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7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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A
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Ježíš se přimlouvá 
osobně za každého z nás, 
kdo v něho věří. 
Ježíš stojí i o ty  a prosí i za ty, 
jejichž víra zakolísala nebo 
se na nějakou dobu přímo vytratila. 
Pokud tomu skutečně uvěříme, 
budeme se i my na ně dívat 
s větší nadějí a důvěrou. 
A to prospěje jim i nám.
                                   „ze stolu Božího slova“

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme,
 že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě;
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                  Amen

ŽALM 27 

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých
1: Sk 1,12-14     2: 1 Petr 4,13-16    Ev: Jan 17,1-11a 

Ordinárium: latinské č. 509 příští neděli: Olejníkovo č. 502 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC KVĚTEN
Úmysl všeobecný – za pronásledované pro víru a spravedlnost, aby pocítili radost 
z moci a síly Ducha svatého
Úmysl misijní – za papežské misijní dílo šíření evangelia, aby pomohlo Božímu 
lidu k poznání, že má mít aktivní účast v misijním poslání
Úmysl národní – za všechny, kdo prožívají bolest a utrpení, aby na přímluvu Pan-
ny Marie nacházeli sílu a naději

 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE: 
 sobota 14. května svátek sv. Matěje, apoštola (v Zábřeze mše sv. v 7 hod.)
 neděle 15. května SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 MÁJOVÉ V ZÁBŘEZE bývají v pondělí, úterý a čtvrtek v 18. 
hod., ve středu a v pátek po mši svaté. P. František Eliáš
Úcta k Panně Marii je tou nejjistější a nejkratší cestou, která nás přivá-
dí do konkrétní blízkosti Krista. Rozjímání o jejím životě ve všech jeho 
obdobích nás učí, co to znamená žít pro Krista a s Kristem, ve všednosti 
a každodennosti, která sice postrádá vnější lesk, zato zná dokonalou vnitřní blízkost. 

(J. Ratzinger a H. Urs. von Balghasar)

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude ve středu 11. května na 
faře v Zábřeze. Ke společnému slavení mše svaté se sejdeme v 9.30 hod. 

P. František Eliáš

 MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 14. května 2005. U příležitosti mezinárodní-
ho dne muzeí a galerií pořádá Farní muzeum Zábřeh večerní prohlídky věží chrá-
mů sv. Bartoloměje a sv. Barbory. Vedle nevšední prohlídky expozic a historických 
prostor se bude návštěvníkům nabízet také netradiční pohled na město. Otevřeno 
v sobotu 14. 5. od 20.00 do 21.00 hod.

 HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově 
připravuje jako každoročně na neděli 15. května v sále obecního domu HARMO-
NIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Začátek ve 14 hod.             Zvou pořadatelé

 XIII. DNY JOSEFA ZVĚŘINY 27.-29. KVĚTNA 2005 V OSTRA-
VĚ. Sociální, ekonomické a ekologické změny přinášejí problémy 
zasahující do života každého člověka. Po přednáškách českého, ir-
ského a polského teologa bude diskuse o roli křesťanské spirituality 
a solidarity v rychle se měnících životních podmínkách. Přihlášku 
k účasti si můžete vyzvednout na faře v Zábřeze nebo u Ing. Fran-
tiška Srovnala (večer). 

 KVĚTINY NA VÝZDOBU KOSTELA. Prosím farníky, kteří mají zájem o da-
rování květin z vlastních zahrádek do našeho kostela, aby mi předem dali vědět 
(s ohledem na momentální potřebu). Děkuji.               Marie Hackenbergerová



Mateřské a rodinné centrum Zábřeh
a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie pořádají

ve čtvrtek 12. 5. v Katolickém domě v době od 18.00 do 22.00 ho-
din seminář s Dr. phil. JIŘINOU PREKOPOVOU na téma JAK 
PŘEŽÍT PUBERTU NAŠICH DĚTÍ. Dr. phil. Jiřina Prekopová je 
renomovaná psycholožka žijící toho času v Bavorsku. Publiku-
je v němčině a překlady jejich knih u nás zprostředkovává nakla-
datelství Portál. Seminář je otevřený všem, kteří se zajímají o vý-
chovu, pedagogiku či psychologii: rodičům, vychovatelům, uči-
telům, pracovníkům s dětmi, lékařům, studentům, katechetům. 

Cena: 120 Kč, termín uzávěrky přihlášek a úhrady peněz je 9.5. 2005. Kontakt: tel. 
731 626 526- p. Enterová.           A. Enterová

 Ve čtvrtek 19. května v 18. hodin bude slavnostní vernisáží zahájena interaktivní 
výstava SVĚT NAŠIMI SMYSLY, kterou Spolek Metoděj Zábřeh realizuje ve spolupráci 
s ostravským Sdružením TELEPACE. Výstava bude veřejnosti přístupná do 11. června.

 Na sobotu 21. května zveme všechny zábřežské i přespolní farníky, jejich rodinné 
příslušníky, přátele a známé na společné setkání při, již tradičním,FARNÍM DNU na 
zahradě Katolického domu. Od 15. hodin bude pro nejmenší děti připraven Pohád-
kový les (start u nedalekého lihovaru), pro větší celá řada soutěží a pro všechny pak 
bohaté občerstvení všeho druhu a příjemné melodie v podání kapely Josefa Hrocha. 
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu. 

Na setkání s vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

 KYTAROVÝ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA v pondělí 23. 5. v 17 
hod. Profesor Štěpán Rak oslaví v letošním roce významné životní ju-
bileum. Hudební svět si připomene skladatelské, interpretační a peda-
gogické dílo jedné z největších osobností koncertní kytary. Tento kon-
cert je součástí jeho turné. 
VE SVÉBOHOVĚ bude stejný koncert v 19 hod. v Obecním domě. 
Vstupné 20 Kč, děti do 15 roků zdarma.

F A R N O S T I  S P R A V O V A N É  Z  T A T E N I C E

MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY NEDĚLNÍCH MŠÍ SVATÝCH:
Neděle 15.května – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: Kosov nebude; Lub-
ník 7.20; Hoštejn 9.00; Cotkytle 10 hod.(spojeno s poutí ke sv. Janu Nepomuckému 
a s žehnáním restaurovaných varhan); Tatenice 10.30 hod.
Neděle 22. května – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Cotkytle v sobotu 21.5. 17.00; Hoštejn v sobotu 21.5. v 18.45 hod., 
v neděli: Lubník 7.20 hod, Tatenice 8.40, Kosov 10.15 (spojeno s poutní ke sv. Janu Ne-
pomuckému a s žehnáním nových lavic)
Neděle 29. května: Kosov sobota 28.5. v 18.30; Hoštejn 7.30 (P. Valerián Bugel) v ne-
děli: Cotkytle 7.30 s prvním svatým přijímáním dětí; Lubník 9. hod.; Tatenice 10.30 
s prvním svatým přijímáním dětí.              P. Jaroslav Přibyl

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU



SBÍRKY Z NEDĚLE 24.4.2005 
Zábřeh 9.110; Jedlí 2.100; Svébohov 1.850; Zvole 4.140; Postřelmůvek 690; Hoštejn 
950; Kosov 380; Lubník 395; Tatenice 1.320 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

 SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KOLÍNĚ NAD RÝNEM 
nás čeká ve dnech 16. – 21. srpna s možností prodloužit si jej 
o pobyt v diecézích – v tom případě 11. – 21. srpna. Cena se-
tkání je 5.700 (při pobytu v diecézích 5.800) Kč + 10 EUR do 
fondu solidarity. 
 Přihlášky jsou k dispozici u vašich duchovních správ-
ců, či na DCM Biskupské náměstí 2 Olomouc; Telefon: 
587 405 244, E-mail: mladez@arcibol.cz případně na www.
kolin2005.signaly.cz Přihlášku odevzdejte prosím co nejdří-
ve opět svým duch. správcům, nebo na faře v Postřelmově. 
Po té obdržíte informační dopis a složenku, kterou je nutno zaplatit do 20. květ-
na. Další informace můžete získat na výše uvedených adresách, telefonech a mei-
lech, případně u mne tj. P. Jiří Putala Postřelmov: E-mail: rkfpost@rps.cz Telefon: 
583 437 113, 603 747 898. 
 Setkání je určeno mladým lidem ve věku od 16 do 30 let, mladší 18 let musí 
mít rodiči nebo opatrovníky podepsanou kartu mladšího účastníka (lze ji získat 
stejným způsobem jako přihlášku) a doprovod osoby starší 18 let.

 MINISTRANTSKÝ VÝLET. Zvu ministranty na výlet - v neděli 15. 5. Pojede-
me na kolech na Drozdovskou Pilu, odjezd ve 13.15 hodin od fary. Předpokládaný 
návrat do 19.30. S sebou něco na opečení, pití a dobré kolo. V případě deštivého 
počasí se akce nekoná.                                   Marek Hackenberger

 MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA. Mladí křesťanští 
demokraté Vás zvou v pátek 20.května 2005 na Májo-
vou taneční zábavu do Katolického domu v Zábřeze. 
Začátek ve 20 hodin, hraje DJ André. Vstupné 40 Kč, 
občerstvení zajištěno. Akce je součástí benefičního pro-
gramu.            Mladí křesťanští demokraté Zábřeh

 „MINIMÁRTY“ aneb duchovní obnova pro správné holky ve věku 11-13 let 
bude již tradičně na Olšanských horách 10.-12. června. Bližší informace a přihláš-
ky v knihkupectví Barborka nebo přímo u mě. Jana Nováková (tl. 723 353 976)

 Římskokatolická farnost ve Šternberku vás zve k tradičnímu prožití SVATO-
DUŠNÍ VIGILIE L. P. 2005 v chrámu Zvěstování Páně v sobotu 14. května 21.00 
- 4.30 hod. Více na plakátku na vývěsce kostela v Zábřeze.            redakce

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.



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 1. KVĚTNA: Postřelmov 4.010 Kč, 
Chromeč 3.010 Kč, Sudkov 1.950 Kč, Lesnice 3.930 Kč + 1.000 Kč 
dar, Dlouhomilov 340 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. Příští 
neděli je sbírka na opravy v Postřelmově a Dlouhomilově. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Tradiční hasičská pouť 
při příležitostí svátku sv. Floriána bude v Dlouhomilově Na skal-
ce tuto neděli 8. května. Mše svatá začne ve 13 hodin odpoledne, 
jste srdečně zváni. 
Příští neděli o slavnosti seslání Ducha svatého tj. 15. května si zároveň připome-
neme patrona kaple v Chromči sv. Jana Nepomuckého. Mše sv. v Chromči bude 
proto již v 8.00 hodin, mše sv. v Postřelmově bude v 11 hodin. 

 MÁJOVÁ POBOŽNOST bude v Postřelmově příští neděli již ve 14.30 v kostele 
sv. Matouše a po ní vás srdečně zveme na „Svatodušní táborák na farní zahradě“. 

 POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGOR-
JE ve spolupráci s c. k. Verité se připravu-
je v termínu 10. – 17. května (Svatodušní 
svátky). Cena 2.080 Kč + 27,50 EUR noc-
leh. Závazné přihlášky přijímá Božena Ma-
tějová Na Borech 394, Postřelmov, tele-
fon: 583 437 456. K přihlášce nutno dodat: 
Přesnou adresu bydliště, rodné číslo, číslo 
pasu, platnost pasu, národnost, číslo tele-
fonu. 

 KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE se uskuteční 20. – 24. čer-
vence v Českých Budějovicích s mottem: „Poznali ho při lámání chleba“ (Lk 24,13-
35). Jde o setkání věřících při modlitbě a přednáškách směřované k duchovní ob-
nově. Přednášející: P. Raniero Cantalamessa – papežský kazatel, Katka Lachma-
nová, P. Vojtěch Kodet, Sr. Veronika

 POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU RNDR. FRANTIŠKA MRÁČKA. Přednáš-
ka se koná v neděli 22.května 2005, začátek ve 14.00 hod., v kinosále Kulturní-
ho domu v Postřelmově. Téma přednášky : Mír – usmíření ( Vývoj světa, zjevení 
a předpovědi, přínos mariánských zjevení, Medžugorská zjevení, pravá a nepravá 
zjevení). Srdečně Vás zve Jednota Orla Postřelmov. Organizační zajištění Franti-
šek Valenta, mobil 604 727 373. 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 SBÍRKA z neděle 1. května: Mohelnice 4.052; Úsov 1.026; Studená Loučka 
305 Kč.           P. Petr Šimar



V SOBOTU 14. KVĚTNA V 18 HOD.
BUDE OTEC BISKUP JOSEF HRDLIČKA

VE FARNOSTI HORNÍ STUDÉNKY
UDĚLOVAT SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 1. května: Štíty 1.450; Horní Studénky 950;  
Cotkytle 460 Kč. 

 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Ve Štítech v neděli až pátek v 18 hod. 
nebo po bohoslužbě, v Horních Studénkách jsou vždy ve středu 
a v pátek v 19.15 hod. 

 Tuto neděli 8. května 2005 bude ve Štítech slavná mše svatá za 
účasti zástupců Města Štíty. Za společné dobro celé farnosti i města bude mše sva-
tá obětována za oběti fašismu a poděkování za dar míru. Doprovázet bude Schola 
od sv. Jana Křtitele ze Šumperka pod vedením MUDr. Víta Rezehnala. 

 NA POUŤ KE SV. ISIDOROVI DO STRÁŽNÉ jste srdečně zváni tuto neděli 
8. května. Poutní mše svatá bude v místním kostelíku slavena v 15 hod. 

Drazí bratři a sestry,
příští neděli se bude ve všech našich kostelích konat sbírka na cír-
kevní školy naší diecéze. Základní školy máme v Kroměříži, Zlíně 
a Valašském Meziříčí, v Olomouci je škola sester voršilek, v Uher-
ském Brodě je základní škola nově založená, ještě nefungující. 
Gymnázia máme v Kroměříži, Prostějově a na Velehradě. Sestry 

dominikánky mají v Bojkovicích střední odbornou školu. 
 V posledních letech věnujeme zvláštní pozornost nově budovanému Stojano-
vu gymnáziu na Velehradě, kde se letos vyučuje první rok. Přebudování klášter-
ní budovy vyžaduje velké náklady. Na opravu střechy a fasády památkové budo-
vy přispívá stát. Na vnitřní úpravy přispívají ochotní věřící i z Německa a Itálie, 
ale většinu platí farnosti naší diecéze. V loňském roce jste při této sbírce darovali 
celkem 1 842 000 Kč. Upřímně Vám za Vaši štědrost děkuji a prosím Vás, abyste 
i příští neděli ukázali otevřená srdce.
 Církevní školy považuji za velmi důležité. I když nejsme schopni zatím nabíd-
nout všem našim dětem formaci na těchto školách, věřím, že s Vaší pomocí a spo-
luprací aspoň přispějeme k dobré náboženské a intelektuální formaci další gene-
race, abychom se mohli dívat do budoucnosti s větší nadějí. Děkuji všem 
rodičům, kteří se o církevní školy zajímají a taky je volí pro své děti.
 S vděčností každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

Vratislav Kozub, jáhen


