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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

„Podle toho jsme poznali, 

co je láska, 

že on za nás položil život. 

A tak i my jsme povinni 

položit život za své bratry.“
1 Janův 3,16

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 145 Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi
1: Sk 13,14.43-52                 2: Zj 7,9.14B-17               Ev: Jan 10,27-30
    

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



KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v kostele sv. Bartoloměje jsou ve dnech, kdy 
je slavena večerní mše svatá po skončení mše, v ostatní dny (to je v pon-
dělí, úterý a ve čtvrtek) v 18 hod.                               P. Pavel Kaška

  Tuto neděli 6. května doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od sv. 
Bartoloměje. Radomír Friedl

  Tuto neděli 6. května jste zváni na VEČER KOMORNÍ HUDBY. Začátek v 19 ho-
din v Katolickém domě v Zábřeze, vstupné 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč.

Josef Klimek

  V úterý 8. května oslavíme v chrámu sv. Bartoloměje v 8.30 hod., mší svatou za 
všechny padlé, 62. výročí osvobození Československa a ukončení druhé světové války. 

  POPELKA NAZARETSKÁ. Úterý 8. května je v České republi-
ce státní svátek. Spolek Metoděj Zábřeh vás zve ke společné májo-
vé pobožnosti u Šubrtovy kapličky. Pěvecko-recitační soubor SVĚ-
TÝLKO provede při této pobožnosti jedno z nejkrásnějších děl 
opěvujících Matku Boží, kterým bezesporu je Popelka Nazaretská 
Václava Renče. Začátek v 15.00 hodin. Po skončení pobožnosti po-
sezení u táboráku. Občerstvení zajištěno.                 Josef Klimek

  POZVÁNÍ. Kdo má odvahu a chuť, může přijít a zazpívat si s námi. Setkáme se 
v úterý 8. května v 17 hod. na kůru kostela sv. Bartoloměje. Chceme připravit pěvec-
ký doprovod ke svátku Seslání Ducha svatého.   MgA. Karol Ozorovský

  Katecheté se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 10. 5. od 19 hod.    P. Pavel Kaška

VZDĚLÁVACÍ KURZ. V pátek 11. 5. 2007 v 16.00 hod. zahájíme 
v Katolickém domě přednáškou – VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PÍS-
MA SVATÉHO druhý blok vzdělávacího kurzu. Bible byla psána 
v dávných dobách, a to v cizích kulturách, odlišných od kultury 
naší a tak může být pro čtenáře málo srozumitelná. Je však velice 
důležitá a nepostradatelná pro život z víry – je přece Božím slo-
vem. Hovořit budu o tom, co je to Bible, jak a kde vlastně vznikla, 

kdo a proč ji napsal, co je kánon či co se myslí slovem inspirace,… Základní znalos-
ti o těchto pojmech jsou mimo jiné důležité pro správné chápání dvou následujících 
přednášek – STARÝ ZÁKON a NOVÝ ZÁKON. 
 Zamyšlení se nad tím, co je modlitba a jak se správně modlit vyvolalo u posluchačů 
dotyčných přednášek mnoho překvapení a otázek. Stejný cíl si vytyčujeme v následu-
jícím cyklu přednášek týkajících se Bible a jejího obsahu.          Mgr. Luděk Diblík

  V neděli 13. května vás zveme na pouť do Vyšehoří. Pouťová mše svatá bude sla-
vena v 9.30 hod.                                            farníci z Vyšehoří



JAK VZNIKL SVÁTEK MATEK?
V Anglii ve 13. století se 4. neděle postní slavila jako „neděle mateřské péče“. Tento den věřící 
děkovali matce církvi za to, že se o ně stará. A ten samý den děkoval také každý své mamince 
za všechno, co pro něj dělala a dělá. Později upadl svátek matek v zapomnění...
V Americe začala teprve v roce 1907 propagovat svátek matek, který připadal na 9. květen, 
Anna Jarvisová z Filadelfie. Od roku 1909 se začal tento svátek slavit v 45 státech Ameri-
ky. V roce 1914 byla americkým kongresem 2. květnová neděle oficiálně prohlášena za svá-
tek matek. 
U nás. Nápad slavit den matek přišel do Československa kolem roku 1918, kdy zemi navště-
vovalo hodně lidí z USA. Myšlenku svátku matek podporovalo mnoho organizací, nejvíce se 
však o oslavu svátku matek zasloužila roku 1923 Alice Masaryková, dcera prezidenta T.G. 
Masaryka. V době vlády komunistů byl svátek nahrazen MDŽ. Tradice svátku matek se v na-
ší republice obnovila opět až po roce 1989.

 POHÁDKOVÝ LES. Srdečně zveme rodiče a děti na so-
botu 19. května k odpolední procházce pohádkovým le-
sem. Děti se setkají na stanovištích s pohádkovými bytost-
mi, kde si budou moci vyzkoušet svoji dovednost. Pro kaž-
dého šikulu je připravena odměna. Přijďte prožít společně 
se svými dětmi pohodové odpoledne, které bude pokračo-
vat za Katolickým domem Zahradním posezením. Start je 
u lihovaru (Krumpach) od 15.00- 16.00 hod. Vstupné na pohádkový les činí 20 Kč.

 Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 19. května na zahradě za Katolickým do-
mem ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Kromě tradičního guláše se můžete těšit i na makrely 
a bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti a bohatou tombolu. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu. Začátek v 15 hodin, 
vstupné dobrovolné.

Nejenom seniory zveme na úterý 22. května na zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. 
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno. 

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Spolek Metoděj Zábřeh, 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 pro-
gramu vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO pod ve-
dením manželů Jarmarových a děti z tanečního 
oddělení ZUŠ Zábřeh pod vedením paní Danuše Koryčánkové. 
Občerstvení zajištěno.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 29. DUBNA 
Zábřeh 8.650, Jedlí 1.650 + dar 1.000 - příští neděli 13.5. bude v Jedlí sbírka na opravy, 
Klášterec 1.648, Svébohov 2.050 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.      P. František Eliáš
  Na chrám sv. Barbory bylo v měsíci dubnu darováno 4.192 Kč. Celková částka 
včetně darů činí od počátku 255.731 Kč. 
 „Pán Bůh zaplať.“          Jitka Karešová a Marie Hrubá

 OHLASY. Dovolíme si podělit se s Vámi o zážitek 
z nedělního výletu na kole, který tentokrát vedl přes Hyn-
činu. Cesta ze Zábřeha do Hoštejna Slováckým údolím je 
pohodová, ale stoupák do Hynčiny dá zabrat, proto jsme 
jako oddechovku zvolili návštěvu zdejšího hřbitova, aniž 
jsme si uvědomili, že právě probíhá bohoslužba. Kostel 
byl otevřený, na oltáři hořící svíce, ale nikde nikdo. Po-
klekli jsme k modlitbě a v tom přicházel P. František, ro-
dinka cyklistů a kostelník. Promluva prý proběhla venku, v kostele pokračovala bohosluž-
ba. Na závěr nám P. František ještě krátce řekl něco k historii kostela sv. Stanislava a my 
obohaceni o pěkný zážitek odjížděli směrem k Bozeňovu.                              Jaškovi

Denní stacionář Domovinka provozovaný Charitou Zábřeh sděluje, že má 
volnou kapacitu k přijetí nových klientů. Zajišťujeme komplexní péči pro 
seniory, částečně nebo zcela imobilní, kteří si nejsou schopni vlastními sila-
mi nebo s přispěním svých blízkých 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 hodin do 16 hodin.  
Těšíme se na Vaši návštěvu a uděláme maximum pro vaši spokojenost. 

 STOJANOVO GYMNÁZIUM, VELEHRAD oznamuje všem zájemcům o studi-
um, že bude pořádat druhé kolo přijímacího řízení. 

Termín konání druhého kola: čtvrtek 24. května 2007. 
Podmínky pro zájemce o účast: Zákonní zástupci žáka nebo plnoletý uchazeč 

musí doručit do 15. 5. 2007 na adresu školy řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku 
ke studiu včetně výstupního hodnocení ze ZŠ. Kritéria pro přijetí ve druhém kole při-
jímacího řízení jsou stejná jako pro přijetí v prvním kole.
 V případě, že se uchazeč v prvním kole podrobil přijímacím zkouškám formou tes-
tů společnosti SCIO, doporučujeme přiložit k přihlášce potvrzenou kopii dosažených 
výsledků, tzv. skóre, v těchto testech. Pokud výsledky testů budou odpovídat přijíma-
cím kriteriím Stojanova gymnázia, bude žák přijat bez dalších zkoušek. 

 Informace budou aktualizovány na www.sgv.cz

INZERCE. V Matici cyrilometodějské vyšla kniha Mons. Františka Poláška – Celý rok 
s Aničkou. Obsahuje na každý den v roce citáty z deníků, korespondence, rozjímání, 
exercicií Služebnice Boží Anny Zelíkové z Napajedel. Její myšlenky jsou velmi podnět-
né pro rozvíjení osobní spirituality mladých lidí. Stran 100, cena 95 Kč.



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 
 V Sudkově se mění trvale začátek bohoslužby „na celou“, to je na 18.00 hodinu v létě 
a 17.00 hodinu v zimě. 
 Ve středu 9. května v 19.00 hod. bude biblická hodina v Postřelmově. Všichni jsou sr-
dečně zváni.                   P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 29. dubna 3.630 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 
 P. František Janhuba

 V měsíci květnu, který je zasvěcený Panně Marii pamatujte více na Matku Boží. 
Svou úctu můžete projevit zejména účastí na májových bohoslužbách. Ve Zvoli v pondělí 
a v pátek v 17.55 hod., v ostatních vesnicích dle dohody.       P. František Janhuba

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 29. dubna: Štíty 1.940, Cotkytle 840, Horní Studénky 1.050 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. 

farníci z Horních Studének
 Zveme na pouť ke sv. Isidorovi do Strážné na sobotu 12. 5. Mše sv. bude v 18.00. 
 Také zveme na pouť Nanebevzetí PáněTaké zveme na pouť Nanebevzetí PáněTaké zveme na pouť  do Herbortic. Mše sv. bude v sobotu 19. 5. 
v 17.00 hod. 
 A konečně zveme na pouť ke sv. Janu Nepomuckému do Cotkytle na neděli 20. 5.
Mše sv. bude v 11.00 a svátostné požehnání ve 14.30 hod.              Zvou farníci z Cotkytle.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY Z NEDĚLE 29. 4.: Lubník 860, Tatenice 1.050, Hoštejn 600, Kosov 580 Kč
  „Pán Bůh zaplať.“                P. Jaroslav Přibyl
 POKRAČOVÁNÍ OPRAV V HOŠTEJNĚ. V pondělí 7.5. 2007 zahájíme v hoštejn-
ském kostele sv. Anny další etapu oprav vybouráním podlahy v lodi kostela. Následovat 
bude betonování nové podlahy, položení izolace proti vlhkosti a nakonec nová dlažba, 
která bude pod lavicemi vytápěná. Současně s podlahou chceme také přebudovat boční 
kapli v zadní části kostela na zpovědní místnost, která může být v průběhu mše svaté vy-
užívána také jako místnost pro rodiče s dětmi. Boční vchod osadíme novým rámem dveří, 
dokončí se omítky a snad letos stihneme i novou výmalbu. 
Z důvodů oprav budou mše svaté prozatím slouženy na faře (zatím v obvyklých časech). 
Prosíme touto cestou o modlitby za požehnání celého díla, a také o finanční přispění na 
dokončení generální opravy kostela sv. Anny.                        Za pastorační radu – L. Diblík

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 29. dubna: Mohelnice 8.242; Úsov 948; Studená Loučka 310 Kč.
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                    P. Petr Šimara



NAŠE CESTA DO MISIJNÍ FARNOSTI BAIE DE HENNE NA HAITI (10. část)
 Náš pobyt v Baie de Henne se rychle blíží k 
závěru. Dělníci u pramenů sladké vody pracují 
poslední dva dny v úkolu. Smluvili jsme s nimi, 
že za dokončení práce podle našich představ do-
stanou dvoudenní plat. Za den a půl již byli hoto-
vi a práce byla pěkně udělaná. Dílo se podařilo.
 Přiznám se, že jsem byl velice zvědavý na 
kvalitu vody. Laboratorní zkouška na Haiti nepři-
cházela do úvahy. Vyřešil jsem to takto: schraňo-
val jsem půllitrovou láhev od valašského léku (sli-
vovice). Do té jsem nabral z pramene vodu k mik-
robiologickému rozboru a do další půllitrovky od 
minerálky přišla zase voda k rozboru chemické-
mu.  Voda pak s námi cestovala v zavaza-
dlech přes oceán. I vzbudila pozornost americ-
kých celníků. Ti nám nechali v kufrech pozdrav v podobě protokolu o kontrole. Těchto 
dvou cenných lahví vody z Baie de Henne se potom ujali naši odborníci ze Šumperské pro-
vozní vodohospodářské společnosti a.s. Výsledek byl víc než potěšující hned ze dvou důvo-
dů: jednak rozbory pro misijní farnost v Baie de Henne zajistilo vedení firmy zdarma – za 
což mu patří velký dík. A hlavně proto, že protokol o analýze vzorků vyšel nad očekávání 
dobře. Dusičnany a dusitany jsou v normě kojenecké vody. Fekální bakterie Escheria coli 

se ve vzorku vůbec nevyskytla, i když v okolí pra-
menů je množství dobytka. To potvrzuje, že se nám 
podařilo zachytit v pramenech kvalitní podzemní 
vodu z hor.                             P. František Eliáš

LE TOIT POUR HAITI – STŘECHA PRO 
HAITI. Schola Piccola vás srdečně zve 
na benefiční koncert Le toit pour Haiti 
(Střecha pro Haiti), který se uskuteč-
ní v neděli 3. června 2007 v 15 hodin 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Cílem tohoto koncertu je dopomoci 
alespoň jedné haitské rodině ke stře-
še nad hlavou.
Potřebná částka pro rodinu je 10 000 Kč. 
Naše pozvání ke spolupráci na koncertu přijala 
Rytmická schola od sv. Bartoloměje a Chrámová 
schola od sv. Bartoloměje. Součástí koncertu bude 
promítání snímků z Haiti.
Více o nově vzniklém projektu se v průběhu kon-
certu dozvíte od pana Václava Keprta, ředitele 
ACHO. Těšíme se na setkání s vámi a již předem 
děkujeme za vaše otevřená srdce i peněženky, ne-
boť: „ Radostného dárce miluje Bůh “. 

Bára Hamplová a Gabča Tillová



 MINISTRANTSKÝ VÝLET DO JESENÍKŮ. Zveme 
ministranty na pěší výlet po Jeseníkách, který se uskuteč-
ní v neděli 20. května. Odjezd ze Zábřehu ve 13.00 hodin 
auty od fary. Z organizačních důvodů je nutno se přihlá-
sit nejpozději do neděle 13.5. na ministrantské nástěnce 
v sakristii, kde jsou také uvedeny podrobnější informa-
ce.         Marek Hackenberger

 Pozvánka na 4. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár pastorační rady 
farnosti Lesnice“, který se uskuteční v sobotu 26. května 2007 na hřišti v Lesnici. 
 Prezentace: 9 – 9.30, výkop: 10 hod.
 Přihlášky nejpozději do 15. května - pravidla sdělí pořadatelé. Kontakt: Miloslav 
Bartoš, 789 01 Lesnice 1, tel. 737249306, email: milosbartos@quick.cz
 Odpoledne od 14 hod. bude na hřišti v Lesnici POSEZENÍ PŘI MUZICE. Občerstve-
ní zajištěno, program pro děti (hry atd.) Na obě akce srdečně zvou pořadatelé.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE 13. – 19. 8. 2007
MOZAIKA PRO TÁBOR je název akce, jejímž cílem je podpořit MOZAIKA PRO TÁBOR je název akce, jejímž cílem je podpořit MOZAIKA PRO TÁBOR
Celostátní setkání mládeže v Táboře. Je to veřejná sbírka, která 
probíhá od 25. 2. 2007 do 30. 8. 2007.
Podstatou celé sbírky je prodej jednotlivých dílků (cena 50 Kč) vel-
ké mozaiky, která symbolizuje setkání mladých, ale také jednotu 
celé církve. 
V Zábřeze si můžete zakoupit dílky mozaiky v sakristii kostela sv. 
Bartoloměje. 

 MODLITBA ZA SETKÁNÍ. Ježíši Kriste, Ukřižovaný a Vzkříšený, v Tobě pozná-
váme lásku, jakou si nás Otec zamiloval. Prosíme Tě, dej, ať se v Tvé živé přítomnosti, 
kterou zakoušíme ve společenství církve, učíme milovat své bratry a sestry. Podle své-
ho slibu vylij na všechny Ducha Svatého, který nás naučí velkodušnosti a praktickým 
skutkům lásky k bližním.Pak s rozechvěním budeme moci pravdivě vyslovit, že Tě 
milujeme nade všechno.Zvláště Tě prosíme: Požehnej mladým lidem, kteří se setkají 
v Táboře, aby se stali věrohodnými svědky Tvé lásky všude, kam je posíláš. Maria, Ji-
třenko spásy a Matko církve, přiviň nás na své mateřské srdce, chraň nás na cestách 
života a přiveď nás k Ježíši. Amen.

 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od sed-PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od sed-PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ
mi do dvanácti let proběhne v letošním roce v Pustých Žibřidovicích (u Hanušovic). 
Děti se mohou těšit na výlety, hry, společně prožitou modlitbu, večery s písničkou, 
čtení příběhů… Termíny jsou: první od 13.července do 17. července, druhý od 18. čer-
vence do 22. července. Cena pobytu je 500 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout ve far-
ním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s platbou 
500 Kč odevzdávejte v knihkupectví Barborka nejpozději do 15.6.2007. Kapacita dětí 
je omezená, proto přihlášku podejte co nejdříve. Bližší informace je možno získat na 
telefonním čísle 583 416 582 – Jana Kratochvílová.    Jašková, Kratochvílová, Krňávková



  VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ. Společný výlet dětí a katechetů na závěr škol-
ního roku se uskuteční v pátek 8. června 2007. Cílem letošního výletu bude poutní 
místo Králíky. Bližší program sdělí dětem katecheté. Na výlet si děti vezmou jídlo 
a pití na celý den (bude možnost opékání) a sportovní oblečení. Přihlášku s část-
kou 80  Kč (jízdné autobusem) odevzdejte katechetovi nebo na faru v Zábřeze do 
31. 5. 2007. Prosíme rodiče o omluvení dětí ze školní výuky v pátek 8. 6. 2007. 
(Odjezd z Valové v Zábřeze bude v 8.00 hod a příjezd v cca 17.30 hod opět na Va-
lovou, kde si rodiče děti vyzvednou.)                 Katecheté zábřežského děkanátu

  PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 už 
můžete podat, děti navštěvující náboženství je obdrží v těchto dnech od kateche-
tů , ostatní si je můžou vyzvednout v kostele. Můžete také použít přihlášku, otisk-
nutou v těchto FI a odevzdat ji přímo na faře.          Katecheté zábřežského děkanátu

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ
NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše dítě k výuce nábožen-
ství. Seznámí se  se základy křesťanství a obsahem Bible a se zásadami křes-
ťanského života. 
Pokud je Vaše dítě pokřtěno v katolické církvi, o to více využijte této nabídky. 
Pomůže Vašemu dítěti pozitivně vytvářet vztahy k sobě samému, k druhým 
a především k Bohu. 

Přihlašuji své dítě: .................................................... datum narození: ........................

Navštěvující ve školním roce 2006 - 2007 třídu: ......................

Na základní škole (adresa školy): .................................................................................

Jména a adresy rodičů:   Datum: .................................................

......................................................... Podpis rodičů:

......................................................... ..............................................................

O začátku výuky Vás budeme včas informovat.

OPRAVA: v minulém číslo Fi ve zprávách od otce Radka bylo chybně uvedeno čís-
lo jeho mobilu. Správný kontakt je 731 626 515. 


