dodnes. V červnu 1976 nainstalováno elektrické zvonění na
věž farního kostela a v roce 1978 potom proběhla generální oprava věže. V opravách se
pokračovalo v roce 1979 výměnou krytiny severní strany střechy za eternitové šablony
a byla také vyměněna okna a na polovině kostela provedeny nové omítky, které byly dokončeny na celém kostele v příštím roce.
V roce 1994 byly nainstalovány do lavic topné panely.
V roce 2003 se provedla výmalba celého kostela.
V letech 2003-2006 probíhala oprava – výměna celé konstrukce báně kostela a generální
oprava vnitřku kostela – bohoslužby se přesunuly do místnosti bývalé školky. V kostele,
mimo jiné, se nově pokládala podlaha a byly pořízeny nové lavice. V opraveném kostele
potom byla slavena slavnostní bohoslužba k výročí 650 let obce za účasti světícího biskupa mons. Josefa Hrdličky.
V roce 2011 proběhla oprava varhan, 2016 oprava padající omítky kolem presbytáře
a v boční kapli a bylo zhotoveno nové dřevěné obložení na bočních oltářích. Do zdí byl
vtláčen roztok, který stahuje vlhkost ze zdiva. S pracemi bylo započato 3. září a již na hody
6. 11. byla v opraveném kostele slavnostní bohoslužba. V roce 2017 byly vyspraveny venkovní omítky, pořízeny nové okapy a svody a střecha vyčištěna tlakovou vodou. Rok 2018
byl ve znamení dokončení oprav a byl pořízen reliéf beránka na čelní desku obětního stolu.

Blahopřání.

8. června oslaví své 85. narozeniny

paní Růžena Eckelhartová z Lesnice,
která se již mnoho let obětavě stará o náš farní kostel. Svěřujeme ji do Boží ochrany a na přímluvu Panny Marie,
kterou uctívá, jí vyprošujeme, aby ji i nadále Bůh obdarovával dobrým zdravím, silou a svým požehnáním.
členky živého růžence z farnosti Lesnice
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 31. května: Štíty 2.260; Horní Studénky 3.100; Cotkytle 854 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ oslavíme v neděli 14. června v kostelích
společnou adorací Nejsvětější Svátosti:
v Horních Studénkách po mši svaté v 7.30 hod.; ve Štítech po mši svaté
v 9 hod.; v Cotkytli po mši svaté v 11 hod.
ŠTÍTY
 V pátek 12. 6. v 16.00 hod. bude setkání biřmovanců na faře, v 18 hod. mše svatá a po
ní fatimská pobožnost.
 V pátek 19. 6. v 16.00 hod. bude setkání biřmovanců na faře, v 18 hod. mše svatá a po
ní pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 21. 6. v 9.00 hod. slavnost prvního svatého přijímaní a sbírka na energie.
 V Herolticích v sobotu 27. 6. v 17.00 hod. jste zváni na pouť. Po skončení mše svaté
bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
HORNÍ STUDÉNKY
 V sobotu 20. 6. ve Zborově bude pouťová mše svatá v 17 hod. a po ní pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 21. 6. v 7.30 hod. bude první svaté přijímání a sbírka na opravy.
 V sobotu 27. 6. v 10.00 při mši svaté bude otec biskup Antonín Basler udělovat svátost
biřmování.
COTKYTLE
 V neděli 21. 6. v 11.00 hod. při mši svaté přijmou děti poprvé Eucharistii. Sbírka je určena na opravy.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 31. května: Lubník 1.230; Tatenice 2.300; Hoštejn 1.560; Kosov 570 +
dary na kapli 1.000 a na NOE 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme v neděli 21. června při mši svaté v 10.00 hod.
Změny mší svatých: Lubník mše svatá s nedělní platností 20. června v 18.30 hod.
V neděli 21. června: Kosov 7.30, Hoštejn 8.30 hod.

Ohlášky

V sobotu 27. června přijmou v Lubníku svátost manželství
Eliška Kutnarová z Ostrova a Jan Šubrt z Lubníku.
Ať jim Pán žehná
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 31. května: Loštice 4.032; Moravičany 1.843; Bílá Lhota 1.281 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Tuto neděli 7. června o Slavnosti Nejsvětější Trojice vás všechny zveme v 17.00 hod. na
mši svatou do Doubravice.
 V úterý 9. června v Lošticích mše svatá slavena nebude.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI NA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ ZVEME VĚŘÍCÍ Z PAVLOVA
A Z PALONÍNA DO FARNÍHO KOSTELA V LOŠTICÍCH, KDE BUDE PO MŠI SVATÉ EUCHARISTICKÝ PRŮVOD.

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 31. května: Zvole 3.810; Rájec 2.690; Jestřebí 1.640 Kč. DARY: na potřeby
farnosti 5.000, na opravu komunitního centra 10.000 Kč.
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“.
ZVOLSKÁ ČTYŘKA INFORMUJE
Oprava farního domu – stavba Komunitního centra ve Zvoli pokračuje podle plánu díky ochotným pomocníkům, vašim prosbám
s děkováním Bohu našemu Otci a štědrým dárcům.
Dále bude probíhat betonování podlahy, následně nás čeká našroubování sádrokartonů na stávající stropy a další práce uvnitř domu.
Za květen je zaplaceno 871.000 Kč a v červnu nás čekají platby ve
výši téměř 400.000 Kč. Na účtu je jen něco málo přes 200.000 Kč.
Intenzivně se snažíme získat další peníze na pokrytí celé stavby. Pokud chcete a můžete pomoci, kontaktujte nás.
E-mail: tomas.cvancara@email.cz; nebo na mob. tel.: 732 746 345.
Tomáš Čvančara, předseda spolku Zvolská čtyřka

farnost maletín

farnost maletín

Tuto neděli 7. června v 15.00 hod. budeme v kostele sv. Mikuláše v Maletíně opět slavit
mši svatou.
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
i celou vazbu, případně 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 31. května: Zábřeh 13.212; Rovensko 810; Postřelmůvek 680 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU. Z Rovenska byla dne 8. dubna odeslána částka 2.500 Kč, ze Zábřeha
1. června částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
DOPADAJÍ NA VÁS DRTIVĚ NÁSLEDKY DOBY KONONAVIROVÉ A NEMŮŽETE SE Z NICH VZPAMATOVAT?
Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko „Na vlně pomoci proti bezmoci!“ pořádaná Charitou
Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. Mezi
ohrožené skupiny patří především: rodiče samoživitelé; početné rodiny, které se ocitly ve finanční nouzi; lidé, kteří přišli o zaměstnání; lidé s výpadkem okamžitého příjmu; lidé s nízkými příjmy; senioři a osoby se zdravotním postižením. Kontaktní osobou pro potřebné v Olomouckém kraji je Jana Zatloukalová (tel. 733 741 664,
email: jana.zatloukalova@acho.charita.cz, PO až PÁ 8-14 hod). Sociální pracovník charitní služby následně s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že už využil
veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinová pomoc, charitní šatník, pomoc
rodiny, snaha o domluvu s pronajímatelem apod.), může s ním vyplnit žádost o přidělení
finanční pomoci ze „Sbírky pro Česko“. Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady pořízení potřebné věci, může jít také o finanční dar. Naopak: jedním z omezení je to, že
podpora ze sbírky nemůže být přiznána na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo
insolvenci.
SENIORTAXI ZÁBŘEH ZNOVU VOZÍ SENIORY VŠUDE TAM, KAM POTŘEBUJÍ
Aby se senioři ze Zábřežska mohli znovu, po dlouhých měsících trvající izolace doma,
zapojit do života společnosti a mohli žít aktivně, znovuobnovila charitní služba svou původní činnost. V době nouzového stavu a koronavirové pandemie to bylo právě nejčastěji
SeniorTaxi, které nákupy, obědy, roušky, léky a vše potřebné doručovalo starším lidem až
ke dveřím jejich domova. Opatření se ale rozvolňují, riziko nákazy je nyní menší. Speciální automobil tedy znovu plní své poslání: na zavolání, levně, rychle a bezpečně dopravuje na vyšetření k lékařům, na nákupy do obchodů, do kostela, za kulturou či na přípojné
dopravní spoje. Pokud jste našimi cestujícími s průkazkou klienta – znovu objednávejte;
pokud si chcete službu prvně vyzkoušet – informujte se na telefonu 736 444 664. Identický
projekt aktuálně připravujeme ke spuštění i pro obce a města na Mohelnicku, v některém
z příštích čísel FI vás budeme informovat.
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
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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