F

IN ORMACE
A
R
N
Í

1. 5. 2011
Ročník XVIII., číslo 17
druhá neděle velikonoční
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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, 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.
ŽALM 118

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky

1: Sk 2,42-47
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Petr 1,3-9
příště Břízovo č. 503

„Vlož sem prst
a podívej se na mé ruce,
vztáhni ruku
a vlož ji do mého boku;
a nebuď nevěřící,
ale věřící.“

Jan 20,27
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Ev: Jan 20,19-31

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí
Úterý
Pátek

2. května
3. května
6. května

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

1. KVĚTEN, NEDĚLE V OKTÁVU VELIKONOČNÍM,
SVÁTEK SV. JOSEFA DĚLNÍKA
A SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
„Mariánský měsíc“ zahájíme v neděli 1. května v 14.30 hod. májovou pobožností u Šubrtovy kapličky. (Svátostné požehnání v kostele sv.
Bartoloměje tuto neděli nebude).
P. František Eliáš
BARTOLOMĚJEM BUDE ZNÍT HÄNDEL Koncert pro varhany a orchestr a výběr z oratoria Mesiáš G. F. Händela v provedení mohelnického komorního orchestru Collegium Musicum a domácího smíšeného pěveckého sboru Carmen rozezní v neděli 1. května farní kostel sv. Bartoloměje.
Vstupné je dobrovolné, začátek v 16 hodin.
v FARNOST HORNÍ STUDÉNKY Vás zve 1. května do kostela sv. Linharta. Oslavu neděle ve velikonočním oktávu začneme ve 14.00 hod. CESTOU SVĚTLA. Po jejím
skončení bude májová pobožnost a svátostné požehnání.
P. Stanislav Suchánek
v FARNOST MALETÍN. 1. května Vás zveme také do kostela sv. Mikuláše v Maletíně.
Mši svatou bude s farníky a poutníky slavit P. F. Dostál v 15 hod.
P. František Eliáš
v v v
JAK SE ŽIJE KŘESŤANŮM V MUSLIMSKÉ ZEMI V ZÁPADNÍ AFRICE.
Pokračováním „akademického týdne v Zábřeze“, který pořádá ČKA, bude v pondělí 2.
května v 18 hod. v Katolickém domě přednáška Jany Škubalové.
Hana Club - odpolední klub pro ženy. Srdečně Vás zveme ve středu 4.
května na setkání žen. Na programu je na úvod krátká společná modlitba, poté budete mít možnost ozdobit si ubrouskovou technikou jarní květináče. Můžete si donést vlastní, popř. nabídneme na místě. Sejdeme se jako obvykle v kuchyňce Oázy (charita Zábřeh) od 17.00 do
18.30 hod.
Na setkání se těší Hana a Monika
HYNČINA.V kostele sv. Stanislava v Hynčině bude v neděli 8. května v 16 hod. slavena
mše svatá. Liturgii bude doprovázet Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Po skončení
mše svaté, můžete zůstat na malý, půlhodinový koncert a se scholou si zazpívat.
		
P. František Dostál
Děkujeme všem, kdo se podíleli na krásném průběhu liturgie velikonočního třídení
a Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v našem farním kostele svatého Bartoloměje. Ať jim
Pán odplatí svým požehnáním.
Zábřežští farníci
první pátek v měsíci, 6. 5. - zpovídání v zábřežském kostele od 16 hodin.
		
P. František Eliáš
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POSTNÍ ALMUŽNA 2011

Letos jsme již třetím rokem mohli v přípravě na Velikonoce využít Postní almužnu. Na
Popeleční středu nebo na 1. neděli postní jsme si mohli z kostela donést postničku a v postní
době do ní střádat peníze ušetřené našim sebezáporem. Nezáleží ani tak na tom, kolik jsme
v krabičce ušetřili peněz, ale na tom, jaký smysl jsme našemu odříkání dali. Modlitba, půst
a almužna nás mají především obracet ke Kristu. Tyto tři skutky pokání jsou spojeny právě v Postní almužně. Do krabiček bylo možno dávat nejenom ušetřené peníze, ale i modlitby a prosby. Takovýchto přímluv se v letošních krabičkách našlo několik, budou zahrnuty do
modlitby růžence první květnový pátek na zábřežské Charitě. Ušetřené prostředky budou (po
dohodě s kněžími děkanátu) použity na pomoc lidem v nouzi.
Děkuji vám všem, kteří jste postní almužnu podpořili svým odříkáním i modlitbou. Děkuji také všem, kteří se zapojili do organizace postní almužny - rozdáním, sesbíráním postních krabiček či spočítáním jejich obsahů. Děkuji všem kněžím za spolupráci a podporu. 		
		
Markéta Horáková, pastorační asistentka

Celková částka 68.358,- Kč
Červená Voda
Dlouhomilov
Dubicko
Hoštejn
Jakubovice
Jedlí
Klášterec
Lesnice
Loštice
Lubník
Mírov
Mohelnice
		

4.373,- Kč
1.760,- Kč
2.744,- Kč
2.320,- Kč
743,- Kč
4.763,- Kč
1.853,- Kč
2.332,- Kč
2.445,- Kč
751,- Kč
914,- Kč
4.570,- Kč

Moravičany
Písařov
Postřelmov
Rohle
Studená Loučka
Svébohov
Tatenice
Třeština
Úsov
Vyšehorky
Zábřeh
Zvole

Doporučení na využití postní almužny
Činnost farnosti pro lidi v nouzi
Senioři
Matky s dětmi v tísni
Lidé bez domova
Lidé těžce nemocní a s postižení
Cizinci a uprchlíci
Pomoc rodinám
Humanitární pomoc
Dle rozhodnutí Charity
Jiné (Haiti, Japonsko, Cesta 121, rodina, které v Jedlí vyhořel dům,
školy v Africe)
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1.078,- Kč
1.046,- Kč
6.466,- Kč
1.024,- Kč
1.011,- Kč
2.565,- Kč
2.600,- Kč
226,- Kč
2.476,- Kč
695,- Kč
16.331,- Kč
3.272,- Kč
9 %
4%
10 %
2%
17 %
1%
5%
5%
38 %
9%

UČÍCÍ SE CÍRKEV - KRISTA POTŘEBUJEME

S odkazem Řím 10,8-13: Blízko tebe je slovo, v tvých ústech
a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznášli svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme
k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,neboť Písmo
praví: „Kdo v něho věří, nebude zahanben.“ Není rozdílu
mezi Židem a Řekem: „Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno
Páně, bude spasen“.
Celá doba svatopostní a zvláště střed doby velikonoční
nám ukazuje základní pravdu života lidského pokolení. To
by se dalo krátce vyjádřit slovy: „Krista potřebujeme“.
A proč jej vůbec potřebujeme, když jsme od jeho působení zde na zemi vzdáleni už dva tisíce roků?
Bez Krista můžeme být všichni - bohatí, šťastní, slavní, můžeme se bez něho dožít vysokého věku ve zdraví a pohodě.... Ale jedno bez Krista nemůžeme a to právě to, co je pro nás
osudově nejdůležitější: spasit svou duši, tedy při překročení pozemské smrti dosáhnout svého
cíle - společenství s Bohem ve stavu jeho věčné, nebeské blaženosti. Pokud toho však nedosáhneme, naskýtá se nám otázka, proč jsme vlastně na světě žili, když skončíme ve stavu bolestném, ve stavu prohry vlastního života....
Kristus je naše Cesta, Pravda a Život!
Aby byl Kristus naším věčným vlastnictvím a my jeho, je třeba ho poznávat a ctít. Přijímat
ho ve slově Písma svatého a v jeho příkazech. Být účastný zvláště nedělní oběti mše svaté a přijímat Jej ve svatém přijímání. Živý styk s Kristem vyžaduje také číst Písmo svaté, náboženské
knihy, časopisy, zavést hovor na toto téma. Za doby totality nebyla náboženská literatura vydávána, tajně se dovážela z ciziny, i s rizikem policejního postihu, a tajně se půjčovala.
Dnes je této literatury plno a velmi kvalitní, ale je o ní jen malý zájem. Všude zůstávají
výtisky i publikace, přesto, že jsou mnohé zcela zadarmo, jen málokdo odebírá nebo si kupuje Katolické noviny nebo jiný církevní časopis. Slyšíme, že je to drahé. Ale srovnejme, jak
drahé jsou časopisy módní, erotické, zábavné....a přece mají vysoký odběr. Žádný z lidí není
dnes tak chudý, aby si nemohl něco ke čtení či studiu koupit. Příkladem nám mohou být sekty. Tam každá rodina odebírá jejich časopis, ze svého výdělku odvádí deset procent své církvi
a přispívá ještě, jak se říká do košíčku při návštěvě bohoslužeb. Dělají to rádi a nechybí jim
peníze, ač to u jednoho dělá přes tisíc korun měsíčně. Redaktoři Katolického týdeníku, Radia
Proglas, Televize Noe musí dostávat plat, mají většinou rodinu a i my chceme, aby jejich programy byly kvalitní a na úrovni. Jsme rádi, když vysílají náboženské programy, zvláště přenosy mší svatých. Ale musíme jim také finančně přispívat, zvlášť když tyto naše podniky nemají
reklamy, z čehož ostatní žijí.
Papež svatý Pius X. při jedné audienci položil účastníkům otázku: „Co je největším nepřítelem víry a církve?“ Odpovídali různě, až papež řekl to hlavní: „Nevzdělanost ve víře“. Nečteme-li, nevzděláváme-li se, pak si nedovedeme vážit své víry, obhájit ji, vysvětlit druhým,
i nekatolíkům, kteří nás potom v argumentaci většinou přemohou. A přece nic není pravdivějšího, rozumnějšího a krásnějšího než víra katolické církve. Ale k tomu se musíme vzdělávat
a ke svému vzdělávání mít vhodný materiál.
Zvlášť v této době velikonoční bychom si měli položit otázku, ruce dát na srdce. Jak je to
se mnou, jak se snažím poznávat Ježíše a svou cestu k němu četbou, studiem Písma svatého
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a náboženské literatury? A vím, že mohu pomoci Boží věci v našem národě a církvi, budu-li
odebírat vhodný časopis, noviny a rád je zaplatím?
Jak byli emauzští poutníci šťastni, když poznali celou pravdu o Ježíši Kristu a o velikonočních událostech, i to proč musel Ježíš, ten tajemný jejich průvodce, podstoupit utrpení
a smrt! „Zda nehořelo naše srdce, když nám to vykládal a vysvětloval?!“
I my jsme schopni prožít podobnou radost jako tito poutníci, když budeme znát Ježíše
a jeho církev a obětujeme se za ně. A v této zmatené době, kdy se už neví, co je pravda a lež,
dobro a zlo a oboje se zaměňuje, půjdeme-li jistě v pravdě Kristově, pak dojdeme také ke svému věčnému cíli v jeho společenství. Toto je spása, jak vzpomenuto na začátku úvahy. Vezměme si do života zásadu: Nebojujme proti temnotě, ale šiřme kolem sebe světlo. Vírou a svým
životem. Pak bude svět aspoň trochu krásnější a milejší.
P. Antonín Pospíšil

KE SVÁTKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (letos tuto neděli 1.5.2011)

Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Nemohu nikoho trestat, i kdyby byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: dříve než příjdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti..."

35. DĚTSTVÍ SV. HEDVIKY

Hedvika se narodila na zámku Andechs v Bavorsku
v hraběcí rodině roku 1174. Jak bylo tenkrát zvykem, brzy
poslali rodiče Hedviku na vychování do kláštera benediktinek v Kitzingen. Bylo jí tenkrát pouhých pět let a už si musela zvykat na cizí prostředí. Naučila se tam vykonávat domácí
práce, zdobit liturgická roucha, ošetřovat nemocné a připravovat některé léky. Pracovala ráda. Život v klášteře se Hedvice velmi líbil. Hlavním posláním sester a bratří benediktinské řehole je Boží chvála, a to zvlášť v liturgii. Hedvika viděla
u sester velkou úctu a potřebu mše svaté. Naučila se v klášteře pravidelně brát do rukou Písmo svaté a rozjímat nad
ním. Vzhledem k tomu, že Hedvika nebyla jednou ze sester,
nemusela přísně dodržovat klášterní pravidla a předpisy, ale
přesto je sama dobrovolně plnila. Sestry jí totiž vysvětlily, že
každou práci i povinnost nedělají jen z poslušnosti, ale především pro Boha, z lásky k němu.Poslušnost sester, se kterou plnily všechny povinnosti, na Hedviku velmi zapůsobila. Přesto poslechla, když ji rodiče ve 12 letech zavolali zpět
do rodného domu, i když by nejraději v klášteře zůstala natrvalo. Věděla, že poslechnout rodiče znamená poslechnout
Boha.
V životě svaté Hedviky je dobře vidět, jak si ji Bůh vedl
skrze poslušnost. Když rodiče rozhodli, že Hedvika půjde na
výchovu do kláštera benediktinek, musela poslechnout, protože byla ještě malá. Když rodiče rozhodli, že se vrátí domů, aby ji mohli provdat, zase poslechla. V jejich rozhodnutí a v poslušnosti
viděla plnění Boží vůle. I my se můžeme ocitnout v situaci, kdy se nám nelíbí rozhodnutí našich
rodičů. Nejraději bychom si to udělali podle svého. Pokud jsme ještě děti, poslušnost pro nás neznamená omezování, ale cestu, kde se můžeme učit sebeovládání a pokoře.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
	Číslo 5/2011

Milí čtenáři,
hlavní velikonoční svátky jsou za námi a my, redaktoři ZaMlada, bychom Vám všem
chtěli popřát do následujících dnů hodně dobré nálady a také radosti ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Snad vás příjemně překvapí i dnešní číslo ZaMlada, které vychází nečekaně brzy a proto se dřív než ostatní dozvíte kompletní informace o minulých i
připravovaných akcích.

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ…

Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci (16. 4. 2011)

Osmé arcidiecézní setkání mládeže probíhalo v pátek a v sobotu 15.-16.4. u příležitosti světového dne
mládeže, který ustanovil papež Jan Pavel II. roku 1985.
Program se odehrával v olomoucké katedrále a v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Přes
třicet mladých lidiček z našeho děkanátu se tam velmi
spořádaně a organizovaně (díky Štěpánovi) dopravilo
na hlavní část, která začínala v sobotu. Byli jsme vybaveni velkým, snad dokonce největším, prezentačním
transparentem vyrobeným z triček. Také musím zmínit, že s námi cestovali otec Radek Maláč i otec František Dostál. V Olomouci nás v katedrále sv. Václava
přivítal samotný arcibiskup a měl pro nás připravenou
katechezi o postavení mladého člověka v dnešním světě. Pak jsme se vydali na osmikilometrovou pouť na takový malý Svatý Kopeček. V místní bazilice každý napsal na kořeny stromu (umělého) jméno člověka, za kterého se cestou modlil. Potom jsme si
každý vybrali jednu z deseti zajímavých přednášek. Bylo opravdu z čeho vybírat, ale nakonec
jsem si zvolil přednášku od vysokoškolského profesora a kněze Vladimíra Slámečky o vztahu vědy a víry. Setkání bylo zakončeno mší svatou v přeplněné bazilice. Zpět nás odvezly připravené autobusy, takže jsme ani nemuseli pěšky a v Olomouci jsme ještě stihli zmrzlinu.
		
Franta F.

CO SE PŘIPRAVUJE...

Pouť mládeže tří spřátelených děkanátů do Tatenice (14. 5. 2011)

Na sobotu 14. května pro vás animátoři z děkanátů Zábřeh,
Šumperk a Svitavy připravují pěší i cyklistickou pouť do Tatenice. Skupinku cyklistů povede ze Zábřeha Štěpán Schiffer a pěší pouť z Krasíkova Lída Jarmarová. Můžete se těšit na
pestrý program, který bude zahájen mší svatou v 12.15 hodin
a ve kterém nebudou chybět ani hry, scénky, táborák a zajímavá přednáška. Své místo zde bude mít i populární Bitva dvou
hradů a během celého setkání bude také možnost svaté zpovědi, nebo rozhovorů s knězem. Celý den nás svým zpěvem
bude doprovázet schola z Moravské Třebové.
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Na cestu si s sebou přibalte pláštěnku nebo deštník, párek na opékání, sportovní oblečení
a dobré boty. Více informací se dozvíte na plakátech nebo v některém z dalších čísel Farních
informací. Těší se na vás animátoři zábřežského, šumperského a svitavského děkanátu.

Oprava kapličky na Přístavu (13. – 15. 5. 2011)

V lese, často za mlhou, která by se dala krájet, stojí krásná kaplička v žalostném stavu, kterou bychom chtěli
opravit. Tento víkend nebude jen o práci, ale i o modlitbě, hře a o tom, že můžeš strávit víkend s lidmi tvé
„krevní skupiny“. Možná, že až budeme odjíždět, nebude
v lepším stavu jen kaplička, ale staneme se alespoň trošku lepšími i my.
Cena pro studenty je 50 Kč, pro pracující 51 Kč. Počet
míst je omezen, maximální počet je 15 účastníků. Přihlašovat se můžete nejpozději pět dní předem na adrese www.ado.cz/mladez, nebo na e-mailu pristav@centrum.cz

Něco na zamyšlení…
Následující text je vybrán ze závěrečné práce Jana Pilaře,
zástupce mládeže svitavského děkanátu a absolventa dvouletého kurzu Animátor, který se každoročně odehrává na Přístavu v Rajnochovicích. Úryvek nese název „Nevěřte v Boha, věřte
Bohu“, který už sám o sobě vybízí k přečtení článku až do úplného konce.
Nevěřte v Boha… Proč byste to dělali? Mám pro vás lepší
návrh: Radši věřte Bohu! Možná si říkáte, že v tom není žádný rozdíl, ale to se mýlíte. Změna ze čtvrtého (v koho? co?) na
třetí pád (komu? čemu?) zásadně mění význam sdělení.
Když VĚŘÍTE V BOHA, jste přesvědčeni o jeho existenci,
jenomže to nestačí. I ďábel věří v Boha, nebo spíš o něm ví, ale neuznává ho, vzbouřil se
proti němu. Podobně i spousta lidí je ochotna přiznat, že „něco nad námi asi je,“ ale nijak to nezmění jejich chování. Nesnaží se proto stát se lepšími, nezavazuje je to řídit se
podle Božích pravidel. Když ale VĚŘÍTE BOHU, znamená to, že jej uznáváte za svého
Pána a Stvořitele, že s ním máte a chcete mít osobní vztah. Že mu důvěřujete! Chcete se
nechat spasit, chcete změnit svoje chování, aby se Bohu líbilo. Stavíte svůj život na něm
jako dům s pevnými základy na skále.
Je to podobné jako když svatý apoštol Pavel píše v prvním listě Korinťanům: „Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.“
Jestliže věříme v Boha a ne Bohu, nemá to cenu. Bůh pro nás nemá být jen nezávislý
pozorovatel, ale podstatná součást našeho života. Když mu budeme důvěřovat, bude náš
život lehčí. Tím nemyslím, že na něj budeme házet všechny naše problémy a čekat, že
je vyřeší. Důvěřujte mu tak, jako horolezec důvěřuje lanu, které ho jistí. On po něm nešplhá ani se nenechá táhnout. Leze po kamenech a lano ho jenom zajišťuje, aby nespadl.
Zároveň nemůže odbočit z cesty, kam by lano už nedosáhlo, ale leze pořád vzhůru k vrcholu. Svěřme i my náš život jistotě, Bohu, který je pevný a dobrý.
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(List byl čtený o Vzkříšení 24. dubna. Protože obsahuje hodně podnětů pro
nás věřící, uveřejňujeme ho i v FI, abyste se k němu mohli v klidu vrátit.
red.)

Drazí bratři a sestry,
naplnila nás velikonoční radost, protože jsme spolu s Kristem přešli ze smrti do života. V postní době jsme se letos zvlášť připravovali na obnovu křtu, který má pro člověka zásadní význam, protože
mění jeho hodnotu. Ve křtu jsme dostali poklad, který nám Pán Ježíš získal svou smrtí na kříži. Dostali jsme Boží život a jsme Božími
dětmi. Nesmíme se povyšovat nad druhé lidi, ale kdybychom nebyli hrdí na svého otce,
kterým je Bůh, byla by to nejen nevděčnost, ale i hloupost. Kdo má Ducha Svatého, nežije už jako člověk tělesný, ale duchovní, protože má Ducha.
Člověk tělesný se soustřeďuje na tělo. Důležité je pro něho to, co jí, vidí, slyší, cítí.
Převládá smyslnost. Když city pominou a člověk se snaží dostat do nitra, aby sebe či
druhého opravdu poznal, naráží na jakousi vnitřní hradbu způsobenou dědičným hříchem. Všechno intelektuální bádání skončí na této hradbě v nitru člověka, na níž se
prožitky promítají jako film, ale to není výpověď o lidském nitru. Jiní hledají ke vstupu
do tajemství lidského srdce cestu různých pohanských přístupů, ale do opravdového nitra nevstoupí.
Kdo přijal ve křtu Ducha Svatého, má nitro naplněné Boží láskou, která prozařuje jeho
duši i tělo, pokud má nitro čisté. Křtem byla zbourána ona hradba dědičného hříchu. Pokud člověk nestaví svými hříchy novou hradbu, není v něm překážka pro vyzařování Boží
lásky. Křesťan také vnímá tělesnými smysly, ale díky křestní milosti se dívá i duchovním
zrakem, dovede vidět ve světle víry víc, dovede vidět a poznávat Boží věci.
Křesťanská moudrost se ukazuje, když necháme působit Boha v nás, když on je náš
život. Proto se náš život liší od života světa. Svět se nám může sice smát, jako se posmíval Kristu, ale on nakonec zvítězil. A my, i když musíme podstoupit ještě nějaký boj, už
dnes jsme na straně vítěze, když jsme s ním. První křesťané v řadě zemí žili mezi pohany, ale sami budovali novou kulturu, protože jejich hlavním zákonem bylo vyzařování lásky Ducha Svatého. Láska hledá dobro druhého. Proto mezi nimi nebylo nuzných,
protože všichni se uměli rozdělit a pomáhat si. Časem vznikl i jakýsi seznam milosrdných skutků, který dnes říkáme skutky milosrdenství duchovního: učit, radit, těšit, posilovat, odpouštět a trpělivě snášet. A skutky milosrdenství tělesného: sytit hladové, přijímat ty, kdo nemají střechu nad hlavou, odívat ty, kdo nemají co na sebe, navštěvovat
nemocné a vězně, pohřbívat zesnulé. Lidé světa si toho začali všímat a začali o křesťanech říkat: To jsou ti, kteří se milují. A mnozí se začali přidávat.
Dnes to konkrétně pro nás znamená:
• S láskou přijmout každý počatý život.
• Je-li ve farnosti početná rodina, která se díky zvýšeným daním a omezením dětských přídavků dostává do větších problémů než ostatní, láska věřících najde cestu
k pomoci.
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• Jsou-li kolem nás lidé nábožensky nevzdělaní – a těch je mnoho, třebas jsou i pokřtění, pak se máme s kým dělit o radost z poznání Krista.
• Starý a nemocný by neměl zůstat opuštěný a bez svátostí, když má farní rodinu.
• Jestli je křesťanským skutkem pohřbívat mrtvé z lásky ke Kristu, na jehož pohřbu
jsme nemohli být, pak by se mezi křesťany nemělo stát, že zemřelý bude spálen, aniž by
měl důstojný křesťanský pohřeb. Nemá-li příbuzné, má sestry a bratry v Kristu.
Abychom však dovedli jednat jako lidé duchovní, nesmí naše myšlení řídit svět prostřednictvím veřejného mínění. Nemůžeme být ve všem jako nevěřící a k pohanskému
způsobu života pouze přidat nějakou modlitbu. Tak to často dopadá v rodině, kde je
centrem televize. Jako jediná autorita je pak uznáváno veřejné mínění světa a už ne Bůh.
Víra takových lidí časem zanikne.
První křesťané po setkání se Vzkříšeným začali slavit každou neděli jako jeho svátek. Vezměme tedy slavení neděle za základ rodinného života. Dejme nedělní mši
svaté přednost před vším ostatním a pak ukazujme svou lásku zvláště tím, že budeme mít čas jeden na druhého, že si budeme naslouchat, že se spolu budeme i modlit.
Pak budeme moci zažívat radost z přítomnosti vzkříšeného Krista i v našem domácím
společenství.
Každému z Vás přeji, aby radost z Boha byla Vaší silou. K tomu Vám ze
srdce žehnám arcibiskup Jan
                v v v
DIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI se koná v sobotu
7. 5. 2011 v olomoucké katedrále. V 10.00 hodin začíná litaniemi ke sv.
Janu, pak následuje pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecézanům. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana
Sarkandra v Olomouci Na Hradě. Všechny kněze a věřící srdečně zve
arcibiskup Jan

K BLAHOŘEČENÍ JANA PAVLA II.

Svatořečení (kanonizace) je slavnostní prohlášení papeže o zdařilém životě Božích služebníků, „kteří zvláštním způsobem následovali Krista a prolitím své krve nebo hrdinským úsilím
o ctnosti dali vynikající svědectví nebeskému království“. Zesnulí křesťané, kteří žili svatě, mohou
být v církvi veřejně uctíváni, až když je ukončen
proces blahořečení (srv. kán 1187).
Ten konstatuje nejen uznání svatosti jejich života, ale též zvláštní důkazy Boží milosti, například, že Bůh na přímluvu těchto spravedlivých učinil některé zázraky.
Blahořečení (beatifikace) je předstupněm svatořečení (kanonizace – doslova zapsání do kánonu
svatých).
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 24. dubna - na kněžský seminář: Červená Voda 5.235; Mlýnický Dvůr
280; Písařov 1.959; Janoušov 901;
Na Svatou zemi: Červená Voda 2.065; Jakubovice 2.214;
Dary: Písařov: na opravu oltáře 1.202; na Haiti: 287.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou v Červené Vodě: středa 19.15, čtvrtek 8.45, pátek
18.45, neděle 18.30 hod.
Příští týden (2.5 – 8.5) mimořádně odpadnou čtvrteční a páteční májové.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou v Písařově v pondělky od 16.45 hod. (2. 5. pobožnost
mimořádně odpadá). V Domově důchodců sv. Zdislavy v soboty od 14.30, v Mlýnickém Dvoře v soboty od 17.30 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

VÍCE ODVAHY KE SKUTEČNÉMU ŽIVOTU.
Když si zajdete podle svého plánu do holičství, můžete se dovědět mnohé užitečné informace. Jednou
jsem se ptal, zdali mají nějaké učně. A začalo vyprávění: „Loni jsme tady měli dvě děvčata. Ta první
ztrácela hlavu, jakmile tu bylo více než dva zákazníci.
Byla z toho úplně vyvedena z míry. Přesto měla tolik
duchapřítomnosti, že dlouze diskutovala o všem, co
jsem jí řekl. Po krátkém čase usoudila, že kadeřnictví
není pro ni to správné zaměstnání a odešla. Druhé
učnici připadalo, že máme přehnaně dlouhou pracovní dobu. Každý večer chtěla odejít
dříve, protože měla něco domluveného. Promluvil jsem s ní a zjistil, že v životě nikdy
nepracovala. Ještě nikdy ani nevypláchla skleničku. Doma nemusela hnout prstem. Tak
jsme se s ní rozloučili. Myslel jsem si, že mám smůlu, ale pak jsem se od kolegů dověděl, že mají s učni zcela podobné zkušenosti.” Můj holič se na důkaz bezradnosti krátce
zasmál: „Rodiče dnes očekávají od mistrů, že jejich děti nejprve naučí pracovní morálce. Anebo jak si mají přátelsky povídat se zákazníky. Anebo jak je třeba stát nohama na
zemi. Je mi líto, ale od toho tady nejsem. Teď už žádné učně nebereme.”
Cestou domů jsem si říkal: „Co si myslí jejich rodiče? Připravují své děti na život?
Je to projev lásky, když od dětí téměř nic nevyžadujeme?“ Všechno se musí vštěpovat
zavčas, v rodině, protože „starého psa novým kouskům nenaučíš...” Prokažme dětem tu
čest a vychovávejme je k samostatnosti. Připravujme je na to, že život nedostanou naservírovaný na stříbrném táce!
P. S. Dobrý start do nového měsíce s patronem dělníků, sv. Josefem, Královnou máje a s novým blahoslaveným, Janem Pavlem II. Vám vyprošují
misionáři z Loštic

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky na kněžský seminář: Mohelnice 11.822; Úsov 2.987 (25.4. 698,-); Studená Loučka 2.160 (25.4. 400,-). Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky na Svatou zemi: Štíty 1.130; Horní Studénky 1.400 Kč.
Sbírky ne kněžský seminář: Štíty 7.280; Cotkytle 2.070; Horní Studénky 8.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE ŠTÍTECH: v neděli 1. května bude májová pobožnost v 18 hod.
Další Májové pak kromě sobot denně v 18 hod. nebo po mši svaté.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky na Svatou zemi: Lubník 1.040, Tatenice 1.800, Hoštejn 1.550.
Sbírky na kněžský seminář: Lubník 2.400, Tatenice 3.700, Hoštejn 4.550, Kosov 850.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

CHARITA ZÁBŘEH

V Chráněné dílně Palonín provozované
Charitou Zábřeh v těchto dnech skončila sezóna výroby velikonočních paškálů. Paškál je po
celý rok ta nejdůležitější i nejviditelnější svíce
v kostele, má své zdobení i symboliku. Každý
rok, vždy na Velikonoce, se paškál vyměňuje za
nový. Palonínská dílna je vyrábí a farnostem dodává již téměř 10 let. Správný paškál musí obsahovat alespoň 30% včelího vosku. Je na něm
kříž, řecká písmena alfa a omega symbolizující
víru, že Ježíš je začátek i konec, a příslušný letopočet. Při velikonoční liturgii se do paškálu zabodává 5 kadidlových zrn – jde o připomínku pěti Kristových ran.
Paškály připravuje chráněná dílna v širokém rozpětí velikostí od 50 cm do 1,25 metru.
Největším dílem je již tradiční 1,75 metrů vysoká a 25 kilogramů vážící svíce pro Armádu ČR,
která ji zapálí při své květnové pouti do Lurd.
Paškál bývá pestře zdobený, nejčastěji je použit motiv stromu života, beránka. Letos dílna
svou nabídku rozšířila o čtyři nové vzory, které jsou oživené zelenými olivovými ratolestmi
a pravoslavným křížem. Výroba paškálů v chráněné dílně trvala od začátku ledna až do Zeleného čtvrtku. Šikovné ruce čtyř pracovnic jich pro kostely a kaple nejen v České republice
připravili celkem 516 kusů. Je to ještě o 50 více než v loňském roce. Velikonoční svíce z Palonína ale nesměřují jen na Moravu a do Čech. Přes 110 ks zamířilo na Slovensko, hořet budou
například také ve Francii ve farnosti Motrejeau, v Anglii přímo v Londýně a také v polském
Krakově.
Mgr. Marcela Klimková – koordinátorka projektů zaměstnanosti lidí s postižením
		
(736 509 432) a Eva Vařeková – provozní vedoucí dílny Palonín (736 509 479)
MODLITBY ZA FARNOSTI. Velikonoční svíce neboli paškál symbolizuje vzkříšeného Krista, „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9). Již po dva roky, jsme se ve velikonoční době modlili za společenství různých farností, ve kterých zapalují paškál z Palonína. Chcete-li se k nám, v letošní velikonoční době přidat a svou modlitbou podpořit farnosti
nejen v České republice, můžete si v Ledňáčku či na recepci Charity Zábřeh vybrat kartičku
s farností, nebo zavolat na tel. 736 509 443.
Markéta Horáková.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 24. DUBNA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ: Zábřeh 22.280; Jedlí
5.200; Svébohov 7.250; Klášterec 2.370; Zvole 34.110; Maletín 1.490; Hněvkov 1.100;
Drozdov 740 Kč. SBÍRKY NA SVATOU ZEMI: Zábřeh 21.140; Jedlí 1.500; Svébohov
2.000; Klášterec 1.720; Zvole 3.120 Kč. DARY ZÁBŘEH: 10.000,- na potřeby farnosti,
1.000,- na Haiti. Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: ze Zábřeha byla předána 24. dubna částka 3.700 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh.“
Marie Zíková
Milé maminky! Co nejsrdečněji Vás zveme na společné slavení
DNE MATEK do Katolického domu v neděli 8. května 2011 ve
14.00 hod. KDU-ČSL MO Zábřeh a Orel jednota Zábřeh si pro Vás
připravili kulturně-zábavný program s občerstvením. Pokud máte zájem o zajištění dopravy tam či zpět, kontaktujte Ludmilu Macákovou
(736 529 295) či recepci Charity.

KATOLICKÝ DŮM

v Nejenom seniory zveme v úterý 10. května na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje skupina F-BAND z Klášterce. Začátek ve 14 hodin, občerstvení zajištěno.
v Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 14. května na zahradě za Katolickým domem Zahradní posezení. Kromě tradičního guláše se můžete těšit i na makrely a bohaté
občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti, bohatou tombolu a příjemné melodie v podání country kapely RADOSŤ. V případě nepříznivého počasí se akce přesune
do Katolického domu. Začátek ve 14 hodin.
		
Na setkání s Vámi při akcích v Katolickém domě se těší Josef Klimek
POHÁDKOVÝ LES. Srdečně zveme rodiče a děti na sobotu 14. května k odpolední
procházce pohádkovým lesem. Děti se setkají na stanovištích s pohádkovými bytostmi
a budou si moci vyzkoušet svoji dovednost. Pro každého šikulu je připravena odměna. Přijďte prožít společně se svými dětmi pohodové odpoledne, které bude pokračovat
za Katolickým domem Zahradním posezením. Start ve 14.00-15.00 hod. u Katolického
domu. Vstupné dobrovolné.
Irena Švédová
POUŤ DO KOCLÍŘOVA bude v sobotu 7. května za obvyklých podmínek. Více na nástěnce v kostele.
Ludmila Korgerová
K ROKU KŘTU - SLOVO JAKO SYMBOL. Slavení svátostí je doprovázeno slovy, která nejsou pouze komentářem k tomu, co se skrze znamení koná. Součástí každého slavení svátostí je zvěstování
Boží události, která se zároveň děje a vyžaduje tedy odpověď člověka v modlitbě chvály
a proseb. Například modlitba při žehnání vody zvěstuje Boží události spojené s vodou.
Slova mají ve svátostech význam znamení. Když Panna Maria prožila události, kterým
nerozuměla, uchovávala je ve svém srdci.
Z kalendáře královéhradecké diecéze
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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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