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27. 5. 2012
Ročník XIX., číslo 22

slavnost seslání
ducha svatého

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
 tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená voda, Jakubovice, Písařov

loštice, Moravičany
 Baie de henne, satelitní misijní farnost na Haiti

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

...Duch pravdy, 
uvede vás do celé pravdy. 
On totiž nebude mluvit 
sám ze sebe, 
ale bude mluvit to, co uslyší, 
a oznámí vám, co má přijít. 
On mě oslaví, 
protože z mého vezme 
a vám to oznámí. 
Všechno, co má Otec, 
je moje; proto jsem řekl, 
že z mého vezme 
a vám to oznámí."           Jan 16,15

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů  
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících 
provázej působením své milosti jako na počátku, 
když se začalo šířit tvé evangelium. 
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 104   sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost země
1: Sk Sk 2, 1-11 2.                                 2: Gal 5, 16-25                    Ev.: Jan 15, 26-27; 16, 12-15 
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo 
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svátKY a PaMátKY tÝdne
Středa  30. května  památka sv. Zdislavy 
Čtvrtek  31. května  svátek navštívení Panny Marie. 
Zábřeh - mše svaté v 9.40 a v 17.30 u Šubrtovy kaple 
Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, svatou 
Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jen-
štejna, který jej poprvé slavil r. 1386 jako prosbu o Mariinu přímluvu 
za sjednocení rozdělené církve.
Co všechno Maria k Alžbětě přinesla? - Posvěcení Janu Křtiteli. - Zjevení pravdy o Vtělení. - 
Příklad lásky, pomoc a radost. - Chvalozpěv nazvaný Magnificat. 
KatolIcKÝ dŮM. Nejenom seniory zveme v úterý 29. května na zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární seskupení Vašek, Jenda a Pepa. 
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

svátost sMíŘení. 1. června o prvním pátku v měsíci můžete v kostele sv. bartoloměje 
přijmout svátost smíření od 15.00 hod. 
veČeRní MŠe sv. o PRvníM PátKu 1. 6. Bude MIMoŘádnĚ v 17 hod. 

 P. František Eliáš
 

ČKa připravila na středu 6. června přednášku s názvem BIoetIKa a ná-
BoŽenství, která začíná v 18 hod. v Katolickém domě. Přednášející: 
Mudr. Thlic. Jaromír Matějek, Ph.d., Th.d. 

Občanské sdružení Svaté barbory Zábřeh a Umělecká iniciativa 
FORFEST Kroměříž Vás srdečně zvou na zahájení výstavy teXtY 
ŽIvota Michaely Klimanové-trizuljakové - objekty z papíru a 
Marka trizuljaka - skleněné plastiky. vernisáž bude v kostele sv. 
Barbory ve čtvrtek 7. 6. 2012 od 16.00 hod. 
 Inspirace sourozenců Trizuljakových vychází ve svém základu z 
víry, z „textů života“, jimiž je myšlena bible, zejména Nový Zákon. 
Vystavená díla však nejsou ilustrativní, zaměřují se mnohem spíše 
na volné výtvarné pojetí v samostatných, sochařsky působících objektech. výstava bude v 
kostele sv. Barbory v době od 7. do 26. 6. 2012.
P.S. paní Trizuljaková zajištuje restaurátorské práce na barborce (celý soubor oltářní archi-
tektury, hlavní obraz sv. barbory, svatostánek atd.)

FaRnost Jedlí - slavnost neJsvĚtĚJŠí tRoJIce. V neděli 3. června ve 14.30 hod. 
vás srdečně zveme ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), kde při bohoslužbě spolu s P. Františ-
kem Dostálem oslavíme Nejsvětější Trojici. za farníky Pavel Rýznar

KRIstÝn sluŽeBníK s.r.o. Ve středu 27. června, od 9 hod. do 16 hod. bude opět na 
faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kon-
takt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro 
nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.      
                      P. František Eliáš
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oBČansKé sdRuŽení sv. BaRBoRa ZáBŘeh, InFoRMuJe
 Vážení farníci, přátelé a příznivci sv. barbory, vážení občané Zábřeha.
 Zahájili jsme pátý rok prací na opravě a celkové rekonstrukci 
kostela sv.barbory v Zábřeze. 
 Rok, kterým bychom chtěli završit nesmírné úsilí, vynaložené 
na záchranu této nejstarší kulturní památky ve městě (památky, 
jejíž vznik se datuje z dob krále Karla Iv.) - slavnostním vysvěce-
ním 1. prosince 2012 za účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera. 
 Vlastní přípravné práce probíhají již od počátku roku. Složitá 
jednání, žádosti o dotace a oslovení našich sponzorů již přineslo 
konkrétní výsledky, se kterými vás chceme následně seznámit. S žá-
dostí o dotaci z programu Záchrany kulturních památek Olomouc-
kého kraje, jsme neuspěli. Tato skutečnost nás neodradila a při následných jednáních s 
vedením Olomouckého kraje se podařilo získat finanční prostředky ve výši 195.000 Kč, 
účelově vázané na restaurování obrazů Nanebevzetí Panny Marie a Stigmatizace sv. Fran-
tiška z původních bočních oltářů. Vedení Olomouckého kraje patří za jejich vstřícnost a 
podporu projektu obnovy kostela veliký dík.
 Stejně tak patří naše poděkování zábřežské firmě HEVOS, jmenovitě panu Petru Vol-
kovi za jeho sponzorský dar - kredenciální nábytkovou sestavu do nové sakristie v ceně 
180.000 Kč, která byla vyrobena podle návrhu arch. Ing. Josefa Indry, poradce arcibiskupa 
Graubnera. Dílo bylo vyrobeno ve vynikající kvalitě a věříme, že bude sloužit po staletí.
 V současné době probíhají práce na zhotovení nové podlahy pod lavicemi a materiá-
lová příprava na vlastní výrobu lavic. Chceme touto cestou poděkovat otci Mgr. Františku 
Eliášovi a arcibiskupu Janovi za pomoc při zajišťování dubového masívu, ze kterého budou 
lavice vyrobeny. Architektonický návrh zpracoval akademický sochař a architekt pan Mar-
tin Lubič a jeho řešení kopíruje prosté a čisté tvary kostela sv. barbory.
 Do lavic budou zabudovány infrazářiče pro vytápění, obdobně jako je tomu na dómu 
sv. Václava v Olomouci. Finanční rozpočet na výrobu a topení je ve výši 750.000 Kč. 
 Na pokrytí financování se významnou částkou podílí jeden ze zábřežských farníků, 
kterému touto cestou děkujeme. Instalace proběhne tak, aby tyto práce byly dokončeny 
nejpozději do konce měsíce září.
 Novým, nepředvídaným problémem je výskyt dřevokazného škůdce brouka tesaříka 
v půdním prostoru (pravděpodobně zavlečeným při opravách střešní krytiny v devade-
sátých letech z neodkorněného dřeva) a současně špatný stav některých nosných prvků 
krovů (pozednic). Likvidaci tohoto škůdce provede firma THERMO SANACE Ostrava v 
srpnu 2012. Na řešení tohoto problému máme na letošní rok dotační příslib z Minister-
stva kultury ve výši 200.000 Kč. Celkové dokončení je potom plánováno na rok 2013.
 A co nám ještě zbývá k tomu, abychom mohli předat toto dílo bez vad a nedodělků?
 Především poděkovat všem, kteří nám pomáhají finančně, radou a hlavně svou odbor-
ností a ochotou přiložit ruce k dílu.
 Dále potom musíme zajistit chybějící finanční prostředky ve výši asi 285.000 Kč na 
osvětlení kostela, na vybavení presbyteria obětním stolem, ambonem, sedes a abakem.
 Dnes již vidíme na konec naší pětileté pouti a věříme, že se toto dílo ke cti a slávě boží 
podaří dokončit včas ke slavnostnímu předání.

    Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh Dr. Alois Frank a Josef Klimek
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uČící se cíRKev – sluŽBa BIsKuPa 
S odkazem na Jan 20,19-23; KKC 880 - 891
 Kristus ustanovil „Dvanáct“ jako sbor nebo stálou 
skupinu, které dal do čela jednoho z nich,  Petra. Tuto 
skálu své církve učinil Pán pouze ze Šimona, kterému 
dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče, jeho ustanovil pastý-
řem celého stádce. Moc svazovat a rozvazovat, která byla 
udělena Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů spoje-
nému se svou hlavou. PAPEŽ (z řeckého pappas – otec) římský biskup a nástupce svatého Petra je 
trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů a věřících. Má také plnou moc nad církví. 
 bISKUPOVÉ jsou nástupci apoštolů a jsou na základě božského práva řádnými pastýři 
církve. biskupským svěcením přijímají biskupové službu posvěcování, učení a řízení. biskupská 
hodnost je udělována papežem.
 bISKUPSKÝ SbOR má pravomoc jen tehdy, když ji používá spolu s římským biskupem. 
Slavnostním způsobem vykonává moc nad celou církví na obecném sněmu a to ještě jen tehdy, 
je-li Petrovým nástupcem – papežem – potvrzena nebo alespoň přijata. 
 Jednotliví bISKUPOVÉ (biskup z řeckého episkopein – hledět na něco shůry; episkopos do-
hlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný) vykonávají svou pastýřskou správu nad částí božího 
lidu, která jim byla svěřena. Jejich péče se má týkat hlavně chudých, pronásledovaných pro víru, 
jakož i misionářů působících ve všech končinách země. 
 Místní církve, které jsou si blízké a mají stejnorodou kulturu, vytvářejí církevní pro-
vincie - patriarcháty nebo oblasti. biskupové těchto seskupení se mohou shromažďovat na 
synodách nebo provinčních koncilech. Význačnou událostí v dějinách katolické církve je 
shromáždění všech katolických biskupů při tak zvaném ekumenickém koncilu. To však ne-
lze zaměňovat s „ekumenismem“ ve smyslu jednoty všech křesťanů.  
 Kristus vybavil pastýře pro učitelský úřad církve charizmatem neomylnosti ve věcech víry. 
Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi, hlavě biskupského sboru, když s konečnou plat-
ností vyhlašuje nauku o víře nebo mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťa-
nů, který své bratry utvrzuje ve víře (srov. Lk 22,32). Proto se jeho definice právem pokládají za 
nezměnitelné samy ze sebe, a ne na základě souhlasu církve; vždyť byly proneseny s přispěním 
Ducha svatého, které mu bylo přislíbeno ve svatém Petrovi, a proto nepotřebují schválení ni-
koho jiného ani nepřipouštějí odvolání k jiné instanci. V takovém případě totiž římský biskup 
nepronáší rozhodnutí jako soukromá osoba, nýbrž vysvětluje anebo brání učení katolické víry 
jako nejvyšší učitel univerzální církve, v němž je zvláštním způsobem přítomno charizma neo-
mylnosti církve. 
 biskupům pomáhají KNěŽÍ svátostně vysvěcení k vykonávání kněžské služby. Farář (z lat. 
parrochus) je v křesťanských církvích osoba, která má na starosti vedení farnosti a farních bo-
hoslužeb. Faráři pomáhá v duchovní správě kooperátor, kaplan. 
 Územním jednotkám menším než diecéze a větším než farnost, obvykle sestávajících z ně-
kolika farností se na Moravě a Slezsku říká děkanáty, v Čechách vikariáty. Jménem biskupa na 
ně dozírá děkan – vikář. 
 biskup a kněží posvěcují církev na prvním místě EUCHARISTIÍ, která je středem života 
místní církve, dále svou modlitbou a svou prací, službou slova a udílením svátostí. Posvěcují ji 
svým příkladem zbožného života i tím, že si nepočínají pánovitě vůči věřícím jim svěřeným, že 
jsou svému stádci vzorem, vědomi si svých slabostí, schopni vcítit se do trpících a bloudících, 
aby tak spolu se svým stádcem, které jim bylo svěřeno, došli do věčného života, do společenství 
s Matkou boží Pannou Marií v Otcově božím království.   P. Antonín Pospíšil  
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MaRIe GoRettI – BlahoŘeČení
 V den blahořečení se tisíce lidí hrnuly z náměstí do 
baziliky sv. Petra. bylo ráno 27. 4. 1947. Matka Assunta 
celá udivená hleděla na krásu velesvatyně celého křesťan-
stva. Znovu a znovu slyšela, jak se chrámem ozývá jmé-
no její dcery. Pak nastalo hluboké ticho. Náhle se v celém 
chrámu rozsvítily tisíce světel a ve výšce nad oltářem spa-
dl závoj z obrazu Marie Goretti, znázorněné v bílých ša-
tech a s liliemi v náručí. Shromáždění provolalo vší silou 
slávu a zaznělo velebné „bože, chválíme Tebe…“ Papež 
Pius XII. poklekl před oltářem a pak zazpíval jasným hla-
sem: „blahoslavená Marie Goretti, oroduj za nás.“ Nad-
šení trvalo ještě dlouho po skončení slavnosti.
 Druhý den byla Assunta pozvána ještě s několika 
poutníky na audienci ke Svatému otci. Ten srovnával její dceru se sv. Anežkou a sv. Aloi-
sem. Mimo jiné prohlásil: „Jak se mýlí ti, co si myslí, že panenství je údělem nevědomých 
nebo prostoduchých lidí bez vášní, bojů a zkoušek…“ Dále pokračoval: „byla to jen jed-
noduchá povinnost, pudově vylekaná nebezpečím hříchu, jako když spatříme hada, nebo 
to bylo něco podobného hranostajovi, o němž se vypravuje, že se raději nechá zabít, než by 
jednou nohou stoupl do bláta? Nikoliv! I když byla ještě dítětem, dokázala sílu a hloubku 
své lásky k božskému Spasiteli…“
 Vyzdobenými ulicemi věčného města vezli skleněný sarkofág s Mariinými ostatky. Lidé 
stáli v dlouhých řadách a modlili se Marietčin oblíbený růženec. Dvacet dní byla vystave-
na v bazilice sv. Jana a Pavla (kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí je součástí připravované poutě 
mladých za Marií Goretti do Hoštejna). 
 Na svátek Nanebevstoupení Páně vyšel triumfální průvod se sarkofágem z říma do 
Nettuna. Lidé všude zasypávali sarkofág růžemi a liliemi. Zvony vyzváněly. Průvod se za-
stavoval ve větších městech, kde pořádali třídenní pobožnosti. Všichni tušili, jaké tajem-
ství v sobě skrývá čisté lidské srdce. Že existuje něco tak čistého a krásného na tomto svě-
tě, to naplňovalo úžasem těch sedmdesát tisíc lidí, kteří se tísnili na nábřeží Nettuna, když 
tudy nesli pozůstatky Marietky, mučednice panenské čistoty. Nová hvězda zazářila na nebi 
a bude stále osvěcovat naše tmavé pozemské cesty. Ze zázraků, které se na její přímluvu 
udály, se o ní dozvídal svět ještě dřív, než byla postavena na oltář. (Volně zpracováno podle 
knihy NEbE NAD MOČÁLY).     S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík  

PohádKovÝ les. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo 
Zábřeh zve všechny v sobotu 9. 6. 2012 na procházku kou-
zelným pohádkovým lesem. Sejdeme se blízko kostela, neda-
leko bývalých kasáren, kde po zápisu mezi 14.30 – 15.30 ho-
dinou budeme vycházet za pohádkovými bytostmi. V cíli na 
děti čeká sladká odměna a malé občerstvení. S čerty jsme do-
hodnuti na malém ohni, takže si nezapomeňte vzít i špeká-
ček! Přijďte si užít hezké odpoledne s rodinou.  
Těšíme se na Vás.                                         Irena Švédová 
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červenovodsko          červenovodsko

sbírky z 20. května: Červená Voda 2.153; Mlýnický Dvůr 450; Písařov 656; Jakubovice 
470 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.
 všichni jste srdečně zváni na Poutní MŠI svatou v haRtíKovĚ, která bude 
v neděli 27. května v 15 hod. Mše svatá v Janoušově bude až v neděli 3. června v 16 hod.
    P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

vŠíMáleK Z velKé BYstŘIce. Již v přípravě na misie ve Velké bystřici nás na vývěsce 
v předsíni kostela sv. Jana Křtitele zaujala tato informace: 
nedĚlní “autodoKostela” 
*  bydlíte třeba nedaleko kostela, ale zmáhá Vás kopec ke kostelu?
*  Nemáte sílu dojít do kostela, ale přesto si troufáte dostat se na mši svatou?
*  Rádi byste šli na mši svatou, ale není, kdo by Vás zavezl do kostela a odvezl zpět 
domů?
NEbOJTE SE řÍCT! Já Vás zavezu na nedělní mši svatou a zpět domů. bezplatně. Zavolejte, 
pošlete smsku, nebo dejte jakkoli vědět.  Tomáš Zendulka – tel. 737 260 604
a propos: Tomáš Zendulka je kostelníkem v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké bystřici a je 
otcem rodiny. Dál k tomu není co říct. Zde mluví skutky.
výroční mše svaté:  Mitrovice – 27. května 2012 v 17 hod., Doubravice – 3. června v 15 hod.   
  P. Lubomír a P. Pavel, loštičtí misionáři

postřelmovsko      postřelmovsko

v neděli 3. června bude pravidelná mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici (minu-
le 2.470 Kč) a na farní kostel v Chromči (minule 2.510 Kč) a v Sudkově (minule 670 Kč).
 Všem dárcům ať Pán odmění jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
v Mimořádná příležitost svaté zpovědi před první pátkem bude ve středu v Lesnici od 
16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin. 
v V sobotu 2. června bude v Postřelmově od 8.00 mariánská pobožnost a mše sv. ke cti 
Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni. 
v v nocI KostelŮ 1. června bude otevřen v čase od 18 do 22 hod. kostel Naroze-
ní Panny Marie v brníčku. Kromě kostela si můžete prohlédnout staré fotografie a zajíma-
vé informace z farní kroniky. V 19 hod. zazpívá schola Lesnice. bude připraven i program 
pro děti. 

štítecko     štítecko     štítecko

sbírky z neděle 20. května: Štíty 3.350; Cotkytle 3.680; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

v v v
Lesy České republiky, s. p. a Lesní správa Loučná nad Desnou vás srdečně zvou na slavnost-
ní otevření opravené „KaPle neJsvĚtĚJŠí tRoJIce na FellGeRGu“, které pro-
běhne při tradiční Maršíkovské pouti dne 3. června v 15 hod. 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 20. května: Mohelnice 9.155; Úsov 1.023; Studená Loučka 470 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Petr Šimara
v Ve středu 30. května v 18.45 hod. se na faře koná setkání lektorů nad Písmem. 

Z farní kroniky. PŘIPoMínKa vÝZnaMné osoBnostI.
 V sobotu 12. května 2012 oslavilo Arcibiskupství pražské 450 let 
od svého obnovení po husitských válkách. V důsledku těchto vá-
lek bylo arcibiskupství obnoveno až po 140 letech sedisvakance, v 
roce 1562. K obnově arcibiskupství pražského přispěl nemalou 
mírou mohelnický rodák, antonín Brus (1518-1580).
 Dne 5. 9. 1561 vydává papež Pius IV. bulu, kterou ustanovuje praž-
ským arcibiskupem vídeňského arcibiskupa Antonína bruse z Mohelnice. bula doráží do 
Prahy na přelomu roku 1561/1562. Vlastní nastoupení arcibiskupa je spojeno se Zlatou bu-
lou krále a císaře Ferdinanda I. ze dne 26. 9. 1562. Císař Ferdinand I. předkládá reformní 
projekt, který navrhuje české řešení konfesního soužití a sblížení. Nový pražský arcibiskup 
má tak být arcibiskupem jak pro římské katolíky, tak pro sjednocené utrakvisty. 
 Při svém nastoupení se arcibiskup Antonín brus z Mohelnice, velmistr křížovnické-
ho řádu, začal opírat o kult sv. Anežky Přemyslovny. Současná historička (Anna Stýblová) 
hodnotí arcibiskupa Antonína bruse slovy: „Jedná se o muže neobyčejně schopného, který 
vykonal nejen mnoho, ale i s rozvahou a pochopením celé situace. bezpečně patřil ke ge-
neraci katolických prelátů, kteří v zaalpské oblasti dokázali využít své vzdělání nejen k pro-
spěchu církve. Tak, jak ukazuje zachovaná knihovna, způsob úřadování, rekonstrukce práv 
a historie arcibiskupství, Antonín brus z Mohelnice budoval české arcibiskupství a nema-
lou měrou tak přispíval k povznesení Českého státu.“    Bartoš H.
(Zpracováno podle pastýřského listu Arcibiskupství pražského,vydaného k tomuto výročí.)
    

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 20. května: Lubník 730; Tatenice 1.910; Hoštejn 2.000; Kosov 4.640 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať .    P. Jaroslav Přibyl
v PRvní svaté PŘIJíMání bude ve farnosti tatenice v neděli 3. června. 
ZMěNY MŠÍ SVATÝCH: V neděli 3. června bude mše svatá: v Kosově 7.15; v Hoštejně 
8.30; v Tatenici 10.00 (1. sv. přijímání) a v Lubníku bude mše svatá s nedělní platností v so-
botu 2. června v 18.30 hod. 
v PRvní svaté PŘIJíMání v hoštejně bude v neděli 10. června v 10 hod. 
ZMěNY MŠÍ SVATÝCH: v Kosově bude mše svatá s nedělní platností již v sobotu 9. červ-
na v 18.30 hod.

noc KostelŮ pátek 1. června 2012
v V tatenickém kostele sv. Jana Křtitele začne program ve 20 hod. malým koncertem. 
v V kostele sv. Anny v Hoštejně zahájí program krátké hudební vystoupení v 19 hod. 

dĚtsKÝ den v hoŠteJnĚ bude v neděli 3. června od 14 hod. na hřišti (v případě ne-
příznivého počasí v GLObUSU). Srdečně zveme všechny děti. 



8

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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 20. května: Zábřeh 9.210; Jedlí 1.000; Svébohov 1.600; Klášterec 1.860; 
Zvole 3.780; Pobučí 660; Vyšehoří (pouť) 1.240 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. 
   P. František Eliáš
tuto neděli 27. 5. o slavnosti seslání ducha svatého se ve všech farnostech koná sbírka 
na církevní školy v diecézi. 

PoutĚ
ZaKonČení MaRIánsKého MĚsíce 
Poutí k Šubrtově kapli zakončíme mariánský měsíc. Mše svatá bude slavena na svátek Na-
vštívení Panny Marie ve čtvrtek 31. května v 17.30 hod. 

PouŤ do tIŠtína a KŘtIn. 
V sobotu 2. června jste zváni na pouť do Tiš-
tína, rodné farnosti našeho kaplana Fran-
tiška Dostála a na mariánské poutní místo 
Křtiny. Odjezd v 9 hod. z Valové, předběž-
ná cena 220 - 250 Kč. Duchovní doprovod 
P. František Dostál. Hlaste se osobně nebo 
na tel. 583 414 512; 732 805 427. 
* do Koclířova o první sobotě v měsíci po-
jedeme až v červenci.  Ludmila Korgerová 

noc KostelŮ v ZáBŘeZe.
vzhledem k programu noci kostelů bude večerní mše svatá v pá-
tek 1. června už v 17 hod. 
v pátek 1. června 2012 bude kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze ote-
vřen od 18 hod. až do půlnoci. Také si budete moci, v čase od 17 do 
21 hod., prohlédnout interiér opravovaného kostela sv. barbory. 

v sobotu 2. června v 15 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje Beseda K vÝstavĚ Ma-
líŘŮ, instalované k noci kostelů. Do dějin umění nás zasvětí Mgr. Gabriela Ondříková, 
která se umělecké činnosti J.Ch. Sambacha na Moravě věnovala ve své magisterské diplo-
mové práci.  P. František Eliáš

FaRnost svéBohov
v noc KostelŮ – začíná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 18 hod. Těšit se mů-
žete na fotovýstavu i výstavu bohoslužebných rouch, prohlídku kostela s výkladem a od 20 
hod. koncertuje soubor GAUDIUM. 
v senioři ve svébohově se sejdou s P. Pavlem Hödlem v klubovně v úterý 29. května 
2012 po mši svaté, která začíná v kostele v 16 hod. Zveme k hojné účasti.    
v Na KonceRt ve ČtYŘRuČní hŘe na KlavíR vás v neděli 3. června zve Kruh 
přátel hudby Svébohov. Hrají manželé Ondřej a Katarína Hubáčkovi. Začátek v 16 hod. na 
obecním úřadě. 


