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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody
a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 22 Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém
1: Sk 9,26-31
2: 1 Jan 3,18-24
Ordinárium: Břízovo č. 503
Příště Ebenovo č. 504

„Já jsem pravý vinný kmen
a můj Otec je vinař.
Každou ratolest na mně,
která nenese ovoce,
odřezává, a každou,
která nese ovoce, čistí,
aby nesla ovoce ještě více.
Jan 15,1
1

shromáždění
Ev. Jan 15,1-8

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 14. května
Sobota 16. května

Svátek sv. Matěje, apoštola
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

SVÁTEK MATEK
Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-ČSL a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na oslavu Svátku matek, která se
uskuteční tuto neděli 10. května od 14.30 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. S kytičkou písniček pro maminky v pásmu nazvaném „Z babiččiny krabičky“ vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Josef Klimek
Při této příležitosti zveme všechny ženy, které pomáhají v našich farnostech
a Charitě Zábřeh svoji dobrovolnickou službou. Dobrovolník je člověk, který
neváhá obětovat část svého volného času druhým anebo pro zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat. Tyto skutky lásky a dobroty si zaslouží náš obdiv a poděkování. Přijměte prosím naše poděkování formou kytičky, občerstvení a programu našich dětí.
Ludmila Macáková, koordinátorka dobrovolníků Charity Zábřeh
SPOLEK METODĚJ zve v úterý 12. května do Katolického domu nejenom seniory na „Zábavné odpoledne“ s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek
a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. Předposlední setkání biřmovanců (tentokrát všech skupin) se uskuteční v pátek 15. května v 19 hod. na faře
v Zábřeze. Pro doladění příprav je důležité, aby si každý přivedl svého
kmotra(u). Ti, kteří ještě neodevzdali přihlášku nebo dopis otci arcibiskupovi, mají poslední možnost.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík

Co v naší farnosti ještě nebylo? VIA LUCIS (Cesta světla)
Cesta světla je pobožnost podobná křížové cestě.
Křížová cesta končí uložením Pána Ježíše do hrobu, který však po třech dnech vstal z mrtvých. Na tuto událost, která do dnešních dnů mění svět,
může v rovině společného vnitřního náboženského prožívání navazovat pobožnost „Cesta světla“. Je to pobožnost, která nás provází dobou velikonoční, tedy událostmi od vzkříšení do seslání Ducha svatého formou čtrnácti zastavení.
Abychom znovu v sobě oživili velikonoční nadšení a radost, bude poprvé v naší farnosti provedena Via lucis ve
farním kostele v neděli dne 17. 5. v 15 hodin.
Obrazy, fotograﬁe velkých dřevořezeb, které nám pomohou rozjímat jednotlivá zastavení, budou promítány
na plátně. Tato cesta světla je v originále umístěna ve
velkém dvoupodlažním chrámu na Cole Don Bosco (rodiště sv. Jana Boska) u Turína.
Ke společnému prožívání událostí, které začaly Ježíšovým vzkříšením, zve schola od sv. Bartoloměje.

2

OCENĚNÍ ZASLOUŽILÝCH FARNÍKŮ
V RÁMCI DIECÉZNÍ POUTI KE SV. SARKANDROVI.
V sobotu 9. května 2009 v 10.00 hod. budou v katedrále sv. Václava v
Olomouci odměněny při mši svaté paní Marie Hýblová z Václavova a paní
Pavla Žváčková z Krumpachu v Zábřeze. Z rukou otce arcibiskupa převezmou děkovné uznání a knihu „Katedrála“.
Oběma srdečně blahopřejeme, děkujeme za jejich obětavou službu a přejeme hodně
Božích milostí do dalších let.
POZVÁNKA PRO VARHANÍKY, SBORMISTRY, VEDOUCÍ SCHOL. Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu zve a všechny zájemce o liturgii a hudbu na setkání
s dirigentem, sbormistrem a skladatelem Petrem Fialou – uznávaným sbormistrem a dirigentem světové úrovně a mimo jiné hudebním ředitelem a sbormistrem Českého ﬁlharmonického sboru Brno – na téma: Liturgická hudba ve světové literatuře a její praktické využití během církevního roku.
Toto setkání se uskuteční v sobotu 16. května 2009, začátek je v 10 hod., předpokládaný závěr ve 14 hod.
Program setkání:10 – 12.30 přednáška v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, Křížkovského 6; 13.00 celebruje mši svatou v katedrále Mons. Josef Hrdlička, světící
biskup (tramvaj č. 2, 4 a 6, zastávka „U dómu“). Na setkání s vámi se těší členové Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu.
Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel. 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz

POUŤ RODIN V NEDĚLI 17. KVĚTNA NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE.
Centrum pro rodinný život v Olomouci vás zve na „Pouť rodin“ na Svatý Kopeček. Mši svatou v 10.30 hod. celebruje biskup Mons. Josef Hrdlička. Po mši svaté bude připraveno občerstvení a program pro děti a rodiče.
Následující neděli 24. 5. od 14.30 pořádají olomoučtí křesťané ve Smetanových sadech zábavné odpoledne pro rodiny „Putování se sv. Pavlem z Tarsu.“
Moravskoslezská křesťanská akademie v Olomouci pořádá dne
26.5.2009 od 17.00 hodin přednášku P. Mgr. Pavla Gábora SJ na téma:
Jsme ve vesmíru sami? Astrofyzika hledá odpověď na odvěkou otázku ﬁlozofů. Přednáška se bude konat od 17.00 hodin v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci (sál Mozarteum).

„ZAJEĎ NA HLUBINU“ Lk 5,4
Milá dívko, chceš-li zajet na hlubinu svého života,
zastavit se a načerpat na cestu, zveme Tě na DUCHOVNÍ CVIČENÍ v chalupě u lesa v kouzelné přírodě. Ve
dnech 12. – 16. července 2009 v Dolních Životicích u
Opavy. Nejnižší věková hranice je 15 let.
S sebou: spacák, Bibli, dobrou náladu a chuť hledat; cena: dobrovolná.
Kontaktní osoba: s. M. Cecilie Heneberková, Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, mobil: 731 704
497, ceciliefdc@seznam.cz

3

UČÍCÍ SE CÍRKEV – K NADPŘIROZENÝM SKUTKŮM JE NUTNÁ MILOST
Tato kapitola o milosti nás vede k vnitřnímu posvěcení
člověka. V češtině může být slovo „milost“ dost nesrozumitelné. V latinském výrazu „gratia“, zní alespoň obecně známé „gratis“, tedy, že cosi dostáváme zadarmo.
Slyšíme-li slovo milost, vzpomeneme si pravděpodobně na rozhodnutí nějaké autority osvobodit zločince. Není
potom divu, že i Boží milost si představíme podobně, že
pro nás může znamenat jen sejmutí trestu za špatný čin,
který jsme spáchali. S takovým vysvětlením se ale nemůžeme spokojit. Boží působení v našem životě je mnohem
hlubší, mnohovrstevnatější, než působení prezidenta v životě trestancově. Především jsme ospravedlněni utrpením
Kristovým, na základě víry v Ježíše Krista a skrze křest. Naše ospravedlnění znamená skutečnou změnu, sme přijati za Boží děti. Mluvíme-li o milosti v teologii, jde tedy o cosi, na co
člověk nemá nárok a co Bůh dává z lásky jako dar. Zde bychom si ovšem měli uvědomit, že
sami ze sebe nemáme nárok vůbec na nic a že jako dar dostáváme z Božích rukou všechno
dobré, ať je to cokoliv.
Katolická věrouka rozeznává hlavní druhy vnitřní milosti a sice milost pomáhající a milost posvěcující.
Milost posvěcující – nás uschopňuje k životu s Bohem – působí v nás posvěcení –,
proto mluvíme o milosti posvěcující. Posvěcující milost v sobě obsahuje trvalou dispozici k tomu, aby člověk nacházel Boží vůli a jednal podle ní. Tuto dispozici můžeme nazvat
stavem milosti nebo milostí habituální – trvalým stavem duše. Posvěcující milost není totožná s Duchem svatým, ale je semenem božského života, které je základem nadpřirozené
činnosti lidské duše. Účastí na božské přirozenosti se člověk stává Bohu podobným. Toto
zbožštění (Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: Řekl jsem: jste bohové.’…“ Jan 10,34)
nelze ovšem chápat jako ztotožnění se s božstvím. Jde o pouhou účast na božské podstatě
a na božských vlastnostech. Účast na božské přirozenosti činí lidského ducha nadpozemsky krásným a svatým (1 Kor 6,11; Ef 4,24). Lidský duch se stává chrámem Ducha svatého
i celé Nejsvětější Trojice. Posvěcující milost je základem pro získání božských ctností: víry,
naděje a lásky, mravních ctností: prozíravosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti, jako
i sedmera darů Ducha svatého. Milosti posvěcující je k dosažení věčné spásy nevyhnutelně potřeba. Ztrácíme ji každým těžkým hříchem, lehkým hříchem bývá ve svém působení
oslabena. Ztracená milost posvěcující se znovu nabývá ve svátosti pokání, smíření nebo dokonalou lítostí. Stav posvěcující milosti nemůže být zachován bez zvláštní Boží pomoci.
K přijetí této nadpřirozené výbavy se musí člověk, pokud je již schopen užívat rozumu,
připravit tím, že se s pomocí milosti pomáhající otevře počátkům víry, naděje a lásky a odkloní se s rozhodnou lítostí od svých hříchů.
Milost pomáhající je Boží pomoc k zachování milosti posvěcující. Touto milostí nám pomáhá Duch svatý tak, že nás osvěcuje, povzbuzuje a posiluje, abychom konali dobro a varovali se zla. Osvěcuje a povzbuzuje nás hlasem svědomí, dobrou četbou, příkladem bližních,
výstražnou příhodou. Bez milosti pomáhající by člověk nemohl uvěřit v Boha, zachovávat
jeho přikázání ani litovat svých hříchů.
Bůh ale nikomu svou milost násilím nevnucuje. Nabízí ji, a záleží na „otevřenosti“ lidského srdce, na ochotě dar přijmout. Ale i tady jistě potřebujeme pomoc.
Nadpřirozený dar Boží milosti se zcela vymyká podmínkám naší přirozenosti, bez Bo-
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ZaMlada

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 5/2009

HLAVNÍ TÉMA DNEŠNÍ PŘÍLOHY – ŽIVOTNÍ POVOLÁNÍ
CO JE TO POVOLÁNÍ. Povolání je cesta, kterou musí kráčet
každá osoba spolu s ostatními, aby uskutečnila Boží vůli. Slovo
povolání je dnes běžně chápáno jako zaměstnání nebo pracovní
zařazení. V duchovním chápání má však toto slovo hlubší smysl
a význam. Mluvíme o tom, že Bůh povolává jednotlivé lidi do své
služby, volá Izraelský národ a také povolává každého člověka.
Takto objevujeme nový, radostný a obohacující význam tohoto
slova, které staví celý náš život do nové perspektivy.
POVOLÁNÍ V PÍSMU SVATÉM. Výraz: „volání, povolání a jeho
složeniny“ se vyskytují ve Starém i Novém zákoně asi 700x. Bůh
nebo Ježíš volá, a tudíž povolává. „Volat na někoho“ má v Bibli význam: pozvat nebo vyzvat, zavolat, oddělit, ale také určit k nějakému
úkolu, pověřit, a pro tento úkol dotyčného vybavit, nebo též být povolán k následování Ježíše.
DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ DNES. Valná část veřejného i křesťanského mínění si pod slovem „povolání“ představuje pouze povolání ke zvláštnímu zasvěcení. Není dostatečně rozšířen názor, že sám život je Boží povolání, že je to základ
všech povolání.
POVOLÁNÍ ČLOVĚKA A KŘESŤANA. Pán Ježíš nemluví o svém povolání, ale o to
více vyzývá jiné lidi, aby jej následovali. Už hned na počátku vytvořil skupinu dvanácti učedníků /Mk 3,13/ a podobně vyzývá i jiné lidi (Mk 10,21; Lk 9,59 – 62). Celé jeho
kázání vlastně obsahuje trvalou výzvu k následování po nové jen jemu známé cestě:
„Jestliže někdo chce přijít za mnou…“ (Mt 16,24). Církev chápala vždy křesťanství jako povolání. Apoštolové často mluvili o křesťanech jako o těch, kteří byli povoláni ke svatosti. Zdroj:http://www.hledampovolani.cz/Povolani/O-zivotnim-povolani)

V týdnu 26. – 2. 5. Proběhl týden modliteb za duchovní povolání.
Jak se na duchovní povolání dívá mládež našeho děkanátu:
 Co si představíš, když se řekne duchovní povolání? Co taková životní cesta obnáší?
„Představím si kněžství nebo řeholnictví a obnáší to odvahu žít sám, plně pro Boha a službu bližním.“
 Co podle tebe vede mladého člověka dnešní doby k tomu, že jde do semináře, do
kláštera?
„Nějaké vlastní odhodlání sloužit dobré věci, ale myslím, že to každý pociťuje jinak, protože dobrých cest a povolání, kterým můžeme sloužit lidem i Bohu je mnoho. Nedokážu říct,
co přesně ho k tomu vede.“
 Co mladému člověku může pomoci při hledání jeho životní cesty?
„Rozhovor s knězem, s někým ke komu má důvěru a ví, že mu může poradit, modlitby
a důvěra v Boha.“
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Jáhenské a kněžské svěcení
V měsíci červnu v naší arcidiecézi budou vysvěceni noví jáhni a kněží. Také náš děkanát
má své ,,zástupce“, kteří nabídnou svůj život Pánu. Jáhenské svěcení přijme 20. června
2009 v 9.30 hod. Honza Polák z Tatenice a kněžské svěcení přijme 27. června 2009 v katedrále v Olomouci Mirek Jáně ze Sudkova.

JAKÁ BYLA CESTA K JEJICH POVOLÁNÍ?
Přinášíme rozhovor s Honzou Polákem.
Honzo, můžeš se nám krátce představit...
Jmenuji se Jan Polák, je mi 26 let a pocházím
z Tatenice. Narodil jsem se ve věřící, zemědělské
rodině a mám šest sourozenců. Oba rodiče jsou
varhaníci, takže jsem byl hned od první třídy přihlášen do základní umělecké školy v nedalekém
Lanškrouně, abych se učil hrát na akordeon, jako
můj táta i děda, což se mi teď velice hodí.
Ministroval jsi, když jsi byl malý?
Ano, poprvé jsem liturgický oděv oblékl snad
už ve školce, nebo maximálně v první třídě. Začali jsme s bráchou, protože starší kluci zkrátka
u nás ve farnosti nebyli a bylo potřeba nějak zajistit ministrantskou službu. Brzy se však přidali
další a my jsme vytvořili docela dobrou partu.
Mělo to nějaký vliv na to, že jsi šel studovat na kněze?
Docela určitě. Díky úzké spolupráci a kontaktu s panem farářem, P. Agapitem Pátkem,
jsem v hrubých rysech poznal, co obnáší kněžská služba a kromě toho i časté pobývání
v „silovém poli“ svatostánku mělo na mě velmi blahodárný vliv.
Bylo něco (nějaká událost) nebo někdo, kdo tě motivoval k tomu jít do semináře?
Začnu nejprve osobami, které mě svým životem ovlivnily. Kromě obou rodičů, jimž
vděčím za dobrou výchovu, to byl hlavně P. Pátek, který mě oslovil jednak svým naprostým
klidem, vyrovnaností a vnitřním pokojem a také velkým přehledem a vzdělaností. Svou
velkou laskavostí na mě dále působil P. Václav Straka, bývalý farář v Tatenici, s nímž jsme
se občas stýkali. Mimoto je knězem i můj strýc P. Josef Kohoutek, působící v brněnské diecézi, u něhož jsem se sourozenci každoročně trávil prázdniny. Nesmím ještě zapomenout
na věřícího učitele Jana Skalického, který u nás ve vesnici na začátku devadesátých let zahájil činnost skautingu, v němž jsem prožil řadu nádherných chvil. Co se týká událostí, tak
zde musím vzpomenout řadu prázdninových pobytů v benediktýnských klášterech v Německu a ve Švýcarsku, kam jsem jezdil, abych se hlavně naučil dobře německy. V klidu a tichu kláštera a ve výborné komunitě laskavých bratří ve mně spousta věcí zrála. Rozhodnutí
pro vstup do semináře pak padlo poté, co zemřel P. Pátek. Tato událost byla tehdy jakýmsi
posledním kamínkem do mozaiky rozpoznávání mého povolání a přiměla mě jít na jeho
místo.
Mohl bys nám aspoň kapánek prozradit, jak probíhá takový normální den v semináři?
Budíček je tak, aby se člověk v plné bdělosti dostavil ráno do kaple na modlitbu, která
začíná v 6.15. Po ní je půl hodinové rozjímání a hned následuje mše svatá. Ta končí kolem
osmé hodiny a navazuje na ni snídaně. Od 8.30 do 12.40 probíhají přednášky a semináře
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na CMTF. Potom je polední zpytování svědomí, Anděl Páně a oběd. Po obědě je volno do
14.50, kdy začíná osobní studium, které s půlhodinovou přestávkou, pokračuje do 18.00.
V 18.15 jsou pak večerní chvály a večeře. Potom se zpravidla věnujeme nějakému sportu
v tělocvičně, nebo každý tráví čas, jak potřebuje. Od 20.00 do 20.55 je opět studijní klid
a den zakončují punkta – což jsou myšlenky na rozjímání na příští den, připravené od našich spirituálů, a modlitba před spaním. Je zde však řada výjimek. O víkendu samozřejmě
přednášky nejsou a program je celkově trochu volnější; jednou za měsíc jsou rekolekce –
krátká víkendová duchovní cvičení, kdy držíme po celou dobu silentium. Kromě toho je
každý pátek možnost zúčastnit se adorace probíhající od 15.00 do 20.30.
Máš nějaký svůj duchovní vzor a nějaké životní motto, podle kterého se řídíš?
Duchovních vzorů jsem měl celou řadu. V různých obdobích mého života mě oslovoval zpravidla vždy někdo jiný. Byl to např. Jan Bosko, sv. Benedikt nebo Jan Maria Vianney. V poslední době však převažuje můj křestní patron a patron našeho farního kostela
sv. Jan Křtitel. Ani životní motto nemám jediné. Je to několik citátů z Písma, které jsou mi
obzvlášť blízké: Ž 100,2; Mk 3,14 a Mt 22,21.
V semináři člověk zažije ledacos, máš nějaký zážitek, na který opravdu nezapomeneš?
Těch úsměvných událostí je celá řada; vyberu tedy jednu ze starších. V rámci konviktu
– přípravného roku pro studium v semináři, jezdí studenti na praxi do nějakého sociálního
zařízení. Já jsem si tehdy vybral domov pro staré, většinou už nemohoucí kněze ve Staré
Boleslavi. Toto poutní místo dnes spravují polští otcové palotini. Brzy po svém příjezdu, kdy
mě ještě mnozí moc neznali, jsem šel ministrovat do kostela sv. Václava. Představil jsem se
a ptal se jedné řádové sestry, která tam dělala, myslím, kostelnici, jestli mohu číst čtení. Ona
mi to tak nějak s rozpaky dovolila a po mši sv. mě pochválila, jak jsem krásně četl, že prý ani
nepoznala, že jsem Polák.
Jak moc se těšíš na svoje první působení ve farnosti jako jáhen?
Velice moc. Těším se na to, že nějak zužitkuji všechno to, co jsem načerpal během šestileté přípravy – ať už na fakultě nebo v semináři.
Co obnáší jáhenská služba?
Obecně, myslím, nemusím připomínat, jaké jsou povinnosti a pravomoci jáhna. Kromě
slavení bohoslužby slova, je to udělování sv. křtu, manželství a také pohřbívání. Mimoto
různé přípravy, „spolča“, hodiny náboženství… To už podle charakteru konkrétního působiště.
Co je podle tebe důležité, aby člověk poznal, kam ho Bůh volá?
V dnešní době vidím jako velkou nutnost pro duchovní život pěstovat si schopnost sebezáporu. Písmo říká, že kdo je věrný v maličkostech, ten je věrný i ve velkých věcech (Lk
16,10). Jestliže si tedy dokážu něco odříct, co nutně nepotřebuji, neměl bych mít problém
v plnění vlastních povinností a v nakládání s časem (zejména ve vztahu k TV a internetu,
kde se nad zbytečnostmi dají „zabít“ celé hodiny). No, a pak poctivost a pravdivost sám
k sobě. Každý se musí sám sebe ptát, k jaké životní cestě z hlouby duše inklinuje, co ho naplňuje klidem, co je pro něj konkrétně nejvíce smysluplné a v čem je nejvíce šťastný. V hledání pomůže ryzí modlitba a rady zkušeného duchovního vůdce, který mě dobře zná. Pokud se člověk snaží být pravdivým ve všech oblastech svého života, přiblíží se tak k Bohu,
který je Pravda sama a navíc každého člověka nesmírně miluje. Jsem pevně přesvědčen
o tom, že nedopustí, aby se někdo z nás v tak zásadní věci, jako je otázka životního povolání, mýlil. Je zapotřebí pouze najít odvahu vyjít na cestu za svým Pánem.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hojnost Božích milostí na cestě, kterou Ti Pán připravil.
Redakce ZaMlada
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Církev československá husitská (CČSH) vznikla na počátku 20. století
z hnutí katolického modernismu v návaznosti na dědictví české reformace.
Jejímu vzniku předcházely Vánoce roku 1919, kdy byly spontánně slouženy
reformními kněžími bohoslužby v českém jazyce v mnoha katolických kostelech, a to i přes zákaz tehdejší církevní hierarchie. Dne 11. ledna 1920 byla
v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí nová církev veřejně vyhlášena. Přihlásila se k odkazu české reformace – Mistra Jana Husa, husitů a českých bratří. V jejím programu došlo k určitému souznění s názory
T. G. Masaryka o vyzdvižení humanitních hodnot české reformace a významu náboženství pro moderního člověka.
Motivy vzniku Církve československé husitské jsou spojeny s úsilím o rehabilitaci Kristova
evangelia a křesťanství před moderní českou společností. V provolání „Národu československému“ byla vyzdvižena svébytná národní křesťanská kultura, k níž patří Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus a Čeští bratři. Nová církev se tak přihlásila k odkazu české reformace
a zejména husitství.
Bohoslužebná liturgie CČSH čerpá z Východní liturgie (Jana Zlatoústého) – ovšem s respektem k vlastnímu ideovému zaměření a vyznání víry. Mimořádný důraz je kladen na
hlásání Božího slova (kázání). Pro Liturgii CČSH je charakteristické, že se z poloviny odbývá zpěvem v tzv. responzoriích,
která jsou podělena mezi kněze a shromážděný lid. Pokud jde
o Bibli, používá se její soudobé, ekumenické znění.
Duchovní správu vykonává farář (muž nebo žena), případně
jáhen (jáhenka), eventuálně kazatel (kazatelka). Bohoslužebným oděvem je černý talár s červeným kalichem na prsou a
bílá štola. Bohoslužby v zábřežské farnosti jsou konány vždy v
neděli v 9.00 hodin ve sboru J.A.Komenského (kostel u bývalých kasáren). Pobožnosti (adventní, postní, májové) bývají konány zpravidla ve čtvrtek v 16.00 hod. Biblické hodiny a neformální setkání bývají konány celoročně, zpravidla ve čtvrtek.
David Přichystal
Kontaktní údaje: David Přichystal, farář; 28. října 20, 789 01 Zábřeh; tel.: 603 297 528;
e-mail: dvd.pr@seznam.cz; www.ccsh.cz

PLÁNOVANÉ AKCE - POUŤ MLADÝCH DO LUBNÍKU SE USKUTEČNÍ 16. 5. 2009
Cesta do Lubníku: Na kole: sraz v 9.00 u Šubrtovy kapličky (povede P. Jindřich), vlakem:
sraz v 9.00 na vlakovém nádraží v Zábřeze, odjezd 9.15 hod.
V Tatenici se sejde mládež tří děkanátů (Šumperk, Zábřeh, Svitavy), společně vyrazí pěšky do
Lubníku (povede Vašek Polák).
Program: 11.00 hod. přivítání, 12.15 mše svatá,
13.30 oběd (vzít si něco na opečení), 14.00 odpolední program, 17.00 závěrečné požehnání,
18.00 odjezd autobusem k vlaku do Tatenice.
Těší se animátoři a kaplani pro mládež děkanátů Zábřeh, Svitavy a Šumperk.
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žího působení bychom o něm ani nevěděli. Jedině Bůh může způsobit, že budeme schopni
říci jeho daru ano. „Nikdo nemůže ke mně přijít, nepřitáhne-li jej Otec, který mne poslal!“ (J 6,
44)
Bůh obdarovává každého dostatečnou milostí k nadpřirozenému jednání. Přestože si
prvotní milost nemůžeme zasloužit sebelepším skutkem, další potřebnou milost pomáhající si můžeme vyprošovat zvláště modlitbou i každým dobrým skutkem, tedy můžeme po
ní toužit.
Odpírat vědomě milosti Boží je hříchem proti Duchu svatému. Jeruzaléme, Jeruzaléme,
kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako shromažďuje slepice pod křídla kuřátka svá, ale tys
nechtěl.“ (Mt 23,37); „Bratři, napomínám vás, abyste nepřijímali milost Boží nadarmo. (2 Kor 6,1)
Sám Bůh nám praví: „Hle stojím u dveří a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu
k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3,20)
Duše nevstupuje do společenství lásky Boží, leč svobodně. Každá ze sedmi svátostí
dává přijímajícím zvláštní milost. Jsou však i zvláštní milosti – charismata – jejichž účelem
není osobní dobro, ale obecné blaho církve. Jsou ve službách lásky, která buduje církev.
Není snad výstižnějšího zhodnocení milosti posvěcující, než jak jej vyjádřil před 1.600
roky velký biskup sv. Augustin: „Jistě i my pracujeme, ale tak, že spolupracujeme s Bohem, který
je činný. Jeho milosrdenství nás předešlo, abychom byli uzdraveni, a bude nás ještě sledovat, abychom po svém uzdravení zesílili. Předchází nás, aby nás volal, sleduje nás, aby nás oslavil, předchází nás, abychom žili zbožně, a sleduje nás, abychom s ním žili věčně, protože je jisté, že bez něho
nemůžeme dělat nic.“
A nakonec ještě slova sv. Jany z Arku, kterými odpověděla na otázku jednoho ze svých
soudců, zda je v milosti Boží. „Nejsem-li v ní, kéž mě Bůh do ní uvede. Jsem-li, kéž mě v ní ráčí
uchovat.“ To může být i naším přáním, prosbou a modlitbou.
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Barnabáš – Sk 9
Barnabáš byl Žid pocházející z ostrova v Řecku. Apoštolé mu pro jeho
schopnost utěšovat, povzbuzovat a učit začali říkat Barnabáš (to je syn
povzbuzení). Vlastnil statek, který poté, co uvěřil v Ježíše, jako Mesiáše prodal, a výtěžek dal apoštolu Petrovi. Kromě schopnosti utěšovat
truchlící měl také dar vidět budoucnost. Po Štěpánově smrti začalo
v Jeruzalémě pronásledování. Zdejší křesťané se tehdy rozprchli do
širého okolí, a kam přišli, zvěstovali evangelium. Někteří začali hlásat
Krista také pohanům. Církev v Jeruzalémě se o tom doslechla a poslala
Barnabáše, ať se tam jde podívat. Barnabáš viděl, že se mnoho pohanů obrátilo, a povzbuzoval své bratry k další činnosti. Sám se také rozhodl, že jim bude pomáhat. Proto se rozjel do Tarsu za Pavlem a navrhl mu, aby společně odjeli do Antiochie a zvěstovali tam evangelium.
Pavel nabídku přijal, a Barnabáš se tak stal Pavlovým přítelem a průvodcem na jeho první misijní cestě. Pak se oddělil a hlásal evangelium
s Markem. Nakonec byl pro Krista na Kypru ukamenován.
1. Jak se Barnabáš jmenoval původně?
a) Josef; b) Saul; c) Barsabáš
2. Odkud pocházel?
a) z Kypru; b) z Kréty; c) z Korintu
3. Koho uvedl mezi apošoly?
a) Pavla; b) Timoteje; c) Tita
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

 Pomněnka - nezábudka ke „Dni matek“ (letos v neděli 10. května)
„MATKA je něco podivuhodného! Druzí dovedou být k tobě
dobří, ale pouze tvoje matka tě dobře zná. Pracuje pro tebe, chrání
tě, otvírá se ti v lásce, všechno odpouští, neboť ti rozumí. Dopouští
se jen jednoho bezpráví, že zemře a opustí tě...“ (z Anglie). A něco
z Číny: „Sto mužů je schopno zařídit dům, ale vytvořit domov dokáže jen žena.“ MAMINKY DĚKUJEME!
 Pomněnka - nezábudka ke „Dni rodin“ (letos 15. května)
Byli oddáni před 50. lety. Jednoho dne si na nádraží sedli na lavičku a čekali na
vlak. Naproti nim na lavičce seděli dva zamilovaní. Oba staříčci sledovali mladý
pár v tichosti. Mladík něžně objímal dívku a líbal. Žena se s rozzářenýma očima
dotkla rukou svého manžela a zašeptala: „Také bys to mohl udělat!“ Muž se na ni
rozhořčeně podíval: „Cože? Vždyť ji ani neznám!“A propos: Každý den nám nabízí množství inspirací, jak projevit lásku. Přeji manželům všech věkových kategorií
hodně praktické motivace!
FARNÍ ODPOLEDNE NA SIRKÁRNĚ. Při příležitosti Dne matek a Dne rodiny Vás zveme na tradiční „Májové odpoledne Na Sirkárně“ v Lošticích. Slezina
startuje v sobotu 16. května od 15.30. Občerstvení zajištěno. O dobrou náladu se
postaráme všichni. Koláčke a zákuske přinesou hospodyňky, raubířskou ukrojí
a budvárek natočí Lumír Konečný se svou chotí Aničkou. Inu, přijďte pobejt!
P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 3. května: Mohelnice 4.624; Úsov 1.049; Studená Loučka 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara
 Městské kulturní středisko pořádá ve dnech 8.-29 května 2009
výstavu Anny Srovnalové ŽHAVÉ SKOLO.
Otevřeno po-pá 10-17 hod.
 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude tentokrát
ve farnosti Mohelnice ve středu 20. května.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 PATROCINIUIM. V neděli 17. května oslaví farníci z Chromče svého patrona
sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá bude v 8.00 hodin.
 V neděli 17. května bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule
4.170 Kč) a v Chromči (minule 3.200 Kč).
 SBÍRKA NA SEMINÁŘ: Postřelmov 10.025 Kč, Chromeč 3.700 Kč.
Sudkov 1 580 Kč, Lesnice 3.476 Kč, Dlouhomilov 1970 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. května: Červená Voda 1.927; domov důchodců sv. Zdislavy
131; Mlýnický Dvůr 360; Moravský Karlov 541; Jakubovice 502; Písařov 668 Kč.
Dary: Červená Voda 15.400; Písařov (na opravu oltáře) 21.300 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 11. května v 18 hodin na faře.
P. Pavel Vágner

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 3. května: Tatenice 1.410; Lubník 1.630; Hoštejn 2.000; Kosov
570 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
 POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU. V neděli 17. května jste srdečně zváni
na pouť ke sv. Janu Nepomuckému do Kosova. Poutní mše začíná v 10.00 hod.
 ZMĚNA: V Hoštejně mše svatá v sobotu 16. května v 10.30 hod. s nedělní platností (v neděli mše sv. nebude).

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. května: Štíty 2.440, Cotkytle 590; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

POUTĚ O TÉTO NEDĚLI

 KE SVATÉMU LINHARTOVI DO HORNÍCH STUDÉNEK. Mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod., svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
 KE CTI SVATÉHO IZIDORA pouť ve Strážné, mše svatá
ve 14.30 hod.
V NEDĚLI 17. KVĚTNA VÁS ZVEME NA POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU DO COTKYTLE. Mše svatá v 11 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. Stanislav Suchánek
***
FARNOST ZVOLE. Právě před rokem, v neděli 11. května zemřel, zaopatřen svátostmi, ve věku 69 roků doc. ThDr. P. František Janhuba, který od července roku
2006 působil jako farář ve farnosti Zvole u Zábřehu. Uctěme jeho památku vzpomínkou, modlitbou a poděkováním.
FARNOST SVÉBOHOV. Sbor dobrovolných hasičů Svébohov zve příznivce harmonik na 22. ročník harmonikářské přehlídky, která se koná příští neděli 17. května 2009 ve 14 hod. v KD Svébohov. Vstupné 45 Kč. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči.
FARNOST KLÁŠTEREC. V souvislosti se svěcením repliky Klášterecké madony
(nyní v Bojkovicích) dne 20. června, bude pravidelná nedělní sbírka při mši svaté
v Klášterci dne 17. května věnována na organizaci této slavnostní události.
Pastorační rada farnosti
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SBÍRKA z neděle 3. května: Zábřeh 10.810; Jedlí 2.000; Svébohov 1.750; Klášterec 5.280;
Zvole 7.760; Postřelmůvek 860; Vyšehoří 430; Rovensko 1.620 Kč (z 26.4. na návštěvu papeže). Maletín 2.200 Kč. Dary: Zábřeh – na Proglas 500; na AKS Olomouc 315 (DPS)
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Během dubna jste do kasičky umístěné v zábřežském farním kostele věnovali na opravu
kostela sv. Barbory částku 6.714 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
Pí Karešová, Hrubá a Doubravská
Ve dnech 26.–28. září tohoto roku nás navštíví Svatý otec. Pro
celou naši zem je to veliká pocta. Pro nás, katolické křesťany,
zvláštní radost. Navštíví nás náš otec. Společenství církve v naší
zemi je duchovní rodinou, která se na setkání s papežem bude
spontánně připravovat.
MODLITBA K NÁVŠTĚVĚ SVATÉHO OTCE. Bože, náš nebeský
Otče, děkujeme Ti, že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás
svou láskou, abychom se dobře připravili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali mu jako Maria, když je navštívil Kristus. Dej nám: ať se zpevní naše víra, abychom pozorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše
srdce, neboť nám jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska,
aby se u nás cítil dobře. Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat mnoho dobrých činů a udělali mu tím radost. Dej, aby dny, které v naší vlasti stráví, byly pro něho i pro
nás a celou společnost přínosem a povzbuzením. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen
OHLASY. Pouť u Šubrtovy kapličky. Již tradičně na 1. máje v
ranních hodinách putovali věřící naší farnosti k Šubrtově kapličce, která je zasvěcena Panně Marii Bolestné. Za krásného počasí a při hojné účasti zde sloužil mši svatou P. Jindřich Peřina.
Po jejím skončení byla první májová pobožnost v měsíci máji,
zasvěcenému Panně Marii. Otec Jindřich hovořil také o významu a vzniku Šubrtovy kaple, kterou naši předkové postavili již
v roce 1770. Podrobnou historii si mohou poutníci přečíst na
informační tabuli blízko kapličky. Ke kapli patří také pieta, pískovcové sousoší sochaře A. Berky, s nápisem „Vezmi svůj kříž“,
který nás vybízí k tomu, abychom všechny své bolesti, starosti
i radosti přinesli té, která nám rozumí nejlépe... Maria za nás
prosit nepřestane, dědictví otců zachovej nám Pane. . . .
Helena Krejčí

MYŠLENKY O PANNĚ MARII
Kdo je to: vychází jak zora, krásná jak luna, jasná jak slunce, hrozná jak seřazené šiky?
Pís 6,10; „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ Lk 1,38;
Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala. Lk 2,19;
„…a tvou vlastní duší pronikne meč.“ Lk 2,35; „Udělejte všechno, co vám řekne.“ J 2,5
U Ježíšova kříže stála jeho matka. J 19,25; „Ženo, to je tvůj syn.“ J 19,26
Jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií. Sk 1,14
Budiž vděčně velebena, Matko Boží, Maria
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