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ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Láska, 
se kterou se setkáváme v Kristovi, 
se liší od toho, 
co lidé obyčejně nazývají láskou. 
Ona je Božská původem i povahou. Ona je Božská původem i povahou. 
Lidskou lásku nezastupuje, 
ani ji neruší, 
dává ji zář čistoty a pečeť absolutna. dává ji zář čistoty a pečeť absolutna. 

„ze stolu Božího slova“„ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, dej, 
ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem 
trvale projevovalo v celém našem životě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

ŽALM 98  Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů
1: Sk 10,25-26.34-35.44-48    2: 1 Jan 4,7-10      Ev: Jan 15,9-17 1: Sk 10,25-26.34-35.44-48    2: 1 Jan 4,7-10      Ev: Jan 15,9-17 
Ordinárium: Břízovo č. 503     příští neděli Ebenovo č. 504 Ordinárium: Břízovo č. 503     příští neděli Ebenovo č. 504 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDEN
Čtvrtek 25. května   SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše svaté: Zábřeh 9.40 a 18 hod.; Klášterec 16.30; Drozdov 16.30; Václavov 16.30; 
Jedlí 18.00; Svébohov 18.00; Zvole 18.30 hod. 
Začíná devítidenní příprava na Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 SEDMIKRÁSEK. Milé děti, Sedmikrásek vás zve na pravidelné set-
kání v neděli při hrubé mši svaté v 8.30 hod.

DĚTSKÁ POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE. Ve 
středu 24. května v 17 hod. se sejdeme na „dětské“ mši 
svaté u Šubrtovy kapličky. Po mši svaté bude táborák, 
můžete si vzít něco na opékání. 

P. Vratislav Kozub

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde 
ke svému jednání v pondělí 5. června 2006 v 19 hod. 
v Katolickém domě. Účast, pokud možno všech, důle-
žitá.                       P. František Eliáš

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH
 V neděli 28. května 2006 Vás zve na pouť na Horu 
Matky Boží u Králík. Je ještě 20 volných míst. Odjezd 
z Valové ve 13 hod. Počítáme s těmi, kteří byli přihlášeni na pouť 14. května, která 
se neuskutečnila pro malý počet přihlášených. Cena 70 Kč. 

 V sobotu 3. června pořádá pravidelnou pouť do Koclířova za obvyklých pod-
mínek. 

 V sobotu 1. července Vás zve jáhen Pavel Hödl do Záhorovic na primiční mši sva-
tou. Odjezd z Valové v 6 hod., cena 250 Kč je nutné zaplatit při nahlášení účasti. 

Na všechny poutě se hlaste na tel. 583 414 512 v době 7-8.30 hod, večer po 19 ho-
dině, případně v poledne. Případně ve středu a v neděli osobně po mši svaté. 

 Ludmila Korgerová 

NOVOKNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 24. června 2006 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci

udělí olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner kněžské svěcení zábřežskému 
jáhnu Pavlu Hödlovi. 



FARNOST SVÉBOHOV
 Tuto neděli 21. května farnost Svébohov a Orel – Sto-
janova župa Zábřeh vás zvou na žehnání župního prapo-
ru, které se uskuteční při slavnostní mši svaté v 10.30 hod. 
v chrámu Panny Marie Nanebevzaté ve Svébohově. Slav-
nostní průvod vychází od kulturního domu v 10.15 hod. 
 Arcibiskup Jan Graubner požehná zrestaurovaný 
prapor Stojany župy jejímž patronem je arcibiskup An-
tonín Cyril Stojan, který mimo jiné také působil ve Své-
bohově. 
 Po skončení obřadu bude připraveno občerstvení 
(můžete si zakoupit oběd) a posezení v kulturním domě 
s možností prohlídky výstavky o životě farnosti. Od 14 
hod. bude připraven „den sportu“. 

 Pokud vše vyjde podle plánu, můžete se těšit také na setkání 
s pracovníky TELEVIZE Noe a s ředitelem P. Leošem Ryškou. K dis-
pozici bude propagační stánek studia Telepace a televize NOE. 

 V úterý 23. května u kapličky Panny Marie La Salettské na Malé straně bude 
od 19 hod. májová pobožnost. Zveme všechny ctitele Panny Marie La Salettské. 
Při opravdu nepříznivém počasí se sejdeme v kostele. 

 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 organizová-
na pod patronací konviktu Olomouc.                    Pastorační rada farnosti Svébohov

 Senioři se sejdou ve Svébohově v pondělí 29. května v 17 hod. v klubovně. 
Marie Šanovcová

  

 Celostátní setkání animátorů 13. – 19. 8. 2006 LITOMYŠL. Je pro všechny 
mladé, kteří: • vedou společenství mládeže • pracují s dětmi • starají se ve farnosti 
o ministranty • jsou současní nebo budoucí volontéři • dělají si kurz animátorů ve 
své diecézi • by se rádi podobným způsobem angažovali. 
 Kontakt: Diecézní centra pro mládež.www.csa.signaly.cz nebo na kněze ve 
farnostech.

 POZVÁNKA NA DUCHOVNÍ OBNOVU pro mladé lidi od 13 roků na téma: 
„Jak chutná svoboda, kterou nám dal Pán?“ Duchovní obnova se bude konat 
v krásném prostředí bývalé myslivny v lese u Dzbele (Dzbel u Konice) ve dnech 
9.-10. června. Začínáme mší svatou v pátek v 19 hod. a oficiální zakončení bude 
v sobotu v 19 hod. mší svatou. Protože jsme omezeni kapacitou místa je nutné při-
hlásit se do neděle 28. 5.tohoto roku. P. Josef Opluštil, Bouzov 7, PSČ: 783 25, tel. 
585 346 291, mobil 608 711 300, mail: fara.bouzov@volny.cz.



TUTO NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍR-
KA NA KŘESŤANSKOU TELEVIZI NOE.

 SBÍRKY Z NEDĚLE 14. května: Zábřeh 8.990; Jedlí 2.000; 
Zvole 5.490; Klášterec 1.540; Svébohov 1.700 Kč. 
DARY: Zábřeh - na Haiti 8.000 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. František Eliáš
V neděli 28. května bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy. 

MISIE 2006
Vzhledem k tomu, že náš misijní „výsadek“ na Zá-
břežsko je již takříkajíc „za dveřmi“, nebude na ško-
du stručně poinformovat o setkáních a akcích, ať už 
modlitebních, kulturních nebo sportovních, které pro 
obyvatele Zábřehu, a nejen pro ně, v průběhu příštího 
týdne připravujeme. Ačkoli budeme působit převážně 
v menších obcích děkanátu, „stranou“ v žádném pří-
padě nezůstane ani samotný Zábřeh, kde jste v sobotu 
20.5.2006 a v pátek 26.5.2006 zváni na pestrá pásma 
programů nejrůznějšího zaměření, v nichž si každý, ať 
už věřící nebo nevěřící, mladý nebo dříve narozený, 
určitě najde „ten svůj“. Sobotní pásmo se bude konat 
v Katolickém domě Zábřeh a přilehlém parku od 15 do 18 hod., páteční pak rovněž 
v Katolickém domě od 15 do 16.30 hod.a ve farním chrámu sv. Bartoloměje od 14 do 
21 hod.         Jan Primus, Teologický konvikt Olomouc
P.S.: Podrobný rozpis akci najdete na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje.       Redakce

PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Vážení přáte-
lé, v těchto dnech do vašich poštovních schránek obdržíte 
předvolební letáček, jehož prostřednictvím můžete podpořit 
některou neziskovou organizaci. Mimo jiné můžete dát svůj 
hlas dostavbě školy pro tři sta dětí na Haiti. Pokud chcete po-
moci dobré věci, můžete do 29.5. 2006 poslat vyplněný lístek 
s Vaší volbou na uvedenou adresu (chcete-li ušetřit poštovné, 
můžete lístek donést na Charitu Zábřeh). 

Za Charitu Zábřeh Eva Polášková

 HLEDÁME DOBROVOLNÍKA. Centrum denních služeb Okýnko 
v Mohelnici hledá pro svého zdravotně postiženého klienta (23 let) z okolí 
Zábřeha (5km) kamaráda, který mu pomůže vyplnit volný čas. Náš klient se 
zajímá o počítače, angličtinu, sport a hudbu. Rád by se s někým o tyto záj-
my podělil a aktivně trávil svůj volný čas. Pro bližší informace je možné vo-
lat na tel. číslo: 736 509 440 vedoucí centra Okýnko Miloslava Šotolová. Děkujeme.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K VOLBÁM 2006

Bratři a sestry, vážení přátelé!
 Žijeme v předvolební době. Všichni jsme – třeba i nedobrovolně – účastni 
volební kampaně v televizi a rozhlase v práci, doma v rodině. Nevyhneme se 
jí ani venku – velké bilboardy nám vnucují svůj názor. Křesťan by neměl bez-
myšlenkovitě podléhat kampani a propagandě, ale má si vytvářet svůj nezávis-
lý úsudek: podle vlastního názoru a poznání, podle svého citlivého svědomí. 
Křesťan je náročný volič a nerozhoduje se podle toho, co který politik slibuje a 
jak se tváří, ale podle toho, co skutečně udělal, co dělá a ovšem také co nedělá. 
Jak hájí svobodu, spravedlnost a právo, jak podporuje lidskou solidaritu.
 Během minulého století zažila naše země dvě těžká období nesvobody, to-
tiž nacistickou okupaci a komunismus. Mezi jejich oběťmi byla také katolická 
církev a mnoho jejích kněží a věřících. Křesťané se nemstí, ale nesmějí zapo-
menout. Naše církev a všichni křesťané v naší zemi nutně potřebují svobodu, 
nechtějí ji jen pro sebe a dovedou si jí vážit. Dnes také víme, že nejlepší zá-
rukou svobody, včetně svobody náboženské, je demokracie, a to i když není 
zdaleka dokonalá. Nenechejme se proto svádět těmi, kteří svobodu a demo-
kracii zlehčují a pomlouvají – ať už se ohánějí ideologiemi levicovými nebo 
pravicovými. Také tyto vzpomínky musí být důvodem, proč se máme účastnit 
svobodných voleb a pečlivě zvažovat, komu svůj hlas dáme.
 Denně jsme účastni života celé společnosti, sledujeme politický život, pro-
jevy a činy politiků, způsob jejich jednání a chování. Vzpomeňme na volební i 
vládní programy stran. Vzpomeňme na stranické sliby před minulými volbami. 
Hovořme o tom všem se svými přáteli, s nimiž nás pojí stejné přesvědčení nebo 
k nimž máme důvěru. Uvědomujme si, co ze svých volebních slibů naši repre-
zentanti a strany, které jsme volili, uskutečnili. Připomeňme si, jak se politici 
chovali ve své funkci během svého funkčního období. Vzpomeňme, jak hlaso-
vali v parlamentě, pro jaké zákony a hodnoty, na kterých nám křesťanům tolik 
záleží. Naším zájmem bylo schválení smlouvy s Vatikánem a odmítnutí protiú-
stavního zákona o církvích, který je nyní u Ústavního soudu. Vzpomeňme na 
hlasování o zákonech o eutanazii, registrovaném partnerství a využití lidských 
embryí. Kdo byli v těchto případech ti hlavní aktéři? Spolu s druhými křesťany 
si proto vytvářejte pravdivý názor na kandidáty, které budete volit. Je mnoho 
skutečností, podle kterých se můžete rozhodovat. Ať je váš výběr zodpovědný. 
Nenechávejte tyto úvahy až na chvíle těsně před volbami.
 Pro zodpovědnou přípravu na volby si také připomeňme, na co poukazu-
je papež Benedikt XVI. ve svém apoštolském listě „Bůh je láska„. Zdůrazňuje, 
že angažování ve veřejném životě „je přednostně věcí laiků. Jako občané státu 
jsou povoláni k tomu, aby se osobně podíleli na veřejném životě.„ Tyto úkoly 
nelze opomíjet, naléhá Svatý otec, jsou „posláním věřících laiků“ (Bůh je láska, 



čl. 29), a poslancům EP při návštěvě ve Vatikánu připomněl, že pro křesťany 
existují ve veřejném životě tři nepominutelné principy: ochrana života, uznání 
rodiny a ochrana vzdělání. Nemůžeme být křesťany jen v kostele, když slaví-
me liturgii a když se modlíme. Evangelium, které jsme poznali a přijali, musí-
me svým životem a svým jednáním vnášet do společnosti, kde žijeme. To platí 
právě i o zodpovědném výběru kandidátů, které budeme volit. Nelze si proto 
pohodlně připouštět alibi: „Já to nezměním, ‚oni‘ si to stejně udělají, jak budou 
chtít.„ Ze třiceti procent věřících, kteří u nás žijí, je přece nemalý počet voličů, 
a to neznamená ve volbách málo. Církev není politická strana, nehlásá žádnou 
politickou ideo logii, potřebuje však svobodu. Na Vašich hlasech záleží. 
 Vyprošujeme sobě i Vám dar dobré volby a pevně věříme, že zvolíte dobře.

Vaši čeští a moravští biskupové

POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 Tuto neděli bude májová v Postřelmově výjimečně ve 14.30 hodin v kostele. 
Zazpívá při ní chrámový sbor a po májové bude P. Jan Bleša udělovat novokněž-
ské požehnání. 
 Tuto neděli 21. května ve 14.30 v kostele sv. Jakuba v Lesnici můžete vyslech-
nout zpívané pašije v podání Scholy z Rapotína. 
 Setkání pastorační rady farnosti Postřelmov bude v pondělí 22. května po má-
jové pobožnosti tj. asi v 19.15 hodin večer. 
 K další Biblické hodině jste zváni v Lesnici ve středu 24. května. Začneme pro-
bírat knihy Královské a I. knihu Mojžíšovu.                                           P. Jiří Putala 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle14. května: Hoštejn 7.100 (na opravy), Kosov 370 (na televizi 
NOE), Lubník 760, Tatenice 1.330 Kč.  „Pán Bůh zaplať“               P. Jaroslav Přibyl
 POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU V KOSOVĚ bude tuto neděli 21. květ-
na. Mše svatá v 10 hod. (mše svatá v Hoštejně bude ve 14.30 hod.)

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 14.května:  Štíty 1.800,  Horní Studénky 5.100 (pouť ke sv. Le-
onardovi), Cotkytle 680 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.    P. Stanislav Suchánek
                               
onardovi), Cotkytle 680 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.    
                               
onardovi), Cotkytle 680 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.    
 POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUCKÉMU V COTKYTLI  bude tuto  ne-
děli 21. května. Mše svatá v 11.00 hod.

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 14. května: Mohelnice 5.136, Úsov 710, Studená Loučka 487 Kč
  „Pán Bůh zaplať“.                   P. Petr Šimara


