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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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ŽALM Dan 3,52-56 

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.

Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě 
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.

Požehnaný jsi ty na svém královském trůně 
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.

Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny
- a trůníš na cherubech 
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.

Požehnaný jsi ty na klenbě nebes 
O: a velebený a plný slávy navěky.

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

1: Ex 34,4b-6.8-9 2: 1 Kor 12,3b-7.12-13    Ev: Jan 20,19-23 
ordinárium:          Břízovo č. 503  příští neděli Ebenovo  č. 504 



SVĚCENÍ ZVONU V RÁJEČKU.
Sbor dobrovolných hasičů v Ráječku si v letošním roce připo-
míná 100 roků svého trvání. K tomuto jubileu se rozhodl poří-
dit pro místní kapli zvon, který ponese jméno patrona hasičů 
sv. Floriána. V pátek 27. května při mši svaté v 18. hodin zvon 
posvětí biskup Josef Hrdlička. Ke slavnostní atmosféře litur-
gie i celé této sváteční události přispěje následným koncertem duchovní hud-
by CHORUS ANNENSIS HAVÍŘOV se sbormistrem Vítězslavem Soukupem. 
Začátek koncertu v 19.30 hodin.

� Pravidelné páteční večerní mše svaté v Zábřeze a ve Zvoli nebudou. 

� SVATOANTONÍNSKÝ TÁBORÁK chystá Rytmická schola od sv. Bartoloměje 
na první červnovou sobotu 4. 6. 2005 v háji za Katolickým domem.  Miroslav Freidl 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2005
ZVOLE 
28. 5. 2005 14.00 svátost smíření před slavností-dětí
 15.00 svátost smíření rodičů, kmotrů a ost.    
29. 5. 2005 10.15 SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 
  Liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje ze Zábřeha 

SVÉBOHOV 
4. 6. 2005 10.30 Svátost smíření před slavností
5. 6. 2005 10.30  SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 

JEDLÍ 
4. 6. 2005 9.00 svátost smíření před slavností
5. 6. 2005 8.00  SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 

ZÁBŘEH 
28. 5.2005 9.00 sv. smíření - první zpověď
11. 6. 2005 9.00 Svátost smíření před slavností
12. 6. 2005 8.30 SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
 neděle 22. května SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 čtvrtek 26. května SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ    

� SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Tuto neděli 22. května 2005 nebude ve far-
nosti Jedlí pravidelná mše svatá v 9 hodin. Sejdeme se ke cti Nejsvětější Trojice 
u kapličky mezi Jedlím a Václavovem. Poutní mši svatou budeme ve 14.30 hod. 
slavit s P. Františkem Líznou.        P. Ján Čukáš

� SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 26. 5. Mše svatá v Zábřeze bude v 9.30 
a v 18 hod., v Jedlí a ve Svébohově v 16 hod.



ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
� SVĚT NAŠIMI SMYSLY. Smysly jsou obdivuhodné ná-
stroje, které nás věrně provázejí životem, informují nás 
o okolním světě, varují nás před jeho nebezpečími a umož-
ňují nám vnímat jeho krásu. Můžeme se na ně opravdu spoleh-
nout? Jak se žije těm, kteří o některý ze smyslů přišli? Odpověď 
na tyto otázky dává výstava, kterou v Katolickém domě v Zábřehu s podporou 
města Zábřeh a ve spolupráci se sdružením TELEPACE Ostrava, realizuje Spo-
lek Metoděj Zábřeh. Výstavu můžete navštívit v pracovní dny až do 10. června 
v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefonu 
583 412 108, mobil 731 465 717, nebo prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@-
tiscali.cz.

� Profesor Štěpán Rak oslaví v letošním roce významné životní 
jubileum. Při koncertním turné si hudební svět připomene jeho 
skladatelské, interpretační a pedagogické dílo. V rámci tohoto tur-
né se v pondělí 23. května v Katolickém domě od 17. hodin usku-
teční KYTAROVÝ KONCERT tohoto významného umělce. Vstup-
né 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.

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

� SBÍRKA na církevní školství z neděle 15. května: Štíty 1.200; 
Horní Studénky 1.050; Klášterec 1.320 Kč (sbírku z Cotkytle uvede-
me v příštích FI).

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

Vratislav Kozub, jáhen

MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY NEDĚLNÍCH MŠÍ SVATÝCH:
Neděle 29. května: Kosov sobota 28. 5. v 18.30; Hoštejn 7.30 (P. Valerián Bugel) 
V neděli: Cotkytle 7.30 s prvním svatým přijímáním dětí; Lubník 9. hod.; Tatenice 
10.30 s prvním svatým přijímáním dětí.                     P. Jaroslav Přibyl 

OHLÁŠKY
Jiří Andrle ze Zábřeha a Lenka Beilová ze Šumperka

vstoupí do stavu manželského v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
v sobotu 4. června 2005.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



SBÍRKY NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ Z NEDĚLE 15.5.2005 
Zábřeh 12.882; Jedlí 4.300; Svébohov 2.360; Rovensko 1.971; Zvole 6.207; Hoštejn 
2.250; Lubník 860; Tatenice 2.030; Hněvkov 400; Postřelmůvek 480 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

� MINISTRANTSKÝ VÝLET 
V NEDĚLI 15. 5. 2005 se vyda-
řil. Byl o cykloturistice, dobro-
družství, opékání vuřtů, zmrz-
lině atd. Těšíme se na příští 
výlet a už teď zveme i ty, kteří 
tentokrát chyběli.

           Marek Hackenberger

� PRÁZDNINOVÁ NABÍD-
KA PRO MLÁDEŽ – ANTIO-
CHIA 2005. Nabízím čtrnácti 
týdenní turnusy osmi až dvacetičlenných skupin mládeže cca od 16 let pod ve-
dením 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 nabízím 
možnost pracovat (rok i více roků) v týmu Antiochie, který bude vznikat počátkem 
července se sídlem na faře v naší diecézi. Vhodné pro nezaměstnané, při přeruše-
ní studia, hledání životní orientace apod. Větší nabídka prostoru práce pro Boha je 
však „vykoupena“ slabším finančním ziskem. Jakékoliv podrobnější informace po-
skytnu osobně.                   P. Radomír Šidleja 

� FARNOST DUBICKO Vás zve na recitál kapelníka 
skupiny Oboroh. Slávek Klecandr vystoupí ve čtvrtek 
26. května v 18.30 hod. v chrámu Povýšení sv. Kříže 
v Dubicku se svým recitálem „Protější břeh“. Vstupné 
dobrovolné. 

� PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH. Srdečně vás zveme 
v sobotu 4. června k příjemně strávenému odpoledni. Setkání zahájíme v 16 hodin 
mší svatou, po jejím skončení vám nabízíme pestrou nabídku zábavy i občerstvení 
u táboráku. Přenocovat můžete ve vlastních stanech. Srdečně zvou olšanští farníci 
a KDU-ČSL. 

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 NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ z neděle 15. května: Po-
střelmov 3.530 Kč, Chromeč 2.870 Kč, Sudkov 1.050 Kč, Lesni-
ce 2.690 Kč, Dlouhomilov 600 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. 
Tuto neděli je sbírka na opravy v Postřelmově a Dlouhomilově. 

� TUTO NEDĚLI JE POUŤ NA SVATÉ TROJICI NAD VYSO-
KÝM POTOKEM. Mše svaté budou slaveny u poutního kostelí-
ka v 9.00, 11.00 a 14.00 hodin. 

� Místní organizace Jednoty Orla v Postřelmově vás sr-
dečně 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 nepravá zjevení .
Přednáška se uskuteční tuto neděli 22. května 2005 ve 14 
hodin v kinosále Domu kultury v Postřelmově. 

� O SLAVNOSTI BOŽÍHO TĚLA ve čtvrtek 26. květ-
na bude mše svatá (spojená s adorací) jenom v Chromči. 

V ostatních obcích oslavíme Boží Tělo při boho-
službách příští neděli 29. května. 
 V Sudkově (sobota 28. 5.) a v Dlouhomilově 
bude po mši sv. společná adorace, v Postřelmově 
a Lesnici průvod s Nejsvětější svátostí. Mše svatá 
v Lesnici začne příští neděli až v 9.45, mše svatá 
v Chromči ten den nebude. 
Prosím rodiče, aby své děti připravili za družičky.

� V pátek 10. června připravuje pastorační rada Lesnice diskusní setkání v zase-
dací místnosti OÚ v Lesnici na téma „ROK FARNOSTI V TÉ NAŠÍ“. 

� 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 věřících při modlitbě a přednáškách směřované 
k duchovní obnově. Přednášející: P. Raniero Cantalamessa 
– papežský kazatel, Katka Lachmanová, P. Vojtěch Kodet, 
Sr. Veronika Baráková, P. Aleš Opatrný a další. Přihlášky 
a informace u mne. Cena: registrační poplatek: 160/300Kč, 

ubytování 50/120/160 Kč za noc, strava 120 Kč za den (stravu i ubytování si lze za-
jistit soukromě). 

P. Jiří Putala 



PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MLUVENÉHO PROJEVU
Vážení a milý lektoři, bratři a sestry,
 srdečně Vás zdravím. S radostí vzpomínám na všechny, s kte-
rými jsem se setkala u příležitosti vzdělávacího kurzu nazvané-
ho „Kurz čtení Božího slova v liturgii“.
Kladné ohlasy Vás zúčastněných lektorů byly pro mě impulsem 
k následující myšlence a zároveň také nabídce.
 Vám, kteří máte vážný zájem o intenzivnější vzdělávání v ob-
lasti mluveného projevu, nabízím možnost častějších pracovních 
setkání. Při nich bychom se hlouběji seznamovali s technikou 
mluveného projevu (vědomé používání znělého, posazeného hlasu – koordinace 
těla a dechu, práce s bránicí, rezonance, artikulace), ale zároveň také s neverbál-
ním projevem. Dále bychom si osvojovali pravidla spisovné výslovnosti a učili by-
chom se pracovat s textem.
 Toto vzdělání probíhá na základě poznávání sebe sama. To vede k lepší komu-
nikaci se sebou i s druhými a tím k rozvoji celé naší osobnosti. Tato práce, smě-
řující k vyšší kvalitě našeho mluveného projevu, staví na nauce katolické církve. 
Proto nejde o vytváření jen jakési prázdné formy, ale právě naopak: Božímu Slovu 
v nás se snažíme dát co nejčistší a nejsrozumitelnější vnější podobu, tedy formu. 
Lektoři s tímto vzděláním by se takto mohli stát schopnými a znalými pomocníky 
své farnosti. Schůzky s těmito zástupci by byly nejen vzdělávací, ale také by si zde 
lektoři mohli předávat své zkušenosti, jak pracují a spolupracují v různých farnos-
tech. Toto průběžné vzdělávání by také mohlo přispět k vytváření nových živých 
společenství ve farnostech. 
Bratři a sestry, pokud Vás zaujala tato nabídka a máte chuť takto na sobě pracovat, 
napište nebo zavolejte.
První setkání zájemců proběhne 11. června v malém sále budovy kurie v Olo-
mouci, začátek v 10 hodin, předpokládaný konec v 15 hodin.

Na tvůrčí spolupráci s pomocí Boží se těší Vaše pastorační asistentka 
Martina Pavlíková

Kontakt: MgA. Martina Pavlíková, pastorační asistentka Arcibiskupství olomouckého
   Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc

POUŤ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU
DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY.
V sobotu 18. června nás zve otec arcibiskup Jan do 

Olomoucké katedrály na pouť za obnovu rodin a no-

vá duchovní povolání.


