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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

Ježíš se modlil za jednotu všech, 

kteří v něho věří a za plné 

společenství s ním samým 

a účast na jeho slávě. 

Nabídl svůj život za pokoj ve světě 

a za jednotu v Církvi.

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, 
Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; 
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, 
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.            Amen

ŽALM 97 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí
1: Sk 7,55-60                          2: Zj 22,12-14.16-17.20          Ev: Jan 17,20-26 

Ordinárium: latinské č. 509 příští neděli Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Sobota  26. května  Památka sv. Filipa Neriho
Dvě knihy miloval, těch neměl nikdy dost: Radostnou zvěst - a sbírku anekdot. 
Hosana zpívával s vesnickou kapelou, chorým dával chléb s historkou veselou. 
Až rozvernost vám vyčte mrzout který, tu vzpomeňte, jaký byl Filip Neri! 
Patnáct set patnáct žil až devadesát pět, miloval Boha a rozesmával svět. 
Když tenhle světec v stáří umíral, nebeskou bránu klíčem vtipu otvíral!

(anonym) 

 SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ, které se připravují na první svaté přijímání bude 
ve středu 23. května po dětské mši svaté.                P. Pavel Kaška

 POZVÁNKA NA KONCERT. Klub přátel hudby Svébohov vás zve v pátek 25. 
května v 19 hod. do klubovny obecního domu na prémiový koncert. Účinkují: 
Jana Vonášková-Nováková, flétna a Václav Vonášek, fagot. Pěkný umělecký záži-
tek vám přejí pořadatelé. 

 VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 26. 5. 2007 v 8.00 hod. 
se sejdeme v zábřežském Katolickém domě, kde se uskuteční 
další přednáška vzdělávacího kurzu tentokrát nazvaná – STA-
RÝ ZÁKON (SZ). Přednášet bude ThDr. Stanislav Pacner, kte-
rý dané téma vyučuje na CMTF v Olomouci. Dozvíme se něco 
o rozdělení knih SZ, o charakteristice jednotlivých skupin, 
o užívání Tóry a dalších starozákonních spisů, také o vztahu 
Starého zákona k Novému zákonu … 
 Srdečné pozvání patří všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, kdo 
usilujete o prohloubení svého dosavadního poznání Božího slova, které je zazna-
menané v Bibli.             Mgr. Luděk Diblík

 POZVÁNÍ MÍSTNÍ SKUPINY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKA-
DEMIE V ZÁBŘEZE.
Ve čtvrtek 7. června 2007 Vás všechny zveme na přednášku 
RNDr. Jiřího Grygara,CSc. „Okna vesmíru stále dokořán“, která 
se koná v sále klubu v 19.30 hod. Nejnovější objevy v astrono-
mii zajímají mnohé, napříč generacemi. Využijte příležitosti, kdy 
RNDr. Jiří Grygar, CSc., tento křesťan, astronom, fyzik, přijíždí 
po letech opět do Zábřehu.           Ing. Mgr. František Srovnal

 VÍKENDOVÁ AKCE PRO MINISTRANTY. Zvu ministranty na víkendový 
pobyt do Starého Města pod Sněžníkem, který se uskuteční ve dnech 1.- 3. 6. 
2007. Ubytování bude na faře u P. Piotra Grzybka. Odjezd ze Zábřehu je v pátek 
1. 6. v 15.20 hod. Cena pobytu 250 Kč (v ceně je doprava, strava, ubytování). Po-
drobné informace jsou k dispozici na ministrantské nástěnce v sakristii. Přihlášky 
do 27. 5.2007.             Marek Hackenberger



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Nejenom seniory zveme na úterý 22. května na 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM.
Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. 
Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení za-
jištěno.

 OSTROV DYNAMIT. Divadelní hru dvojice Vosko-
vec - Werich v nastudování studentů Gymnázia Zábřeh 
můžete zhlédnout v Katolickém domě v neděli 27. května od 18. hodin. 

 Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace Mladých křesťanských demokratů 
si dovolují pozvat všechny lidi dobré vůle na přednášku s besedou a promítáním 
na téma  Co nevíte o životě člověka před narozením, která se uskuteční v pátek 
1. června od 19.00 hodin v Katolickém domě. Přednášet budou lektorky sdružení 
„Za dětský život“ Jihlava.
Motto: „Vím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože je to válka vedená 
proti dítěti – přímá vražda nevinného vykonaná samotnou matkou. A když dopustíme, 
že matka může zabít dokonce své vlastní dítě, jak můžeme chtít po jiných, aby se nezabí-
jeli navzájem? Stát, který potraty povoluje, neučí lidi milovat, ale používat násilí k dosa-
žení svých cílů. Proto je potrat úhlavním nepřítelem lásky a míru; potrat lidi zaslepuje.“  

Blahoslavená Terezie z Kalkaty

 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Na sobotu 9. června Vás zveme na zájezd, při 
kterém navštívíme poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova 
a poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova. Přihlášky přijímá a bliž-
ší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef 
Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 7 hodin z Valové, 
cena 200 Kč splatná v autobuse.

Ohlášky
Dne 26. května 2007 v chrámu sv. Archanděla Michaela v Branné

svátostí manželství svůj život posvětí
Jaromír Bartoloměj KOUTNÝ ze Zábřeha 

a Pavlína Kateřina KOUTNÁ ze Šumperka

*
V sobotu 9. června 2007 v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze

přijmou svátost manželství
David OTÁHAL ze Zábřeha a PharmDr. Jana OPRAVILOVÁ z Kosova



SLAVNOSTNÍ KONCERT
V sobotu 26. května v 19 hod. 

o vigilii Seslání Ducha svatého
poděkujeme Pánu Bohu za to,

že se nám podařilo
ukončit obnovu varhan v děkanském chrámu sv. Bartoloměje. 

Na opravě se částkou 105.000 Kč podílí Město Zábřeh, za což patří 
zastupitelům města srdečný dík. Slavnostním koncertem v podání 
mužského pěveckého sboru z Itálie CORO S. LUCIA DI MAGRAS 
poděkujeme záro-
veň všem dárcům, 

přispěvatelům a brigádní-
kům, kteří se o rekonstrukci 
varhan zasloužili. 
Záštitu nad slavností převzal 
náměstek ministra dopravy 
Ing. Ivo Vykydal. Účast na 
koncertu přislíbil také sta-
rosta města Ing. Zdeněk Ko-
lář a další oficiální hosté.

P. František Eliáš

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.

SBÍRKY Z NEDĚLE 13. KVĚTNA 
Zábřeh 11.680, Jedlí 10.900 (na opravy), Klášterec 1.025, Svébohov 1.660 Kč. 
Dar Haiti 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš

Dary na lepru: ze Zábřeha byla dne 12. května odeslána částka 3.500 Kč. 
Všem dárcům odplať Pán.                   Marie Zíková

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 27.5. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH ARCIDIECÉZE SBÍRKA 
NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ. 

 Sbor CORO S. LUCIA DI MAGRAS TRENTINO, s doprovodem varhan (Ma-
estro Tiziano Rossi) vystoupí v kostele sv. Bartoloměje v rámci festivalu 
MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES – Mezinárod-
ního festivalu duchovní vokální hudby Šumperk 2007 a při příležitosti posvěcení 
opravených varhan.



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 V sobotu 26. května bude v Postřelmově bohoslužba ke cti Ducha svatého, tento-
krát však v 18 hod.               P. Vladimír Jahn
 Májové pobožnosti v Leštině bývají v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin.

 P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 13. května byla 15.300 Kč + dar na Haiti 10.000 Kč. Dárcům ať Pán 
odplatí svým požehnáním.          P. František Janhuba

 Po opravách bude kaple v Lukavici otevřena až počátkem června, kdy opět zapo-
čnou bohoslužby.           P. František Janhuba

 Pojeďte s námi na pouť na Turzovku, která se koná 16. června. Cena 350 Kč, od-
jezd z Jestřebí ve 4.30 hod. (Valová 4.45). Přihlášky přijímá do 10. června Hela Pěnič-
ková, Jestřebí, tel. 608 311 469.

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 13. května: Štíty 1.740, Cotkytle 1.180, Horní Studénky 1.600 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.      P. Stanislav Suchánek

V pátek 8. června se uskuteční přednáška ŽIVOT V MI-
SII BAIE DE HENNE NA HAITI. Pozvání přijal pan Vác-
lav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, který mi-
sii osobně navštívil začátkem letošního roku. Nenechte 
si ujít jedinečné vyprávění o životě na Haiti doprováze-
né promítáním fotografií. Můžete se seznámit s projekty 
„Adopce na dálku“ a „Střecha pro Haiti“. Přednáška bude 
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Štítech. Dobro-
volné vstupné bude věnováno na pomoc dětem v misii.

Na přednášku navazuje v neděli 10. června v kostele 
sbírka na „Le toit pour Haiti - Střecha pro Haiti.“ Cílem 
je pomoci jedné haitské rodině ke střeše nad hlavou. Lidé 
bydlí v chatrných chýších, které drží jen „silou jejich modlitby“ . Když přijde období 
dešťů voda chýšemi protéká a lidé se nemají kam ukrýt. Ženy s dětmi najdou mnohdy 
suchý kout v kostele. 

Potřebná částka na nový dům je 10 000 Kč. Rodina dům nedostane zadarmo, zava-
zuje se, že si střechu nad hlavou odpracuje při potřebných pracích pro školu a v misii. 
Další informace v příštích FI.                 Pecháčková Eva

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY Z NEDĚLE 13. května: Lubník 780, Tatenice 1.200, Hoštejn 600 + dar 5.000, 
Kosov 600 Kč.  „Pán Bůh zaplať.“               P. Jaroslav Přibyl

 POUŤ K SV. JANU NEPOMUCKÉMU. Tuto neděli 20. května jste srdečně zváni 
ke společné poutní mši svaté v Kosově. 



MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 13. května:  Mohelnice 4.579; Úsov 977; Studená Loučka 379 Kč.   
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                P. Petr Šimara

 V úterý 22.5.2007 se koná ve 14 hod. na faře setkání seniorů. 
 Všichni jsou srdečně zváni.

DEN MATEK V MOHELNICKÉM MUZEU. Druhou květnovou neděli se na ná-
dvoří muzea v Mohelnici uskutečnila výstava rukodělných prací a výrobků z pří-
rodních materiálů s ukázkami řemeslného zpracování textilií, keramiky, ubrous-
kové techniky aj. Nápad uspořádat prodejní výstavu ke Dni matek se zrodil v hla-
vách několika šikovných umělkyň z Mohelnicka. Mezi vystavující byli přizváni 
také Denní stacionář Okýnko (Medkova ul.) a ZŠ a MŠ Mohelnice (Masarykova 
4), kteří zde prezentovali výrobky uživatelů služeb a žáků školy. 
 Návštěvníci výstavy se tak mohli seznámit s nejrůznějšími technikami a styly 
zpracování jednotlivých materiálů a zakoupit hezký dárek oslavenkyním, zhléd-
nout expozici muzea nebo posedět s občerstvením. 
 Denní stacionář Okýnko v rámci 
výstavy prezentoval výrobky uživate-
lů služeb, které vznikly v rámci pro-
jektu „Edukační programy pro zdra-
votně postižené“. Projekt je financo-
ván Evropskou unií a Olomouckým 
krajem v rámci programu Sociální 
integrace v Olomouckém kraji. Mezi 
bohatou nabídkou vystavených vý-
robků figurovaly dekorativní předmě-
ty z keramiky, proutí a papíru.
I přesto, že se jednalo o první ročník takovéto prodejní výstavy, dostavila se hoj-
nost návštěvníků a všechny tyto akce obohatila o pěkné zážitky. Pořadatelé by 
tímto počinem rádi založili novou tradici, která bude každoročně zpříjemňovat 
významný den všem maminkám a jejich blízkým.

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme mladým i starším, zdravým i nemocným, známým 
i neznámým za modlitby a oběti, které přinášíte a za podporu v těžké zkoušce ne-
moci. V současné době jsme po ozařovací léčbě a kontrolní vyšetření nás čeká 12. 
června. Věříme, že společně dokážeme přijmout Boží vůli a i v této situaci si uvě-
domovat, že Bůh je Láska.               Honza Vykydal s rodiči a sourozenci (Mohelnice)

FARNOST DUBICKO FARNOST DUBICKO

Pravidelné nedělní bohoslužby:
Dubicko - neděle v 8 hodin Rohle - neděle v 9.30 hodin
Třeština v sobotu s nedělní platností v 18 hodin ( v zimním období v 17 hod.)



 MISIE 2007. Bratři a sestry, znovu si vás dovolujeme upozornit na misie Teo-
logického konviktu, které budou v některých obcích zábřežského děkanátu pro-
bíhat od 27. května do 3. června tohoto roku. 
Budeme organizovat program ve vesnicích Hynčina, Svébohov, Rovensko, Jedlí, 
Maletín a Krchleby a to jak duchovní (adorace, pobožnosti, mše svaté), tak i kul-
turní (besedy, promítání). Vrcholem programu bude páteční Den otevřených srdcí 
v Zábřehu, na který vás také srdečně zveme. 
Konkrétnější informace budou uveřejněny na vašich místních vývěskách. 

 V modlitbě za vás a za vaši modlitbu děkují, studenti Teologického konviktu 

 DĚKANÁTNÍ PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE se uskuteční v sobo-
tu 2. června 2007. Vyjdeme od kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Svébohově v 9 hod. (do Svébohova se dopraví každý sám, po vlast-
ní ose), délka pouti tam i zpět bude asi 10 km. Cílem je kaplička sv. 
Martina na Olšanských horách, kde nás čeká netradiční modlitba 
růžence, mše svatá, setkání s bohoslovci, hry, workshopy. S sebou si 
vezměte jídlo, pití, karimatku a malý kamínek.            P. Pavel Kaška

 VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ. Společný výlet dětí a katechetů 
na závěr školního roku se uskuteční v pátek 8. června 2007. Cílem le-
tošního výletu bude poutní místo Králíky. Bližší program sdělí dětem 

katecheté. Na výlet si děti vezmou 
jídlo a pití na celý den (bude mož-
nost opékání) a sportovní oblečení. 
Přihlášku s částkou 80 Kč (jízdné 
autobusem) odevzdejte katecheto-
vi 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 Valovou, 
kde si rodiče děti vyzvednou.)                  
                Katecheté zábřežského děkanátu

 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ
sedmi do dvanácti let proběhne v letošním roce v Pustých Žibřidovicích (u Ha-
nušovic). 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. července do 22. července. Cena pobytu je 500 Kč. Přihlášky si může-
te vyzvednout ve farním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplně-
né 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



PASTÝŘSKÝ LIST KE SBÍRCE NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY
Drazí bratři a sestry,
o svatodušních svátcích bývá v naší arcidiecézi sbírka na církevní školy. 
Rád bych při této příležitosti vyjádřil pochvalu a poděkování všem, kteří 
se zasloužili o založení těch několika škol, které v diecézi máme, a kteří 
mají zásluhu na jejich dobrém výkonu i pověsti. Vím, že to není lehké, vím, že někteří 
věřící zpočátku váhali a neviděli zakládání církevních škol jako potřebné, ale jsem rád, 
že už je vidět řadu dobrých plodů, které dosvědčují, že to bylo rozhodnutí správné. 
Ba je škoda, že se nepodařilo takových škol vybudovat víc. Biskup je sice jejich zřizo-
vatelem, ale zájem a aktivita musí vyrůst vždy zespodu, z farnosti. Bez místní aktivity 
biskup založit školu nedokáže.
 Před rokem jsem navštívil s delegací Papežského misijního díla v České republice 
Bangladéš, nejchudší zemi v Asii, kde také z Vašich darů při sbírce na misie podpo-
rujeme několik děl. Je to země téměř naprosto muslimská. Ze 140 milionů obyvatel je 
tam jen 280 tisíc katolíků. Věřících však neubývá, ale jejich počet roste. Jednak tím, že 
v rodinách mají hodně dětí, jednak dobrou katolickou výchovou. Jsou velmi chudí, ale 
žádná farnost tam není myslitelná bez církevní základní školy. Farnosti jsou rozsáhlé, 
proto k faře patří i internát či sirotčinec, aby mohly úplně všechny katolické děti na-
vštěvovat církevní školu. K tomu mají řadu škol středních, a dokonce katolickou uni-
verzitu. A to je jich méně, než je polovina věřících v Arcidiecézi olomoucké. My jim 
trochu pomáháme. Oni nám ukazují, co je třeba dělat, aby církev i u nás mohla růst 
a dívat se do budoucnosti s nadějí.
 Proto prosím o Vaši štědrost při sbírce na podporu našich církevních škol. Zároveň 
také vyzývám k přemýšlení a diskusi ve farnostech o tom, co můžete udělat u Vás pro 
lepší výchovu dětí ať už vybudováním vlastní církevní školy, nebo takovým ovlivňová-
ním veřejných škol, aby se alespoň pozvedla jejich úroveň výchovná a všechny pokřtě-
né děti měly náboženskou výchovu a výuku, nebo třeba zbudováním kato-
lického střediska volného času pro děti a mládež.S vděčností za spolupráci 
a s přáním všeho dobra od Pána každému z Vás 
       ze srdce žehná.

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. S restaurováním skvostu stálé expozice Ar-
cidiecézního muzea Olomouc a jedné z nejcennějších památek olomoucké arcidiecé-
ze, monstrance „Zlaté slunce Moravy“, se můžete od 17. května do 28. října seznámit 
na výstavě v kočárovně AMO. Průběh zhruba 
jeden rok trvajícího restaurátorského zásahu je 
zaznamenán nejen na fotografiích ale i na do-
kumentárním filmu. 
 Zcela specifický druh renesančního umění 
– malované epitafy – mapuje výstava s názvem 
„Ku věčné památce“, která bude ve čtvrtek 17. 
května zahájena v Arcidiecézním muzeu Olo-
mouc, galerie. Návštěvníci si mohou do 26. srp-
na prohlédnout na tři desítky epitafů zapůjče-
ných z celé České republiky v Galerii AMO. 


