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DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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
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Křesťané v Jeruzalémě 
měli jedno srdce a jednu duši. 
Určitě i oni měli problémy, 
ale byla tu jedna víra, 
jedna velikonoční radost, 
jeden svatý chléb, 
skrze který 
byli jedním tělem Kristovým. 

 „ze stolu Božího slova“

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; 
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, 
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, 
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého 
a vykoupeni krví tvého Syna. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 
po všechny věky věků.                                                      Amen

ŽALM  Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, 
  jeho milosrdenství trvá na věky
1: Sk 4,32-35             2: 1 Jan 5,1-6                         Ev: Jan 20,19-31 
ordinárium Břízovo č. 503            příští neděli Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý  25. dubna  Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota  29. dubna  Svátek sv. Kateřiny Sienské 

 OHLÉDNUTÍ ZA POSTNÍ DOBOU. O Květné neděli jsme 
měli možnost být účastníky poněkud neobvyklého provedení kří-
žové cesty. Uprostřed chrámu sv.Bartoloměje byl na dlažbě polo-
žen velký dřevěný kříž, který hned při příchodu upoutal naši po-
zornost. Samotné provedení křížové cesty P. Vratislavem a mladý-
mi účinkujícími bylo výborně provedeno. Slovem, hudbou a za-

tloukáním hřebů do kříže, při jednotlivých zastaveních. 
Díky Vám Všem Ludmila Jašková

 NA KONCERT PRO VARHANY A HOUSLE, který se koná tuto neděli 23. 
dubna v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově Vás zve Klub 
přátel hudby Svébohov. Účinkují: Alena Čechová-housle a Petr Čech-varhany. 

 SENIOŘI. V pondělí 24. dubna v 17 hod. v klubovně ve Svébohově se sejdou 
senioři k další schůzce.              Marie Šanovcová

KVĚTEN - MĚSÍC PANNY MARIE
 Letos zahájíme mariánský měsíc v zábřežské farnosti vigi-
lií v kapli Narození Panny Marie v Rovensku v neděli 30. dubna 
v 18.30 hod. s bohoslovci z olomouckého konviktu.
 U Šubrtovy kaple v Zábřeze se sejdeme v pondělí 1. května v 8 hodin ráno.
 Mariánský měsíc začne ve Svébohově na 1. máje. Mši svatou budeme slavit 
v 10 hod. s P. Josefem Opluštilem,
 ve farnosti Jedlí povede P. Josef Opluštil „večerní májovou“ v 16 hod.

 AKCE KONVIKTU OLOMOUC V NEDĚLI 30. DUBNA 
Bohoslovci olomouckého konviktu opět navštíví naše farnosti v neděli 30. dubna. 
Tentokrát budou mít svůj program ve farnostech Jedlí, Svébohov, Maletín. Setkáte 
se s nimi také ve Václavově, Drozdově, Hynčině a v Rovensku.                   redakce

 DIECÉZNÍ POUŤ K SV. SARKANDROVI DO OLOMOUCE se uskuteční 
v sobotu 6. května v olomoucké katedrále. Arcibiskup Mons. Jan Graubner a kně-
ží diecéze slouží mši svatou v 10 hod. 

 EXERCICIE MUŽŮ tentokrát v Třeboni s duchovním vedením P. Františ-
ka 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 



KATOLICKÝ DŮM
 VESELÁ KAPELA UVÁDÍ. Na sobotu 29. dubna si Vás 
dovolujeme pozvat na odpoledne plné lidových písniček, 
ale i koncertní dechovky v pořadu „Veselá kapela uvádí…..“. 
Kromě známé domácí dechovky vystoupí i hostující žesťo-
vé trio FLASH BRASS. Toto ojedinělé rodinné seskupení se zá-vé trio FLASH BRASS. Toto ojedinělé rodinné seskupení se zá-
břežskému publiku naposledy představilo na Vánočním koncer-břežskému publiku naposledy představilo na Vánočním koncer-
tě v chrámu sv. Bartoloměje, který natáčela pro svůj budoucí pořad i Česká tele-
vize. A kamery České televize nebudou scházet ani na koncertu, jehož začátek je 
plánován na 14.30 hodin.

 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. Při-
hlášky 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 Zá-
břeh se těší Josef Klimek

 Středisko osobní asistence hledá OSOBNÍHO ASISTENTA na 
výpomoc, pro pracoviště v Lošticích. Pracovní doba: pondělí – pátek 
15.00 – 19.00 hod.
Požadavky: min. pečovatelský nebo sanitářský kurz popř. základní 
znalosti ošetřovatelské péče, základy psychologie péče o nemocné ví-
tány, empatický přístup, trpělivost, spolehlivost; trestní bezúhonnost.
Případní zájemci se mohou hlásit přímo v sídle Charity Zábřeh u p. Balcárkové 
nebo na tel. 736 509 439.

Svatby
DO STAVU MANŽELSKÉHO V ZÁBŘEZE VSTOUPILI

V sobotu 16. dubna Jan Drozd ze Slatiňan a Gabriela Dvořáková ze Zábřeha
V sobotu 22. dubna Jiří Hujda z Vimperka a Pavlína Jašková ze Zábřeha

DO STAVU MANŽELSKÉHO V ZÁBŘEZE HODLAJÍ VSTOUPIT
V sobotu 29. dubna Pavel Dzurik a Magda Horká ze Zábřeha

a Jiří Szudy ze Zábřeha a Markéta Divišová z Postřelmova

VE FARNOSTI SVÉBOHOV
v sobotu 29. dubna Zdeněk Janíček a Veronika Hufová ze Svébohova
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 16. dubna NA KNĚŽSKÝ SMINÁŘ: Zábřeh 19.090; Jedlí 
5.500; Zvole 11.590; Klášterec 2.860 ; Svébohov 5.850; Maletín 2.220 Kč. 
SBÍRKA NA BOŽÍ HROB: Zábřeh 10.860; Jedlí 2.800; Zvole 2.810; Klášterec 2.000; 
Svébohov 500Kč. Dary: Zábřeh na Haiti 21.000; Zvole základní a mateřská škola na 
Haiti 845 Kč. Jedlí na opravy 1.000 Kč  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš

OLOMOUCKÁ ARCIDIECÉZE MÝMA OČIMA
 U příležitosti Roku arcidiecéze vyhlašují pastorační centra Arci-
biskupství olomouckého přehlídku prací dětí na téma Olomoucká 
arcidiecéze mýma očima. Přehlídka je určena jak dětem v nábožen-
ství, tak pro zpracování v rodinách. 
 Témata: poutní místa v našem okolí, místa v diecézi důležitá 
pro mě a mou rodinu, místa, kde se mi nejvíce líbilo, činnost církve 
v diecézi, která mě zaujala a oslovila, moje místo v diecézi.
Způsob zpracování: výtvarné, literární, audio a video, fotografie. 
Uzávěrka: nejlépe bude předat práce přímo v katedrále při pouti děkanátu, na určené 
místo. Jinak nejpozději do 31.8.2006 na adresu arcibiskupství. Na svých příspěvcích 
uveďte jméno, adresu, téma věk, a zda chcete práci vrátit zpět. 
 Vybrané práce budou vystaveny a zveřejněny dne 23. září na Dni arcidiecéze ve 
Zlíně. Budou sloužit k výzdobě a dokumentaci.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS. 
 O Jidášovi trochu jinak? Širokou veřejnost vzrušují zprávy o zveřejnění textu tzv. 
Jidášova evangelia, jehož překlad se chystá v tomto roce. Dochovaný koptský rukopis 
měl 32 listů, z nichž se podařilo zachránit asi čtyři pětiny (kodex byl během své detek-
tivně dobrodružné, až kriminální pouti silně poškozen). Text byl napsán řecky asi v 2. 
polovině 2. století, později byl přeložen do kopštiny. Nalezený rukopis pochází z 3. či 
4. století. Senzaci vyvolává představa, že text poskytuje zcela odlišný pohled na Jidáše, 
než jaký nabízejí kanonická evangelia. Existence tohoto apokryfního gnostického spi-
su je známa od 2. století, neboť se o něm v díle „Proti herezím“ zmiňuje největší teolog 
2. století sv. Irenej... Článek si můžete dočíst v Katolickém týdeníku č. 15 na straně 8.

SEDMIKRÁSEK. Děti od tří do sedmi let, srdečně vás zvu v neděli 30. dubna 
2006 v průběhu „hrubé“ mše svaté, která začíná v 8.30 hod., k setkání 
na oratoři. Společně budeme číst z Bible a něco pěkného vytvoříme. Vy-
zvednu si vás po vstupní modlitbě a vrátíme se při obětním průvodu. Tě-
ším se na vás.                                                                              Sedmikrásek
P.S. Kdo se neobejde bez maminky, smí si ji vzít s sebou. 

Děkujeme všem, kteří v neděli 16. dubna ochotně pomohli naší mamince 
Anně Kratochvílové. Srdečně Pán Bůh zaplať. Vděčná rodina. 



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka pracujících se se-
jde v úterý po mši sv. tj. asi v 19.10 hodin na faře. 

 Ve středu 26. dubna se v Lesnici sejdeme k další BIBLICKÉ 
HODINĚ, tentokráte nad I. a II. knihou Samuelovou. Začátek 
po mši sv. tj. asi 18.45 hodin. 

 SETKÁNÍ DĚTÍ, které se v Chromči připravují k prvnímu 
svatému přijímání bude ve čtvrtek po mši svaté tj. asi v 19.05 
hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chromči. 

 DUCHOVNÍ OBNOVA V POSTŘELMOVĚ bude 28. – 29. dubna pod vede-
ním  P. Františka Lízny. V pátek 28. dubna nás čeká v 16.30 – I. přednáška (fara 
učebna), v 18:00 mše sv. a poté setkání na faře v učebně náboženství. Sobotní pro-
gram bude upřesněn. 

 SDH Dlouhomilov spolu s farností Dlouhomilov Vás zvou v neděli 7. května 
na POUŤ KE SV. FLORIANOVI. Poutní mše sv. začne v 13:30 hodin u kapličky 
sv. Floriana na Skalce nad Dlouhomilovem.            P. Jiří Putala 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 16. dubna NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ: Hoštejn 2.700; Lubník 
2.260; Tatenice 3.000 Kč. 
Na Svatou Zemi: Hoštejn 1.000; Lubník 1.400; Tatenice 1.100; Kosov 17.dubna 
540 Kč 
  „Pán Bůh zaplať“.              P. Jaroslav Přibyl

 OD VELIKONOC SE MĚNÍ ZAČÁTKY NĚKTERÝCH BOHOSLUŽEB
 Středa:  Tatenice 17.30; Lubník 18.30 hod. 
 Čtvrtek:  Hoštejn 18.30 hod 
 Pátek :  Tatenice 18.30 hod. 
 Sobota:  Koruna 17.00 hod.             P. Jaroslav Přibyl

 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ proběhne v pátek 28. dubna od 19.30 na faře v Ta-
tenici. 

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 16.4. NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ: Štíty 5.610; Horní Stu-
dénky 7.200; Cotkytle 1.720 Kč 
 SBÍRKY NA BOŽÍ HROB V JERUZALÉMĚ: Horní Studénky 600 Kč.              
                         

                             Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek



 KDU-ČSL Dubicko a OREL Dubicko vás zvou na audio-
vizuální pořad o dvouletém působení na moři Lukáše Drlíka 
„TĚŽKÝ ŽIVOT NÁMOŘNÍKA ANEB ŽIVOT NA LODI“, 
který se uskuteční v neděli 30. dubna ve 14 hod. v klubovně Ka-
tolického domu v Dubicku. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé. 

 SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ VE SVÉBOHOVĚ. Sbor dob-
rovolných hasičů ve Svébohově Vás zve na atradiční setkání har-
monikářů, které se koná v neděli 7. května ve 14 hodin v kultur-
ním domě. Vstupné 40 Kč, občerstvení zajištěno. 

 V budově Slovanského gymnázia, třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc Vás sr-
dečně zvou na slavnostní prezentaci knihy PhDr. Čestmíra Císaře „MOJI ČES-
KOSLOVENŠTÍ PRESIDENTI“ spojenou s autogramiádou. V programu vystoupí 
PhDr. Čestmír Císař, RNDr. Vladimír Zicháček, Mgr. Bohumír Kolář a zástupce 
nakladatelství Slávy dcera Praha.V kulturním programu vystoupí filharmonik Jan 
Duda v klavírním doprovodu Dr. Reginalda Kefera. Setkání s autorem a jeho no-
vým dílem se uskuteční v budově Slovanského gymnázia, tř. Jiřího z Poděbrad 13 
ve čtvrtek 20. dubna 2006 v 16 hod.

KRÁTKÉ NAHLÉDNUTÍ DO FARNOSTI JEDLÍ
Jedelský kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, a byl 
vystavěn v letech 1781-1786 v novobarokním slo-
hu. V loňském roce byla na kostele měděným ple-
chem pokryta část střechy nad presbytářem. Polo-
vina chrámové lodi je zbavena mramorových de-
sek, které působily vlhkost. Zbývá odstranit dru-
hou polovinu a potom bychom rádi vyřešili vnitřek 
kostela, takže nás čeká spoustu práce. Při duchov-
ní obnově v postní době roku 2000, kterou vedl otec Lev Eliáš, se podařilo (za po-
moci místních farníků a ze stromu dárce z Jedlí) vytesat kříž, který stojí pod křížo-
vou horou, kde kdysi stálo 14 kamenných zastavení křížové cesty. Každý rok se na 
Velký pátek koná v 9 hod. pobožnost křížové cesty, která vede k tomuto kříži. Při 
tesání kříže ušily jedelské ženy velké plátno ze čtverců se svými jmény, které kaž-
doročně visí na kříži až do seslání Ducha svatého. Rádi bychom tuto tradici ucho-
vali a předali dalším generacím. K jedelské farnosti patří také kaple sv. Floriana 
a Šebestiána v Drozdově, která byla v roce 2003 krásně zrestaurována. Podle ná-
vrhu akademického sochaře Petra Váni byl zhotoven kamenný oltář a ambon. 
V této kapli se konají mše svaté i bohoslužby slova. Na nedělní mše svaté přichá-
zejí drozdovští věřící do jedelského kostela. Závěrem se přiznáme, že se musíme 
stále moc a moc modlit, prosit a přimlouvat se u Pána, aby našlo cestu k Bohu více 
mladých rodin a dětí. V naší farnosti chybí na farních aktivitách i při pracovních 
činnostech větší účast mladých.       Ludmila Jarmarová a Marie Knápková


