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2. 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

I k nám dnes mluví Pán: 

„Pokoj vám!“

On sám je naším pokojem. 

Od apoštola Tomáše 

se učíme odpovědi víry: 

„Pán můj a Bůh můj!“

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 118 
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky 
1: SK 5,12-16                    2: J 1,9-11A.12-13.17-19        Ev: JAN 20,19-31
Ordinárium: latinské č. 509           příští neděli Olejníkovo č. 502



NEDĚLE 15. dubna SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 Svátek, který v roce 2000 ustanovil papež Jan Pavel II., 
na základě soukromého zjevení sestry Faustýny Kowalské.
 Neděle Božího milosrdenství připadá na druhou neděli 
velikonoční právě proto, že se o ní čte evangelium sv. Jana 
o ustanovení svátosti smíření. Tato neděle je tedy především 
poděkováním za tuto svátostnou instituci a připomenutím, 
že je třeba usilovat o zásadní renesanci osobní zpovědi. Prá-
vě k ní se vztahuje zaslíbení božského Spasitele o dnešním 
svátku.

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZÁBŘEŽSKÉ FAR-
NOSTI bude v úterý 17. dubna v 18.30 hod. v Katolickém 
domě v Zábřeze.                P. František Eliáš

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve středu 18. dubna 
v 17 hod. v klubovně.              Marie Šanovcová

 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 sejdeme 
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 ukončena adorací před Nejsvětější svátostí. O tom, co 
není modlitba, o překážkách v modlitbě a o modlitbě samotné bude promlouvat otec 
Lev Eliáš.               Mgr. Luděk Diblík

 MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, ještě jednou Vás chceme touto 
cestou pozvat na příjemné setkání s paní Růženou Fialovou, koordinátorkou hnutí 
„Modlitby matek“ v ČR. Často si uvědomujeme svoji zodpovědnost za naše děti, pře-
mýšlíme o jejich budoucnosti, o nástrahách a pokušeních, které je obklopují, ale záro-
veň cítíme své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. A proto bychom chtěly 
sebe i Vás prostřednictvím tohoto setkání povzbudit ke společným modlitbám za své 
děti a 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., která bude obětována za naše děti. Na bohoslužbu pak naváže 
přednáškou paní Růžena Fialová.              Za zábřežskou skupinku MM Lenka Hamplová

 ŠTĚPÁN TROCHTA – MUČEDNÍK DVOU TOTALIT. Spolek Metoděj Zábřeh 
a Sdružení salesiánských spolupracovníků si vás dovolují pozvat na výstavu věnova-
nou kardinálu Štěpánu Trochtovi. Výstava o jeho životě představuje vzdor svobodné-
ho člověka dvěma totalitním mocím: nacistické a později komunistické. Výstava se 
uskuteční pod záštitou senátora Ing. Adolfa Jílka a bude zahájena v Katolickém domě 
v Zábřeze v pátek 20. dubna slavnostní vernisáží v 18. hodin a potrvá do 29. dubna. 
Úvodní slovo pronese spoluautor výstavy Jiří Kučera.



Pozor změna – vzhledem k vernisáži výstavy o Štěpánu Trochtovi začne večerní 
mše sv. v pátek 20. dubna již v 17.00 hodin.

 O MEŠNÍM VÍNĚ OD A DO Z PODRUHÉ. Po loňské, úspěšné premiéře 
přednášky Mgr. Milana Palkoviče, při které jsme se dozvěděli mnohé o pěstování 
a zpracování vína pro bohoslužebné účely připravujeme na neděli 22. dubna její 
volné pokračování. Součástí přednášky bude i ochutnávka francouzských, ital-
ských, izraelských, německých, portugalských a španělských mešních vín. Začá-
tek v 16 hodin v Katolickém domě, vstupné dobrovolné, cena ochutnávky 90 Kč. 
A závěrem doporučení – protože kapacita ochutnávky je omezena, rezervujte si 
místa na tel. 583 412 108, nebo mobil 731 465 717

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

 V pátek 20. dubna 2007 se uskuteční přednáška pana Petera Moréeho na téma 
CÍRKEV A REŽIM NA KUBĚ. Dr. Peter Morée pochází z Nizozemska, od devade-
sátých let žije v České republice. Pracuje jako odborný asistent na Evangelické teo-
logické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se českým církevním dějinám 
s důrazem na problém sekularizace a na vztah mezi církvemi a státem v období 
totality. 
 Při návštěvě Kuby v roce 2005 zkoumal postavení a potřeby tamějších věřících, 
kteří vytvářejí jak oficiální, tak i neoficiální křesťanská společenství. 
Přednáška s besedou a promítáním fotografií proběhne v pátek 20. dubna od 
18.00 v kině Retro, Zábřeh, Farní ulice 14. 

SVATOVOJTĚŠSKÉ OSLAVY V KATEDRÁLE A POUŤ DĚKANÁTU ZÁBŘEH 
Letošní pouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání se 
uskuteční současně s oslavou 1010 let od smrti sv. Vojtěcha v so-
botu 21. dubna. Začátek společného programu v olomoucké ka-
tedrále v 16 hod. Ze Zábřeha bude vypraven autobus, prosíme 
poutníky, aby se co nejdříve nahlásili u paní Ludmily Korgero-
vé (tel. 583 414 512) Odjezd autobusu z Valové ve 13 hod., cena 
100 Kč. Cestou se zastavíme v bazilice Navštívení Panny Marie na 
Svatém kopečku u Olomouce.           P. František Eliáš

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA. První májovou sobotu, 5. května vás zveme na pouť 
do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod., program pouti, jako obvykle. Hlásit 
se můžete na tel. 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové. 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO MINISTRANTY
 - sobota 12. 5.  Ministrantský den v semináři
 - neděle 20. 5.  Výlet do Jeseníků s otcem Františkem a Pavlem
 - 1. – 3. 6.  Tradiční víkendový pobyt ve Starém Městě 
 Na ministrantský den v semináři (12. května) je nutno se přihlásit na nástěnce 
v sakristii, kde jsou uvedeny i podrobnější informace.             Marek Hackenberger
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SBÍRKY Z NEDĚLE 8. DUBNA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ
Zábřeh 22.150, Jedlí 5.600, Klášterec 5.530, Svébohov 5.030, Postřelmůvek 1.380, 
Hněvkov 500, Maletín 2.100, Vyšehoří 250 Kč. 
SBÍRKY NA SVATOU ZEMI: Zábřeh 19.010, Svébohov 2.000, Klášterec 810, Jed-
lí 2.800 Kč. 
Dary Zábřeh: na Haiti 15.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

Dary na lepru. Ze Zábřeha byla dne 9. dubna 2007 předána částka 3.550 Kč 
a z farnosti Jedlí 2.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“      Marie Zíková

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH
 VELEHRAD 2007 – duchovní pobyt pro ženy a dívky
Duchovní cvičení pro ženy a dívky pod duchovním vedením P. Lva Eliáše pro-
běhne v novém termínu ve dnech 6.května (neděle večer) – 11. května (po obědě) 
v exercičním domě Stojanov. Cena za pobyt a stravu činí 1 600 Kč. Doprava na Ve-
lehrad bude individuální, popřípadě společně vlakem. Přihlásit se můžete na tel. 
731 626 526.                 Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, SPORT. 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       Kontakt: 731 626 526

VELIKONOČNÍ OZVĚNY Z FARNOSTI BAIE DE HENNE
 Tady na Haiti jsou Velikonoce jistě největším svátkem roku a církevní náboj se 
z nich zatím ještě nevytratil.
 V utrpení Krista lide prožívají svoje vlastni utrpení i životní zklamání. Velko-
páteční Křížová cesta se tak stává pro chudé Haiťany lékem na jejich životní situ-
ace a bolesti a jako každý rok se jí, u mne ve farnosti, jistě účastní celá vesnice. 
V tento den se nikdo z vesničanů 
neodváží pracovat nebo jinak na-
rušovat ráz tohoto svátku a i lidé, 
kteří se jinak života Církve neúčast-
ní, respektují naprostý klid. Jakoby 
utrpení pro ně mělo větší smysl, 
než samotné Kristovo vítězství nad 
smrti. 
 Z Velikonočních svátků je tu 
tak cítit jakýsi pokoj, který nic ne-
ruší a tento pokoj vám i já ze srdce 
přeji.               P. Roman Musil OMI.



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 V Lesnici bude ve středu 18. dubna po mši svaté, to je asi v 18.45 hod. biblická ho-
dina. Všichni jsou srdečně zváni.
 V Postřelmově se uskuteční v neděli 22. dubna od 15.00 hod. v učebně na faře 
FARNÍ VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ (s dojídáním beránka). Připravuje se také program FARNÍ VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ (s dojídáním beránka). Připravuje se také program FARNÍ VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ
pro děti.                                  P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 8. dubna NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 6.250 Kč, na Svatou zemi 1.620 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.            P. František Janhuba

 V neděli 15. dubna bude mše svatá ve ZVOLI v 10.15 hod. a v JESTŘEBÍ v 8.30 hod.
 Po dobu oprav kaple v Lukavici, to znamená asi 5 týdnů, kdy se připravujeme na 
70 výročí postavení a vysvěcení kaple, v Lukavici mše svaté nebudou. 

Pán Bůh zaplať za všechno, co jste věnovali pro krásu svátku Zmrtvýchvstání Ježíše Kris-
ta – Velikonoc – ve farním kostele ve Zvoli.                          P. František Janhuba

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 8. DUBNA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ: Štíty 5.800, Cotkytle 1.600, 
Horní Studénky 3.400 + dar 5.000 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

 V pátek 20. dubna 2007 vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech 
Chrámový sbor kostela sv. Václava v Lanškrouně pod vedením Mgr. Jamily Uhlířové.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY Z NEDĚLE 8. DUBNA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ: Lubník 1.040, Tateni-
ce 1.870, Hoštejn 2.450, Kosov 800 Kč
SBÍRKY NA SVATOU ZEMI: Lubník 1.200, Tatenice 900, Hoštejn 810 Kč
  „Pán Bůh zaplať.“              P. Jaroslav Přibyl

 SETKÁNÍ BÝVALÝCH BIŘMOVANCŮ bude na faře v Tatenici v pátek 20. 
dubna v 19.30 hod. Jste srdečně zváni.

 POUŤ DO KATEDRÁLY. Odjezd autobusu: Lubník 13.00, Tatenice 13.10, Hoštejn 
13.15, Kosov 13.20 hod. 

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 8. DUBNA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ: Mohelnice 9.939; Úsov 
2.606; Studená Loučka 945 Kč.

SBÍRKY NA SVATOU ZEMI: Mohelnice 6.060, Úsov 582 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                   P. Petr Šimara

 POZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY. V pondělí 16. dubna v 18 hod. 
se v kostele sv. Tomáše Becketa uskuteční koncert pěveckého sboru „The Holy Child 
School Killiney (Irsko) a sboru Arietta ZUŠ Mohelnice.                Srdečně zveme



NAŠE CESTA
DO MISIJNÍ FARNOSTI BAIE DE HENNE NA HAITI  (7. část)
 Na vyvýšeném místě za vesnicí se rozpro-
stírá areál nově budované školy s přilehlými 
budovami. Práce pokračují ve svižném tempu. 
Okolo školy již z části stojí zeď ze štípaného 
vápence, který místní lidé (kameníci) lámou 
všude kolem. Zedníci pak z tohoto materiálu 
zeď stavějí. Pro oko působí úhledně a příjem-
ně. Hned za zdí začíná cesta necesta, rádoby 
hlavní silnice. K moři je to snad 100 metrů. 
A právě tam, v útesech pod hladinou moře vy-
věrají z travertinového podloží prameny slad-
ké vody. Možná, že si toho všimnul i francouz-
ský misionář, který základy školy umístil do 
blízkosti zdroje sladké vody. Tato voda je stá-
le zalévaná vlnami z moře, bahnem a špínou. 
Vodu pijí zvířata i lidé.
 Prameny jsou jediným přirozeným zdro-
jem vody pro vesničku „Malá u moře“, od-
kud k nim plují vesničané na svých oplach-
tovaných lodičkách a v barelech si ji odvážejí 
domů. 
 S P. Romanem jsme se dohodli, že tyto 
prameny bude třeba „zkulturnit“. Aby se tak stalo, stačí v moři postavit několik metrů před 
útesy hráz ze štípaných kamenů. Prameny jsou tak vydatné, že se dokáží brzy sami vyčis-
tit a mořskou vodu vytlačit za hráz. Ve čtvrtek po ránu jsme dali do vesnice signál, že se 
u pramenů bude pracovat. Jelikož většina obyvatel jsou nezaměstnaní, před osmou hodi-
nou ranní už bylo u pramenů několik desítek lidí. Pracovat chtěli i malí kluci. Vybrali jsme 
na 20 mužů, se kterými jsme ten den začali spouštět z útesů balvany do moře. Na postavení 
hráze bylo potřeba na 100 kubických metrů kamene. Měli jsme k dispozici 2 železné tyče, 

10 kladiv a elán těch 20 mužů. 
   Postupně jsem začal některé rozli-
šovat jménem. První mě zaujal Bra-
níz. Drobný pořízek, nesmírně silný 
a houževnatý. Dokázal s perlíkem vy-
trvale rozbíjet balvany na menší, až se 
s nimi dalo pohnout. Když už byl una-
vený, začal si zpívat. Při té chabé stravě 
nevím, kde k tomu bral sílu. 
   O místních lidech se nedá říct, že ne-
umí nebo nechtějí pracovat. V zásadě 
jim chybí zkušenost se složitějšími čin-
nostmi a proto i schopnost složitější 
práce zorganizovat. Střední generace 
je ještě negramotná.   P. František EliášDostavená hráz


