10. 4. 2016
Ročník XXIII., číslo 14
3. 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, 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 Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm Chci

tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil

1: Sk 5,27b-32.40b-41

2: Zj 5,11-14

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

To bylo už potřetí,
co se Ježíš zjevil
učedníkům
po svém vzkříšení.

Jan 21,14
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Ev. Jan 21,1-19

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 11. dubna Památka sv. Stanislava
Středa 13. dubna
sv. Martina I., papeže a mučedníka
KLÁŠTERECKÁ POUŤ
Tuto neděli 10. dubna při mši svaté v 9.00 hod., kterou bude celebrovat zábřežský děkan P. František Eliáš, oslavíme ve farním kostele Zvěstování Panny Marie patrocinium.
Po mši svaté se vydá z kostela za doprovodu hudby průvod se soškou Klášterecké madony.
Odpoledne v 15.00 hod. jste zváni k modlitbě litanií k Panně Marii
a ke svátostnému požehnání.
P. Bohuslav Směšný
POUŤ ZA SVATÝM STANISLAVEM NA HYNČINU. Patrocinium kostela v Hynčině
oslavíme tuto neděli 10. dubna při mši svaté v 15.00 hod.
P. Martin Rumíšek
Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 13. dubna.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. dubna 2016 od 9 hod. do
15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile
a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další
pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
MODLITBA TAIZÉ V HNĚVKOVSKÉ KAPLI. Společenství „chlapi Zábřeh“ zve ke společné modlitbě v duchu Taizé v kapli v Hněvkově, a to v úterý 12. dubna v 19.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
Ondřej Sikora
SVÉBOHOV. Pastorační rada farnosti se sejde ve čtvrtek 14. dubna v 19.00 hod.
		
P. František Eliáš
Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve v úterý 12. dubna od 9.30
hod. na besedu nad knížkami a s knížkami a na setkání s Mgr. Janou Šmehlíkovou, pracovnicí městské knihovny.
Irena Švédová
VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH. V  sobotu 16. 4. 2016
v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další přednáška v rámci
Vzdělávacího kurzu. Přednášku s názvem „Liturgika“ bude prezentovat
ThLic. Jana Nováková, Ph.D.
Touto přednáškou otevřeme čtvrtý blok vzdělávání nazvaný „Liturgie“.
V tomto bloku se dozvíme něco o formách zbožnosti, o svátostech, o liturgickém roku
a prostoru. Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
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Divadélko na okraji zve tuto v neděli 10. dubna v 17.00 hod. na PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ v Katolickém domě, Sušilova, Zábřeh.
Na programu budou tři aktovky od A. P. Čechova: Myslivec (hrají – Jana Kubíčková,
Aleš Pátek); Maření času (Marta a Marek Rýznarovi); Slzy, které svět nevidí (Leoš Krátký,
Magda Schwarzová, Marek Rýznar, Pavel Švéda). Režie: Josef Michalčík
V BARBOŘE ZAZNÍ KLAVÍR A FLÉTNA – 17. 4. 2016 od 16 hod.
Koncert předních umělkyň nastupující generace interpretů klasické
hudby, které získaly řadu ocenění na významných tuzemských i zahraničních soutěžích, zazní v kostele sv. Barbory v neděli 17. dubna.
Klavíristka Monika Vavříková, absolventka kroměřížské konzervatoře a Fakulty umění Ostravské univerzity, je sólistkou Janáčkovy filharmonie Ostrava. Flétnistka Markéta Cabajová,
působící na ZUŠ Žerotín v Olomouci, absolventkou Královské konzervatoře v Bruselu. Na
programu jejich společného koncertu zazní poslechově zajímavé skladby G. Ph. Telemanna,
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Piazzolly a dalších. Vstupné je dobrovolné.
		
PhDr. Zdeněk David

SLAVNOSTNÍ KONCERT K DESÁTÉMU VÝROČÍ PŮSOBENÍ

V sobotu 23. dubna v 17.00 hod. oslaví koncertem své desetileté působení TRUBAČI ZÁBŘEH. Na koncert, který se uskuteční v kostele sv. Barbory, jste všichni srdečně zváni.
		
MgA. Ing. Jana Adámková, vedoucí Trubačů Zábřeh

pouŤ připravena

Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. a farnosti Zvole a Zábřeh vás srdečně zvou na
pouť do Itálie ve Svatém roce milosrdenství.
Poutní zájezd ASSISI – ŘÍM – BOLSENA –
ORVIETO se uskuteční v termínu 17. 10. – 22.
10. 2016. Cena 8.800 Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 3x ubytování se snídaní v nově
otevřeném poutním domě Velehrad v centru
Říma, 2x večeři, služby průvodce.
Více informací v kanceláři AWER TOUR
s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na www.awertour.cz.
Těšíme se na společné putování.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH zve neziskové organizace na Turnaj
v kuželkách v sobotu 16. dubna 2016 v 15.00 hod. na kuželně.
S sebou: sálová obuv s bílou podrážkou. Startovné: talířek občerstvení. Prosíme o potvrzení účasti na email kubicek.jana@seznam.cz nebo na telefon
605 536 270 (Jana Kubíčková).
O čem píše KT 15/2016, který vychází tento týden:
Rozebírá téma: křtů dospělých, ohlas na národní pochod pro život centrem Prahy, pod názvem „Odvaha pohlédnout pravdě do tváře“, píše o americkém filmu SPOTLIGHT, který
v letošním roce získal Oscara.
red.
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PETR ŽIJE V NÁSTUPCÍCH Jan 21,1
Kristovi učedníci jsou realisté. Jejich Mistr a Pán zemřel, a tak když je po všem, jdou za svou prací, rybařením.
Pán však vstupuje nečekaně do jejich všedního života a přivádí je k poznání a hluboké víře.
Rybolov, který je jejich denním chlebem, naznačuje také
budoucí poslání apoštolů, přivádět lidi do Kristova stádce –
do církve. To bude zejména úkolem Petra, jako hlavy.
Ježíš Kristus přišel na svět, aby nás vykoupil a na věky
spasil, aby nám otevřel nebe, které nám naši předkové svým
hříchem uzavřeli. K tomu bylo třeba vytvořit prostor či organizaci, ve které by se mohli lidé sdružovat a projevovat
touhu po vykoupení a spáse.
Každá organizace ve světě – státní, politická, hospodářská má svého předsedu, ředitele, přednostu – nejvyšší hlavu. Je proto přirozené, že svou nejvyšší hlavu má i církev. I na to pamatoval Ježíš. Ustanovil Petra.
Ježíš si ho od prvního setkání po celé tři roky k tomuto úkolu připravoval. Dával najevo,
že má s Petrem zvláštní úmysly, chtěl, aby si na to ostatní apoštolové zvykli, aby na něj nežárlili a respektovali jej. Ježíš se také snaží upevnit samotného Petra otázkou, opakovanou třikrát, stejně jako když Petr třikrát Krista zapřel: „Miluješ mne, a to dokonce více než ostatní
apoštolové?“ Byla to výchovná lekce, aby byl ve svém vysokém úřadu pokorný a měl ohled na
nedostatky svých oveček a beránků.
Petrově moci podléhá celé stádce církve, on je pastýř osob duchovních i světských. Už
dříve nazval Kristus Petra skálou, kterou nic nepřemůže. (Mt 16,18) Církev tedy bude trvat
až do konce světa a to na Petrovi, jako na skále.
Po Kristově smrti a zmrtvýchvstání se skutečně ujal řízení tehdy ještě nepatrné skupiny
věřících. Velmi úzce spolupracoval s apoštolem Pavlem. Podle raně křesťanské tradice měl
Petr později odcestovat do Říma, kde byl nakonec zajat a odsouzen k smrti ukřižováním.
Protože se však nepovažoval za hodna zemřít stejným způsobem jako jeho Pán, požádal,
aby ho ukřižovali hlavou dolů. Jeho následovníci ho v noci sňali z kříže a pochovali u zdi na
Via Cornelia. O třicet let později tam Anaklét dal postavit malou kapli, ze které se stalo poutní místo. Později, za vlády císaře Konstantina I. Velikého, zde byla postavena Bazilika svatého
Petra a Pavla.
Petr žije dál ve svých nástupcích, římských biskupech, papežích. Církev trvá více než
2000 let ve svých 262 papežích. Všechny mocné a bohaté říše padly, ale papežství na své síle
neztrácí, ba naopak, v poslední době stále více získává. Nemá vojsko, které by je chránilo, ale
má morální sílu, která pramení z vědomí pravdy a moci Kristovy. I nadále je všem říším světa souzeno, aby jednou zanikly, jen církev má předpovězeno, že zde bude až do konce světa.
„A brány pekelné ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) Neboť všechny říše světa jsou jen lidská a pozemská díla, církev však je dílo lidské i Boží a proto nezničitelná.
Církev je společenstvím lidí, tvořících Boží lid. Pro ty, kdo uvěřili, stává se církev ve všech
dobách a národech nástrojem spásy a cestou vykoupení. Církev je viditelným projektem Boží
lásky pro lidstvo, řekl papež Pavel VI.
„Církev, jako Kristovo tělo, je i pojítkem mezi živými a mrtvými všech dob, mezi svatými
v nebi, dušemi v očistci a všemi, kdo žijí jako křesťané kdekoli na zemi.“ (biskup Josef Hrdlička)
P. Antonín Pospíšil
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„Amoris laetitia (Radost lásky), o lásce v rodině.“

Je název apoštolské exhortace o rodině, která bude prezentovaná ve Vatikánu 8. dubna.
Apoštolská exhortace uzavře několikaletý proces věnovaný rodinám,
jejich situaci a poslání. V roce 2014 se ve Vatikánu konalo mimořádné zasedání biskupské synody věnované především výzvám, jímž dnes
rodiny čelí.

DUCHOVNÍ VÍKENDY V NORBERTINU V MĚSÍCI KVĚTNU
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce vás srdečně zvou ve dnech 7.–8.
5. 2016 a 14.–15. 5. 2016 na duchovní obnovu na téma „Sv. Maxmilian: S pomocí Neposkvrněné“. Program začíná v sobotu 9.00 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda). Zakončení v neděli v 13.00 hod.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 2. a 9. 5. 2016: e-mail: info@premonstratky.cz. Přihlášku je také možno otevřít po kliknutí na termín duchovní obnovy na webové stránce http://www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 3. dubna: Loštice 2.623, Moravičany 3.189 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ a farnost Loštice zvou na

POUTNÍ ZÁJEZD do SEVERNÍ ITÁLIE v čase 8. 5. – 14. 5. 2016.

Duchovní doprovod P. Lubomír Konfederák, P. Pavol Kavec a P. Kristán Libant.
Program:
Sotto il Monte – rodiště Svatého Jana XXIII.; Miláno – katedrála sv. Ambrože – relikviář
sv. Karla Boromejského, Baptisterium, katedrální muzeum, La Scala, Verdiho muzeum, S.
Maria delle Grazie – Poslední večeře od Leonarda da Vinci.
Turín – katedrála San Giovanni Battista, Cappella della Santissima Sindone (Turínské
plátno), Santuario di Maria Ausiliatrice – hrob Dona Bosca, Becchi, rodný dům Dona
Bosca, Castel Nuovo Don Bosco – bazilika.
Janov – město mramorových paláců La Superba, prohlídka historické části města, Dóm
San Lorenzo s dómským pokladem, rodný dům Krištofa Kolumba, možnost návštěvy druhého největšího akvária v Evropě.
Piacenza – Collegio Alberoni – obrazová galerie, knihovna, observatoř, Cremona – město proslavené houslařstvím, Dóm z období 12. století, Baptisterium, Palazzo Comunale,
vzácné exponáty cremonských houslařů.
Mnichov – chrám Panny Marie, figurální orloj, Marktl – rodiště papeže Benedikta XVI.;
Altötting – milostná kaple Panny Marie, poutní bazilika sv. Anny.
Cena: 11.500 Kč zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 5x ubytování v hotelu ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: 40 EUR (vstupy, turistické poplatky).
Kontakt: Kristián Libant, falostice@ado.cz, nebo +420 733 742 500.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 3. dubna: Písařov 639, Jakubovice 310, Mlýnický Dvůr 110, Červená
Voda 2.221, Domov důchodců sv. Zdislavy 181 Kč.
Dary: Červená Voda na Haiti: 246 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
-

Vedoucí buněk se setkají v neděli 10. dubna v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
Rodiče prvokomunikantů se setkají v pondělí 11. dubna v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.
- Mše svatá v Moravském Karlově bude ve čtvrtek 14. dubna v 17.00 hod.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 17. dubna je mimořádná sbírka na rádio Proglas a televizi Noe.
Minule byla sbírka na opravy kostela: Postřelmov 4.456 Kč a Chromeč 7.400 Kč.
Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V pondělí 11. dubna bude v Postřelmově od 16.30 hod. pobožnost a mše svatá ke cti Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 3. dubna: Štíty 1.340; Cotkytle 540; Horní Studénky
900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
Úterý 19. dubna je ADORAČNÍM DNEM FARNOSTI ŠTÍTY. K adoraci před Nejsvětější svátostí jste zváni od 10.00 do 15.00 hod. Adorační den
zakončí svátostné požehnání.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 3. dubna: Lubník 2.000; Tatenice 2.550; Hoštejn 2.400; Kosov 1.060 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 10. dubna v 18 hod.
DUCHOVNÍ VÍKEND V TATENICI S VÁCLAVEM VACKEM – PROČ BÝT V DNEŠNÍ DOBĚ VĚŘÍCÍ CHLAP. Začátek 15. dubna v 18.00 hod. mší svatou, zakončení 17.
dubna v 8.40 hod. mší svatou. Cena 450 Kč, omezený počet účastníků
Kontakt: p.kolisek@seznam.cz, tel. 775 970 749.
v

v

v

Svatost neznamená, že je něco perfektní. Svatý je ten, kdo se modlí: „Posvěť mě.“ Ten, kdo
prosí: „Chci se stát zcela jiným. Chci ti patřit – bez tušení toho, jak to vypadá na konci.“
		
Heiner Wilmer
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 3. dubna: Mohelnice 4.032, Úsov 1.765, St. Loučka 290 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
. P. Petr Šimara
V úterý 19. dubna ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
14. dubna 2016 oslaví P. Petr Šimara 50. let života.
Vyprošujeme pro něj dar zdraví, pravou radost z hlásání evangelia,
potřebné milosti k jeho službě a také stálou ochranu Panny Marie.
Vděční farníci z Mohelnice
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Ve dnech 14. – 16. dubna 2016 proběhne tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel a domácích potřeb. Materiál se
v Mohelnici bude sbírat přímo do dodávkového vozidla s logem Charity umístěného na
nám. Svobody, u Mohelnického kulturního centra.
Ve čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod. Zachovalé věci pomohou chudším lidem prostřednictvím charitního sociálního šatníku a materiálního skladu, neupotřebitelné věci budou
předány k dalšímu průmyslovému zpracování nebo ekologické likvidaci.
		 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Z Mohelnické farní kroniky – Dr. R. Jaschek LP 1954, pokračování

	Duchovní správa. Přes pravidelnou snahu duchovní správy, led okolo lidských srdcí
těžko tál, ba mnohdy zůstal a tak si mnozí farníci nevykonali ani velikonoční povinnost.
Svaté třídenní bylo oslaveno jako obvykle, Vzkříšení bylo jen v kostele. Počátkem
května byly konečně v arcidiecézi ohlášeny odpustky „Mariánského Jubilejního roku“.
Tak aspoň měsíc Panny Marie se těšil i u nás katolického, světového ohlasu.
Vžitá říjnová pobožnost růžencová a oslava dušičkového týdne ve filiálním kostele
byly zakončením církevního roku. Účast na obou událostech byla nepravidelná, někdy až
slabá.
Totéž nutno konstatovati i o rorátech v adventu. Vánoční příprava dětí byla prováděna
po třídách a různě střídavé vyučování paralelek zavinilo vleklé provádění svaté zpovědi.
Nu, nelze si poručit, nutno trpělivě vyhověti, jak se jen dá!
Na popud farářův připravili farníci vánoční překvapení. Čtvrt hodiny před půlnoční
mší svatou byly z věže troubeny koledy. Bylo to prý dosti daleko slyšet v okolních vesnicích, ježto klidné zimní počasí nám přálo. Jinak byly sváteční bohoslužby vánoční slaveny
v rámci možností jednoho místního kněze.
	V církevních matrikách je populace za rok 1954 zachycena takto: 29 svátostí křtu,
29 svátostí manželství, 34 katolických pohřbů.
To je ovšem i pro katolické obyvatelstvo farnosti jen neúplný obraz, který ale dosti
věrně ukazuje ráz doby a stále zřetelnější „zesvětštění“ občanského života mezi farníky a
to nejen ve městě ale už i v přifařených vesnicích. Tak si např. „Mikulášové“ v Křemačově
naříkali, že jen ve dvou rodinách se děti umějí pěkně modlit.!
H. Bartoš
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17. DUBNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA PROGLAS A TV NOE.
Sbírky z neděle 3. dubna: Zábřeh 10.890; Postřelmůvek 490; Jedlí 2.100; Svébohov 2.100;
Klášterec 1.155; Zvole 3.330 Kč.
DARY: Zábřeh – na Haiti 200; Zvole – na TV NOE a Proglas 4.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH

MATERIÁLNÍ SBÍRKA
Tradiční jarní sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb proběhne od
14. do 16. dubna 2016. Sběrným místem v Zábřehu je objekt bývalého skladu
ČD (ul. Olomoucká-u nádraží), v Mohelnici se bude materiál sbírat přímo do
dodávkového vozidla na náměstí Svobody. Otevřeno bude čt-pá: 9-17 hod.,
v sobotu 9-12 hod.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Máte volný čas, který chcete strávit smysluplně a užitečně? Charita Zábřeh hledá dobrovolníky, kteří mohou pomoci.
Mytí termoportů – pravidelně každý pátek v čase od 13.00 do 14.30 hod. můžete pomoci s mytím termoportů (jídlonosičů) pro klienty pečovatelské služby. Jedná se o obsluhu myčky a následnou kompletaci termoportů k odvozu do jídelny. Činnost probíhá v budově Charity (Žižkova 15) v mycím úseku CHPS.
Jednoduché údržbářské práce – pomocné ruce využijeme během roku při drobných
opravách (oprava omítek, obkladů, malování) a sezónně při údržbě zahrad (sečení trávy,
stříhání stromů, česání ovoce).
Více informací Vám poskytne paní Ludmila Macáková, tel: 736 529 295, mail: dobrovolnik@charitazabreh.cz . Děkujeme za Vaši ochotu.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, mail: propagace@charitazabreh.cz

VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI - EXPEDICE ANNABERG

Jarní termín víkendového pobytu pro táty s děckama na poutním kopci Annaberg, poblíž
Andělské Hory, je 22. až 24. dubna. Na programu bude, jako obvykle, výprava, táborák,
noční hra, hry, tvoření a jiné. Počet míst je omezený, hlaste se na mobilu 737 517 341.
		
Ondřej Sikora

Ohlášky

V sobotu 23. května budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze oddáni
Ing. Petr Deutsch ze Zábřeha a Ivana Valouchová z Ostravy
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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