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SLAVNOST NAROZENÍ

SV. JANA  KŘTITELE
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
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Tatenice, Hoštejn, Lubník
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Hoštejn, 

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Kostel sv. Jana Křtitele v Jedlí

A ty, dítě, budeš  

prorokem Nejvyššího, 

neboť půjdeš před Pánem, 

připravit mu cestu  a dát jeho lidu 

poznaní spásy v odpuštění hříchů... 

(Lk 1,76-79)

Bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, 
aby připravil lid ochotný přijmout Krista; 
dej svému lidu pravou radost a veď všechny, 
kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.         Amen

ŽALM 139 Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
1: IZ 49,1-6                       2: SK 13,22-26                                Ev: LK 1,57-66.80 
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502 příští neděli Břízovo  č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle  24. června  Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Čtvrtek  28. června  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek 29. června  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

 POUŤ KE SVATÉMU JANU KŘTITELI, patronu farního 
kostela v Jedlí, je tuto neděli 24. června. Poutní mše svaté jsou 
slaveny v 9.00 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. 
Sbírka bude určena na opravy.      P. František Eliáš

 SEDMIKRÁSEK posílá pozdrav všem kamarádům, kteří se s ním setkávají o ne-SEDMIKRÁSEK posílá pozdrav všem kamarádům, kteří se s ním setkávají o ne-SEDMIKRÁSEK
dělích během mše svaté. Stejně jako vy bude mít dva měsíce prázdnin, a tak se na vás 
těší zase v září, na začátku dalšího školního roku.      Sedmikrásky

 VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 30. června v 8 hod. v Katolickém 
domě v Zábřeze proběhnou poslední dvě přednášky bloku – BIBLE. 
V prvních dvou hodinách budu hovořit o tom, co je to exegeze. V ná-
sledujících dvou hodinách se od Mgr. Jany Kratochvílové dozvíme něco 
o praktické práci s Písmem svatým. Těmito dvěma přednáškami zakon-

číme první třetinu vzdělávacího kurzu děkanátu Zábřeh. Následují prázdniny a pokra-
čovat začneme v září a to přednáškami na téma církevní právo.

 Na všechny přednášky vzdělávacího kurzu Vás srdečně zve Mgr. Luděk Diblík 

 FARNÍ MUZEUM v Zábřeze děkuje všem, kteří již přispěli fotografiemi i vzpomín-
kami k chystané výstavě „Katoličtí faráři v Zábřeze od roku 1900.“ Stále se ještě obra-
címe na veřejnost s žádostí o zapůjčení fotografií nebo jiných dokumentů, se vztahem 
k duchovním, kteří sloužili v zábřežské farnosti ve 20. století. Pro účely připravované 
výstavy je třeba shromáždit co nejširší spektrum podkladů, abychom mohli tuto část 
historie zábřežské farnosti pečlivě zmapovat. Materiály můžete přinášet na faru v Zá-
březe v obálce označené „FARNÍ MUZEUM - KNĚŽÍ“. Děkujeme. Za Farní muzeum 
Zábřeh Petr Krňávek

 OPĚT SPOLU. V pátek před nedělní slavností „prvního 
svatého přijímání“ osadili restaurátoři na barokní oltář dru-
hého adorujícího anděla a opravené zlacené ozdoby. Záro-
veň byl oltář doplněn také o řezbu beránka. „Andělé“ pro-
šli náročnou „terapií“. Po odstranění druhotných nátěrů, 
byli chemicky ošetřeni přípravkem proti dřevokaznému 
hmyzu. Řezbář doplnil chybějící části jako například prsty 
na rukou, či nohou. Tam, kde bylo dřevo řezeb silně poško-
zeno dřevokazným hmyzem a trouchnivěním, bylo je tře-
ba zpevnit máčením a napouštěním v roztoku speciálních 
pryskyřic. Nakonec dostali andělé nový „zlatý šat“. A tak 
se můžeme potěšit pohledem na nově zrestaurovaný sva-
tostánek, který tvoří v původní barokní polychromii s anděly jeden harmonický ce-
lek.                                     P. František Eliáš



CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 13. až 19. srpna 2007
 V Táboře se od 10. 5. do 13. 5. konalo Národní fórum mládeže, 
které je diskusním setkáním mladých delegátů z diecézí, řádů, ko-
munit a hnutí. Letos bylo tématem farnost a solidarita.

 Děkujeme všem, kteří podpořili setkání mládeže a zapojili se do aktivity Mozai-
ka pro Tábor. S vděčností za finanční i modlitební podporu vás prosíme stále o spo-
lupráci. I nadále je možno výtěžek veřejné sbírky posílat na účet: ČSOB a. s., č. ú.: 
211719939/0300. Stav prostředků je možno sledovat na www.mozaikaprotabor.cz.

 Prosíme vás, povzbuďte mladé, aby se včas přihlásili. Pomůže nám to při organiza-
ci. Na www.tabor2007.signaly.cz je možno najít zajímavý program, který má již kon-
krétní podobu. Zvláště bychom chtěli upozornit na benefiční koncert „Pro Haiti“, kte-
rý konáme ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc na podporu misijní práce 
v nejchudší zemi západní polokoule.                  P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež

 MOZAIKA PRO TÁBOR je veřejná sbírka, která probíhá od 25. 2. 2007 do 30. 8. 
2007. Podstatou celé sbírky je prodej jednotlivých dílků (cena 50 Kč) velké mozaiky, 
která symbolizuje setkání mladých, a také jednotu celé církve. V Zábřeze si můžete za-
koupit dílky mozaiky v sakristii kostela sv. Bartoloměje. 

SCHOLA PICCOLA mezi sebe ráda přijme nové zpěváky, zpěvačky a hu-
debníky. Pokud by jste měli chuť a čas, pojeďte s námi na soustředění spo-
jené s hrami, soutěžemi a společnou zábavou. 
Soustředění se uskuteční ve dnech 30.6.- 4.7.2007 na Olšanských horách. 
Na všechny se moc těšíme. Více informací na tel. čísle 731 626 507 (Bára 
Hamplová ) nebo na emailu: schola.piccola@email.cz.

DĚKUJI jménem všech rodičů

P. Pavlovi Kaškovi
za celoroční přípravu našich dětí k 1. svatému přijímání a také všem, kteří přispě-
li ke krásnému prožití této mše svaté. Především katechetkám paní Krňávkové, 
Macháčkové a schole Piccole, paní Václavkové st., Lidce Macákové a děvčatům 
ze Sedmikrásku za přípravu občerstvení. Děkuji také rodičům, kteří ochotně po-

mohli vyzdobit kostel k této slavnosti.
Ludmila Ryšavá

EXERCICIE NA ČERVENEC
 Ahoj holky a kluci ve věku 13 – 16 let. Zveme vás od 20. do 27. července 2007 na 
letní prázdninovou chaloupku s názvem PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA do Vidče 
u Valašského Meziříčí. Předběžná cena: 1.250,- Kč SHM Klub Praha – Karlín, Vítkova 
12, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 „CESTOU VÍRY, NADĚJE A LÁSKY“.Sestry Karmelitánky zvou děvčata od 18 -30 
let na EXERCICIE, které se uskuteční ve dnech od 9.-13. července 2007 v klášteře ve 
Štípě. Klášter Sester Karmelitánek, „Institut Naší Paní z Karmelu“, Mariánské nám. 
56, 76314 Zlín-Štípa, e-mail: karmel@volny.cz, tel. 577 914 262. 



Sbírky z neděle 17. června na TELEVIZI NOE: Zábřeh 13.300, Jedlí 3.000, Klášterec 2.850, 
Svébohov 3.850., Postřelmůvek 2.490, Rovensko 1.650, Hněvkov 500 Kč
Dary Zábřeh: na opravy 10.000 Kč, na Haiti 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                P. František Eliáš

CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI 2007
Ve středu 4. 7. odpoledne - v rámci akce „Dny lidí dobré vůle„ - budou prezentovány akti-
vity různých nadačních a charitativních organizací, hnutí a komunit. 

V 19.30 hod. začne na nádvoří již tra-
diční „VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE“. NA 
V 19.30 hod. začne na nádvoří již tra-
diční „VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE“. NA 
V 19.30 hod. začne na nádvoří již tra-

KONCERTĚ, který se koná pod záštitou 
Mons. Jana Graubnera, aricibiskupa olo-
mouckého a metropolity moravského, 
vystoupí přední interpreti různých žánrů 
z České republiky i ze zahraničí. Od 20 
hod. bude koncert přenášet Česká tele-
vize a Český rozhlas. 

VE ČTVRTEK 5. ČERVENCE ZAČÍNÁ SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ V 10.30 
HOD. HLAVNÍM CELEBRANTEM BUDE KARDINÁL TARCISIO BERTONE, STÁTNÍ 
SEKRETÁŘ VATIKÁNU. VŠICHNI VĚŘÍCÍ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI K PROŽITÍ SPOLE-
ČENSTVÍ ŽIVÉ VÍRY A MODLITBY. 

POUŤ V RÁJEČKU. Ve čtvrtek 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila 
a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na 
Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto 
apoštolů slovanských národů. Slavnost začne v 11. hodin v kapli sv. Cyrila 
a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan 
Doc. František Kunetka. Liturgii hudbou a zpěvem doprovodí Rytmická 
schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském are-
álu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sou-
sedské posezení“. Pro děti bude připraven skákací hrad a elektrická autíč-
ka. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu, či 
bohatá tombola. K poslechu a tanci zahraje známé melodie skupina MIROX ze Šumperka. 
Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!

 Za farníky z Ráječka Josef Klimek

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZKU SDRUŽENÍ SVATÁ 
BARBORA ZÁBŘEH. Pokud Vám není lhostejný osud kostela 
sv. Barbory přijďte na ustavující schůzi sdružení, která se usku-
teční v pondělí 2. července v 18. hodin v Katolickém domě.
                                                                 Za přípravný výbor – Josef Klimek

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.



ČERVENOVODSKO   ČERVENOVODSKO   ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. června na TELEVIZI NOE: Mlýnický Dvůr 162; Moravský Karlov 
150; Červená Voda 3.288; Jakubovice 745; Písařov 1.045 Kč. 
 „Pán Bůh zaplať“.                    P. Pavel Vágner
 Ve středu 27. června v Červené Vodě na faře, po skončení mše svaté, která bude 
v 18.30,  pokračuje vizitace pana děkana P. Františka Eliáše se členy ekonomické 
a pastorační rady. 
 V sobotu 30. června bude primice v Majetíně. Pokud má někdo zájem, nabízím 
odvoz (po osobní domluvě).
 Mše svatá v sobotu 30. června v Mlýnickém Dvoře ani v Domově důchodců sv. 
Zdislavy  nebude. Uskuteční se až 4. srpna 2007. 
 Ve čtvrtek 28. června na Slavnost sv. Petra a Pavla bude v 18 hod. slavena vigilie  
v Jakubovicích. V pátek 29. července bude mše svatá v 16 hod. v Písařově. 

Ohlášky
Svátost manželství přijmou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jakubovicích 

V sobotu 7. července 2007 v 15 hod. 
Thomas Duncan Wills z Londýna a Kateřina Kubíčková z Bohdíkova

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. června na TELEVIZI NOE: Štíty 2.440, Cotkytle 1.410 , Horní 
Studénky 3.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. Stanislav Suchánek

Ohlášky
Svátost manželství přijmou v sobotu 30. června

v kapli sv. Martina Na Horách
Petra Winklerová a Marian Benda

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 17. června na TELEVIZI NOE: Mohelnice 9.845; Úsov 2.133; Studená 
Loučka 1.394 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                                P. Petr Šimara
 V úterý 26.června 2007 v 14.00 hod. na faře v Mohelnici se koná pravidelné setkání 
seniorů. Všichni jste srdečně zváni.                                  P. Petr Šimara
 CHARITNÍ PROJEKTY BODOVALY V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI KVALITY. Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí ČR už podruhé vyhlásilo celostátní soutěž „Cena 
kvality v sociální péči“. Mezi vítězi soutěže, kteří převzali ocenění z rukou ministra 
Petra Nečase byli také zástupci projektů Charit olomoucké arcidiecéze. Významná 
ocenění získalo celkem 8 projektů a osobností, působících v rámci ACHO. Cena kva-
lity pro poskytovatele soc. služeb pro lidi se zdravotním postižením – na 2. místě se 
umístil projekt Charity Zábřeh „Okýnko“ z Mohelnice.



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 V sobotu 30.června bude modlitební večeřadlo a mše svatá ke cti Ducha Svatého  
v Postřelmově v 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. 
 Prosím ochotné pomocníky o pomoc. V sobotu 30. června bude od 8.00 hodin bri-
gáda  na opravě postřelmovské fary. Začíná se s opravou společného sociálního zařízení  
v přízemí. 
 SBÍRKY. Příští neděle je první červencová, proto jsou mimořádné sbírky v Lesnici 
na opravy kostela (minule 2. 669Kč), v Chromči na opravu fary (minule 2450Kč), v Sud-
kově  na opravu fary (minule 1020Kč). Všem dárcům ať Bůh vynahradí jejich štědrost.
 Ve středu 27. června bude v Lesnici po mši svaté biblická hodina. 
 Všichni jsou srdečně zváni.                     Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 17. června na TELEVIZI NOE: Lubník 1.640, Tatenice 2.020, Hoštejn 
6.100 (na opravy) Kosov 450 Kč. „Pán Bůh zaplať“.                                  P. Jaroslav Přibyl
              

 V neděli 1. července vás srdečně zveme na POUŤ ke Svatým Petru a Pavlovi v Lub-
níku.
 ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: Sobota 30. 6. - Tatenice mše svatá s nedělí platností 
v 17.30 hod.
Neděle 1. 7. - Hoštejn 7.30, Kosov 8.45, Lubník poutní mše svatá v 10.30 hod.
Děkuji všem, kdo se v uplynulých dnech podíleli na opravě kostela v Hoštejně ať již 
prací na nových podlahách a omítkách v lodi kostela, tak také při následném úklidu ce-
lého kostela. Ať Vám Pán žehná za vaši nezištnou pomoc.                      P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 17. června na TELEVIZI NOE byla 4.361 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.        P. František Janhuba

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY. 
 Od neděle 24. června začínají ve farnosti Zvole opět pravidelné bohoslužby. V ne-
děli  24. června bude mše svatá v 8.30 hod, v Jestřebí a v neděli 1.července v 8.30 hod.  
v Lukavici. Poté se budou nedělní bohoslužby pravidelně v Jestřebí a v Lukavici stří-
dat. 
 Ve farním kostele ve Zvoli je pravidelná nedělní mše svatá v 10.15 hod.

SLAVNOSTI POSVĚCENÍ
 V neděli 1. července oslavíme ve Zvoli při děkovné mši svaté 140 let od požehnání 
farního  kostela a 130 roků od posvěcení kostela arcibiskupem Fürstenbergem. 

 Ve čtvrtek 5. července poděkujeme v Lukavici při mši svaté v 10 hod. za 70 let od  
postavení a posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje. 
*  Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli k opravě i všem, kteří o kapli pečovali. 
*  Srdečně zvu všechny na oslavu výročí ve Zvoli i v Lukavici.            P. František Jahnuba 


