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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Slovo o dobrém pastýři 

obsahuje výzvu 

k jednotě ve víře a lásce, 

která je určena všem lidem, 

a výzvu pastýřům k napodobování 

Dobrého Pastýře.
„ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, 
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, 
aby došlo za svým vítězným Pastýřem 
do nebeské radosti. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                        Amen

ŽALM 118  Kámen, který stavitelé zavrhli, 
 stal se kvádrem nárožním.
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 V neděli 7. května doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od sv. 
Bartoloměje.                   Radomír Friedl
 V pondělí 8. května v 8.30 bude slavena mše svatá za oběti druhé světové vál-
ky a k 61. výročí ukončení války.                Ladislav Minář

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH se uskuteční v neděli 
14. května. Odjezd z Valové ve 13 hod. Hlaste se na tel. 583 414 512. 

Ludmila Korgerová 

FARNÍ MUZEUM zve k návštěvě muzea, věže a kostela sv. Bartolo-
měje i věže kostela sv. Barbory ve čtvrtek 18. května od 18 do 21 ho-
din, kdy se v rámci Mezinárodního dne muzeí, budou konat večerní 
prohlídky. Po setmění budou mít návštěvníci možnost netradičního 
pohledu z obou věží.   Za Farní muzeum Petr Krňávek

 POUŤ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU DO OLOMOUCE. Ve středu 
17. května se sejdou kněží zábřežského děkanátu, v rámci roku arcidiecéze, s otcem 
arcibiskupem a pracovníky arcibiskupství v Olomouci na kurii.      P. František Eliáš

 POUŤ DĚKANÁTU. V sobotu 20. května nás pak otec arcibis-
kup Jan zve na každoroční pouť do olomoucké katedrály k mod-
litbám na úmysl obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. 
Program letos začíná návštěvou míst celodiecézního významu, sou-
visejících s působením a řízením arcidiecéze (kurie, arcibiskupské 
rezidence, Arcidiecézní charity, Arcibiskupského kněžského semináře, 
případně Arcibiskupské knihovny či CM teologické fakulty). Program 
v katedrále začíná v 17 hod. (růženec, adorace) a od 18 hod. mše 
svatá koncelebrovaná otcem arcibiskupem a kněžími děkanátu. Odjezd z Valo-
vé bude ve 13 hod. Pokud chcete jisté místo v autobuse, hlaste se u paní Ludmily 
Korgerové tel. 583 414 512.                          P. František Eliáš

 VÝSTAVA K ROKU ARCIDIECÉZE. Pod názvem „Z pramene“ je od 20. dubna 
v kryptě dómu sv. Václava v Olomouci instalována výstava, která netradičním způ-
sobem seznamuje návštěvníky se současným životem církve v olomoucké arcidie-
cézi. Výstava je otevřena do konce října: pondělí-sobota: 9-17, neděle 11 – 17 hod.

redakce 

KŘESŤANSKÁ TELEVIZE ZAHAJUJE VYSÍLÁNÍ. 
Z iniciativy Telepace Ostrava a Radia Proglas byla založe-
na televize NOE, která začne se zkušebním vysíláním už 10. 
května. Protože vysílá přes satelit, je viditelná všude, pokud 
máte potřebné zařízení. Televize NOE bude televizí rodinné-
ho typu, která si přeje své diváky nejen vzdělávat, ale také ba-

vit. Jejím cílem je přiblížit žité křesťanství a také pomoc duchovnímu a mravnímu 
rozvoji dětí. Bližší informace o této televizi a o tom, jak se dá sledovat, se dočtete 
na letáčcích nebo v Katolickém týdeníku.                                                       redakce



ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - MÍSTNÍ SKUPINA ZÁBŘEH 
PŘIPRAVUJE A ZVE!

V pátek 19. května 2006 
v 17 hod. do Katolického 
domu v Zábřeze, Sušilova 
ul. č. 38 na besedu s lidmi, 
kteří přežili věznění v ko-
munistických žalářích. Pan 
Jan Janků odsouzený v ro-
ce 1949 za velezradu ke 
dvacetiletému pevnostní-

mu vězení na Mírově a pan Vlastimil Majer 
odsouzený v roce 1951 za velezradu a sabo-
táž k patnácti letům vězení v Jáchymově a Leopoldově. Nenechte si ujít příležitost vyslech-
nout svědectví našich občanů, které hlídali bývalí gestapáci, kolaboranti s nacisty, kteří se 
vydávali se za „pokrokové“ budovatele socialismu. Jak vypovídají přednášející, snesli útra-
py věznění díky skautské odvaze a hluboké víře v Boha. Nashledanou 19. května 2006 v 17 
hod. v Katolickém domě!                 Ing. Mgr. František Srovnal

 SVÁTEK MATEK. Městská organizace KDU-ČSL Zábřeh, Spolek 
Metoděj a místní organizace Mladých křesťanských demokratů si Vás do-
volují pozvat na oslavu Svátku matek. Oslava našich maminek a babiček 
se uskuteční v neděli 14. května v Katolickém domě v Zábřeze.
Začátek ve 14.30 hod. V kulturním programu vystoupí pod vede-
ním manželů Jarmarových dětský pěvecký soubor „Světýlko“ a ta-
neční skupina ZUŠ pod vedením paní Danuše Koryčánkové.
     Občerstvení zajištěno.                            Občerstvení zajištěno.                        Všechny vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé.

 PŘIPRAVUJEME PRO MINISTRANTY:
 - neděle 14. 5. výlet na kolech - Hynčina
 - pátek 9. 6. – neděle 11. 6. víkendový pobyt - Staré Město p. Sněžníkem
 - sobota 24. 6. kněžské svěcení jáhna Pavla v Olomouci
 - sobota 1. 7. primice P. Pavla - Záhorovice

CYKLISTICKÝ VÝLET PRO MINISTRANTY
V neděli 14. 5. pojedeme do Hynčiny, kde bude krátký duchovní program s jáhnem Pav-
lem. Protože pobožnost začíná ve 14.30, bude odjezd od fary už ve 12.45. S sebou špekáček 
na opékání, pití... a kolo v pojízdném stavu. V případě deště se akce nekoná.
V sobotu 20.5. nebude ministrantská schůzka mladších ministrantů. (Pouť do katedrály).

 Marek Hackenberger
100 LET HŘBITOVA NA SKALIČCE 
 V pondělí 8. května ke stému výročí hřbitova se sejdeme v 10 hod. k modlitbě za ze-
mřelé, průvodem pak půjdeme do kaple sv. Prokopa, kde budeme slavit mši svatou. 

 P. Vratislav Kozub

- oprava: hřbitov na Skaličce byl zřízen v roce 1906, prvním pohřbeným byl 8.5.1906 Anton 
Kapl, který se narodil 17. 11. 1886 a zemřel 6. 5. 1906 

(za „šotka“ se redakce omlouvá všem, zvláště panu Beranovi. H.L.)
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 30. dubna: Zábřeh 9.440; Jedlí 2.400; Zvole 2.860; Klášterec 1.520; 
Svébohov 1.700, Postřelmůvek 2.100 Kč. DARY: Zábřeh na Haiti 3.500, Rovensko dar na 
okna 1.000 Kč, Svébohov  dar na okna 30.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo vybráno ze duben 3.085 Kč a věnován dar 1.000 Kč. Celková 
částka od počátku činí 211.585 Kč. Pán Bůh zaplať.                   Jitka Karešová a Marie Hrubá

 VÝROČÍ OTEVŘENÍ BARBORKY. 15. května uběhne 
10 let od otevření a vysvěcení prodejny Barborka v Zábřeze. 
K tomuto výročí vyhlašuje prodejna od neděle 15. do soboty 
20. května týden patnácti procentních slev.

 MISIE 2006. V týdnu od 22.5. do 29.5.2006 se několik obcí zábřežského děkanátu 
stane dějištěm akce s názvem „MISIE 2006“. Co se za tímto spíše historicky než součas-
ně znějícím (tedy kromě letopočtu…) názvem skrývá, pokusím se tak trochu „na pokra-
čování“ objasnit několika příspěvky. 
 Možná by se použitý název mohl zdát být poněkud zavádějící zejména v kontextu 
jeho historického významu. Řekne-li se „misie“, kdo z nás, ať už věřící nebo nevěřící, 
si nevybaví klopotné, mnohdy i nebezpečné snahy nadšených kněží i laiků o hlásání 
Evangelia v krajích více či méně exotických, každopádně však křesťanstvím minimálně 
dotčených. Představa misijní stanice uprostřed pralesa nebo ve stínu palem mezi často 
nepřátelsky naladěnými domorodci, která byla v daném místě centrem všeho vzdělání, 
zdravotní péče a kultury, má však s tím, co se bude dít v Zábřehu a jeho okolí, společ-
ného jen velmi málo. Snad jen to, že několik desítek nadšených laiků, jinak studentů 
Teologického konviktu v Olomouci, kde budoucí kněží začínají svou přípravu, se během 
zmiňovaného týdne vydá mezi obyvatele vsí i vísek v okolí Zábřehu, kde se nejrůznější-
mi aktivitami, zaměřenými na nejširší spektrum zdejších obyvatel, pokusí věřící podpo-
řit, hledající povzbudit a nevěřící, alespoň v tom nejpozitivnějším významu slova, zne-
jistět. Nebude se to dít nikterak násilnou formou, spíše v rámci nabídky celé škály akcí 
– kulturních, sportovních, akcí pro děti a v neposlední řadě pak i modlitebních setkání, 
adorací před Nejsvětější Svátostí (zde především je těžiště naší „misionářské“ činnosti). 
Poněkud podrobnější informace o chystaných akcích, stejně jako naše jakási „sebepre-
zentace“ neboli kdo jsme a kam směřujeme, budou následovat v příštích číslech tohoto 
zpravodaje. Prozatím se svěřujeme Vašim modlitbám. Určitě jich bude zapotřebí. 

 Jan Primus, Teologický konvikt, Olomouc

Do stavu manželského
ve farním kostele ve Zvoli vstoupili

v sobotu 6. května
Ing. Pavel Tinkl z Mohelnice a Barbora Johnová z Rájce



FARNOST SVÉBOHOV
V pátek 12. května v 18 hod. v sále obecního domu, v rámci akcí 
Teologického konviktu v Olomouci a jako příprava k žehná-
ní župního praporu orelské Stojanovy župy, bude mít přednáš-
ku „O životě a procesu svatořečení arcibiskupa Antonína Cy-
rila Stojana“ Mons. doc. IClic.František Polášek, Th.D. Arcibis-
kup Stojan působil jako mladý kněz ve farnosti Svébohov v le-
tech 1887 a 1888. 

V neděli 21. května Vás Orel – Stojanova 
župa Zábřeh a farnost Svébohov zvou na 
žehnání praporu, které se uskuteční v 10.30 
hod. v chrámu Panny Marie Nanebevzaté ve 
Svébohově. Arcibiskup Jan Graubner požehná zrestaurovaný prapor 
Stojanovy župy v místě dřívějšího působení arcibiskupa Antonína Cy-
rila Stojana, který je patronem zábřežské župy a jehož 150. výročí na-
rození si letos připomínáme. Od 14 hod. je připraven DEN SPORTU 
PRO VŠECHNY se soutěžemi pro děti. 

V úterý 23. května u kapličky Panny Marie La Salettské na malé stra-
ně bude od 19 hod. májová pobožnost. Zveme všechny ctitele Panny 
Marie La Salettské. Při opravdu nepříznivém počasí se sejdeme v kos-
tele. 

Ve čtvrtek 25. května v sále obecního domu přednáší doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. na 
téma „Žhavé problémy ve výchově dětí“. I tato přednáška je organizována pod patronací 
konviktu Olomouc.        Pastorační rada farnosti Svébohov

JEŠTĚ JEDNOU Z FARNOSTI HOŠTEJN
 I my z Kosova bychom rádi přispěli se svou troškou ne „do mlýna“, ale na oltáře. I pře-
sto, že patříme do farnosti Hoštejn, snažíme se v našem malém společenství v Kosově žít 
duchovně a vyvíjet činnost. Po rozsáhlé opravě naší kaple zasvěcené sv. Janu Nepomucké-
mu, je stále ještě co dodělávat. Protože jsme už skoro pět let seděli na vypůjčených židlích, 
rozhodli jsme se pořídit nové lavice. Obecní úřad věnoval modřínové fošny a zajistil nátěr 
lavic. Jejich hodnota je asi 80 tisíc korun. Těšíme se na no-
vou „Křížovou cestu“ z dílny sochaře a restaurátora Mgr. 
Bohumila Teplého. 
 V loňském roce jsme se scházeli nejenom v kapli k bo-
hoslužbám a pobožnostem (roráty, křížové cesty a „májo-
vé“), ale také při otevírání jesliček, při návštěvě Mikuláše 
v rodinách s malými dětmi nebo při Tříkrálové sbírce, ve 
které jsme darovali 6.914 Kč. Mládež se schází v kroužku 
„Světýlko“, kde zpívají a hrají divadlo (Popelka Nazaret-
ská). Za výuku náboženství děkujeme za našich šest dětí 
P. Jaroslavu Přibylovi. 
 Máme také společenství, které se modlí „živý růže-
nec“ a šikovná děvčata, která v sobotu nacvičí a v neděli 
nebo ve svátek ozdobí bohoslužby svým zpěvem. 

Zdenka Hrochová



FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 30. dubna: Hoštejn 800; Kosov 240; Lubník 580; Tatenice 
1.470 Kč. „Pán Bůh zaplať“.             P. Jaroslav Přibyl

 POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU V KOSOVĚ bude v neděli 21. května. 
Mše svatá v 10 hod. (Mše svatá v Hoštejně bude ve 14.30 hod. 

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 30. 4.: Štíty 2.330, Horní Studénky 1.050; Cotkytle 
500 Kč.   Všem dárcům ať odplatí Pán.                  P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 30. dubna 2006: Mohelnice 4.046; Úsov 881; Studená Loučka 
225 Kč.  „Pán Bůh zaplať“.                 P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 SBÍRKA Z NEDĚLE 30. 4.: Postřelmov 2.480 Kč, 
Lesnice 1.270 Kč, Dlouhomilov 570 Kč, Hrabišín 290 
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 Na tradiční HASIČSKOU POUŤ u kapličky sv. HASIČSKOU POUŤ u kapličky sv. HASIČSKOU POUŤ
Floriana na Skalce nad Dlouhomilovem jste zváni 
tuto neděli odpoledne. Mše sv. začíná v 13.30 hodin. 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: skupinka pracují-
cích se sejde v úterý po mši svaté, asi v 19.15 na faře. 
Skupinka studentů se sejde v pátek po mši svaté, asi 
v 18.45 na faře. 

 SETKÁNÍ DĚTÍ, které se v Chromči připravují 
k I. svatému přijímání bude ve čtvrtek po mši svaté, 
asi v 19.15 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chromči. 

 V sobotu 20. května nás otec arcibiskup Jan zve na pouť do olomoucké kated-
rály na úmysl obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. Dle zájmu by na rály na úmysl obnovy našich rodin a nová duchovní povolání. Dle zájmu by na rály
tuto pouť jel autobus, přihlášky u paní Matějové, tel. 583 437 456. 

 Farnost Lesnice vás srdečně zve na POUTNÍ ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU
v sobotu 27. května. Navštívíme nové kostely na Břeclavsku a čeká nás také spo-
lečné posezení. Přihlášky u manželů Kolčavových v Leštině, tel. 608 213 165 do 10 
května. Cena zájezdu asi 300 Kč (v ceně je společná večeře).

 OPRAVA: Májové pobožnosti v Leštině budou bývat v úterý a ve čtvrtek 
v 17.30 hodin.         P. Jiří Putala


