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neděle božího milosrdenství

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

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 2,42-47 2: 1 Petr 1,3-9
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

Ev: Jan 20,19-31
příště Břízovo č. 503

Ježíšova slova a jeho „znamení“
nejsou minulostí.
Jsou přítomny v Církvi
a ve svátostech.
I dnes k nám Pán hovoří:
„Pokoj vám!“
Naším pokojem je on sám
a od apoštola Tomáše
se učíme odpověď víry:
„Pán můj a Bůh můj!“
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SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ustanovil papež Jan Pavel II. v roce 2000
na druhou neděli velikonoční. Ta letos připadá na 30. března.
Mají-li mít věřící užitek z velkých darů, které chce Pán dát každému člověku, je
třeba, aby byli v milosti posvěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném hříchu, aby plnili podmínky úcty k Božímu Milosrdenství (důvěra a činná láska k bližnímu) a přistoupili v ten den k „prameni života“ čili ke sv. přijímání.
VARHANNÍ KONCERT. Tuto neděli 30. března v 16 hod.
jste srdečně zváni do kostela sv. Bartoloměje na varhanní
koncert Radima Diviše „Dejte si Bacha“.
Program: J. S. Bach Preludium a fuga D-Dur; Franz Liszt
„V Sixtynske kapli“; F. Mendelssohn Sonata A-Dur; Franz
Liszt Variace na téma z Bachovy kantáty „Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen“; J. S. Bach Crucifixus v misi h-moll
Tuto neděli změna času.
V pondělí 31. března je Slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v Zábřeze v 9.40 hod.
PRVNÍ DUBNOVÁ MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ (5. 4.) Za obvyklých podmínek bude ze zábřežské farnosti vypraven autobus. Fatimský apoštolát v Koclířově slaví tuto neděli 150. duchovní obnovu první mariánské soboty.
Program tohoto jubilea bude slavit s P. Janem Linhartem, spirituálem kněžského
konviktu v Olomouci. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 583 414 512.
KRÁLOVNA ESTER. Prvním příspěvkem Spolku Metoděj Zábřeh k probíhajícímu roku bible se v úterý 8. dubna stane scénické zpracování starozákonní Knihy Ester.
Biblický příběh vypráví o židovské dívce, která se stala prostřednicí Hospodinovy záchrany židovského národa určeného k vyvraždění. Interpretace biblického textu
se ujme herečka Martina Pavlíková. Režijní vedení napínavého příběhu o věrnosti, odvaze a obětavé lásce, Igor
Dostálek. Atmosféru představení dotvoří scéna a kostýmy výtvarníka J. Jemelky
a hudební doprovod členů Rapsodického divadla. Začátek v 19 hodin, vstupné
80 Kč.
Josef Klimek

Ohlášky

V měsíci dubnu vstoupí do stavu manželského v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

v sobotu 5. dubna Filip Holzer a Martina Malátová
v sobotu 19. dubna
Lukáš Vodička a Veronika Johnová
Miroslav Večeřa a Veronika Vernerová
Daniel Jílek a Lenka Janhubová
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TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ
ke kněžství a k zasvěcenému životu 6.4. – 13.4. 2008
Drazí bratři a sestry,
každoročně se na pozvání Svatého otce koná Světový den
modliteb za povolání. Je to výroční ozvěna Ježíšových slov:
„Žeň je hojná, ale dělníků málo, proste Pána žně…“ Toto Ježíšovo slovo nás všechny jasně zavazuje; samozřejmě ne pouze jedenkrát za rok a ne pouze při oficiálních celosvětových modlitebních dnech za povolání, ale každý den, doma, v rodinách,
ale i v osobních modlitbách. Takto se může každý nepřímo
zúčastnit získávání povolání pro církev. Všichni jsme spoluzodpovědni za církev a její budoucnost…
Pro letošní světový den modliteb vybral Svatý otec název: „Povolání ve službě církve – misijní poslání“. Všimněme si dvou
věcí: je tu řečeno „za povolání“, ne pouze „za kněžská a řeholní povolání“, ale za všechna misijní povolání nebo lépe řečeno
za „všechna povolání v misijní službě církve“. V dalších odstavcích pak papež připomíná různé druhy „poslaných“ na pole Božího království:
apoštoly, učedníky, kněze, muže a ženy, kteří „pohnuti působením Ducha sv. si
volí radikální způsob života podle evangelia“. Má na mysli řeholníky a řeholnice
patřící do různých institutů, které Duch sv. v dějinách církve vzbuzoval. K nim
musíme přiřadit velké zástupy osob, které zasvěcují svůj život Bohu v různých
moderních „řádech“, tzn. v moderních církevních hnutích, schválených církví.
Duch sv. je vyvolal v život pro obnovu církve dnes. Jan Pavel II. o nich mluvil jako
o prozřetelnostním jevu dnešní církve. Je jich více než 150. Jejich členové žijí Boží
slovo a vydávají o něm svědectví svým každodenním životem tam, kam jsou postaveni. Je jich hodně přes milion.
Přitom si uvědomujme, že misijní práce v církvi nejsou jen nějaké oficiální aktivity, které dělají kněží a řeholníci. Žádný pokřtěný si nemůže ponechat obdržený dar víry jen pro sebe, musí jej dávat dál, především svědectvím svého života
z evangelia. A to není málo. To je kromě modlitby za práci těch, kdo jsou přímo ve
službě církve, základní povinností všech pokřtěných. A pak je tu veliká síla církve
– nemocní a trpící, kteří spojují své každodenní bolesti a trápení s utrpením Kristovým a obětují je za všechny, kdo jsou v misijní službě církve.
Za všechny osoby, které přijaly povolání v přímé službě církve a zasvěcené misijní
službě v Božím království, se v tyto dny modleme. A přitom pamatujme: my můžeme velmi intenzivně rozsévat, ale růst dává Bůh…
		
Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský
Modleme se, aby v církvi nikdy nechyběli ti, kdo by v kněžské službě pracovali oddaně a s láskou na posvěcování Božího lidu.
Modleme se, aby v žádné křesťanské obci nechyběl pastýř, který by hlásal evangelium, slavil Eucharistii, vyučoval ve víře a posiloval trpící.
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CÍRKEV V SOUŽITÍ SE SYNAGOGOU
Na scénu svého života a světových dějin vstupuje Kristova církev v národě židovském, na území tehdejší Palestiny, dnešního Izraele v roce 33 našeho letopočtu z přijetí Ježíše Krista jako Spasitele. Její začátky se utvářely ve spolužití se synagogou.
Slovo synagoga je řecký název a má dva významy:
Je to dům shromáždění či sobotní síň nebo modlitebna. Ústředním chrámem
Židů byl chrám v Jeruzalémě. Ten však v dějinách vždy neexistoval a když byl postaven byl dvakrát zbořen: Šalamounův roku 587 před Kristem, Herodův v roce 70
po Kristu. Židé, roztroušení po celém světě potřebovali se shromažďovat ke čtení
Zákona, Tóry, k modlitbě, k obětem, k vyučování, potřebovali místo k uchování svatých knih. A tak začali pro tento účel stavět synagogy. Jejich počátek souvisí s babylonským zajetím. Synagogy byly časem v každém městě, kde žili Židé. Měly nahradit jediný chrám židovský, upevnit jeho vliv, když trval a nahradit ho, když byl
zbořen. Synagoga byla VLAST V CIZINĚ.
Slovem synagoga se potom přeneseně nazývá celé prostředí židovské s jeho vírou, bohoslužbou, tradicemi, oběťmi a vůbec s celou duchovní výbavou. V určitém
předstupni byla synagoga už „církev před církví“, byť ve stavu pro nás nedokonalém. Pouhý stín jasného těla dokonalé církve, stín věcí budoucích (Kol 2,17), skutečnost proti pouhému stínu.
Synagoga, církev to starozákonní, neměla a logicky ještě nemohla mít „hlavu“,
vtěleného Syna Božího. Její náboženské úkony byly pouhými stíny křesťanských
svátostí, které působí „ex opere operato“ (ze své vnitřní síly).
Četné oběti synagogy (nekrvavé – olej, chléb, víno, obilí..., ale i krvavé – býk,
kozel, beránek...,) byly sice skutečné oběti, ale neměly sílu zhladit hříchy ani jedince, ne tak celého lidstva.
Starozákonní bohoslužebný řád měl platnost potud, pokud připravoval na řád
nový. Kněžstvo nedosahovalo hodnoty kněze Melchizedechova, který byl přinášením oběti chleba a vína předobrazem dokonalého kněze Ježíše Krista a kněží novozákonních. Vlastní založení církve Kristovy mělo za následek, že tělesný Izrael
přestal reprezentovat Izrael duchovní a na jeho místo byl povýšen lid Boží Nového
zákona z každého národa, země a pokolení (Mat 7,11-12) - Církev.
Chrám v Jeruzalémě, hmotná to stavba chrámu
dole na zemi, je připomínkou tajemství božského
příbytku nahoře na nebi, z něhož vyzařuje požehnání dolů. Chrám byl středem náboženského i národního života. Sám Ježíš chrám miloval, chodil tam
jako poutník, tam se modlíval ke svému nebeskému
Otci, tam hlásal pravdy svého evangelia a tyto pravdy učil. A když v budoucnu viděl jeho zničení, zaplakal. Také apoštolé, Maria a první vyznavači, chrám
navštěvovali, i když pomalu se od něj odpoutávali.
Prvním křesťanům byly chrámem jejich domy, kde
se scházeli, vzdělávali ve víře a konali bohoslužby.
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Snad prvým takovým domem církve byl dům Petrův v Kafarnau (Mat 7,14) naproti
majestátní židovské synagogy, která je dnes součástí archeologického areálu. Na vykopávkách Petrova domu, který se postupně měnil v dům církve (domus ecclesiae),
je dnes vybudován katolických chrám.
Ježíš nepřišel zákony synagogy zrušit, to staré nevylučuje, ale překračuje směrem k všeobecnosti, naplňuje je, doplňuje a zdokonaluje. Kde je pohled a prosba
k Duchu svatému, kterého poznala plně a teprve křesťanská církev, tam lze jasněji
a dokonaleji naplňovat ideál pravé církve, takže tam může zavládnout více jednoty,
lásky, radosti i krásného a oblažujícího společenství bratří a sester.
Je přirozené, že stín synagogy nedosahuje jasnosti světla, že pravá církev Kristova ji předčila ve vší své výbavě.Víra v jednoho Boha byla už od počátku základem
života národa židovského a jeho náboženství. Je to dar celému světu. Tajemství jednoho Boha ve třech osobách jako Otce, Syna a Ducha svatého bylo zjeveno teprve
v Novém zákoně. Z toho plynuly další důsledky ve vztahu Kristovy církve a synagogy. Křesťané uznávali Ježíše za slíbeného Mesiáše a považovali se za pravé Izraelity.
Též horlivě konali všechny povinnosti zbožného potomka Abrahamova.
Prvá obec křesťanů bylo společenství víry, lásky a také majetku. Na toto poslední poukazovali komunisté a Krista považovali za prvního komunistu. Ale, kde je jejich materialismus, komunismus?! Jaký rozdíl mezi třídním bojem a dobrovolným
společenstvím majetku u křesťanů ve prospěch chudých a na potřeby církve – oproti násilnému zabírání majetků komunisty?! Kde je Duch svatý, tam vládne jednota,
radost, společenství, láska. Toto nerozděluje. Co rozděluje je lež a nenávist.
Tímto společenstvím lásky křesťané převyšovali synagogu. Ta zůstávala svou zásadou „oko za oko, zub za zub“ daleko za etickou a mravní úrovní Kristových vyznavačů, vyjádřenou hlavně v Kristově „Horském kázání“. Jejich srdce ovlivňovala
a uzdravovala síla Ježíšova Ducha, nové to zrození „křtem Ducha“, oživovala modlitba Otčenáš, kterou je naučil sám Ježíš, ale nejvíce společenství eucharistie, tělo
a krev Kristova. Toto se pak promítalo i navenek, takže se církev jevila synagoze
i pohanům obdivuhodná což vyjadřovali: „Hleďte, jak se milují.“
Je nemožné kvůli obsáhlosti a časovému vymezení říci vše, ale ani méně k danému tématu života a rozdílu „starší“ i „nové“ církve. Tvářnost Kristovy církve překrásně a výstižně vypsal sv. Lukáš ve svých Skutcích apoštolů: „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň,
neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli
pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdávali všem podle
toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu
lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse.“ (Sk
2,42-47).
Co z toho můžeme uskutečnit ve svém denním životě? Když těch znovuzrozených z Ducha svatého bude více, o tolik více získá na úctě, ale i na počtu členů Církev Kristova všeobecná. Panna Maria, Matka církve, nám v tom pomáhej!
		

P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky na Svatou zemi: Červená Voda 1.900; Písařov 400 Kč.
Sbírky na kněžský seminář: Červená Voda 4.368; Mlýnický Dvůr 732 (celkem za
farnost 5.100); Jakubovice 700; Písařov 1.400 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
v BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 2. dubna v Červené Vodě v 19,15 hod. na
faře.
v Od příští neděle 6. dubna zase začnou bývat mše sv. v Moravském Karlově
v 17 hod.
v VOLBY – ve všech farnostech bude do týdne vyvěšen výsledek voleb do pastorační a ekonomické rady.
Heslo pro děti: Pokud s Kristem zemřeme, s Kristem také vstaneme!
		
P. Pavel Vágner

farnosti loštice a moravičany
Sbírka na seminář z neděle 23. března: Loštice 5.456 Kč, Boží hrob 1485 Kč; Moravičany 8.224,50 Kč, Boží hrob 2.926 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
v P. Stanislav koná předmisijní duchovní akci v Rapotíně v neděli 30. března.
v P. Pavel moderuje duchovní obnovu sester vincentek v Mendrice a ve Staré Boleslavi před obnovou řeholních slibů na Slavnost Zvěstování Páně, která je v tomto roce z 25. března přeložena na pondělí 31. března.
P. Pavel Kavec CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky na kněžský seminář z neděle 23. března: Lubník 1.820; Tatenice 3.000;
Hoštejn 3.100; Kosov 620 Kč.
Sbírky na Svatou Zemi: Lubník 930; Tatenice 600; Hoštejn 1.200Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB. Od dubna se mění podle rozpisu začátky
mší svatých.
Ve čtvrtek 27. března jsme se v kostele sv. Václava v Lanškrouně rozloučili s P. Bedřichem Františkem Smištíkem OFM,
knězem řádu Menších bratří - františkánů, bývalým duchovním správcem farnosti Lubník, který zemřel na Zelený čtvrtek ve věku 83 let.
„Bože dej, ať vstoupí do slávy našeho Pána Ježíše Krista
a raduje se s ním navěky.“
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postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírka na kněžský seminář 23.3.: v Postřelmově 8.826 Kč, v Lesnici 4.041 Kč,
v Chromči 4.130 Kč, v Sudkově 1.615 Kč.
Příští neděle 6.dubna je první v měsíci, bude mimořádná sbírka v Lesnici (minule
2.977 Kč), v Chromči (minule 1.860 Kč) a Sudkově (minule 1.310 Kč) na opravu
fary.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať jejich štědrost.
v V Postřelmově v pondělí 31. 3. na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá
v 18 hod. ( v úterý nebude)
v Pamatujme, že kromě Postřelmova se se změnou času mění také začátky bohoslužeb.
v Je první pátek v dubnu, proto budou přede mší sv. adorace a příležitost ke
svátosti smíření: ve středu v Lesnici od 17.00, ve čtvrtek v Chromči od 17.30,
v Postřelmově od 16.00 hodin.
v Je první sobota v dubnu, bude mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie v Postřelmově od 8.00 hodin.
v Lesnice: pravidelná dětská mše bude již příští neděli 6.4.2008 v 9.30 hod. Těšíme se na vás.
P. Vladimír Jahn

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 23. března na kněžský seminář: Mohelnice 8.127 (24. března
1.902); Úsov 2.328; Studená Loučka 1.346 Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 23. března na kněžský seminář: Štíty 4.700; Cotkytle 1.940; Horní Studénky 7.600 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
***
CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT. Víkend pro osamělé
matky v Českém Těšíně 11.-13.4.2008 (pá 18.00-ne13.00)
povede MUDr Jitka Krausová a P. Josef Červenka; další
info a přihlášky na rodina@arcibol.cz
CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT V OLOMOUCI hledá pečovatele/pečovatelky k dětem osamělých maminek během setkání, které se uskuteční na Hostýně ve
dnech 25.7.-2.8.2008. Na pobytu lze získat potvrzení o prázdninové praxi s dětmi.
Bližší informace: email: hlavnipecovatel@seznam.cz, nebo na adrese: Klára Malá,
Italská 1185, 539 01 Hůlinsko.
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Sbírky z velikonoční neděle 23. března na kněžský seminář: Zábřeh 19.170;
Hněvkov 500; Jedlí 5.600; Drozdov 1.400; Svébohov 3.900; Klášterec 2.590; Maletín 1.940; Zvole 13.160 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na potřeby farnosti 12.000, na kostel sv. Barbory 1.500, na Haiti
3.200 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, kteří s námi sdílejí bolestnou cestu našeho kříže
a pomáhají nám jej nést jak cestou modlitby, tak fyzické i finanční pomoci.
Zvláště velké PÁN BŮH ZAPLAŤ CHARITĚ ZÁBŘEH, která po zjištění naší těžké události, a to rozsáhlého požáru na našem rodinném domě, o k a m ž i t ě
z a r e a g o v a l a pomocí. „Není jednoduché být velikonočním křesťanem.“
Manželé Vykydalovi z Libivé
PODĚKOVÁNÍ Z MÍROVA. Vážení, srdečně Vás zdravíme a moc děkujeme za
učebnice – lekce latiny, které jste nám prostřednictvím Charity Zábřeh poslali.
Modlíme se za Vás a prosíme Boha, aby nám dal více příležitostí a možností poznávat takové lidi jako jste Vy. I když jsme se s Vámi osobně nesetkali, tak Vás
milujeme, protože tak, jako i my milujete Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista.
Ještě jednou a z celého srdce díky! Mějte se dobře a Bůh Vám žehnej.
Jiří Hlásek, Pavel Kulkus, Václav Struž a Miroslav Složila
KŘEST DOSPĚLÝCH
Z velikonočních událostí oběti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista se zrodila a stále rodí živá církev. Zájemci o formaci k přijetí křtu, hlaste se na faře
v Zábřeze, abychom mohli sladit přípravu a stanovit
priority na cestě k přijetí této svátosti.
První z řad připravujících se na křest – katechumenů budou do liturgického společenství přijati v neděli 6. dubna při večerní mši svaté v 18 hod.
	SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Ti z řad mládeže, dospělých i seniorů, kteří chtějí
prohloubit svůj křesťanský život přijetím svátosti biřmování, přihlaste se v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v pátek 4. dubna v 19 hod. (po mši svaté). Případně je možno si sjednat schůzku s knězem i jindy.
Tel: 583 414 531; 731 626 500.
Na setkání se těší P. František Eliáš
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.
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