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9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Tehdy jsme  uslyšeli 

Ježíše, když jeho slovo 

proniklo do našeho srdce. 

Tam je pravda skutečně 

pochopena, tam se rodí víra, 

tam se rozhoduje 

o životě člověka. 
Ze stolu „Božího slova“

Bože, náš nebeský Otče,
dovoláváme se tvé prozřetelnosti, 
jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: 
odvrať od nás všechno, co nám škodí, 
a všechno, co nám dáváš, ať nám prospívá. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.          Amen

ŽALM 31 Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou
1: Dt 11,18.26-28      2: Řím 3,21-25a.28   Ev: Mt 7,21-27 

ordinárium: Ebenovo  č. 504 příští neděli latinské  č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 30. května  Památka sv. Zdislavy
úterý 31. května   SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
pátek 3. června    SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
   

� SETKÁNÍ KATECHETŮ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude na zábřežské 
faře ve čtvrtek 2. června od 19.30 hod.       P. Ján Čukáš

� SVÁTOST SMÍŘENÍ v zábřežském kostele, jako každý první pátek v měsíci, 
bude 3. června od 15.30 hod.       P. Ján Čukáš

� NA SVATOANTONÍNSKÝ TÁBORÁK Vás zve Rytmická schola od sv. Barto-
loměje. Sejdeme se příští sobotu 4.6.2005 v kaštanovém háji za Katolickým do-
mem. Začínáme po 18 hodině.                Miroslav Freidl 

� PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH. Srdečně vás zveme 
v sobotu 4. června k příjemně strávenému odpoledni. Setkání zahájíme v 16 ho-
din mší svatou, po jejím skončení vám nabízíme pestrou nabídku zábavy i občer-
stvení u táboráku. Přenocovat můžete ve vlastních stanech. 

Srdečně zvou olšanští farníci a KDU-ČSL 

KONCERTY K 320. VÝROČÍ NAROZENÍ JOHANNA SE-
BASTIANA BACHA (1685 – 1750) se uskuteční v neděli 
5. června v kostele Povýšení svatého kříže v Dubicku (začátek 
v 15.30 hod.) a v kostele Neposkrvněného Početí Panny Marie 
ve Zvoli (začátek v 18.00 hod.) Se svým programem vystoupí 
komorní soubor učitelů ZUŠ Zábřeh CAMERATA QUINTET. 
Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, D. Buxtehudeho 
a H.I. Bibera. Zváni jsou všichni, kdo chtějí prožít sváteční od-
poledne s krásnou hudbou a zpěvem. 

� POHÁDKA V KATOLICKÉM DOMĚ. Všechny děti a jejich rodiče zveme na 
neděli 5. června na pohádku Jak kašpárek s pantátou Škrholou vysvobodili prin-
ceznu. Pohádku o tom, jak Kašpárek a Škrhola spolu s kozlem Bobešem prohnali 
čarodějku Nosobradu a přivedli princeznu Jasněnku do náruče prince Jaromíra, 
zahrají od 15 hodin členové Divadelního studia Šumperk. Vstupné 20 Kč. 

Na setkání se těší Josef Klimek
� POZVÁNÍ.
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh a Město Zábřeh pořádají 
přednášku otce biskupa Václava Malého „Ekumena jako svědec-
tví“. Všichni jste zváni do Klubu – kulturně vzdělávací a dětské 
centrum Zábřeh, Československé armády 1, ve čtvrtek, 9. června 
2005 v 17.30 hod. Vstupné dobrovolné.

Ing. Mgr. František Srovnal

� TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK připravujeme na sobotu 
18. a neděli 19. června.                       Bližší informace Radomír Friedl. 



� VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU na závěr roku 
se uskuteční v pátek 10. června 2005. Cílem bude poutní místo Zlaté Hory. S se-
bou sportovní oblečení, jídlo a pití na celý den (bude možnost opékání). Přihláš-
ku a jízdné autobusem - 80 Kč je třeba do 31. 5. 2005 odevzdat katechetům nebo 
na faru v Zábřeze. Prosíme rodiče o omluvení dětí ze školní výuky v pátek 10. 6. 
2005. (Odjezd z Valové v Zábřeze bude v 8.00 hod a příjezd v cca 17.30 hod. opět 
na Valovou v Zábřeze, kde si rodiče děti vyzvednou)          katecheté 

� Charita Zábřeh v souvislosti s přechodem na plátcovství 
DPH hledá nového zaměstnance do ekonomického úseku, za-
tím na zkrácený, pěti hodinový úvazek. Jeho pracovní náplní 
bude vedení a účtování hlavní a valutové pokladny, provádění 
hotovostních operací, účtování o hmotném, nehmotném a drob-
ném majetku, inventarizace majetku, evidence skladů, komuni-
kace s dárci, vyhledávání finančních zdrojů. Dále je plánována 
zastupitelnost za účetní – vedení agendy fakturace a účetnictví.
Požadavky:
• připravenost „dát se do služby“, pracovat v duchu křesťanských zásad
• dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, nejlépe ekonomického směru
• praktická znalost podvojného účetnictví, účtování DPH, administrativní činnosti
• uvítáme orientaci v práci mzdové účetní a personalistky
• spolehlivost, tvůrčí přístup, flexibilita, operativnost
• smysl pro zodpovědnost a práci v kolektivu, ochota dále se vzdělávat
• nutná aktivní znalost práce na PC – minimálně MS Word, Excel, email, internet
• znalost cizích jazyků vítána

Přihlášky s profesním životopisem zašlete nebo doručte na Charitu Zábřeh, Žiž-
kova 15, 78901 Zábřeh, nejpozději do 10. 6. 2005. Nástup dle dohody, předpoklá-
dáme červen – červenec 2005. Bližší informace o obsahu práce a pracovních pod-
mínkách podá účetní Iveta Hýblová (tel.: 583 412 587, kl.33).

Charita Zábřeh prosí o pomoc při zajištění vybavení pro ro-
dinu, jejíž domov zničil požár. Potřebujeme 2 skříně (klasic-
ká šatní skříň s dvěmi křídly), 2 válendy pro děti, židle (nej-
lépe více stejného typu), sedací soupravu. Pro doplnění hu-
manitárního skladu Charity Zábřeh sháníme jídelní stůl. Pře-
bývá-li Vám něco z výše uvedeného vybavení, volejte prosím 
p. Hampla na telefonu 736 509 434, příp. 583 412 587. Do-
mluví si s Vámi schůzku a v případě, že nábytek bude vhod-
ný pro zmíněné účely, zajistí jeho odvoz. Za Vaši pomoc velmi 
děkujeme.              Za Charitu Zábřeh Eva Polášková
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SBÍRKY NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ Z NEDĚLE 15.5.2005 
Zábřeh 8.408; Svébohov 2.050; Jedlí 1.600; Zvole 3.635; Hoštejn 5.600; Kosov 
1.700 (+ 1.000 dar); Lubník 1.720; Tatenice 1.370 Kč.
 Děti z mateřské školky ve Zvoli věnovali na Haiti 400 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

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

� ZMĚNY BOHOSLUŽEB: 5. června nebude mše svatá v Kosově (1. svaté přijí-
mání v Hoštejně). 

Jménem farníků z Kosova děkujeme pánům Valentovi staršímu a mladšímu 
ze Svébohova za výrobu a montáž nových lavic pro naši kapli. 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

� Sbírky z neděle 15. května na církevní školství: Studená Loučka 1.067; Úsov 
1.832; Mohelnice 8.093;
� Sbírky z neděle 22. května: Úsov 775; Mohelnice 3.770 Kč

ZPRÁVY Z NOVÉ HRADEČNÉ, OD OTCE RADOMÍRA ŠIDLEJE
OBVYKLÝ CHOD NEDĚLNÍCH MŠÍ:
neděle: Nová Hradečná 8.00, Libina 9.30, Oskava 10.45 (11.00)
sobota: Mladoňov 15.00 (29. 5.) nebo Dol. Libina 16.30 (5. 6.) a 18.00 Troubelice 
(nebo posl. v měsíci Pískov)

� POUŤ K NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE (u Alžběty) tuto neděli 29. 5. v 15.00 
v kapli v Troubelicích.

� 1. SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ: 12. 6. v 11.00 Oskava; 19. 6. v 8.00 Nová Hradečná; 
26. 6. v 9.30 Libina.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA z neděle 22. 5.: Štíty 1.670; Horní Studénky 15. května 2.500, 
22. května 1.240; Klášterec 2.120; Cotkytle 15.května 3.340; 22. května 630 Kč . 

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ ve Štítech bude v neděli 5. června na mši 
svaté v 9.00 hod.        Vratislav Kozub, jáhen

POUŤ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU
DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA
V sobotu 18. června nás zve otec arcibiskup Jan do Olomoucké 
katedrály na pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání.



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 22. KVĚTNA: Postřelmov 4.010 Kč, Lesnice 1.590 Kč, Dlouhomi-
lov 2.260 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je sbírka na opravy fary v Sudkově 
a v Chromči. 

� TUTO NEDĚLI JE POUŤ U KOSTELÍČKU BOŽÍHO TĚLA NAD BLUDOVEM. 
Mše svaté v 10.00 a 14.30 hod.

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

� V PÁTEK O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA je možno získat plno-
mocné odpustky při splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření – nemusí být v ten 
sám den, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce), čtvrtou podmínkou je společná 
modlitba Úkonu dostiučinění Nejsvětějšímu srdci Páně. 

ÚKON DOSTIUČINĚNÍ NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNĚ 
Kněz: Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská 
nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, 
Lid: klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou na-
hrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce 
neustále od lidí zakouší. 
K: Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, 
jsme proniknuti hlubokou lítostí, a prosíme především pro sebe 
o tvé milosrdenství. 
L: Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za 
vlastní hřích, tak i za hřích těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, 
nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, 
odhodili sladké jho tvého zákona.
K: Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o od-
stranění veškeré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy ne-
vinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupe-
ní tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky 
nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi , konečně i veřejných hříchů národů, 
které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom 
mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!
L: Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi 
na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je 
s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících. 
K: Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostej-
nosti ke tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným živo-
tem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. 
L: Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi, a co nejhodněji tě následovali.
K: Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Marie Panny Smiřitelky 
tento dobro-volný závazek našeho smírného dostiučinění, 
L: dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jed-
nou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky 
věků.                         Amen



� MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA A FARNÍ DEN. 
V pátek 20. května se konala již tradiční Májová ta-
neční zábava, kterou pořádala místní organizace 
Mladých křesťanských demokratů. Do Katolického 
domu se přišlo pobavit přibližně sto mladých lidí. 
O den později připravili zábřežští farníci na zahradě 
za Katolickým domem Farní den. Za pěkného poča-
sí se v prostoru pod kaštany vystřídalo několik sto-
vek lidí. Již tradičně nechybělo dobré jídlo, pití ani 
hudba. V rámci farního dne se prezentovaly organi-
zace, které fungují v naší farnosti, například Charita 
a některé kroužky pro děti, které se scházejí v Ka-
tolickém domě. Pro nejmenší zorganizovalo po po-
ledni Mateřské a rodinné centrum pohádkový les. 
Všem, kteří se na těchto akcích organizačně podíleli, patří dík.                 Petr Krňávek

� NÁVŠTĚVA KRAJSKÉ RADY. Ve dnech 23. a 24. května navštívili město Zábřeh 
v rámci svého výjezdního zasedání členové Rady olomouckého kraje. Jedním z bodů 
jejich programu byla návštěva kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze a muzea ve věži. Pří-
jemně překvapeni byli zejména muzeem, které je jediné svého druhu v olomouckém 
kraji. Radní zde zhlédli mj. novou expozici o historii a současnosti zvonů v Zábřeze. 
Prohlídku obou prostor doprovodil odborným výkladem.                Mgr. František John

� SOUTĚŽ VE SBĚRU ZNÁMEK. Soutěž ve sběru známek je po dvou měsících 
u konce. Její výsledek nás příjemně překvapil. Celkový počet známek, které jste da-
rovali na dobročinné účely, čítá 18 692 kusů. Pouze u malého procenta známek jsme 
však mohli určit, kdo je daroval. Tři nejštědřejší dárci se mohou těšit na odměnu. Zví-
tězili Jiří a František Badalovi, kteří na misie věnovali 690 známek, na druhém místě 
se umístila Ludmila Macháčková se 264 kusy a jako třetí skončila Martina Lichá se 120 
kusy známek. Odměny a diplomy si mohou vyzvednout na zábřežské faře. Všem dár-
cům děkujeme. Velký dík patří také paní Špačkové, která všechny známky spočítala 
a roztřídila.                       Petr Krňávek

� NABÍDKA PŘÍJEMNĚ PROŽITÉHO VÍKENDU PRO MINISTRANTY.
KDE: na faře u P. Piotra Grzybka ve Starém Městě p. Sněžníkem. KDY: 17. – 19. 6. 
CENA: 250 Kč. Přihlášky přijímám do 10. 6. Podrobné informace jsou k dispozici na 
ministrantské nástěnce v sakristii.         Marek Hackenberger

� OZNÁMENÍ. Oznamuji čtenářům Luny, že tato příloha ukončila svoji činnost. Ne-
našel jsem totiž nikoho, kdo by po mě vedení této přílohy pro mládež převzal. Ak-
tuality týkající se mládeže budete i nadále nacházet ve Farních informacích, stejně 
tak i zprávy o akcích, které se konaly v naší farnosti. Pokud by někdo měl zájem vést 
Lunu dále, ať zavolá na tel. číslo 731 044 840 nebo ať nechá na sebe kontakt na faře 
v Zábřeze.         Petr Krňávek

� Absolventi kurzu mluveného slova si mohou v kanceláři fary Zábřeh vyzved-
nout osvědčení.


