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6. 4. 2008
Ročník XV. 

číslo 14
TŘETÍ NDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Bůh se nám nevnucuje. 

Když ho však prosíme,

odhaluje nám své tajemství. 

Je viditelný ve svém Synu 

a jeho prostřednictvím 

nás obnovuje: 

„Maran ata“ 

„Přijď, Pane Ježíši!“ 

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat,
 že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 16 Ukaž mi, Pane, cestu k životu. 
1: Sk 2,14.22b-33 2: 1 Petr 1,17-21 Ev: Jan 20,19-31 
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504 
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Tuto neděli 6. dubna doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola. red.
KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou ve středu 9. dubna. Mši svatou 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budeme společně slavit v 9.40 hod. 

P. František Eliáš

KONCERT. V neděli 13. dubna v 15.30 hod. jste srdečně zváni 
do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze na koncert souboru Col-
legium Musicum a pěvecké skupiny Carmen. Na programu je 
Malá suita G.F. Händla a Stabat Mater A. Vivaldiho. Zpívaná 
rozjímání F.V. Míči, Stabat Mater G. Rossiniho a postní moteta 
Antonína Tučapského uslyšíte v podání Carmen. Vstupné dob-
rovolné. 

VZDĚLÁVACÍ KURZ. Přednáškou – ČESKÉ CÍRKEVNÍ DĚJINY 
– jsme ukončili šestý tématický blok nazvaný Církevní dějiny. Zbý-
vá sedmý poslední, který obsahuje celkem tři společná setkání, ve 
kterých doplníme to, co se nevešlo do předcházejících šesti bloků. 
První přednáška se bude konat v pátek 11.dubna v 16.00 hod. v Ka-
tolickém domě v Zábřeze. Přednášet bude Th.Lic. Jakub Doležel vy-

učující na CMTF UP a na VOŠ Caritas v Olomouci. Přednáška je nazvaná – Cha-
ritativní služby bližním v nouzi v dokumentech Benedikta XVI. Připomeneme si 
encykliku Deus caritas est a nově se seznámíme s apoštolskou adhortací Sacra-
mentum caritatis a encyklikou Spe salvati. Naše Církev stojí na třech pilířích: Vy-
sluhování liturgie, evangelizace a charita (milosrdná láska prokazovaná bližním). 
A právě ten třetí pilíř, který je plnohodnotný s prvními dvěma, je stále nedoceně-
ný, přehlížený a troufám si říct, že mezi věřícími opomíjený. Nabízí-li se tedy mož-
nost seznámit se s dokumenty svatého otce Benedikta XVI. (v podání Jakuba Do-
ležela), které se touto tématikou zabývají, je téměř povinností této příležitosti vy-
užít. Proto Vás všechny srdečně zvu a vyzývám – nepromarněte tuto příležitost. 
  S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 

KŘEST DOSPĚLÝCH
Z velikonočních událostí oběti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista se zrodila a stá-
le rodí živá církev. Zájemci z řad dospělých o formaci k přijetí křtu, hlaste se na faře 
v Zábřeze, abychom mohli sladit přípravu a stanovili si priority na cestě k přijetí 
této svátosti. První z řad připravujících se na křest – katechu-
menů budou do liturgického společenství přijati tuto neděli 6. 
dubna při večerní mši svaté v 18 hod.              P. František Eliáš 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Ti, z Vás, kteří ještě nezaregistrovali možnost přípravy na biř-
mování jak z řad mládeže, tak i dospělých a seniorů, máte 
možnost se ještě přihlásit na faře v Zábřeze, případně se do-
mluvit na tel. 583 414 531; 731 626 500.         P. František Eliáš 
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D U B E N V K A T O L I C K É M D O M Ě V Z Á B Ř E H U
 Prvním příspěvkem Spolku Metoděj Zábřeh k pro-

bíhajícímu „Roku Bible“ se v úterý 8. dubna stane scé-
nické zpracování starozákonní Knihy Ester. Biblický pří-
běh vypráví o židovské dívce, která se stala prostředni-
cí Hospodinovy záchrany židovského národa určeného 

k vyvraždění. Interpretace bib-
lického textu se ujme herečka 
Martina Pavlíková. Režijního 
vedení napínavého příběhu o věrnosti, odvaze a obětavé 
lásce se ujme Igor Dostálek, atmosféru představení dotvo-
ří scéna a kostýmy výtvarníka J. Jemelky a hudební do-
provod členů Rapsodického divadla. Začátek v 19 hodin, 
vstupné 80 Kč.

 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na sobotu 12. dub-
na 2008 výroční členskou schůzi Spolku Metoděj Zábřeh. Začátek ve 14.30 hodin 
v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2007, plán 
činnosti na rok 2008, volby členů výboru a jiné. Na jednání si touto cestou dovolu-
jeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.

 Nejenom seniory zveme na úterý 15. dubna na Zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 
hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Pojeďte s námi na sv. Hostýn. Na sobotu 26. dubna Vás zve-
me na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské pout-
ní místo. Protože nás na pouti budou doprovázet premonstrátky 
ze sv. Kopečka, na zpáteční cestě navštívíme i baziliku Navštíve-
ní Panny Marie na sv. Kopečku. Přihlášky přijímá a bližší infor-
mace 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 splatná v autobuse.

NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
1. 5. – ZNAMENÍ ČASU – duchovní pořad P. Stanislava Weigla 
na zahájení výstavy jeho meditativních obrazů
11. 5. – SVÁTEK MATEK – sváteční odpoledne s kulturním programem
17. 5. – POHÁDKOVÝ LES – tradiční setkání s pohádkovými postavičkami 
a následným posezením s celou řadou atrakcí
20. 5. – VAŠEK a PETR – zábavné odpoledne s populární zábřežskou dvojicí
Více informací najdete na www.katak.cz
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Učící se církev – CO JE VYKOUPENÍ
 Málokterá slova jsou v našich homiliích tak čas-
to užívána jako vykoupení, Vykupitel. A přitom 
většina našich věřících si ani plně neuvědomuje 
jeho význam a dosah pro svět i pro svůj život.
 Lidstvo se dostalo po prvotním hříchu do sta-
vu odvracení od Boha a brána nebe mu byla zavře-
na. S tím souvisí i oslabení přirozených darů člo-
věka, rozumu a vůle. Zlá žádostivost a její napl-
nění hříchem dovedla člověka až k tělesné smrti 
(Gn 3.22-24) Člověk dal přednost ovoci stromu pozná-
ní dobra a zla před ovocem stromu života. Člověk ale 
sám nebyl schopen dosáhnout nápravy. Hluboko 
ve vědomí lidstva zůstává pocit viny, za kterou si 
zaslouží trest. Bůh by byl v právu, kdyby ho i zahu-
bil. Ale tkvěla i tkví v něm i touha po očistění vin, 
vysvobození, vykoupení a smíření. To je základním 
rysem téměř všech náboženství. Vykoupení se děje prostřednictvím nějakého vy-
kupitele. Hřích má být usmířen obětí, viditelným důkazem úcty a vděčnosti, zni-
čením něčeho cenného. 
 Ale pravý Bůh nechce smrt člověka, jak to bylo vyjádřeno již ve Starém zákoně 
(oproti pohanským praktikám lidských obětí!) (Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připra-
vils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Žid 10,6, Ž 40,7) A tak 
přichází oběť zástupná. Skrze oběti nekrvavé: olej, víno, chléb, obilí... a skrze obě-
ti krvavé: býk, tele, beránek... Tyto oběti samy o sobě neměly sílu vykoupení. Pro 
křesťany se oběti židovského národa stávají předobrazem jediné oběti Zákona no-
vého – oběti Ježíše Krista, Božího syna na kalvarském kříži. V tomto vykoupení 
lidstva Bohočlověkem, jak je hlásá křesťanství, se zjevuje Boží moc, dobrota a mi-
losrdenství, jakož i soulad mezi spravedlností a milosrdenstvím: 
 Hřích spáchal člověk, tedy člověk by ho měl napravit. Hřích byl ale nekoneč-
nou urážkou Boha a tu může napravit jen sám Bůh. Proto posílá Bůh na svět svého 
Syna Ježíše Krista, který jako Bůh a jako člověk splňoval obě tyto podmínky. 
 Jako Bohočlověk (na kříži) zastupoval jak Hospodina, tak celé pokolení lid-
ské.
 Celý lidský život Ježíše je svobodnou obětí nebeskému Otci pro jeho usku-
tečnění plánu vykoupení a spásy, jak to bylo stanoveno již v ráji po pádu našich 
prarodičů. Svým utrpením a smrtí podal nebeskému Otci jednou jedinou obětí, 
nekonečné zadostiučinění za hříchy všeho lidstva. Tím se také jeho lidství ukazu-
je jako svobodný a dokonalý nástroj Boží lásky a milosrdenství, které chce, aby 
všichni lidé byli spaseni. Takto Ježíš jako Beránek Boží snímá hříchy světa a za-
chraňuje (zachraňuje stejně jako kdysi krev beránka zachránila Izraelity při od-
chodu z egyptského zajetí). Celý Ježíšův život vyjadřuje jeho poslání. („Vždyť ani 
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Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za 
mnohé." Mar 10,45; „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.“ 
Jan 15,13; „On si od nás vzal, co mu přineslo smrt, my od něho budeme mít život.“ sv. 
Augustin; „Bůh rukama lidí, které sám stvořil, dokonce zemřel.“ sv. Jan Zlatoústý) 
 A proč tolik bolesti stálo Krista naše vykoupení? Proto, abychom si my lidé 
uvědomili velikost Boží lásky k nám, dále pak nesmírnou hodnotu svého lidství a 
velikou svou odpovědnost za Kristovo vykoupení. 
 Ale nejen to. Při poslední večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly, v tu noc, 
kdy byl zrazen (1Kor 11,23), v předvečer svého utrpení, udělal z této poslední ve-
čeře památku své dobrovolné oběti Otci pro spásu lidí: „Toto je mé Tělo, které se za 
vás vydává“ (Lk 22,19). „Toto je má Krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na 
odpuštění hříchů“ (Mt 26,28). Takto Ježíš předjímá to, co naznačil a předem usku-
tečňuje dobrovolnou oběť sebe samého. Ustanovuje zároveň Eucharistii jako „pa-
mátku“ („Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, 
na mou památku.“1Kor 11,25) své krvavé oběti kalvarské a své apoštoly ustanovu-
je kněžími nové smlouvy. Žádá je, aby ji stále zpřítomňovali, což také oni činí po 
2000 let na našich oltářích.
 Byli jsme vykoupeni. Ale přivlastnit si ovoce Kristova vykoupení, o to se mu-
síme sami přičinit. Ani zde se nic nedostaví samo. Bůh nás sice stvořil bez nás, 
ale nevykoupí nás bez nás! Bez oběti nelze ani v pozemském životě nic velkého 
vykonat! Matka... student... vojín...! Vše velké a krásné rodí se z oběti. Člověk 
musí o vykoupení a spásu a o nabídnuté milosti a svátostné prostředky stát. Tím 
se stává účastným vykoupení Kristova skrze ospravedlnění, to je skrze živé spo-
jení s Kristem na základě křtu svatého, případně opětným smířením s Bohem ve 
svátosti pokání nebo mimořádně vzbuzením dokonalé lítosti. 
 Následky dědičného hříchu: zlé žádostivosti, nemoc a smrt se však při ospra-
vedlnění neodstraňují. Toto se stane až na konci světa po vzkříšení lidstva „v no-
vém nebi a v nové zemi“ (Zj 21,1). Tento nový Jeruzalém, ve kterém budou plně 
harmonizovány protiklady lidstva i světa, se stane prostředkem zrcadlícím doko-
nalosti trojjediného Boha a lidstva, které dosáhlo svého věčného cíle – blaženého 
společenství s Bohem. 
 V poslední době se rozvíjí otázka, za koho vlastně položil Ježíš život a koho vy-
koupil, zda „mnohé“ jak stojí v ekumenické Bibli (Mk 10,45) anebo „všechny“ jak 
se modlíme ve mši svaté při proměňování vína v Krev Kristovu. 
 Ježíš Kristus tedy zemřel za všechny, ale kvůli lidské osobní svobodě a různým 
mravním zatížením mnozí odmítají Krista a jeho vykoupení a tak svobodně a vě-
domě jednají proti pravdě a možnosti svého vykoupení a spásy. Takže Ježíš sku-
tečně zemřel za mnohé, tedy za ty, kteří se ztotožnili s jeho pravdou a Božími po-
žadavky. A tak jen na samém člověku záleží, zda chce být spasen anebo zavržen 
– třetí možnost neexistuje. Kristovo úzkostné: „Žízním“(Jan 19,28) na kříži bylo 
toužebným voláním po záchraně lidstva. Bože, dej i mně sílu vytrvat v dobrém, 
abych patřil mezi mnohé vykoupené a spasené! 

P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 30. března: Červená Voda 1.287; Jakubovice 101; Písařov 438 Kč.
Sbírky na Haiti za březen: Červená Voda 1.010; Mlýnický Dvůr 17; Jakubovice 
575; Písařov 57 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 7. dubna v Písařově na faře v 17 hodin, 
v Jakubovicích ve čtvrtek 10. dubna v 18 hod. u paní Altové.

 PŘÍPRAVA DĚTÍ A RODIČŮ NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne ve středu 9. 
dubna na faře v Červené Vodě v 17 hod. Účast alespoň jednoho z rodičů nutná!

 VOLBY – ve všech farnostech visí výsledky voleb do pastorační (a ekonomické 
rady). Za týden bude vyhlášení (i po delegování) nové rady.

 Mozaika k podpoře Světového dne mládeže na Velehradě Ac-
tiv8 je realizována prodejem kartiček v ceně 50 Kč. Kartičky si 
můžete zakoupit u pana faráře. 

 P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

V pondělí 7.4.2008 se v provinciálním domě Misijní společnosti v Bratislavě usku-
teční volba nového provinciálního představeného. Členové Misijního týmu z Loš-
tic Vás prosí o modlitby za zdárný průběh voleb.

 
DĚKUJEME všem, kteří si našli čas a jeli v uplynulém týdnu v sobo-
tu 29.3. s námi na pouť do katedrály v Olomouci. Díky také všem, 
kteří moderovali duchovní program a biskupovi Josefovi za povzbu-
divá slova při mši svaté, kterou toto setkání děkanátů vrcholilo! Od-
kaz pro ty, kteří mohli jet a nejeli: „Zůstat doma, byla chyba!“

Církev je konkrétní společenství věřících, shromážděných na určitém místě. Do 
tohoto společenství jsou uváděni liturgickým obřadem křtu. Vrcholným okamži-
kem setkání církve je "lámání chleba" (Sk 2,42 a 46; 20,7 a 11), to je účast na 
hostině Krista zmrtvýchvstalého, který neviditelně předsedá tomuto jídlu a zve 
nás k účasti na nebeské liturgii v životě Nejsvětější Trojice. Eucharistie je tedy 
skutečnost zásadně komunitní. Eucharistie je naše zcela výjimečné společné dý-
chání; jeho prostřednictvím žijeme rozměr univerzální církve a celého lidstva, to 
je všech těch, kteří byli přítomni během Ježíšovy poslední večeře. 

 (úryvek z knihy Tomáše Špidlíka Eucharistie - lék nesmrtelnosti)

Pozvánka pro milovníky kvalitní dechové hudby. V neděli 13. dubna bude pro 
Vás v KD v Lošticích hrát a zpívat šlágry Karla Valdaufa dechová hudba VALDAU-
FINKA z Českých Budějovic. Začátek koncertu je v 15.00hod.  P. Pavel Kavec CM 
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ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. března: Štíty 1.680; Cotkytle 1.010; Horní Studénky 800 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

Zveme na tradiční pouť ke svatému Linhartovi do Horních Stu-
dének v neděli 20. dubna. 
Pořad bohoslužeb: v 7.30 mše svatá, v 10.00 hod. žehnání polí, 
v 10.30 mše svatá a ve 14.30 hod. Te Deum a svátostné požehná-
ní. Celebruje rodák P. Josef Rýznar a bohoslužby doprovází chrá-
mový sbor z Veselí nad Moravou.  Zvou farníci. 

Ohlášky
V sobotu 12. 4. 2008 chtějí uzavřít manželství v Horních Studénkách

Ivo CYGRÝD a Lucie GRYGAROVÁ z Horních Studének.

BENEFIČNÍ KONCERT v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích bude v sobotu 19. 
dubna v 16 hod. Účinkují: Libuše a Radim Pančochovi, klavír Marco Čaňo, housle 
Barbora Valečková, baryton Jiří Miroslav Procházka. Zazní skladby: J.S. Bacha, G. 
Tartiny, Janáčka, Dvořáka a Smetany. Nechte se pozvat a podpořte dobrou věc.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 30. března: Lubník 690; Tatenice 1.190; Hoštejn 1.300; Kosov 400 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

  
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2008 OPĚT V BRNĚ

Letošní 19. ročník katolické charismatické konference se 
uskuteční v termínu 9.-13.7.2008 opět v moravské metropoli. 
Hlavní program se bude konat v moderním pavilonu F na br-
něnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal br-
něnský biskup Mons.ThLic. Vojtěch Cikrle, který program 

zahájí mší svatou v katedrále, a rovněž hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stani-
slav Juránek. Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické 
přihlášky se nacházejí na adrese www.cho.cz nebo si je lze vyžádat vždy večer na 
tel. čísle 777 087 736.

POZVÁNÍ NA HORU MATKY BOŽÍ DO KRÁLÍK
Mariánské první soboty – počínaje květnovou, víkendové du-
chovní obnovy, bohoslužby a poutě, akce pro děti a celou rodi-
nu www.klaster-kraliky.cz; www.poutnidum.cz. Poutní dům, 
Dolní Hedeč 2, Králíky 561 69, tel: 465 631 178, mobil: 605 
912 840
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Sbírky z neděle 30. března: Zábřeh 11.240; Jedlí 1.650; Svébohov 1.750; Klášterec 
1.370; Zvole 3.230 Kč. DARY: Zábřeh – dar na kostel sv. Barbory 1.000, Pivonín-
na potřeby farnosti 700; Zvole – na květiny 2.000 Kč; Jedlí - na Proglas 3.000; dar 
obce Svébohov z koncertu na betlém 6.500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

HNÍZDO NA DUBEN
Maminec (úterý v 9 – 11 hodin)
8. dubna Co je bioklub – povídání s Lenkou Kašpříkovou z olomoucké pobočky 
Hnutí Duha ekologické zemědělství, ekologické potraviny, bioklub.
15. dubna Rodinná fotografi e – těšíme se na nejzajímavější snímky z vašich fotoalb.
Tvořivá odpoledne (středa 16 – 18 hodin)
V dubnu budeme malovat s našimi nejmenšími na motivy básniček a pohádek. 
(Doporučujeme vhodný oděv k zamazání.)
Ve středu 30. dubna v odpoledních hodinách oslavíme 10. výročí ofi ciálního za-
ložení Mateřského a rodinného centra v Zábřeze. Již nyní zveme všechny bývalé 
i nynější příznivce. Bližší informace v příštích číslech FI. 

 Markéta Kroulová, Irena Švédová

O VÝSTAVU KŘÍŽŮ BYL ZÁJEM. Sto osmdesát návštěvníků zavítalo o velikonoč-
ních svátcích do Farního muzea na výstavu domácích křížů. Za úspěch akce patří 
dík nejenom jim, ale i všem, kteří na výstavu zapůjčili exponáty. Vyzvednout si je 
mohou každou neděli v 8.15 hodin ve Farní muzeu nebo kdykoli kontaktovat ně-
kterého ze zvoníků. Majitelům, kteří zapůjčili větší množství křížů, je podle mož-
ností budeme vracet osobně. Další připravovanou výstavou je expozice k „Roku 
Bible“, kterou plánujeme otevřít o zábřežských hodech. Příští velikonoční výstava 
bude zaměřena na symbol vody a představíme při ní domácí kropenky. 

 Za FMZ Petr Krňávek

SBĚR ZNÁMEK NA MISIE DEFINITIVNĚ KONČÍ. 
Jednoduchý a rozšířený způsob, jak pomoci lidem v 
misijních oblastech, končí. Jak potvrdil zástupce br-
něnské charity, po použitých známkách vydaných 
po roce 1950 je poptávka prakticky nulová a jsou tak 
bezcenné. Stále je však zájem o cestopisné pohled-
nice, ať již popsané nebo čisté, pohledy s ladovskými motivy, vánoční a jiné. Mů-
žete je dávat do označené krabice ve středu kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. 
Sběr známek byl jedním z dlouholetých způsobů misijní pomoci. Před několika 
lety ukončili kvůli prodělečnosti burzy benediktini v německém Münsterschwar-
zachu. Sbírky organizované mládeží zábřežské farnosti vynesly za deset let svého 
trvání několik set tisíc známek. Díky. Petr Krňávek 
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