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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA
   SVATÉHO

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Když prosíme, 
aby Duch na nás sestoupil, 
měli bychom si být vědomi toho, 
že nepřináší pouze dary, 
ale tam, kde se rozhodne přebývat,  
přináší stálý nepokoj. 
Je Božím útokem na vše 
co v nás není „živé“, 
na naše jistoty a sebeuspokojení. 
Kdo se modlí, přijď Duchu Svatý, 
musí být připravený na to, 
že přijde a zneklidní nás tam, 
kde máme být zneklidněni. 

 „ze stolu Božího slova“

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

ŽALM 104 Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
1: Sk 2,1-11                 2: 1 Kor 12,3b-7.12-13                          Ev: Jan 20,19-23
 

TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příští neděli: Břízovo  č. 503 



RADIO PROGLAS a jeho příznivci si letos připomínají 10 let 
vysílání nekomerčního křesťanského rozhlasu pro celou rodi-
nu. Oslava se koná v Brně ve středu 18. května v 17 hod. v Be-
sedním domě. Příležitost poděkovat Bohu bude při mši svaté 
v 16 hod. v kostele sv. Jakuba v Brně.           redakce

� MODLITBA VEČEŘADLA v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze se koná kaž-
dou sobotu v 18 hodin.                  Jitka Karešová 

� 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

� CHARITA ZÁBŘEH shání pro jednoho potřebného muže boty ve-
likosti 11. Přebývají-li Vám doma nějaké a chcete-li pomoci, doručte je 
prosím na Charitu Zábřeh, nejlépe do středy 18. 5. 2005. Děkujeme.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 8. května: Štíty 1.200; Horní Studénky 
1.050; Klášterec 1.400; Cotkytle 410; pouť ve Strážné 520 Kč 

� POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU s žehnáním 
restaurovaných varhan je tuto neděli 15. května. 
Mše svatá v 10 hod.

� SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete ve farním kostele ve Štítech 
přijmout v neděli 22.5.2005 od 17 hod.  Zpovídat bude P. Pavel 
Vágner. 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 15. května  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
pondělí 16. května  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
V Zábřeze mše svatá v 9.30 hod. 
neděle 22. května  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

� V neděli 22. května 2005 ke cti Nejsvětější Trojice se uskuteční pouť ke kaplič-
ce mezi Jedlím a Václavovem. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. 
       P. Ján Čukáš

SVĚCENÍ ZVONU V RÁJEČKU
K stoletému výročí události, kdy hlas zvonu v Ráječku zachrá-
nil obec před požárem, požehná v pátek 26. května při mši sva-
té v 18 hod. světící biskup Mons. Josef Hrdlička kostelní zvon. 



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

� Profesor Štěpán Rak oslaví v letošním roce významné životní ju-
bileum. Při koncertním turné si hudební svět připomene jeho skla-
datelské, interpretační a pedagogické dílo. V rámci tohoto turné se 
v pondělí 23. května v Katolickém domě od 17. hodin uskuteční KY-
TAROVÝ KONCERT tohoto významného umělce. Vstupné 60 Kč.

� VE SVÉBOHOVĚ bude stejný koncert v 19 hod. v obecním domě.

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

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKA z neděle 8. května: Mohelnice 7.881; Úsov 827; Studená 
Loučka 500 Kč.        P. Petr Šimara

MATEŘSKÉ CENTRUM OVEČKY V MOHELNICI
Od ledna začalo činnost nové Mateřské centrum OVEČKY Mohel-
nice. Je určeno pro všechny maminky na mateřské dovolené, které 
chtějí pro sebe a své děti něco udělat. Scházíme se každý čtvrtek od 8 do 11 hod 
na faře v Mohelnici. Dvakrát v měsíci pořádáme přednášky na témata, která nás 
zajímají a na které zveme odborníky, např. lékařku, psycholožku, fyzioterapeutku, 
aj. Ostatní setkání věnujeme vlastní činnosti - výrobě dárečků, zdobení svící, ma-
lování triček, cvičení, aranžování. Převážně tedy ruční výrobě. Děti bereme s se-
bou, je zde pro ně připravený koberec se spoustou hraček, proto není nutné za-
jišťovat hlídání. Bližší informace můžete zjistit u Petry Bartošové tel 583 430 590,
bartosova.petr@tiscali.cz nebo Dany Faltýnkové tel. 583 430 820.
 

PŘEHLED ČINNOSTI KLUBU NA KVĚTEN: 
čtvrtek 19. 5.  Chcete se stát krásnější ? 
   Poradí jak na to vizážistka pí. Berková Jana z Olomouce
čtvrtek 26. 5.  Malování na sklo
úterý 31. 5.  v 15.00 hod. MUDr. Žáková – 
   Jak si poradit s prázdninovými nemocemi a úrazy?
 

PLÁNOVANÉ AKCE NA ČERVEN: beseda o zdravé výživě - návštěvy mateřských 
školek - nemoci začínající na dys - dyslexie, dyskalkulie, - dysgrafie . . . Pokud Vás 
nějaká akce zaujala, přijďte mezi nás. 

Za Mateřské centrum Ovečky Mohelnice Helena Kočířová



SBÍRKY Z NEDĚLE 24.4.2005 
Zábřeh 10.330; Jedlí 2.000; Svébohov 1.250; Zvole 2.640; Hoštejn 560;  Kosov 500 
+ 1.000 dar; Lubník 840; Tatenice 1.280 Kč
Na chrám svaté Barbory  jste v měsíci dubnu věnovali 1.864 + 200 EUR. Jitka Ka-
rešová a Marie Hrubá. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.          P. František Eliáš,  P. Jaroslav Přibyl

� MINISTRANTSKÝ VÝLET. Zvu ministranty na výlet - tuto neděli 15.5. Poje-
deme na kolech na Drozdovskou Pilu. Odjezd ve 13.15 hodin od fary. Předpoklá-
daný návrat do 19.30. S sebou něco na opečení, pití a dobré kolo. V případě deš-
tivého počasí se akce nekoná.              Marek Hackenberger

� MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA - Mladí křesťanští de-
mokraté Vás zvou v pátek 20.května 2005 na Májovou ta-
neční zábavu do Katolického domu v Zábřeze. Začátek ve 
20 hodin.  Hraje Dj André. Vstupné 40 Kč, občerstvení za-
jištěno. Akce je součástí benefičního programu.          

  Mladi 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)

� NABÍDKA HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Chcete si zajít s manželem nebo přáteli na večeři 
či do kina a přitom nemáte nikoho, kdo by pohlídal Vaše dítě? Nabízíme Vám hlí-
dání dětí o víkendech a o prázdninách. Jsme mladá děvčata od 16 let, zkušenosti 
máme s hlídáním sourozenců a dětí ve Skautu. Domluvit  se s námi můžete pře-
dem na tel. 732 206 765.

� PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA PRO MLÁ-
DEŽ – ANTIOCHIA 2005. Nabízím čtrnácti 
týdenní turnusy osmi až dvacetičlenných sku-
pin mládeže cca od 16 let  pod vedením bohoslovců po celou dobu prázdnin. 
Jsou finančně nenáročné, skoro jako „My se práce nebojíme“. TURNUSY: A 3.7. 
– 16.7.; B 16.7. – 30.7.; C 30.7. – 13.8.; D 13.8. – 27.8. Více na info: www.antiochia.
zde.cz, případně přímo u mne.            P. Radomír Šidleja Nová Hradečná

� NABÍDKA PRO MLÁDEŽ NAD 18 ROKŮ. V duchu předchozí zprávy nabí-
zím možnost pracovat (rok i více roků) v týmu Antoichie, který bude vznikat po-
čátkem července se sídlem na faře v naší diecézi. Vhodné pro nezaměstnané, při 
přerušení studia, hledání životní orientace a pod. Větší nabídka prostoru práce 
pro Boha je však „vykoupena“ slabším finančním ziskem. Jakékoliv podrobnější 
informace poskytnu osobně.            P. Radomír Šidleja 

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.



� SBÍRKA Z NEDĚLE 8. KVĚTNA: Postřelmov 2.280 Kč, Lesnice 
1.280 Kč, Dlouhomilov 550 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Tuto 
neděli je sbírka na církevní školství, příští neděli je v Postřelmově, 
Chromči a Dlouhomilově sbírka na opravy. 

� Tuto neděli 15. května o Slavnosti seslání Ducha svatého osla-
víme v Chromči patrona kaple sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá 
bude tento den v Chromči. v 8 hodin ráno, v Postřelmově až v 11 hodin. 
 Tentýž den vás Pastorační rada farnosti Postřelmov zve na „Svatodušní tábo-
rák“ na farní zahradě. Je připraven oheň, hudba a také občerstvení především 
z domácí kuchyně včetně tradiční smaženice. 
 Májová pobožnost bude v Postřelmově tuto neděli proto již v 14.30 hod. v kos-
tele sv. Matouše. 

� V SOBOTU 21. KVĚTNA bude poslední setkání dětí které se připravují k I. sv. při-
jímání a jejich rodičů a také I. sv. zpověď v kostele sv. Jakuba v Lesnici od 15.30 hod. 

� Místní organizace Jednoty Orla v Postřelmově vás srdečně zve na přednášku 
Dr. Františka Mráčka na téma: MÍR – USMÍŘENÍ. Náplní přednášky je: Vývoj světa, 
zjevení a předpovědi, přínos mariánských zjevení, zjevení v Medžugorje, pravá a ne-
pravá zjevení. Přednáška se uskuteční příští neděli tj. 22. května 2005 ve 14 hodin 
v kinosále Kulturního domu Postřelmov. 

� V tomto týdnu máte ještě poslední možnost přihlásit se na SVĚTOVÝ 
DEN MLÁDEŽE V KOLÍNĚ NAD RÝNEM ve dnech 16. – 21. srpna s mož-
ností prodloužit si jej o pobyt v diecézích (od 11. srpna). Cena setkání je 
5.700 (při pobytu v diecézích 5.800) Kč + 10 EUR do fondu solidarity. Při-
hlášky u vašich duchovních správců, či na DCM Biskupské náměstí 2 Olo-
mouc; Telefon: 587 405 244, E-mail: mladez@arcibol.cz případně na www.kolin2005.
signaly.cz, nebo P. Jiří Putala Postřelmov: E-mail: rkfpost@rps.cz Telefon: 583 437 113, 
603 747 898. 
� 16. Katolická charismatická konference se uskuteční 20. – 24. července v Českých 
Budějovicích s mottem: „Poznali ho při lámání chleba“ (Lk 24,13-35). Jde o setkání vě-
řících při modlitbě a přednáškách směřované k duchovní obnově. Přednášející: P. Ra-
niero Cantalamessa – papežský kazatel, Katka Lachmanová, P. Vojtěch Kodet, Sr. Ve-
ronika Baráková, P. Aleš Opatrný a další. Přihlášky a informace u mne. Cena: regis-
trační poplatek: 160/300Kč, ubytování 50/120/160 Kč za noc, strava 120 Kč za den 
(stravu i ubytování si lze zajistit soukromě). 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

Ohlášky
Do stavu manželského vstoupí dne 4. června 2005

Karel Kolčava z Leštiny a Markéta Janíčková z Lesnice.




