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KVĚTNÁ NEDĚLE

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 22

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

1: Iz 50,4-7
ordinárium latinské č. 509

2: Flp 2,6-11
Ev: Mk 15,1-39
příští neděli Olejníkovo č. 502

Ježíš přišel do Jeruzaléma
jako Král,
jako skromný a pokorný Král.
Je však synem Davida
a proto ani jeden poutník
nepřichází ve jménu Páně,
tak jako On.

„ze stolu Božího slova“

SVATÝ TÝDEN
 VEČERNÍ „DĚTSKÁ“ MŠE VE STŘEDU 12. DUBNA NEBUDE. Děti jsou zvány na bohoslužby velikonočního třídenní.
 NA ZELENÝ ČTVRTEK DNE 13. 4. 2006 V 9.30 HOD. bude v olomoucké
katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej
katechumenů a olej nemocných. Tato mše, kterou koncelebruje biskup se svými
kněžími má zdůraznit společenství kněží s biskupem. V homilii povzbudí biskup
své kněze k věrnému pnění povinnost a vyzve je, aby veřejně obnovili své kněžské závazky.
 POJEĎTE SE MNOU DO OLOMOUCE. Na Zelený čtvrtek 13. dubna vyrážíme do Olomouce do katedrály na mši svatou se svěcením olejů. S sebou 50 Kč
a svačinku. Vlak do Olomouce odjíždí 7.31 hod., sraz na nádraží 7.00.
Všechny ministranty ze Zábřehu i okolí srdečně zve jáhen Pavel
 OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY NEPŘETRŽITĚ bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k zamyšlení, k projevení vděčnosti Bohu. Svůj čas k adoraci si prosím naplánujte dopředu. Ti, kdo jste ochotni držet nepřetržitou službu, zapište se, prosím, do archů, které budou v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin. Ze čtvrtka
na pátek bych rád, aby se o kostel postarali zvoníci a mládež. Z pátku na sobotu
nechť je to věcí ostatních.
P. František Eliáš
 SVÁTOST SMÍŘENÍ: Postřelmůvek, pondělí 10. dubna 16.30

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

Zelený čtvrtek 13. dubna: farnosti Zvole a Jedlí 16.00; Zábřeh
a Svébohov 18.00 hod. Klášterec 16.30 hod.
Velký pátek 14. dubna: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod. a velkopáteční obřady v 18 hod., Zvole a Jedlí 16.00; Svébohov 18.00
hod., Klášterec 16.30 hod.
Bílá sobota 15. dubna: Jedlí 19.00; Zábřeh 21.00; Svébohov 21.30, Klášterec 18.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 16. dubna: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Zvole 6.00;
Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Maletín 14.30, Hynčina 14.30, Klášterec 7.20 hod.
* O Velkém pátku a Bílé sobotě svým darem do pokladničky u Božího hrobu přispějete na potřeby křesťanů ve Svaté zemi, kterou si sám Bůh vybral a posvětil vtělením svého syna Ježíše Krista.
 V neděli 16. dubna na Vzkříšení - sbírka na kněžský seminář.
 PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA POUŤ DO KLÁŠTERCE NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ dne 17.4.2006.
Pořad bohoslužeb: 7.20 – farní mše svatá, 10.30 – poutní mše svatá, 14.30 –
svátostné požehnání

KATOLICKÝ DŮM
 VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve
všechny malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil
velikonoční neděle. Kromě tradičního pečeného jehněčího
a občerstvení všeho druhu pro Vás připravujeme celou řadu
dalších zajímavostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování
kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. V průběhu akce proběhne slavnostní uvedení publikace „Drobné sakrální stavby Zábřeha a okolí“ autorů
Františka Johna a Aleše Pátka s možností jejího zakoupení. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 16. dubna do Katolického domu.
 Nejenom seniory zveme na úterý 18. dubna na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve
14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA. Na sobotu 22. dubna plánujeme zájezd do pražského divadla Broadway na představení muzikálu TŘI MUŠKETÝŘI. Jeden z nejznámějších románů Alexandera Dumase se stal podkladem pro multivizuální představení, které nese všechny prvky moderního divadla. Netradiční používání projekcí, přes
200 kostýmů, mobilní scéna plná překvapení, renomovaní autoři Michal David a Bryan
Adams, textař a scénárista Lou Fanánek Hagen i scénárista, režisér a choreograf Libor
Vaculík, spolu s hvězdami česko-slovenského showbusinessu (Pavol Habera, Monika
Absolonová, Josef Vojtek, Sabina Laurinová, Petra Janů, Josef Laufer, Zuzana Norisová,
Bohouš Josef, Richard Genzer, Michal Suchánek, Martin Maxa, Petr Kolář, Pavel Vítek,
Lešek Semelka, Jiří Helekal, Michal Penk a řada dalších) zcela určitě zaujmou. Odjezd
v 7. hodin, cena 1.000 Kč. Bližší informace na 583 412 108, nebo 731 465 717.
 POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Zveme Vás na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, která se uskuteční v sobotu 6. května. Na
zpáteční cestě navštívíme farnost sv. Václava v Hulíně, kde působí dřívější zábřežský
kaplan p. Ján Čukáš. Přihlášky přijímá a bližší 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.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

JARNÍ BURZA V KATOLICKÉM DOMĚ

I v letošním roce připravujeme pro širokou veřejnost burzu dětského oblečení,
sportovních potřeb a hraček Maminky tak mohou ulevit dětským šatníkům a nabídnout věci k odkoupení za přijatelnou cenu. Sami si pak mohou vybrat z nepřeberného
množství, které nabízíme po celý den. Přijímáme i kola, tříkolky, koloběžky, dětské
kočárky (pro panenky), knížky, hračky všeho druhu. Akci zajišťují maminky z Mateřského a rodinného centra.
Středa 19.4. Příjem zboží 9.00 – 12.00 14.00 - 19.00
Čtvrte 20.4. Prodej zboží 9.00 – 12.00 14.00 - 18.00 Pátek 21.4. Výdej zboží
Alena Entrová

 SBÍRKY Z NEDĚLE 2. dubna: Zábřeh 9.630; Jedlí 1.900; Zvole 3.060; Klášterec 1.250; Svébohov 1.450; Maletín 1.830 Kč.
Dary: Zábřeh 100 Kč na Haiti, Zvole 1.000 Kč na likvidaci lepry.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: ze Zábřeha byla dne 1. dubna 2006 předána částka 3.750 Kč,
z Jedlí 2.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
Marie Zíková
 V úterý 11. dubna bude ve farním kostele sv. Bartoloměje úklid pře velikonočními svátky. Prosíme ochotné ženy o pomoc, začínáme v 8 hod. Den předtím,
v pondělí 10. dubna po mši svaté prosíme o pomoc muže (aspoň dva).
P. František Eliáš
 DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY ZÁBŘEHA A OKOLÍ –
SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ PUBLIKACE. O Velikonoční neděli, 16.
dubna 2006 v 16.00 hodin, proběhne v Katolickém domě v Zábřeze slavnostní uvedení publikace Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí autorů Františka Johna a Aleše Pátka. Publikace je završením mapování a dokumentace drobných sakrálních památek,
do kterého se zapojili také skauti a skautky střediska Skalička. Ve
foyer Katolického domu bude fotograﬁcká výstava drobných sakrálních památek, která naváže na výstavy uvedené dříve v Zábřeze
a v Šumperku. Účastníci se mohou od 14.00 připojit k přátelskému posezení „Velikonoční beránek“. Kniha, kterou vydalo město Zábřeh, naváže
Redakce
na ediční řadu publikací věnovaných historii a památkám obce a okolí.
 FARNÍ MUZEUM ZÁBŘEH vás o velikonoční neděli 16. dubna
od 9.30 do 12 hodin zve na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, na které budete mít příležitost seznámit se s křesťanskými symboly používanými při liturgii velikonočního tridua i s lidovou symbolikou. Zároveň
prosíme všechny, kteří vlastní nebo vyrábějí malované kraslice nebo
ozdobné pomlázky, o jejich zapůjčení. Přinášet je můžete na Zelený
čtvrtek a Velký pátek před obřady ke vchodu na kůr.
Za farní muzeum Petr Krňávek
 EXERCICIE MUŽŮ tentokrát v Třeboni s duchovním vedením P. Františka Lízny se uskuteční od čtvrtku 4. do pondělí 8. května (volný den). Téma: „O hloubce
hříchu a hloubce Božího milosrdenství“. Odjezd nejlépe ve 12 hod. od fary (program v Třeboni začíná už v 16 hod.). Hlásit se můžete na faře v Zábřeze (H. Lexmanová) nezapomeňte uvést, zda k dopravě můžete použít vlastní auto (kvůli koordinaci, tak abychom plně vytížili dopravní prostředky). Cenu 1.000 Kč (bez dopravy) můžete zaplatit při nástupu.
Vladimír Till
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
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.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 SBÍRKA Z NEDĚLE 2. DUBNA: Postřelmov 3.020 Kč, Chromeč 3.200 Kč, Sudkov 1.620 Kč, Lesnice 3.310 Kč, Dlouhomilov 250 Kč. Tuto neděli je v našich farnostech sbírka na povodně, příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.
 PŘÍLEŽITOST K „PŘEDVELIKONOČNÍ“ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
Chromeč: Květná neděle 13.30 – 14.30 hodin
Postřelmov: Květná neděle 15.00 – 17.00 hodin
(cizí zpovědník),
úterý od 17.00 hodin do mše sv.
Brníčko: pondělí od 17 hodin do mše sv.
Lesnice: středa od 17 hodin, příp. po mši sv.
 BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek – památka poslední večeře: Lesnice 16.30,
Dlouhomilov 18.00, Postřelmov 18.30 hod.
Velký pátek – památka umučení Páně: Lesnice 16.30,
Dlouhomilov 18.00,
Postřelmov 18.30 hod.
Bílá sobota – vigilie Vzkříšení: Dlouhomilov 19.00, Postřelmov 20.00 hod.
Boží hod velikonoční: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00,
Dlouhomilov 11.00 hod.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka pracujících se sejde v úterý 11. dubna
po mši sv. tj. asi v 19.10 hodin na faře.
 ŽEHNÁNÍ POKRMŮ O VELIKONOCÍCH: O bohoslužbách na Boží hod velikonoční si můžete přinést požehnat pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou praxí,
dle níž se v postní době nejedlo maso ani ostatní živočišné produkty (vejce, sýr…).
Tyto pokrmy byly žehnány pro jejich první domácí použití. Žehnání pokrmů také
připomíná, že společenství se vzkříšeným Kristem v kostele má pokračovat i doma u společného jídla. Z důvodu adoračního dne výjimečně už v 17.30 hodin.
P. Jiří Putala
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 2. 4.: Štíty 1.490; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 550 Kč
(26.3.-450 Kč)
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek:
Štíty 18.30,
Horní Studénky 18.30,
Cotkytle 16.30
Velký pátek:
Štíty 18.30,
Horní Studénky 18.30,
Cotkytle 16.30
Bílá sobota:
Štíty 21.30,
Horní Studénky 20.30,
Cotkytle 19.00
VZKŘÍŠENÍ:
Štíty 9.00,
Horní Studénky 9.00,
Cotkytle 11.00
Pondělí velikonoční: Štíty 9.00,
Horní Studénky 7.30,
Cotkytle 11.00

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 Sbírky z neděle 2. dubna: Hoštejn 850; Kosov 300; Lubník 540; Tatenice 1.110 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl

 BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek:
Lubník 16.00,
Velký pátek:
Lubník 16.00,
Bílá sobota:
Lubník 21.00,
VZKŘÍŠENÍ:
Lubník 10.00,
Pondělí velikonoční: Lubník 10.00,
MOHELNICKO

Tatenice 17.30,
Tatenice 17.30,
Tatenice 19.00,
Tatenice 18.40,
Tatenice 11.00,

MOHELNICKO

Hoštejn 19.30,
Hoštejn 19.30,
Hoštejn 6.00,
Kosov 8.15

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 26. března 2006: Mohelnice 4.188; Úsov 612; Studená Loučka 265
Kč.
 Sbírka z neděle 2. dubna 2006: Mohelnice 4.638; Úsov 672; Studená Loučka 530
Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

HOŠTEJNSKÁ FARNOST

V Hoštejně žije málo přes 400 obyvatel a z toho se nedělní bohoslužby účastní asi 50.
Mše svatá u nás bývá sloužena kromě neděle také každý čtvrtek. O velkých svátcích
docházejí do farního kostela farníci z Kosova.

LOŇSKÝ ROK V HOŠTEJNSKÉ FARNOSTI: Minulý liturgický rok začal v Hoštejně každodenními večerními roráty a také přípravou scholy na vánoční svátky. V postní době se farnost schází ke každodenní modlitbě křížové cesty. Na Zelený čtvrtek
bdíme s Kristem v Getsemanské zahradě a na Velký pátek držíme stráž u Božího hrobu. Velikonoční vigilii slavíme v neděli ráno, za rozbřesku. V loňském roce byl přijat do katechumenátu jeden dospělý, který bude letos o slavnosti vzkříšení pokřtěn.
V květnu a říjnu se schází farnost každý den k modlitbě růžence. V červnu přistoupily čtyři z našich dětí k prvnímu svatému přijímání. Naše farnost je známa v širokém
okolí červencovou poutí ke sv. Anně. Tato dlouholetá tradice zůstává stále živá, o čemž
svědčí plný kostel poutníků, a to i přes to, že bývají slouženy
dvě mše svaté a odpoledne bývá uděleno požehnání. V jubilejním roce byla hoštejnská pouť vyhlášena jako arcidiecézní.
Po celý rok, každou neděli večer, se schází k modlitbě malé
růžencové společenství. Rovněž každý první pátek v měsíci
se ve 21 hodin scházíme v kostele k tiché modlitbě před svatostánkem.
Naše farnost žije v posledních letech intenzivně opravami.
V Hoštejně se díky opravám sice nezvýšil počet věřících, ale
obyvatelé vesnice se – jakožto brigádníci, či mnohdy anonymní přispěvatelé – kostelu velice přiblížili. Naše opuštěná fara
bývá od jara do podzimu využívána k ubytování různých společenství a junáckých oddílů.
Kateřina Veiglerová

POVODNĚ 2006
Charita Zábřeh dále koordinuje pomoc dobrovolníků nejvíce postiženým oblastem. Tato pomoc spočívá v propojení potřeb – tzn. míst,
kde se fyzické pomoci nedostává, s nabídkou - možnostmi lidí, kteří
jsou ochotni nezištně, bez nároku na odměnu pomoci. Naši dobrovolníci na náklady Charity odcestují do místa, kde je pro ně připraveno zázemí (ubytování, strava, ...) a jasné zadání smysluplné práce. Během dne se zapojují do likvidace naplavenin a úklidových prací.
Vzhledem k fyzické i psychické náročnosti tohoto úkolu stále hledáme odolné,
samostatné, a nejlépe dospělé muže i ženy (mládež od 15 let se může zúčastnit
také, ale jen se souhlasem rodičů a v doprovodu dospělé odpovědné osoby). Máte-li tedy i Vy zájem pomoci, můžete kontaktovat našeho pracovníka střediska humanitární pomoci Tomáše Hampla (email: tomas.hampl@charitazabreh.cz, mobil:
736509434), nebo se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu www.zabreh.
caritas.cz. Samozřejmostí je, že komunikujeme o uvolnění dobrovolníka ze školy či zaměstnání, pomáháme při uplatnění požadavku na placené pracovní volno.
Děkujeme předem za ochotu pomáhat lidem v obtížné životní situaci.
Charita vyhlásila také veřejnou ﬁnanční sbírku pro pomoc lidem postiženým
probíhajícími záplavami. Zájemci mohou přispět bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet číslo 369-369369369/0800, pod variabilním symbolem:
906. Finanční dar je možné přinést také v hotovosti na sekretariát Charity Zábřeh (Zábřeh, Žižkova 15), ve
všedních dnech od 7 do 15.30
hodin. Zde jsou připraveny
sběrací listiny a je možné požádat i o zprostředkování potvrzení o daru. O částce shromážděné na kontu „povodeň“ i o jejím využití budeme
veřejnost nadále informovat.
Na základě požadavků z hůře záplavami postižených oblastí shromažďujeme následující materiální pomoc: dezinfekční, čisticí a úklidový materiál (kbelíky, hadry, savo, rejžáky, rukavice), pracovní nářadí (lopaty, hrábě, smetáky). Uvedené vybavení je možné obratem donést na sekretariát Charity Zábřeh. Aktuální dění a kroky naší organizace ve vztahu k povodním je možné sledovat na www.zabreh.caritas.cz. Jiří Karger - ředitel
 Charitní pečovatelská služba - středisko Mohelnice - hledá pečovatele na velmi krátký úvazek do Loštic. Jedná se o každodenní večerní službu v rozsahu asi
15 minut - přesun muže z invalidního vozíku na lůžko. Vyžadujeme spolehlivost
a empatický přístup k uživateli.
Informace podá sociální pracovnice Lenka Koppová, DiS., tel.: 736 509 449

MISIE

Milí přátelé, mám velikou radost z toho, že jste i v minulém roce prokázali svoji lásku k misiím. Skrze Papežská misijní díla jste svými modlitbami, osobním nasazením i ﬁnančním přispěním pomohli mnoha potřebným
ve světě. Během říjnové Misijní neděle jste věnovali přes
14,5 milionu Kč. Na Papežské misijní dílo dětí jste dali
téměř 4 miliony Kč a sponzorovali tak životně nutnou
pomoc zahrnující výživu, studium, lékařskou a hygienickou péči pro více než 52 000 dětí v misiích. Na bohoslovce v misijních oblastech
jste mysleli částkou přibližně 700 000 Kč. Mohu jen potvrdit, že veškerá Vaše pomoc je na misiích velice dobře využívána a přichází do těch nejpotřebnějších míst.
Chudí lidé vyjadřují svůj dík upřímnou každodenní modlitbou. Ze srdce Vám za
vše děkuji. Sám Ježíš Kristus, kterého se tímto osobně dotýkáte, Vám jistě veškeré
Vaše misijní úsilí odmění.
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

MODLITBA ZA MISIE A DUCHOVNÍ OBNOVU
Svatý Vincente de Paul, apoštole a svědku lásky
Kristovy mezi chudými, pomoz nám milovat Boha
s nasazením našich rukou a v potu našich tváří.
Pomoz nám odevzdat se do jeho prozřetelnosti
a poznávat jeho působení ve všech událostech našeho života.
Buď nám pomocí v naší touze poznávat a plnit
Boží vůli.
Vychovej v nás srdce soucitné a vnímavé k bídě
a utrpení druhých, zvláště nejbídnějších tohoto
světa.
Provázej nás při naší službě lidem a oroduj u Syna
Božího, abychom se stali v naší práci v naší rodině,
v naší farnosti, v našich společenstvích nadšenými
sv. Vincenc z Pauly
hlasateli Evangelia lásky.
Modlitbu jsme dostali od misionářů sv. Vincence z Pauly toho času ve farnosti Loštice.
 NÁRODNÍ POUŤ RODIN NA SV. KOPEČKU, NEDĚLE 14. 5. 2006 V 10.30
HODIN. V rámci dalšího pokračování Středoevropských katolických dnů se ve
všech těchto zemích letos uskuteční Národní pouť rodin s účastí zástupců rodin
z jednotlivých zemí. Národní pouť rodin České republiky se uskuteční na Svatém
Kopečku. Mši sv. bude celebrovat o. arcibiskup Jan Graubner. Odpolední část zábavného programu v ambitech baziliky Navštívení Panny Marie bude věnována
především dětem a rodičům.

