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12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
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N
Í

Musíme Ježíše následovat - 
a přitom nemusíme vůbec 
vědět kudy cesta vede. 
Musíme si zachovat bdělost,
která je klidná, 
ale stále očekávající, 
protože má vztah k živé 
a jen postupně se odhalující 
Boží vůli.
Boží požadavky vůči nám 
mohou růst...
Jediný prostředek, jak poznat, 
co od nás Bůh chce, 
je tuto Boží vůli milovat.  

„ze stolu Božího slova“

Svatý Bože, dej, 
ať jsme napl něni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, 
staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

ŽALM 63  Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
TUTO NEDĚLI 20.6. VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍR-
KA NA OPRAVY
1: Zach 12,10-11           2: Gal 3,26-29                Ev.  Lk 9,18-24  
Ordinárium: Břízovo č. 503   příští neděli: Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  1. června památka sv. Aloise, řeholníka
čtvrtek 24. června Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Mše svaté: Zábřeh 9.30; Jedlí 16.00; Svébohov 18.00; Hněvkov 18.00. Ve Zvoli a Jestřebí 
budou mše sv. ze slavnosti sv. Jana Křtitele ve středu 23. června.

� POUŤ KE SVATÉMU JANU KŘTITELI V JEDLÍ bude tuto neděli  20. června. 
Mše svatá v 9 hod., svátostné požehnání 14 hod.                            P. František Eliáš

� NA KONCERT v Hoštejně váz zveme v pátek 25. 6. v 17 hodin do farního kos-
tela. Hrají Jan Pěnička - viola a Jiří Hudec - kontrabas.

� SENIOŘI se sejdou ve Svébohově naposledy před prázdninovou přestávkou 
v pondělí 21. června v 17 hod. v klubovně.                                     Marie Šanovcová

� KATECHETÉ se sejdou k poslednímu setkání před prázdninami ve čtvrtek 24. 
června v 19 hod. na zábřežské faře.                                                  P. František Eliáš

� SVÁTOST SMÍŘENÍ poslední neděli v měsíci 27. června můžete přijmout svá-
tost smíření v kostele sv. Bartoloměje od 15 hod.                            P. František Eliáš

� POUŤ KE CTI SVATÉHO JANA KŘTITELE  bude v Tatenici v neděli 27. červ-
na v 10.30 hod. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude světící biskup Mons. 
Josef Hrdlička. Při mši si připomeneme i 200. výročí  vysvěcení chrámu. V závěru 
mše sv. otec biskup požehná obecní prapor. 

� ZMĚNY BOHOSLUŽEB VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH Z TATENI-
CE: Sobota 26.6. Lubník mše svatá v 18.30 hod., neděle 27.6. Kosov 7.15, Hoštejn 
8.30 hod.                                                                                             P. Jaroslav Přibyl

� ZPRÁVA PRO PŘÍZNIVCE RYTMICKÉ SCHOLY OD SV. 
BARTOLOMĚJE. Svatoantonínský táborák v kaštanovém háji za 
Katolickým domem bude v sobotu 26. června. Začátek v 18 hod. 
Dobrou náladu, špekáček i chuť si zazpívat (aktivně a třeba i pa-
sivně) vezměte s sebou. Těší se rytmická schola.      Radomír Friedl 

� Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY V ZÁBŘEZE. Slavnostní mše svatá celebro-
vaná arcibiskupem Janem za farníky a občany města Zábřeha bude slavena o zá-
břežském patrociniu a zároveň i o hodech v neděli 29. srpna pravděpodobně v 9 

hod. a bude to jediná dopolední mše svatá ve farnosti. Bude slavena 
na náměstí před farním kostelem. Protože hody jsou poděkováním 
za úrodu, počítáme s tím, že zástupce každé obce ve farnosti přine-
sou v obětním průvodu své symbolické obětní dary, typické pro tu 
kterou obec. Např. Postřelmůvek chystá dožínkový věnec. Neděl-
ní bohoslužbě bude předcházet sobotní jarmark a proto bude mož-
no použít k sezení lavic tam dovezených. Bude zajištěno 1000 míst. 
S dalším vás seznámíme v příštích číslech FI.          P. František Eliáš



� POUTĚ KE SV. JANU KŘTITELI: Heroltice - sobota 26.6. v 18 hod., Zborov - neděle 
27. 6. v 15 hod.

� ŽEHNÁNÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE COTKYTLE. Obecní úřad a farnost Cotkytle 
zvou na sobotu 26.6.2004 do Cotkytle na hřiště, kde po hlavní události - žehnání, následuje 
další bohatý program pro děti i dospělé. Viz www.Cotkytle.cz.

� ZÁJEZD NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 26. 6. DO OLOMOUCE. Odjezd autobusu z Cot-
kytle v 7.15, Štíty-škola 7.25, servis 7.30, Horní  Studénky - kostel 7.35, křižovatka 7.40, 
Zborov 7.45, Klášterec 7.55, Vyšehoří 8 hod.
Návrat do Cotkytle 13.45. Zatím je ještě 14 volných míst. Případní zájemci už jen na tel. 
583 440 261 nebo výjimečně na faře ve Štítech.                  Radomír Šidleja

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 13. ČERVNA: Postřelmov 3.420 Kč, Lesnice 2.060 Kč, Dlouhomi-
lov 290 Kč. Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově. 

� KLUB PŘÁTEL HUDBY POSTŘELMOV vás zve tuto neděli 20. června do kostela 
sv. Matouše na ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEZÓNY. Začátek koncertu bude v 16.30 hod. 
Účinkují Pavla Kšicová – zpěv a Josef Kšica – varhany. V programu zazní díla A. Dvořáka, 
D. Scarlattiho, G. F. Haendela, J. Stanleyho, G. Frescobaldiho a V. Hálka. Vstupné dobro-
volné.

� VE STŘEDU 23.6.BUDE V LESNICI PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ ADORACI 
PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ OD 17 hod. ÚMYSL - ZA POSVĚCENÍ 
KNĚŽÍ. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: ve čtvrtek 24. června o slavnosti sv. Jana Křtitele 
bude mše svatá také v Postřelmově v 17.30 hodin.
 

� FARNÍ DĚTSKÝ DEN bude v Postřelmově příští sobotu tj. 26. června. Zahájíme jej v 9 
hodin dopoledne v kostele. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO KRÁLÍK A KOPŘIVNÉ se uskuteč-
ní v sobotu 3. července. Předběžná cena 70 Kč. Přihlášky přijímá 
paní Božena Matějová, Na Borech 394 Postřelmov, Telefon: 583 
437 456 (ve dnech 21. – 28. VI. nebude doma). 
 Společná mše svatá pro všechny poutníky bude v kostele na 
Hoře Matky Boží v sobotu v 9:30 hodin. Stále platí také nabídka 
pěší pouti v délce asi 20 km, na kterou vyrazíme v pátek 2. července dopoledne. Je nutný 
spací pytel. Prosím, aby se u paní Matějové přihlásili také ti, kteří půjdou pěšky, ale zpět 
chtějí jet autobusem.
 Odjezd autobusu: Leština 7.40, Lesnice 7.45, (Brníčko 7:45), Sudkov 7.50, Postřelmov 
8.00, Chromeč 8.10 (u Sokolovny). 
� Ve čtvrtek 24. června bude v Chromči SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI PASTORAČNÍ 
RADY. Začne po mši svaté tj. asi 19.15 hod. na Obecním úřadě.                     P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 9.950; Svébohov 2.350; Jedlí 2.300; Zvole 2.330; Postřelmůvek 430; Hoštejn 792; 
Lubník 500; Tatenice 840 Kč.   
Dary Zábřeh: 1.000 Kč na kostel sv. Barbory, 10.000 Kč na opravu farního kostela sv. Bar-
toloměje od dárce z Pivonína. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                      P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

Spolek Metoděj Zábřeh zve malé i vel-
ké na netradiční interaktivní výstavu 
Letní olympijské hry, která se koná 
pod záštitou Českého olympijského 
výboru, při příležitosti XXVIII. Letních olympijských her v Aténách. Vý-
stava bude slavnostně zahájena v Katolickém domě DNES tj. neděli, 20. 
června 2004 v 19 hodin. Pokud nestihnete dnešní vernisáž, můžete výsta-
vu navštívit v pracovní dny od 21. do 29. 6. v době od 8 do 18 hod. Přijďte 
se seznámit s historií i současností olympijských a paralympijských her, 
olympijskými symboly, úspěchy českých sportovců a mnoha dalšími zají-

mavostmi (např. ukázka SHOWDOWNu -ping-pongu pro nevidomé). V ceně je zahrnut i 
katalog, který si bude návštěvník sám dotvářet. Přijďte si pro atmosféru letních olympij-
ských her !

ČERVENEC V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE
* neděle 11. července - FESTIVAL SLOVÁCKÝCH DE-
CHOVÝCH HUDEB. Zájezd do Ratíškovic na největší 
přehlídku malých dechových hudeb v České republice, 
na které vystoupí DH Straňanka, Žadovjáci, Stříbrňan-
ka, Mistříňanka, Dolanka, hosté z Belgie, Slovenska, 
Švýcarska a další. Cena (doprava + vstupné) 300 Kč. Od-
jezd z Valové v 6 hod. –dle dohody možno i jinde.
* sobota 31. července - SÁZAVA. Návštěva bývalého 
kláštera, při příležitosti  700. výročí svatořečení jeho za-
kladatele – sv. Prokopa. Cena (doprava + vstupné) 300 

Kč. Odjezd z Valové V 6 hod. – dle dohody možno. Přihlášky: Na telefonu 583 412 108, 
SMS 732 386 315, e-mail spolek.metodej@tiscali.cz

� Litovel - sbírkA na pomoc postiženým tornádem. Charita 
urychleně zjišťuje situaci občanů postižených živelnou pohromou – tornádem 
a snaží se co nejrychleji pomoci. Na pomoc postiženým vyhlásila sbírku. Lidé, 
kteří by chtěli prostřednictvím Charity  jakýmkoli způsobem pomoci postiže-
ným živelnou pohromou, mohou se obrátit na  Charitu Zábřeh, Žižkova ul., tel. 
583 412 587l; e-mail: zabreh@caritas.cz 

� POMOC FARNÍMU LESU. Dosloužilo vám pletivo ze zahradního plotu? Možná 
se bude hodit právě na oplocení paseky ve farním lese.              P. František Eliáš

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



Příloha
k číslu 25/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  
Kontakt: luna.prispevky@post.cz © Luna 17. 6. 2004

ODPOLEDNE 
S ALEŠEM VALENTOU
 Dne 12. června se tříkráloví koledníci 
a vedoucí skupinek sešli ve Štítech s Ale-
šem Valentou. Způsob dopravy byl různý. 
Mohlo se jet připravenými autobusy, auty, 
na kolech nebo jít i pěšky. Areál ve Štítech 
má kromě hlavní budovy dva skokanské 
můstky (velký a malý) a bazén s vodou. 
Zhruba ve 14 hodin nás uvítal ředitel cha-
rity a nastínil připravený program proslu-

něného odpoledne. Poté předal slovo Alešo-
vi, který asi půl hodiny mluvil o sobě a o svém 
životě: o sportu a jeho úskalích, dále o svých 
zážitcích, o přípravách na soutěž, o speciální 
výstroji, o rodině, o svých citech a plánech, … 
Současně jsme se ho mohli zeptat na cokoli, 
co nás zajímalo. Potom proběhla autogramiá-
da. Aleš podepisoval takřka vše, co jsme chtě-
li (trička, pohledy, památníky, …) Po autogra-
miádě začalo losování nádherných cen. Každý 
totiž obdržel lístek určité barvy s číslem. vý-
herců bylo 10. Dostali cenu, mohli se s Alešem 

vyfotografovat a spolu s ním vylézt na skokanský můstek, ze kterého skáče. Aleš na oplát-
ku převzal dárek od ředitele zábřežské charity v podobě žluté medvídkové deky. Hlavním 
vrcholem odpoledne však bylo, když se Aleš oblékl do neoprenu, lyžáků, lyží a helmy a za-
čal skákat. Až nám po těch všech saltech a vrutech tuhla v žilách krev. Spolu s ním skákali 
i další dva akrobati, bylo se na co dívat!
 Odjíždělo se kolem 17. hodiny většinou stejně, jak kdo přijel. Bylo to velmi milé odpo-
ledne, ve kterém jsme zcela zapomněli na čas. Děkuji všem těm, kteří vše zařídili pro naši 
radost a pohodu             Lenka Janů

Arcidiecézní setkání mládeže - přihlašování prodlouženo. Arcidiecéz-
ní setkání mládeže proběhne letos ve Strážnici ve dnech 17.- 21. srpna 2004. Připravený 
je pestrý program. NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ BYL PRODLOUŽEN DO 
15. ČERVENCE! Přihlášky jsou k dispozici ve farním kostele. Info a přihlášky na adrese: 
ADCM, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. 
 Bližší aktuální info také na www. ado.cz/straznice 2004.                                             red.

Víkendová akce pro ministranty. Zvu ministranty- návštěvníky ministrantských 
schůzek na víkendovou akci , která se uskuteční ve dnech 2. – 4. 7. 2004. Budeme bydlet 
v Červené Vodě u P. Pavla Vágnera. Budeme si užívat vzájemného společentví , hrát hry, 
mše svatá, vykročíme do přírody, … Začátek 2. 7. ve 14 hodin u fary. Cena: 150 Kč ( v ceně 
je doprava, jídlo, ubytování). Hlásit se můžete na ministrantské nástěnce do úterý 29. 6. 
Více informací na min. nástěnce v sakristii zábřežského kostela.        Marek Hackenberger



KŘÍŽ NA NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ?
 Vedle farního kostela sv. Bartoloměje stojí dnes celkem čtyři 
drobné sakrální památky – barokní socha sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1734, klasicistní Trojiční sloup z roku 1824, kamenný kříž 
z roku 1791 a kamenný kříž z přelomu 18. a 19. století. Již málokdo 
dnes ví, že taková koncentrace sakrálních památek, připomínají-
cí spíše depozitář, nebyla záměrem jejich donátorů (pořizovatelů), 
kteří je naopak umísťovali roztroušeně v obcích i v krajině. Barok-
ní socha sv. Jana Nepomuckého byla ke kostelu přenesena v roce 
1925, v době boření těchto památek. Kamenný kříž na severní stra-
ně kostela (směrem k charitě) byl pak ke kostelu „uklizen“ v době 
totality z politických důvodů, aby nevytvářel protiváhu dominantě 
soše Stalina. 
 Trojiční sloup, socha sv. Jana a kříž u vchodu do kostela byly 
zrestaurovány zásluhou města a farnosti v minulých letech. V sou-
časné době přistoupila farnost k záchraně kříže na severní straně 
kostela, jehož horní prasklá část hrozila každou chvíli zřícením. 
Právě proto bych se chtěl na následujících řádcích věnovat kříži na 
severní straně chrámu a otevřít diskusi o jeho možném navrácení 
na dolní náměstí.
 Na základě srovnávací analýzy s datovanými kříži pocházející-
mi ze stejné dílny lze kříž zařadit do období přelomu 18. a 19. století. Volutový pod-
stavec o půdorysu kříže zdobí 3 reliéfy - nejvýše reliéf Nejsvětější Trojice a pod ním 
reliéfy Madony s Dítětem a Piety. Ještě na počátku 20. století byl kříž umístěn na 
začátku dolního náměstí vedle dnešního knihkupectví Patka, obrácený do něj po 
směru toku Krumpašského potoka, který náměstím protékal. Ve dvacátém století 
se však celkem čtyřikrát stěhoval. Nejdříve před budovu Gymnázia, odtud jej v ob-
dobí II. světové války odstranili Nacisté. Po válce se zvažovalo navrácení před budo-
vu gymnázia, protože sem však chtěli komunisti umístit památník osvobození, byl 
v roce 1946 přestěhován za P. Stanislava Sedláka do středu dolního náměstí. Smír-
ná pobožnost 7. července 1946 začala děkovným průvodem z kostela a byla slavena 
u kříže na dolním náměstí. Po zbudování sochy Stalina stával kříž ještě krátký čas 
na dolním náměstí, později byl z politických důvodů „uklizen“ k severní straně kos-
tela sv. Bartoloměje.
 Okolí kostela dnes slouží jako depozitář – jsou u něj uklizeny sakrální památky, 
které urbanisticky dotvářely charakter města. Možná by bylo dobré uvážit možnost 
navrátit kamenný kříž na jeho původní místo, na dolní Náměstí Osvobození. Právě 
dneska je vzhledem k nutné opravě kříže i výročí města vhodná doba k této úvaze. 
Kříž vadil oběma totalitním režimům, které omezovaly lidskou svobodu a důstojnost 
a snažily se převálcovat po staletí budovanou kulturu Evropy, stojící na hodnotách 
evangelia. Možná právě proto by se měl kříž vrátit na dolní náměstí, kde by v prosto-
ru působil jako významná dominanta, a to nejen z urbanistického pohledu.

Za ty, kdo se touto myšlenkou již delší dobu zaobírají, Mgr. František John


