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Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Ten život byl zjeven, 
my jsme jej viděli, 
svědčíme o něm 
a zvěstujeme vám život věčný, 
který byl u Otce a nám byl zjeven.
Co jsme viděli a slyšeli,  
zvěstujeme i vám, 
abyste se spolu s námi 
podíleli na společenství, 
které máme s Otcem 
a s jeho Synem Ježíšem Kristem.

1 Janův 1,2-3

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,  
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 30 Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 23. dubna  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Středa 25. dubna  Svátek sv. Marka, evangelisty

 O MEŠNÍM VÍNĚ OD A DO Z PODRUHÉ. Po loňské, úspěšné premiéře před-
nášky Mgr. Milana Palkoviče, při které jsme se dozvěděli mnohé o pěstování a zpra-
cování vína pro bohoslužebné účely, jsme připravili na tuto neděli 22. dubna její vol-
né pokračování. Součástí přednášky bude i ochutnávka francouzských, italských, iz-
raelských, německých, portugalských a španělských mešních vín. Začátek v 16 hodin 
v Katolickém domě, vstupné dobrovolné, cena ochutnávky 90 Kč.            Josef Klimek

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA. První májovou sobotu, 5. května vás zveme na pouť do 
Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod., program pouti, jako obvykle. Hlásit se mů-
žete na tel. 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové. 

 VZDĚLÁVACÍ KURZ. 
V sobotu 28.4. 2007 se v zábřežském Katolickém domě uskuteč-

ní další, tentokrát dvě, přednášky vzdělávacího kurzu. První nazvaná 
– NOVÁ HNUTÍ V CÍRKVI začne v 8.00 hod. O charakteristice hnu-
tí, a o jejich vzniku a poslání pro dnešní svět bude přednášet Mgr. Vít 
Peštuka. 
 Druhá přednáška začne v 10.00 hod. a je nazvaná – ROZHOVOR O VÍŘE. Před-
nášet bude P. Antonín Krasucký, OP. V této přednášce se zaměří na to, jak vést roz-
hovor např. s nemocným, s člověkem v krizi, v pochybnostech, o smrti či utrpení,… 
Dozvíme se také, že rozhovor je nutné vést podle stupně víry dotyčného, podle jeho 
vztahu k církvi,…
 Těmito dvěma přednáškami zakončíme první z celkem sedmi bloků vzdělávacího 
kurzu děkanátu Zábřeh. 
 Druhý blok přednášek nazvaný – BIBLE začne v pátek 11. 5. 2007.   
                         Mgr. Luděk Diblík

 DIECÉZNÍ POUŤ KE SVATÉMU JANU SARKANDROVI v katedrále v Olomou-
ci. Přijměte pozvání na diecézní pouť, která se koná v sobotu 5. května při níž otec 
arcibiskup každoročně odměňuje zasloužilé farníky, kteří obětavě pomáhají ve far-
nostech. Slavnostní mše svatá začíná v katedrále sv. Václava v 10 hod. red.

 Spolek Metoděj Zábřeh si Vás dovoluje pozvat na neděli 6. květ-
na na večer komorní hudby, při kterém skladby L. v. Beethovena, D. 
Šostakoviče a A. Dvořáka zahraje trio ARTEMISS ve složení Jana Hol-
manová – klavinova, Adéla Štajnochová – housle, Alžběta Vlčková - 
violoncello. Začátek v 19. hodin v Katolickém domě v Zábřeze, vstup-
né 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč.                  Josef Klimek

 SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ VE SVÉBOHOVĚ. Sbor 
dobrovolných hasičů ve Svébohově vás zve na tradiční se-
tkání harmonikářů, které se koná v neděli 6. května 2007 
od 14 hod. v kulturním domě.            Pořadatelé



JAK TEN ČAS LETÍ
 Koncem roku 2003 vyhlásil otec arcibiskup Jan Graubner plán 
formace v arcidiecézi na další léta a sám jej začal aktivně naplňovat 
s věřícími, kteří se dali oslovit. 
 V roce 2004 se nově formovala ve farnostech malá a místní společenství. 
 V roce 2005 jsme měli zaměřeno především na jednotlivé farnosti, jejich živo-
taschopnost a vzájemnou komunikaci mezi společenstvími. Arcibiskup Jan osob-
ně objel všechny děkanáty, setkal se s pastoračními radami a aktivními křesťany 
jednotlivých farností. Nastínil svou představu života křesťanů a jednotlivých spo-
lečenství, jak by mohli a měli spolu žít, aby byli znamením živé Kristovy církve 
v tomto čase a světě. Na závěr tohoto roku se znovu setkal v děkanátech s pasto-
račními a ekonomickými radami, aby naslouchal zkušenostem z farností. 
 V minulém roce 2006, v rámci roku diecéze, který nesl název SPOLEČNĚ NA 
CESTĚ usiloval o to, aby tyto zkušenosti z jednotlivých farností přinesly užitek 
i jinde. 
 Shrnul je do třech základních bodů. Rok diecéze vyvrcholil setkáním pastorač-
ních rad jednotlivých farností z arcidiecéze olomoucké ve Zlíně. Ve sportovní hale 
Novesta se sešlo na 3.000 věřících z jednotlivých farností. Otec arcibiskup Jan tam 
shrnul aktivity předcházejících let do již zmíněných třech bodů, které jako úkol 
má před sebou do budoucna každá pastorační rada. 
1. Hledat cesty k získání nových spolupracovníků a zapojení dalších farníků.
2. Uspořádat vzdělávací program přiměřený dané farnosti.
3. Soustředit se na děti s cílem probudit lásku k nim a touhu po nich.
 Jsou to zároveň podklady pro dopisy, které otec arcibiskup z jednotlivých far-
ností očekává. Tyto mu budou odpovědí na jeho dopis, zveřejněný v OLDINU 
v říjnovém čísle 10/2006. 

 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH, která se sešla ke své-
mu jednání v úterý 17. dubna v podvečer měla na programu zejména 
zhodnocení toho, jak se nám tyto úkoly arcidiecézního pastoračního 
plánu daří naplňovat. Proto zástupci jednotlivých společenství a akti-
vit dodají do 15. června 2007 přílohu k dopisu otci arcibiskupovi, ve 
které uvedou konkrétně, co se jim daří či případně nedaří naplňovat z arcidiecéz-
ního pastoračního programu SPOLEČNĚ NA CESTĚ.         P. František Eliáš, farář

 Měsíc květen je zvláštním způsobem vyhrazen úctě Panny Marie. Úterý 8. 
května je v České republice státním svátkem. Spolek Metoděj Zábřeh vás zve na 

tento den ke společné májové pobožnosti u Šubrtovy kapličky. Pě-
vecko – recitační soubor SVĚTÝLKO při této pobožnosti provede 
jedno z nejkrásnějších děl opěvující Matku Boží, kterým bezespo-
ru je Popelka Nazaretská Václava Renče. Začátek v 15.00 hodin. Po 
skončení pobožnosti posezení u táboráku. Občerstvení zajištěno.    

Josef Klimek
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Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-ČSL 
a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na 

oslavu Svátku matek,
která se uskuteční v neděli 13. května od 14.30 hodin
v Katolickém domě v Zábřeze. V kulturním programu vystoupí 
pěvecký sbor SVĚTÝLKO pod vedením manželů Jarmarových 

a děti z tanečního oddělení ZUŠ Zábřeh pod vedením paní 
Danuše Koryčánkové. Občerstvení zajištěno.     

SBÍRKY Z NEDĚLE 15. DUBNA 
Zábřeh 10.120, Jedlí 2.350, Klášterec 1.235, Svébohov 2.700 Kč. 
Dary Zábřeh: na Haiti 12.500, na opravy 2.500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

 DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA provozovaný Charitou Zá-
břeh sděluje, že má volnou kapacitu k přijetí nových klientů.
Zajišťujeme komplexní péči pro seniory, částečně nebo zcela imobilní, 
kteří si nejsou schopni vlastními silami nebo s přispěním svých blíz-
kých zabezpečit své jednotlivé životní úkony.
 Domovinka se nachází na Leštinské 16 v Zábřehu. Telefon: 583 414 622, 
736 509 438. Otevírací doba je v pracovní dny od 6.00 hodin do 16.00 hodin.  
Těšíme se na Vaši návštěvu a uděláme maximum pro vaši spokojenost. 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH
VELEHRAD 2007 – duchovní pobyt pro ženy a dívky
Duchovní cvičení pro ženy a dívky pod duchovním 
vedením P. Lva Eliáše proběhne v novém termínu ve 
dnech 6. května (neděle večer) – 11. května (po obědě) 
v exercičním domě Stojanov. Cena za pobyt a stravu 
činí 1 600 Kč. Doprava na Velehrad bude individuální, 

popřípadě společná vlakem. Přihlásit se můžete na tel. 731 626 526.
 Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO MINISTRANTY
- sobota 12. 5.  Ministrantský den v semináři 
- neděle 20. 5.  Výlet do Jeseníků s otcem Františkem a Pavlem
- 1. – 3. 6.  Tradiční víkendový pobyt ve Starém Městě 
Na ministrantský den v semináři (12. května) je nutno se přihlásit na nástěnce 
v sakristii, kde jsou uvedeny i podrobnější informace.    Marek Hackenberger



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byla sbírka na kněžský seminář, vybralo se: 
v Dlouhomilově 1.010 Kč, v Lesnici 3.572 Kč, v Postřelmově 9.020 Kč, v Chromči 
2.950 Kč, v Sudkově 1.870 Kč.       Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

 Ve středu 25. dubna Vás srdečně zvu na setkání nad Písmem, které bude v Postřel-
mově na faře od 19.00 hod.                P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 15. dubna 3.140 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 
P. František Janhuba

 Prosíme o výpomoc při opravě kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lukavici. Všem pře-
dem upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
 Těšíme se na setkání u příležitosti 70. výročí postavení a posvěcení kaple, které bude 
5. července 2007. Kaple byla postavena v roce 1937 a posvěcena právě 5. července.

P. František Janhuba

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 15. DUBNA: Štíty 2.410, Cotkytle 900, Horní Studénky 1.300 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.        P. Stanislav Suchánek
 V neděli 6. května vás všechny srdečně zveme na pouť ke sv. Linhartovi do Horních 
Studének. Mše svaté budou v 7.30, a v 10.30 hod. Svátostné požehnání ve 14.30 hod. 
Před druhou mší svatou, v 10 hod. bude na tradičním místě požehnání polí. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY Z NEDĚLE 15. dubna: Lubník 1.630; Tatenice 1.200; Hoštejn 8.500 (na opravy 
kostela); Kosov 1.200 Kč. „Pán Bůh zaplať.“                        P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 5. května 2007 hodlají v Lubníku vstoupit ve svazek manželský 

Ohlášky
V sobotu 5. května 2007 hodlají v Lubníku vstoupit ve svazek manželský 

Ohlášky
pan Petr ŠUBRT z Lubníka a slečna Ludmila MALOTOVÁ z Otrokovic

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 15. dubna: Mohelnice 4.874; Úsov 1.006; Studená Loučka 370 Kč. 
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                    P. Petr Šimara

 V úterý 24.dubna ve 14.00 hod. jste všichni srdečně zváni na faru na setkání seniorů.

V neděli 15. dubna popřáli věřící našemu obětavému a laskavému otci 

P. Petru Šimarovi
k narozeninám hodně zdraví, Božího požehnání a ochranu Matky Boží

za neúnavnou práci, kterou koná pro naši farnost. Vděční věřící z Mohelnice a z okolí



NAŠE CESTA DO MISIJNÍ FARNOSTI BAIE DE HENNE 
NA HAITI               (8. část)

V pátek 9. února jsme začali z kamenů, nalámaných 
v útesech a nakoulených z útesů do moře stavět molo 
(hráz). Dělníci, ale i ostatní lidé, si nedovedli představit, 
co po nich chceme. Až když jsem napnul padesátimet-
rový provaz před útesy, pod kterými vytéká sladká voda. 
Pochopili a dali se do práce. Nejfrekventovanějšími slo-
víčky se staly „más“ – kladivo a „loš“ – kámen. 
 Další silák, který mi zůstal v paměti, je Timize. Spo-
rý chlapík, bývalý námořník, ošlehaný větrem. Timize 
uměl vzít za práci sám, ale i zorganizovat odvalení balva-
nů, třeba i metr a třicet centimetrů vysokých. Když děl-
níci chtějí zabrat, neříkají „hej rup“, nebo „raz, dva, tři“, 
ale začnou zpívat táhlou píseň, která udává rytmus prá-
ce. Takto jsou schopni v pěti až deseti lidech holýma ru-
kama (často i nohama) pomalu přemístit podle potřeby 
z místa na místo každý kámen. 
 K práci na molu jsme se znovu vrátili v pondělí. Po-
dél provazu byla už nakupena první řada kamenů a pra-
meny se už začínaly samy čistit. Naděje na úspěch začala narůstat. 
 Do práce se přihlásil také urostlý Basil, zedník, který práci rozuměl a uměl se k ní po-
stavit. Někdy i tak, aby zbyla také na ostatní. 
 V úterý 13. února jsme rozdělili síly. Martin se věnoval s Vilsonem a Dziebem zahradě. 
Připravili ji k osázení fazolemi. 
 Jiří začal realizovat výzdobu oltáře a tabernáklu se svatostánkem. Presbytář svým řeše-
ním i zasvěcením připomíná kapli v Postřelmůvku. Za oltářem (a zároveň nad ním) vystupu-
je postava archanděla Michaela, k němuž se věřící modlí o přímluvy po každé mši svaté. 
 Já jsem pokračoval s dělníky na stavbě hráze.              P. František Eliáš

OLOMOUC NAVŠTÍVÍ OTEC BONARD Z HAITI
17. dubna 2007, přijel do České republiky na pozvání Arcidiecézní charity Olomouc 

P. Joseph Bonard, člen řádu oblátů na Haiti. 
 První dny svého pobytu stráví v Praze. Prohlédne si město, navštíví Gymnázium v Sá-
zavské a setká se s bratry karmelitány a premonstráty. 
 Ve čtvrtek 19. dubna odjede do Špindlerova Mlýna, kde navštíví P. Jiřího Šlégra, ředite-
le Papežského misijního díla v ČR. Během své návštěvy P. Bonard bude prezentovat projekt 
Adopce na dálku®-Haiti.
 V pondělí 23. dubna bude v Olomouci jednat s ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc 
Václavem Keprtem o zajištění projektu Adopce na dálku®-Haiti na haitském území, které 
spravují obláti a který realizuje Arcidiecézní charita Olomouc. 
 Během svého programu navštíví také několik olomouckých škol, kde bude besedovat 
se studenty. Setká se i s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem a prohlédne si 
Hospic na Svatém Kopečku. P. Joseph Bonard ukončí návštěvu České republiky ve čtvrtek 
26. dubna.

 (tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc)


