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

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                       2: Flp 2,6-11                   Ev: Lk 23,1-9.11.13-21.24-47 
Ordinárium: Břízovo č. 503    příští neděli Ebenovo č. 504



SVATÝ TÝDEN
KVĚTNÁ NEDĚLE 1. dubna 
 Křížová cesta ve farnosti  Jedlí ve 14.00 hod. 
 Mše svatá v Hynčině v 15 hod. 
 VE STŘEDU 4. dubna v 18.00 hod. budou ve farním kos-
tele místo „dětské“ mše svaté neobvykle zpracované pašije 
v podání Piccola bandu. 

 Za účinkující zvou Bára Hamplová a Gabriela Tillová

 NA ZELENÝ ČTVRTEK 5. DUBNA 2007 bude v olo-
moucké katedrále koncelebrovaná mše svatá, při které bu-
dou posvěceny oleje. Při této mši svaté, kterou koncelebruje 
arcibiskup se svými kněžími, veřejně obnovují své kněžské závazky. Zvu mládež a mi-
nistranty (jsou prázdniny) k účasti na této slavnostní mši svaté. Odjezd z vlakového 
nádraží v Zábřeze v 7.27 hod.                   P. Pavel Kaška

 OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY NEPŘETRŽITĚ bude v kostele 
sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k za-
myšlení, k projevení vděčnosti Bohu. Svůj čas k adoraci si prosím naplánujte dopředu. 
Ti, kdo jste ochotni rozdělit si 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 tradičně postarala mládež. Z pátku na sobotu nechť je to věcí ostatních.

P. František Eliáš

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Velikonoční prohlídky Farního muzea Zábřeh. V neděli 8. dubna 
v 10 hodin proběhne v prostorách věže chrámu sv. Bartoloměje v Zá-
březe vernisáž výstavy perníkových obrázků s velikonočními a jar-
marečními motivy. Výstava je druhou akcí z cyklu perníkových ná-
lepek ze sbírky Hugo Hohna, cukráře v Zábřeze. Věž bude otevřena 
do 12 hodin. Výstava potrvá do konce července.                 Aleš Pátek

 Velikonoční výstavka. Atmosféru tradičního velikonočního posezení bychom v le-
tošním roce rádi oživili uspořádáním výstavky s tématikou největších svátků jara - veli-
konoc. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte kraslicemi, vazbami, dekoracemi, výšivka-
mi, pomlázkami, či jinými výrobky s tématikou velikonoc, přihlaste, prosím svoje ex-
ponáty do 6. dubna u pana Josefa Klimka na tel. 583 412 108, nebo mob. 731 465 717. 
Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnických hlasů budou tradičně oce-
něny.

 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 zajíma-
vostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. 
Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. Známé melodie k poslechu 
i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovol-
né. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 8. dubna do Katolického domu.          Josef Klimek



SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI můžete přijmout v Zábřeze v pondě-
lí 2. dubna a ve středu 4. dubna od 9.00 hod., ve Svébohově v neděli 1. dubna po mši 
svaté, v Jedlí v neděli 1. dubna po bohoslužbě křížové cesty, v Jedlí v neděli 1. dubna po bohoslužbě křížové cesty, v Jedlí v Postřelmůvku v pondě-
lí 2. dubna od 17 hod., v Hněvkově v pondělí 2. dubna v 17.30 hod. a v Drozdově ve 
středu 4. dubna od 17 hod., v Ráječku v úterý 3. dubna v 7.30 hod., v Rovensku v úte-
rý 3. dubna v 17 hod., ve Václavově v úterý 3. dubna v 17.30 hod. 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek 5. dubna: Jedlí 16.00; Zábřeh 16.00, Svébohov 18.00, Klášterec 16.30 
Velký pátek 6. dubna: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod., velkopáteční obřady v 18 hod., 
Jedlí 16.00; Svébohov 18.00 hod., Klášterec 16.30 hod. 

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK VE FARNOSTI JEDLÍ bude v 9 hod. 

Bílá sobota 15. dubna: Jedlí 19.00; Zábřeh 21.00; Svébohov 21.30, Klášterec 18.30 hod. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8. dubna: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Jed-
lí 9.00; Svébohov 10.30; Maletín 15, Klášterec 7.20 hod. 
Sbírkou na Velký pátek nebo pokladničkou u Božího hrobu vybíráme 
na podporu věřících ve Svaté zemi, kteří jsou v mimořádně těžké situ-
aci. Prosím o velkorysost.              arcibiskup Jan

 ANDĚLÉ SE VRÁTILI DO ZÁBŘEHA. Od pondělí do 
středy minulého týdne osazovalo pět restaurátorů pod vede-
ním akademického malíře Jiřího Látala řezby andělů a zla-
cené ozdoby na původní barokní oltář v děkanském kostele 
sv. Bartoloměje v Zábřeze. Po velikonocích se do ateliéru re-
staurátorů vydá ještě poslední anděl. „Andělé“ prošli nároč-
nou terapií: po odstranění druhotných nátěrů, byli chemic-
ky ošetřeni přípravkem proti dřevokaznému hmyzu. Poté 
řezbář doplnil chybějící části jako například prsty na rukou 
či nohou. Tam, kde bylo dřevo řezeb silně poškozeno dře-
vokazným hmyzem a trouchnivěním, bylo třeba ho zpevnit 
napouštěním a máčením v roztoku speciálních pryskyřic. 
Poté pozlacovačka Radka Zahradníková obnovila původní zlacení. Návrat do Zábře-
ha a osazení na historický barokní oltář byl pro restaurátory posledním „bonbónkem“ 
a tečkou za složitým procesem obnovy a záchrany dědictví předků. 

STEJNĚ TAK PLYNULE POKRAČUJE RENOVACE VARHAN pod vedením varhaná-
ře Petra Strakoše. Opravu varhan završíme slavnostním koncertem v sobotu 26. květ-
na 2007.

Všem farníkům, kteří jakkoliv pomáhají v péči o chrám, ať už finanční či brigádnic-
kou pomocí, úklidem nebo při jednání s úřady a v dalších aktivitách farnosti, stej-
ně tak těm, kteří se dále vzdělávají ve své víře a jsou apoštolsky zapojeni, ať vzejde 
z těchto velikonoc nová síla a radost jako projev obnovené víry, naděje a lásky.

                                           P. František Eliáš
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V neděli 8. dubna na Vzkříšení - sbírka na kněžský seminář.

SBÍRKY Z NEDĚLE 25. BŘEZNA
Zábřeh 10.170, Jedlí 12.100 (na opravy), Klášterec 1.970, Svébohov 1.650 Kč. 
Dary Zábřeh: na Haiti 4.200 Kč, na chrám sv. Barbory 2.500 Kč, na opravy 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.              P. František Eliáš

Na chrám sv. Barbory bylo v měsíci březnu darováno 2.216 Kč. Celková částka včet-
ně daru činí od počátku 248.539 Kč. „Pán Bůh zaplať.“ 

 Jitka Karešová a Marie Hrubá
 SOBOTNÍ VEČEŘADLO začíná od soboty 31. 3. v 18 hod.                Jitka Karešová

 VÝZVA. V úterý 3. dubna bude úklid kostela před velikonočními svátky. Prosím 
ochotné ženy, aby přišly na osmou hodinu. 
V pondělí 2. dubna po mši prosím, aby přišli muži, kteří by mohli omést stěny od 
prachu a od pavučin.              P. František Eliáš

 TOULAVÁ KAMERA V ZÁBŘEZE. Věž chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze před 
nedávnem navštívila „Toulavá kamera”. Premiéra pořadu poběží dle sdělení produ-
centů tuto neděli 1. 4. v 10.00 hodin, reprízy pořadu ve středu ve 14.05 a ve čtvrtek 
v 2.30 hod. po půlnoci.           Na setkání u obrazovek se těší zvoníci

 Pojeďte s námi na sv. Hostýn. Na sobotu 14. dubna Vás zveme na tradiční jar-
ní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo. Na zpáteční cestě se zasta-
víme ve Velké Bystřici a zde navštívíme farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele a setká-
me se s někdejšími zábřežskými kaplany P. Josefem Opluštilem a P. Pavlem Vich-
lendou. 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 akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

 MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, zejména Vás bychom rády po-
zvaly na setkání s paní Růženou Fialovou, koordinátorkou hnutí „Modlitby matek 
v ČR.“ 
 Jistě si často uvědomujeme svoji zodpovědnost za naše děti, přemýšlíme o je-
jich budoucnosti, o nástrahách a pokušeních, které je obklopují, ale zároveň cítí-
me své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Právě proto bychom chtěly 
sebe i Vás prostřednictvím tohoto setkání povzbudit ke společným modlitbám za své 
děti, za vnoučata. Jako jednu z cest Vám chceme nabídnout spiritualitu „Modliteb 
matek“, která je přitažlivá svojí jednoduchostí, je osvobozující a bezpochyby přináší 
mnoho požehnání do rodin.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 19. 4. 2007 ve farním kostele. Zahájíme je slavením 
mše svaté v 16.00 hod. a na ni pak navážeme přednáškou.

                                Za zábřežskou skupinku MM Lenka Hamplová



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

POŘAD BOHOSLUŽEB
Zelený čtvrtek: Postřelmov 18.00, Lesnice 18.00, Chromeč 16.30, Dlouhomilov 
16.30 hod.
Velký pátek: Postřelmov 18.00, Lesnice 16.30, Dlouhomilov 18 hod.
Bílá sobota: Postřelmov 20.00, Lesnice 18 hod.
Neděle velikonoční: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11, Chromeč 11 hod.
Pondělí velikonoční: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Sudkov 11, Hrabišín 11 hod.

 Prosím dlouhomilovské farníky, aby se zúčastnili večerní bohoslužby na Bílou 
sobotu v Lesnici, kde také bude posvěcen paškál z Dlouhomilova.
 Příležitost ke sv. zpovědi bude mimořádně v Postřelmově v úterý od 17.00, 
v Lesnici v pondělí od 18 hod.
 Od Velkého pátku začíná modlitba novény k Božímu Milosrdenství, která nás 
uvede až ke slavení neděle Božího Milosrdenství tj. druhá velikonoční neděle.
 O neděli velikonoční je sbírka na kněžský seminář. Peníze z pokladničky u Bo-
žího hrobu jsou odesílány jako náš příspěvek na svatou zemi.
Požehnané Velikonoce a radostnou jistotu z Kristova vítězství nad hříchem a smrtí přeje 
a vyprošuje                                                                                            P. Vladimír Jahn

            ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. března 2007: Štíty 2.180, Cotkytle 1.220, Horní Studénky 
1.250 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. Stanislav Suchánek

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek:  Štíty 18, Horní Studénky 18.30, Cotkytle 16.30 hod. 
Velký pátek:  Štíty 18, Horní Studénky 18.30, Cotkytle 16.30 hod.
Bílá sobota:  Štíty 21.30, Horní Studénky 20.30, Cotkytle 19 hod.
Neděle vzkříšení:  Štíty 9.00, Horní Studénky 9.00, Cotkytle 11.00 hod. 
Velikonoční pondělí: Štíty 9.00, Horní Studénky 7.30, Cotkytle 11.00 hod.

Všem farníkům přeji požehnané prožití svátků velikonočních.    P. Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 25.března 2007: Lubník 750; Tatenice 2.310, Hoštejn 3.000, Ko-
sov 760.

VELIKONOČNÍ OBŘADY
Zelený čtvrtek:  Lubník 16.00, Tatenice 17.30, Hoštejn 19.30 hod.
Veký pátek:  Lubník 16.00, Tatenice 17.30, Hoštejn 19.30 hod.
Bílá sobota:  Tatenice 19.00, Lubník 21.00 hod.
Neděle vzkříšení:  Hoštejn 6.00, Tatenice 8.40, Lubník 10.00 hod.
Pondělí velikonoční: Hoštejn 7.00, Kosov 8.00, Lubník 10.00, Tatenice 11.00 hod.

Požehnané Velikonoce přeje P. Jaroslav Přibyl



FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka v neděli 25.března byla ve výši 3.085 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.      P. František Janhuba

BOHOSLUŽBY:
Květná neděle: Zvole 10.15, Jestřebí 8.30 hod. 
Zelený čtvrtek: Zvole 17.30, Jestebí 19. hod. 
Velký pátek:  Zvole 17.30 hod. 
Bílá sobota: Zvole 18.30 hod. Farní kostel otevřen od rána každý den. 
Hod Boží velikonoční: Zvole 10.15, Lukavice 8.30 hod. Ve farnosti Zvole se po 

týdnu střídá mše svatá v Jestřebí a v Lukavici. 
Požehnané Velikonoce. Zmrtvýchvstalý Spasitel ať zapálí oheň lásky ve vašich srdcích. 

Přeje P. František Janhuba. 

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 25. března: Mohelnice 4.452; Úsov 585; Studená Loučka 444 Kč.
 Všem farníkům radost ze světla Velké noci a požehnání vyprošuje P. Petr Šimara

  

Vzkříšený Kriste, který kámen pronikáš, pronikni i naše srdce jistotou lásky a spase-
ní,jenž nabízíš těm, kdo Tě přijmou za společníka na cestě do Emauz našich dnů.Tuto ra-
dost ze vzkříšení Pána vám přeje P. Josef a P. Pavel z Velké Bystřice

  

VZDĚLÁVACÍ KURZ. Další přednáška vzdělávacího kurzu, v pořadí již pátá, 
bude tentokrát rozdělena do dvou dnů. V neděli 15.4. 2007 v 17.30 hod. se se-
jdeme v Katolickém domě, kde se uskuteční první část přednášky s názvem – 
„MODLITBA“. Druhou část si pak vyslechneme v pondělí 16.4. 2007, 
a to od 16.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Přednáška bude ukonče-
na adorací před Nejsvětější svátostí. O tom co není modlitba, o pře-
kážkách v modlitbě a o modlitbě samotné bude promlouvat otec Lev 
Eliáš.

 Srdečné pozvání patří všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, kte-
ří se chcete o rozhovoru a setkání se svým Stvořite-
lem něco více dozvědět nebo prohloubit své dosa-
vadní poznání. 

Mgr. Luděk Diblík

MISIE NA HAITI – 6. část pokračování 
bude v příštím čísle FI. 

P. František Eliáš



SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE
V Táboře mohou být všichni … (inspirováno 1Kor 12)

INFO O MOZAICE, MOZAIKA PRO TÁBOR JE...
...název akce, jejímž cílem je podpořit Celostátní setkání mládeže v Táboře. Naším 
záměrem je, aby se dílek mozaiky dostal ke každému člověku, který chce následovat 
Krista. Mozaika pro Tábor je veřejná sbírka (25.2. 2007 - 31.8. 2007), pomocí které 
chceme zajistit část finančních prostředků pro letošní setkání tisíců mladých křesťanů 
z Čech a Moravy. Myšlenkou však není jen snaha materiálně podpořit setkání. Je zde 
možnost a výzva zapojit se do společenství církve s mladými prostřednictvím modlit-
by a duchovní přítomnosti na setkání v Táboře, vědomím, že ve své víře nejsme osa-
moceni. 
 Podstatou celé sbírky je prodej jednotlivých dílků (cena 50,-Kč) velké mozaiky, kte-
rá symbolizuje setkání mladých, ale také jednotu celé církve. V Zábřeze si můžete za-
koupit dílky mozaiky v sakristii kostela sv. Bartoloměje.                P. Pavel Kaška

MODLITBA ZA SETKÁNÍ
 Ježíši Kriste, Ukřižovaný a Vzkříšený, v Tobě poznáváme lásku, jakou si nás Otec 
zamiloval. Prosíme Tě, dej, ať se v Tvé živé přítomnosti, kterou zakoušíme ve společen-
ství církve, učíme milovat své bratry a sestry. Podle svého slibu vylij na všechny Ducha 
Svatého, který nás naučí velkodušnosti a praktickým skutkům lásky k bližním.
 Pak s rozechvěním budeme moci pravdivě vyslovit, že Tě milujeme nade všechno. 
Zvláště Tě prosíme: Požehnej mladým lidem, kteří se setkají v Táboře, aby se stali vě-
rohodnými svědky Tvé lásky všude, kam je posíláš. Maria, Jitřenko spásy a Matko círk-
ve, přiviň nás na své mateřské srdce, chraň nás na cestách života a přiveď nás k Ježíši.                                                                                             
                                                                                                                                      Amen

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE LETOS V BRNĚ
Brno výstaviště BVV, 25. – 29. července 2007

Letošní 18. ročník katolické charismatické konference se uskuteč-
ní poprvé v moravské metropoli - Brně. Hlavní program proběhne 
v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad 
konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a 
také hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Program 
konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a boho-
služby. Pozvání na konferenci přijali letos tito přednášející: Archimandrita Sergiusz 
Gajek, misionář a apoštolský vikář řeckokatolické církve pro Bělorusko, dále P. Cy-
ril Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D., S. M. Veronika Barátová z Komunity Blahoslaven-
ství, Mons. ThDr. Michael Slavík, PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., Mons. Mgr. 
Tomáš Holub, PhDr. Josef Zeman, CSc., Petr Hejl, DiS., z diakonie Betlém, R. D. 
Angelo Scarano, S.L.L. a další. Podrobné informace k organizaci a programu, včet-
ně elektronické přihlášky, najdete na internetu na www.cho.cz nebo si je vyžádej-
te na tel. čísle 777 087 736, e-mail: konference.brno@email.cz, Pavlína Pastyříková, 
Puchýřova 13, 628 00 Brno.



DUBEN V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
1. 4. Čas pro tebe. Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví  15.00
2. 4. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
3. 4. O perníkové chaloupce 9.00
 Pohádkový muzikál pro MŠ v podání souboru SVĚTÝLKO. 
3. 4. O perníkové chaloupce 9.00
 Pohádkový muzikál pro MŠ v podání souboru SVĚTÝLKO. 
3. 4. O perníkové chaloupce 9.00

4. 4. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
5. 4. Dětský klub Barvínek 9.30
8. 4. Velikonoční beránek 14.00
 Přátelské posezení při tradičním velikonočním pokrmu a moravských ví-

nech. Velikonoční zvyky – malování kraslic, zdobení perníčků, pletení po-
mlázek. Velikonoční výstavka. Hraje Vašek a Petr. Vstupné dobrovolné.

10. 4. Klub maminek. Volný program. 9.00
11. 4. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
12. 4. Dětský klub Barvínek 9.30
14. 4. Hostýn, Velká Bystřice 7.00
 Návštěva významných sakrálních památek. Odjezd z Valové. 
16. 4. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
18. 4. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
19. 4. Dětský klub Barvínek 9.30
22. 4. O mešním víně od A do Z. Přednáška Mgr. Milana Palkoviče 16.00
23. 4. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
24. 4. Klub maminek. Příprava na Pohádkový les 9.00
25. 4. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
26. 4. Dětský klub Barvínek 9.30
30. 4. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00

JARNÍ BURZA
dětského oblečení, obuvi, sportovních potřeb a hraček
Pondělí 16. 4. Příjem zboží 9.00 – 12.00    14.00 – 19.00
Úterý  17. 4. Prodej zboží 9.00 – 12.00    14.00 – 18.00
Středa 18. 4. Výdej zboží          17.00 – 18.00

Bližší informace na 731 626 526

Na květen připravujeme
13. 5. SVÁTEK MATEK – sváteční odpoledne 13. 5. SVÁTEK MATEK – sváteční odpoledne 13. 5. SVÁTEK MATEK

s kulturním programem
19. 5. POHÁDKOVÝ LES – tradiční setkání 

s pohádkovými postavičkami a násled-
ným posezením s celou řadou atrakcí

VÝSTAVY
20. 4.- 29. 4. 2007
Štěpán Trochta - mučedník dvou totalit

Více informací najdete na www.katak.cz    


