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Ročník XXI., číslo 14
pátá neděle postní
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, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 130 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení
1: Ez 37,12-14
2: Řím 8,8-11
Ev. Jan 11,1-45
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel,
bude žít a žádný,
kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky.

Jan 11,25-26

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V 15 HOD. V KOSTELE SV. BARBORY
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TUTO neděli 6. dubna v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně a
příští neděli také v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
		
P. František Eliáš
V úterý 8. dubna bude hostem České křesťanské akademie prof. František Kunetka, Th.D., vedoucí Katedry
liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Přednášet bude tentokrát na téma „Pokání jako askeze? Teologicko-antropologický pohled“. Přednáška chce nabídnout původní
biblická východiska i podněty některých prvků liturgického slavení.
Může tak být přínosem pro spirituální prožívání závěru postní doby.
Začátek v 18.00 v Katolickém domě.
Za ČKA Jana Nováková
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 9. dubna.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 9. dubna od 9 do 16 hod.
bude na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie pro
domácnost, spolu s pracovnicí servisní společnosti Kristýn služebník
s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni
do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je souhlas
faráře či děkana.
P. František Eliáš, děkan
Výbor Spolku Metoděj svolává výroční členskou schůzi na 9.
dubna t. r. v 17 hodin v Katolickém domě. Programem bude volba orgánů spolku i rekapitulace činnosti v minulém roce. Zveme
všechny své členy k účasti.
Za výbor spolku Jiří Krňávek, předseda
KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 10. dubna od 19. hod.
		
P. Ladislav Sovadina
13. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE.
Příští neděli slavíme Květnou neděli – Kristův vjezd do Jeruzaléma.
Hlavní bohoslužba v Zábřeze začne mimořádně na horním náměstí u mariánského sloupu v 8.20 hod. žehnáním ratolestí.
Protože „kočičky“ jsou už letos odkvetlé, můžeme použít jiné
kvetoucí ratolesti (například kvetoucí třešeň nebo trnku), které si
ovážeme stužkou v liturgické barvě červené.
Zapojte děti i vnuky!
Pro ty, kteří nemají možnost sami si ratolesti sehnat, je připraví
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo spolu s katechety a žáky.
Těším se na slavnostní průvod a ještě jednou připomínám, že začínáme v 8.20 u mariánského sloupu na horním – Masarykově náměstí.
P. František Eliáš
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SVATOŘEČENÍ DVOU PAPEŽŮ: NOVÝ WEB I PŘÍMÉ PŘENOSY

Pořadatelé kanonizace papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II., k níž dojde v neděli 27. dubna 2014, představili přípravné akce a multimediální prostředky.
Stránky www.2papisanti.org, které jsou
ještě částečně ve výstavbě, mají podle organizátorů připomenout propojení obou
„svatých papežů“. Jan Pavel II., vlastním
jménem Karol Wojtyla, stál v čele církve
od roku 1978 do své smrti v roce 2005. Za
pontifikátu polského rodáka se zhroutily
komunistické režimy ve střední a východní Evropě. Jan XXIII., který byl papežem
od roku 1958 do své smrti v roce 1963,
svolal historický druhý vatikánský koncil, jehož úkolem bylo reagovat na potřeby moderní doby. Oba byli velmi populární, i když mnohem známější je dnes Jan Pavel II.
Aplikaci „Santo subito“ (česky „ihned svatý“) bude možné v nejbližších dnech stáhnout
zdarma ve formátu Android i Ios. (Při pohřbu polského papeže někteří účastníci nesli transparenty s nápisem „Santo subito.“) Nabídne praktické informace k svatořečení ve čtyřech jazycích (italština, angličtina, španělština a polština). Na sociálních sítích bude možné sledovat
všechny kanonizační události v přímém přenosu.
Přípravné akce k svatořečení v Římě
Úterý 22. dubna 2014 ve 20.30 v bazilice sv. Jana v Lateránu: Setkání určené mladým, na
kterém vystoupí postulátoři procesů obou papežů.
Sobota 26. dubna 2014 od 21.00: MODLITEBNÍ NOC
Kostely v centru Říma budou otevřené, zájemci se zde budou moci pomodlit nebo vyzpovídat. Vigilie bude doprovázená texty z Bible i slovy svatořečených papežů.
POUŤ DĚKANÁTU
ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ V OLOMOUCI
Věřící zábřežského děkanátu se v sobotu 26. dubna, den před svatořečením obou papežů, setkají se svým biskupem v katedrále sv. Václava v Olomouci.
ARCIBISKUPOVY VELIKONOČNÍ MYŠLENKY
V tomto pastoračním roce věnujeme zvláštní pozornost rodinám. Rodiny prožívají své poslání uprostřed světa s vědomím, že chtějí zůstat věrné evangeliu, ale potřebují naši pomoc a podporu. Proto otec arcibiskup
v době velikonoční nabízí rodinám, formou SMS, každé ráno duchovní myšlenku na den.
Myšlenky budou na mobilní telefon zasílány vždy ráno v období od neděle Zmrtvýchvstání Páně (20. dubna) až do slavnosti Seslání Ducha svatého (8. června), kterou doba velikonoční končí. Přihlásit se lze už nyní nebo kdykoliv později, a to až do konce velikonoční doby.
Pro přihlášení k odběru stačí odeslat SMS ve tvaru VAM +JAN na telefonní číslo 736 315
315. Služba je zdarma, zájemce platí pouze za odeslanou přihlašovací SMS podle svého tarifu.
Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci se společností T-Mobile.
		
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
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KRISTUS UČITEL

Lk 2,22 - 40; KKC 543 - 546
Ježíš Kristus žil svůj pozemský život jen krátce – jen 33 let a z toho jen tři roky veřejně působil. Nevystavěl žádný palác, ani malý domek
pro sebe, nevystudoval universitu, žil v zapadlém koutku Izraele a před svým vystoupením
pracoval jako tesař u svého pěstouna Josefa.
Nestýkal se s mocnými a bohatými tohoto světa, naopak stál před nimi jako obžalovaný, jako
zločinec, kterému bude vyměřen nejpotupnější a nejbolestnější trest kříže. Neměl žádnou armádu k prosazování své pravdy, žádné učence,
kteří by vědecky zdůvodňovali pravdivost jeho
nauky. Naopak, shromažďoval kolem sebe rybáře a chudý lid. Neměl kolem sebe žádné umělce,
kteří by na plátně nebo do kamene vytesali jeho
podobu, nepřekročil hranice malé Palestiny, ale
náš letopočet je rozdělen jeho narozením na letopočet před Kristem a po Kristu – letopočet křesťanský.
O nikom se tolik nemluvilo, nebylo napsáno, vytištěno tolik knih a namalováno tolik
obrazů, vytvořeno tolik soch a sousoší. K jeho cti bylo vystavěno bezpočet kaplí, velechrámů, zkomponováno mnoho hudebních děl.
Jen zcela zřídka v nich nacházíme obraz odsouzeného, posmívaného ztroskotance. Většina z nich je oslavou Ježíše Krista, který o sobě prohlašoval, že v něm přišel na svět proroky předpovídaný Mesiáš, že v něm se z Marie Panny narodil Boží Syn, Bůh v lidském těle,
který přišel na svět, aby svou smrtí kříže vykoupil lidi z viny hříchu a otevřel všem bránu
do nebe.
VŠICHNI LIDÉ jsou povoláni vstoupit do království Ježíše Krista. Toto mesiánské
království bylo hlásáno nejprve izraelskému lidu. (Mt 10,5-7) Teprve po Ježíšově nanebevstoupení začnou apoštolé z jeho příkazu uskutečňovat jeho světové poslání mezi všemi národy.
Jeho evangelium, zásady a pravdy života, jsou určeny lidem všech národů. Neboť všichni lidé jsou určeni k životu po smrti, v něm k životu věčnému, a k tomu ve stavu štěstí a blaženosti. Neboť pro všechny lidi zemřel Kristus na kalvarském kříži.
Boží království začíná u lidí, kteří Bohu dovolí, aby je proměnil, aby šli cestou, která
vede k němu a tím i k věčné spáse. Podle Ježíšových zkušeností jsou to především lidé chudí a maličcí. Ježíš prohlašuje o svém Otci: „Poslal mne, abych přinesl chudým radostnou
zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ (Lk 4,1 – 19)
Všichni, kteří touží po moci, touží mít na své straně od počátku lidi mocné, bohaté,
vlivné a učené, jen v případě Ježíše to bylo opačně. Jeho království patří na prvém místě
chudým a maličkým. To jsou ti, kteří přijali Kristovu pravdu s pokorným srdcem. Jim dává
přednost před moudrými a rozumnými. Sám Ježíš sdílí život chudých – od jeslí až po kříž,
zná hlad, žízeň i nedostatek. Ba dokonce se ztotožňuje s chudými všeho druhu a činorodou
lásku k nim klade jako podmínku pro vstup do svého království.
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V tomto duchu vystupuje na scénu dějin církve i dění ve světě současný papež František. Chce, aby církev katolická, a ti kteří ji vedou, žili a vystupovali jako chudí. Ovšem to
neznamená hladovět a nic nemít, ale žít skromně a své finanční prostředky, které zbudou
po zaplacení všeho potřebného, věnovat na akce sociální, společenské, charitativní. Neboť
i chudá církev potřebuje finance jak pro svou existenci – pro sebe, tak i pro vzpomenuté
akce.
Ježíš zve HŘÍŠNÍKY ke stolu království: „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mk 2,17) Vyzývá je k obrácení, bez něhož nelze vejít do království, ale slovem i skutkem jim ukazuje bezmezné milosrdenství svého Otce a nesmírnou „radost v nebi nad jedním hříšníkem, který se obrátí“. (Lk 15,7) Nejvyšším důkazem této lásky je Ježíšovo obětování vlastního života na odpuštění hříchů. (Mt 26,28)
Ježíš volá ke vstupu do svého království prostřednictvím PODOBENSTVÍ. Podobenství je forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu. Jimi zve Ježíš na královskou
hostinu, ale také žádá radikální volbu. Kdo chce získat království, musí „prodat“ všechno.
Slova nestačí, je třeba činů!
Podobenství jsou pro člověka jako zrcadla: přijme slovo jako skalnatá půda nebo jako
dobrá země? (Mt 21,28-32) Co člověk udělá se svěřenými hřivnami? (Mt 25,14-30)
Skrytým jádrem podobenství je snaha učinit z nás Kristovy učedníky, abychom „poznali tajemství nebeského království“. (Mt 13,11) Pro ty, „kdo jsou vně“ (Mk 4,11), zůstává
vše hádankou. Ale přesto i je Ježíš zve, aby se podíleli na Božím království. I nejhorší hříšník je povolán, aby se obrátil a přijal nekonečné milosrdenství nebeského Otce. Jaká to naděje pro každého z nás!!
P. Antonín Pospíšil

PRAVIDLA RADOSTNÉHO KŘESŤANSTVÍ - Prelát L. Wolker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ukazovat veselou tvář - jak se sluší na vykoupené.
Říci přívětivé slovo - nic to nestojí.
Dobře smýšlet! Většinou to lidi nemyslí špatně.
Pohoršlivé neříkat dál! Je už dost pohoršení ve světě.
Vystupovat na hory. V botách nebo v myšlenkách.
Ven do přírody.
Dětem, květinám, hvězdám dívat se do očí, člověk zapomene na ošklivé.
Neklopýtat o oblázky. Je to směšná podívaná, když tak velký člověk ...
Zpívat, a ať se zpívá, hudbu! Kde se zpívá, tam procitne dobro.
Koupat se! Podle toho - v teplé nebo ve studené.
Dobře trávit. Pokažený žaludek a zácpa působí chmury.
Spát. Vyspalý člověk je většinou radostný člověk.
Nepořádek zdržuje - to popuzuje a zlobí. Proto pořádek.
Dávat. Nezáleží co, komu, jen dávat. Tak převezeš sám sebe.
Zpovídat se! Člověku je tak lehce a radostně, když vyjde ze zpovědnice.
Slavit! Nepromeškat svátky. Patří do rytmu života.
Milovat. Poctivý srdečný humor je jen ryzí, veliká láska.
Vklouznout pod plášť Matky Boží. Pobroukávat si mariánské písně.
Věřit v Boha. V jeho moc a lásku.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 30. března: Červená Voda 2.103, Písařov 951, Mlýnický Dvůr 320, Domov
důchodců sv. Zdislavy 150, Jakubovice 519 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Předvelikonoční zpověď s cizím zpovědníkem:
Ve farnosti Červená Voda bude v neděli 13. dubna v 15 hod. přednáška P. Karla Moravce, po ní Křížová cesta a zpovídání.
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 30. března: Mohelnice 4.960; Úsov 905; Studená Loučka 617 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z MOHELNICKÉ KRONIKY - LP 1922

Úmrtí kostelního hospodáře. Dne 16. července 1922 zemřel František Müller, domkář z Mohelnice. Jmenovaný nepřetržitě po dobu 40 roků zastával úřad kostelního hospodáře a současně s tím vedl účty farního zřízení pro místní chudé.
Děkovný dopis za uznání jeho zásluh, mu dne 17. února 1921
zaslal kapitulní vikář Msgr. Dr .Antonín Cyril Stojan. Po jeho
odstoupení z funkce na výroční schůzi farní rady, mu předal
arcikněz Msgr. Kubíček upomínkový dárek a současně s ním
jubilantovi srdečně poděkoval za jeho dlouholetou práci. R.i.p!
Změna lesmistra na Mírově. Dne 15. května 1922 pan Florián Mrkva, arcibiskupský lesmistr a patronátní zástupce na Mírově předal svůj úřad svému nástupci. Pan Mrkva sloužil
věrně po dobu 42 roků u správy arcibiskupských lesů. Z toho 28 roků v Ostravických horách, v Rajnochovicích a 14 roků jako lesmistr na Mírově.
Po převratu roku 1918, je dávána přednost mladým a novým úředníkům před staršími, a tito jsou nepřímo nuceni, aby odcházeli do penze. I kaplanové se místy tlačí na místa svých šéfů. Tato výměna má ten účel, aby mladí úředníci přinesli nový a moderní duch
do veřejného života. Po roku 1918 se stal Mírov téměř z poloviny český. Byla zřízena česká
škola a byly zavedeny české bohoslužby. Tím byla nepřímo správa arcibiskupského statku
nucena dosadit nového lesmistra. Tyto změny si vyžaduje běh života a světa. Staří odcházejí
a mladí nastupují na jejich místa a pokračují v jimi započatém díle.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 30. března: Štíty 2.160; Cotkytle 4.500 (na opravy andělů); Horní Studénky 1.900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
ŠTÍTY – KŘÍŽOVÉ CESTY. V neděli 6. dubna ve 14.30 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie povedou pobožnost Křížové cesty farníci.
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farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 30. března: Lubník 1.100, Tatenice 1.310, Hoštejn 890, Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNA: mimořádná mše svatá na Koruně bude slavena v neděli 6. dubna v 15 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

lošticko

lošticko

lošticko

Žiji život a věřím v život věčný! (Jan 11,1-45)
Mezi velikány ducha, kteří měli požehnaný vliv na široké okolí, patří bezesporu italský spisovatel, člen Malých bratří Ježíšových, Carlo
Carretto (2. 4. 1910 – 4. 10. 1988).
Kvůli Carlu Carretto, který má hrob v San Girolamo, přicházejí tisíce Boha hledajících do Spello. Nezajímá je však jako turisty město,
přitahuje je duchovnost Carretta, který dokázal uprostřed moderního
světa žít jako věřící. Miloval církev a trpěl pro ni.
„Žádné místo jsem nemiloval více než Spello a žádné místo mi nezpůsobilo tolik bolestí jako Spello...“ zapsal spisovatel do svého deníku
v roce 1975.
V roce 1990 mluvil milánský kardinál C. M. Martini (1927 – 2012) u hrobu Carretta o smrti: „To je okamžik, ve kterém dáme razítko a podpis pod všechno, co jsme prožili.
A právě ve způsobu, jakým šel Carlo vstříc smrti, máme svědectví. Jedno z nich zní: „Hledal jsem a nalezl.“ Ať nás tato osobní zkušenost italského spisovatele motivuje k poctivému
prožívání života podle evangelia!
P. Pavel Kavec, CM
Loštičtí misionáři ve dnech 11. – 13. dubna 2014 moderují postní duchovní obnovu ve farnosti Sloupnice (diecéze Hradec Králové). Děkujeme za Vaše modlitby!
		
P. Pavel a P. Lubomír

postřelmovsko

postřelmovsko

	Svátost smíření před Velikonocemi bude v Leštině ve středu 9. dubna od 17.00 hodin,
v Lesnici v úterý 15. dubna od 17.00 hodin a v Chromči ve středu 16. dubna od 17.00 hod.
V pátek 11. dubna od 16.00 hodin bude v Postřelmově mimořádná příležitost svaté
zpovědi. Zpovídat bude cizí zpovědník. Další možnost sv. zpovědi pak bude v pondělí 14.
dubna od 16.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
***
ŽEHNÁNÍ STUDÁNKY V ROHLI. Na Květnou neděli 13. dubna v 15 hod. požehná studánku P. František Eliáš. Sraz věřících je ve 14.45 hod. u mlýna v Rohli.
		
MUDr. Antonín Kutálek
***
Bůh je větší než naše srdce, a využívá dokonce i našeho hříchu, aby se projevil triumf jeho
milosrdenství, když člověka pozvedá z prachu, aby jej povýšil k ještě větší důstojnosti, než
byla ta, kterou měl dříve, než zakusil zlo.
(Valentino Salvoldi)
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Ve farnosti Jedlí bude sbírka 13. dubna – na KVĚTNOU NEDĚLI určena na opravy
kostela.
Sbírka z neděle 30. března: Zábřeh 8.580; Jedlí 1.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.355; Zvole
17.930 (na fasádu kostela); Postřemůvek 320 Kč.
DARY: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 500; Svébohov – na opravy kostela 10.000
Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci březnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 930 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ A DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

V týdnu před Květnou nedělí (6. – 13. 4. 2014) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který
je vyhlášen biskupy.
Cíle tohoto týdne jsou tři:
• doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou,
• pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve,
• vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý
následný život.
12. dubna v sobotu před Květnou nedělí se setká mládež zábřežského děkanátu......
Přátelé, po dvou letech vás všechny opět zveme na děkanátní setkání mládeže. Bude se konat od pátku 11. 4. do soboty 12. 4. 2014. Začínáme v 18 hod. v kostele
sv. Bartoloměje mší svatou s následnou adorací za vnitřní uzdravení,
kterou povede náš kaplan pro mládež, otec Radek. Poté se přesuneme
do „Kaťáku“, kde bude večeře a další program.
Na sobotní dopoledne přijala naše pozvání sestra Immaculata, která je členkou Výkonného výboru vězeňské duchovenské péče a absolventkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR. Devět let působila v Brněnské diecézi jako pastorační asistentka pro uživatele drog a vězně. V současné době působí jako vychovatelka na dívčím internátě v Praze a jako terapeutka na Dětském a dorostovém detoxu v Praze. Dvanáct let
ve volném čase vykonává dobrovolnou duchovní službu ve věznicích nebo přednáší pro různé
instituce či farnosti o drogové a jiné závislosti. Také se věnuje obětem sexuálního násilí. Při
svých přednáškách vychází ze své vlastní zkušenosti se závislostí a z profesní zkušenosti se závislými lidmi, vězni či oběťmi sexuálního násilí. S ní přijede také Zuzka Hradecká, která přidá
svoji zkušenost. Děkanátní setkání končí v sobotu odpoledne po Křížové cestě (která začíná
v 14 hod.) S sebou: příspěvek 50 Kč, buchtu (či cokoliv k snědku) na páteční večeři – sobotní
jídlo zajištěno, spacák + karimatku.
Na všechny se těší vaši animátoři.

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO - Masarykovo nám. 7
Úterý 8. dubna v 9.30 hod.
Význam Velikonoc - beseda s děkanem P. Františkem Eliášem
Středa 9. dubna v 9.30 hod.
	Péče o citlivou dětskou pokožku aneb prevence je lepší - beseda

Irena Švédová
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