8. 5. 2016
Ročník XXIII., číslo 18
7. 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, náš nebeský otče, vyznáváme, že tvůj syn, spasitel světa,
je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme,
že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Žalm 97

Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

1: Sk 7,55-60

2: Zj 22,12-14.16-17.20

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Já jsem alfa i omega,
první i poslední,
začátek i konec…
Já jsem výhonek
z Davidova kořene
a Davidův potomek,
zářivá jitřní hvězda.

Zj 22,
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Ev. Jan 17,20-26

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek 13. května Panny Marie Fatimské
Sobota 14. května Svátek sv. Matěje, apoštola

SVÁTEK MATEK

Zveme Vás k posezení a oslavě Dne matek, která se koná tuto neděli 8.
května 2016 v 15 hod. v Katolickém domě v Zábřehu.
Připraven je kulturní program v podání žáků ZUŠ Zábřeh, malé občerstvení a drobná pozornost pro maminky.
Na setkání s Vámi se těší členové MO KDU-ČSL
XIV. POUŤ PODNIKATELů, ŽIVNOSTNÍKů A ZAMĚSTNANCů VE SVATÉM
ROCE MILOSRDENSTVÍ – SOBOTA 14. KVĚTNA 2016 – SVATÝ HOSTÝN
Přijměte srdečné pozvání arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons.
Jana Graubnera. Přijďte si se svými rodinami vyprosit požehnání pro Vaši nelehkou činnost a pozvěte i Vaše blízké, známé a zaměstnance.
Mše svatá v bazilice bude v 10.15 hod. (možnost osobního projití Svatou branou)
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK. Mužský sbor řádu svatého Huberta zve
k putování na Horu Matky Boží v Králíkách o Slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 15.
května. Program pouti: mše svatá, krátký koncert sboru a oběd v poutním domě. Cena
včetně oběda 200 korun.
Odjezd ze Zábřeha v 8.15 hod. Hlásit se můžete u Josefa Hrocha na mobilu 731 626 503.
Na společné setkání se těší členové sboru
KONCERT AVE MARIA. Přijměte srdečné pozvání na koncert AVE MARIA s kapelou
CLASSIC BAND pod vedením Ivana Zely. Koncert se koná v neděli 15. května v15.00 hod.
v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
Pavla Houserková

Národní pouť
k Božímu
milosrdenství
KRAKOV
LAGIEWNIKI
28. 5. 2016
se blíží!
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Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:

v úterý 10. května od 9.30 hod. na přednášku Aleny Fritscherové z neziskové organizace Ryzáček „AHOJ, JÁ JSEM KŮŇ“
 v úterý 17. května od 9.30 hod. na besedu „Co jste chtěli vědět o logopedii a báli jste se zeptat“ s Mgr. Jiřím Křížem, klinickým logopedem
 v úterý 24. května od 9.30 hod. ke zhlédnutí videa „Výchova nevýchovou, tři typy rodičů“. Po skončení projekce bude beseda.
Pro bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz. 	
Irena Švédová


VLASTIVĚDNÝ KLUB PŘI SPOLKU METODĚJ - zájmová skupina amatérských badatelů, pamětníků a zájemců o regionální historii - si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jana Stejskala nazvanou Zábřeh v květnu 1945. Jak již sám název napovídá, tématem budou květnové události roku
1945 ve městě Zábřeze.
Přednáška doplněná o promítání dobových snímků se uskuteční v Katolickém domě
v úterý 10. května. Začátek v 18. hodin, vstupné dobrovolné.
AVIZO. Tradiční jarní pouť na Svatý Hostýn připravujeme na úterý 31. května. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel.
737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse. Příště více.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 11. května 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

V BARBORCE ZAHRAJE PRESTIŽNÍ SMETANOVO TRIO

V neděli 22. května vystoupí od 16 hodin v kostele sv. Barbory jeden z nejprestižnějších hudebních souborů současnosti – Smetanovo trio založené
v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem.
Členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního souboru je
dokonalá sólistická vybavenost hráčů. V Zábřehu vystoupí laureátka řady mezinárodních
soutěží, klavíristka Jitka Čechová, jeden z nejvýznamnějších českých houslistů, koncertní
mistr České filharmonie Jiří Vodička a violoncellista Jan Páleníček, který komorní hudbu
studoval mj. u svého otce Josefa Páleníčka. Na programu jejich společného koncertu, který
se koná za podpory Nadace Život umělce, zazní skladby Josefa Suka, Bohuslava Martinů
a Alexandra Zemlinského.
Vstupenky na koncertní vystoupení světově ceněného Smetanova tria jsou již v prodeji.
Pořadatelé upozorňují, že vstupenky zakoupené v předprodeji jsou cenově zvýhodněny,
levnější vstupné mají rovněž držitelé karty Bravo Zábřeh.
PhDr. Zdeněk David
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BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Velikonoce – to jsou svátky veliké Boží lásky k člověku. Lásky obětující se až k smrti bolestného kříže.
Slovo láska zde můžeme nahradit slovem milosrdenství.
Milosrdný člověk je ten, který se sklání nad chudým, bídným, raněným, pomoci potřebujícím. Boží
milosrdenství je, když se Bůh, Ježíš Kristus sklání nad
bídou člověka – bídou mravní i duchovní, kdy chybující si nemůže sám pomoci, kdy jen Boží láska a milosrdenství jej může pozvednout.
Apoštolem „Božího milosrdenství“ se stala polská
řeholnice sestra Faustyna Kowalská. Ze zápisků v jejím deníčku se dozvídáme o velikosti poslání, které jí Ježíš Kristus svěřil. Toto poslání spočívá v připomenutí odedávna známé ale zapomenuté pravdy víry o milosrdné Boží lásce k lidem
a v předání nových způsobů úcty k Božímu milosrdenství.
Sestra Faustyna stojí také u počátku velkého hnutí ctitelů a apoštolů Božího milosrdenství, jež má vést k obnově náboženského života v duchu křesťanské důvěry a milosrdenství.
Obraz Milosrdného Ježíše, který byl namalován podle vidění sestry Faustýny, je často nazýván
obrazem Božího milosrdenství.
Prostřednictvím tohoto obrazu nám Ježíš ukazuje svůj vztah k člověku. Pomocí symbolů
nám zjevuje obraz milosrdného Boha, který nám nabízí spásu.
Nejvýraznějším symboly jsou krev a voda, které vycházejí ze srdce a ran po ukřižování. Mučednictví a milost, utrpení a
– milost, která často přichází skrze utrpení.
Kristus rozdává plody svého umučení celému tvorstvu. Milost přichází skrze svátosti, zvlášť
svátost smíření a Eucharistie, jejichž správcem je Církev.
Posledním symbolem na obraze Božího milosrdenstsví jsou slova: „Ježíši, důvěřuji Ti.“ Přijmout milost, která pramení z utrpení, a někdy také skrze utrpení, vyžaduje totiž důvěru.
Láska a milosrdenství Boží se jistě vztahuje na spravedlivé, ale ještě více na hříšníky, kteří
jsou si vědomi svých hříchů, litují jich a mají snahu je odstranit, změnit svůj život v lepší.
Proč právě na hříšníky?
Pán Ježíš to řekl sestře Faustině: Dříve než se ukážu při posledním soudu jako spravedlivý Soudce, budou brány mého milosrdenství dokořán otevřeny. Kdo ale odmítne projít branou
mého milosrdenství, musí projít branou mé spravedlnosti. Jednou se ptala sestra Faustýna Pana
Ježíše, jak může snášet tolik rouhání, zločinů, aniž by je potrestal. Odpověděl: Nyní prodlužuji
dobu slitování. Ale běda těm, kteří nepoznají čas navštívení!
K tomu dodejme: Bůh všechno drží ve své moci, na vše má čas, každý člověk v okamžiku smrti skočí Bohu přímo do náručí. Pak přijde odměna za spravedlivý život víry i hříšný život proti
Bohu.
Každý Boží projev zájmu o svět a nás lidí je projevem jeho veliké lásky k nám a výzvou, abychom tu velikou lásku a milosrdenství pochopili a na ni odpověděli svou upřímnou vírou a láskou k Bohu, jeho Synu Ježíši Kristu a hlavně ji svým životem vyjádřili.
Každá naše účast na mši svaté, na Kristově oběti, obrací náš pohled na Boží lásku a milosrdenství k nám.
Každému z nás může být Boží navštívení k povzbuzení, abychom dosahovali nejen dober
pomíjejících, ale i dobra věčná. „O krvi a vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího srdce Ježíšova
jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji tě.“ Amen.
P. Antonín Pospíšil

4

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 1. května: Loštice 4.417 (na Ukrajinu 6.244 Kč); Moravičany 7.089 (na Ukrajinu 5.352 Kč). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM

SVATÉ MISIE VE FARNOSTI ZVOLE U ZÁBŘEHA 17. – 24. DUBNA 2016
Pastorační rada farnosti Zvole ve spolupráci se svým duchovním otcem P. Františkem Eliášem přišli před začátkem
Roku milosrdenství s návrhem uspořádat ve farnosti misie.
Rád jsem odpověděl na jejich prosbu kladně, i když mé působení na Slovensku je trošku excentrické. Snad to bylo ze strany
Misijní společnosti i malé poděkování za to, že můžeme již 16
let na zábřežsku působit. A přitom všem to byla i vhodná příležitost duchovně připravit oslavu významného výročí, 140 let
od posvěcení farního chrámu, který byl slavnostně vysvěcen 2.
července 1876 kardinálem Fürstenberkem a zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Marie.
Svaté misie se tak pro zdejší věřící staly jedinečnou příležitostí vstoupit 2. července 2016 do jubilujícího chrámu duchovně obnoveni a ve víře posíleni.
Misie začaly mší svatou v neděli 17. dubna v 10.15 hod.
Odpoledne byla promluva pro muže a pak pro ženy ve farním
domě.
Pondělí byl „dnem milosrdenství“ pro Rájec, úterý pro Jestřebí, středa patřila Lukavici
a čtvrtek Zvoli. V každé vesnici jsme navštívili nemocné v jejich domech a modlili se za zesnulé na hřbitově. V podvečer byla nabídnuta možnost svátosti smíření, korunka, růženec,
mše svatá a po ní přednáška. Děkujeme za možnost návštěvy školy v Lukavici.
Byli jsme povzbuzeni pěknou účastí věřících ve všech vesnicích. Ve čtvrtek byla adorace a po mši svaté prezentace „Zázračné medaile“. Páteční večer patřil mladým, kteří si velice pěkně připravili pobožnost křížové cesty. V sobotu jsme v průběhu dne navštívili 45 rodin, které požádaly o požehnání svých rodin a příbytků. To se nám v takovém rozsahu ještě
nestalo! Děkujeme za důvěru, přijetí a modlitbu s Vámi a u Vás. Sobotní večerní mše svatá
patřila manželům a obnově jejich slibů. Tuto možnost využilo a hluboce prožilo asi 30 manželských dvojic. Slavnostní ukončení misií s požehnáním misijního kříže bylo v neděli 24.
dubna v 10.15 hod. Misijní kříž vytesal ze dřeva pan Josef John, mistr tesařský z Rájce a nápis
MISIE 2016 dlátem vyzdobila Anička Kolčavová.
Děkujeme Bohu za milost těchto dnů, otci Františkovi a farníkům vyprošujeme trvalou
radost z víry. Kéž Pán, který v nás započal dobré dílo, jej i svou milostí v našich životech dál
uskutečňuje!
P. Pavel a P. Kristián,CM, misionáři sv. Vincence de Paul

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 1. května: Štíty 2.130; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.450 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
***
MÁJOVOU MŠI SVATOU KE CTI SV. MARTINA budeme slavit na Olšanských horách
v neděli 15. května ve 14.30 hod.
Zvou farníci z Olšan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 1. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 82, Písařov 954, Jakubovice 661,
Červená Voda 2.336 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
- Vedoucí buněk se setkají v neděli 8. května v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
- Mše svatá za živé a zemřelé členy společenství Živého růžence z Písařova a Jakubovic
a jejich rodiny bude v pondělí 9. 5. v 16.00 hod. v Písařově, po ní jsou členové zváni na posezení na faře.
- Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 12. 5. ve 1 hod.
- Všichni jste srdečně zváni na VIGILII SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO do Červené
Vody v sobotu 14. 5. v 17.30 hod. – chvály, adorace, modlitby za seslání Ducha Svatého.
- Všechny srdečně zveme na pouť do Hartíkova, ke kapličce Zmrtvýchvstání Páně
v neděli 15. 5., mše svatá začne v 15.00 hod.
- Biřmovanci se setkají v neděli 15. 5. v 17.30 v Červené Vodě – setkání s Marcelou Holeňovou z Betléma nenarozeným – srdečně jsou zváni i všichni ostatní zájemci.
		
P. Radek Maláč

NA LETOŠNÍ NOC KOSTELŮ V PÍSAŘOVĚ PŘIPRAVUJEME „FOTOSOUTĚŽ“
Soutěže se může
zúčastnit každý libovolným počtem
snímků sakrálních
staveb z katastru
obce Písařov, Bukovice, Jakubovice.
Snímky označené názvem a jménem autora zasílejte v dostatečném rozlišení na e-mail:
jirka.pavlas@seznam.cz v termínu do 31. května 2016. Fotomontáž či úprava v grafickém
programu se nevylučují.
Vyhodnocení: Na vyhodnocení se budou hlasováním podílet návštěvníci Noci kostelů
dne 10. června 2016, kde budou všechny fotografie vystaveny. Pro nejlepší autory jsou připraveny hezké ceny. Více na plakátcích.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 1. května: Lubník 1.070; Tatenice 1.880; Hoštejn 1.400; Kosov 430 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 15. května v 18.00 hod.
V Kosově oslavíme patrona kaple sv. Jana Nepomuckého v neděli 15. května o Slavnosti Seslání Ducha Svatého v 10.00 hod.
Změny mší svatých:
v sobotu 21. 5. v 18.30 hod. bude slavena mše svatá v Lubníku (v neděli nebude)
v neděli 22. 5. budou mše svaté: v Kosově 7.30; v Hoštejně 8.45 a v Tatenici 10.15 hod.
(první svaté přijímání dětí ).
P. Jaroslav Přibyl
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postřelmovsko

postřelmovsko

 V pondělí 9. května od 16.30 hodin budou v Postřelmově modlitby a mše svatá ke cti
Ducha Svatého
 Ve středu 12. května od 19.30 hodin bude biblická hodina v Postřelmově, tentokrát
v kostele. Všichni jsou srdečně zváni modlit se s Pannou Marií a prosit o Ducha Svatého.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA „MÁJOVÝ KONCERT“.
Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice Vás zvou na „Májový koncert“, který se uskuteční
v neděli 22. května 2016 ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkují: sólistka operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Jana Kurčeková – zpěv,
Petr Strakoš – varhany, David Škařupa – trubka a zpěv, Tomáš Vzorek – housle a zpěv.
V programu zazní slavné skladby našich i světových autorů. Vstupné dobrovolné.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 1. května: Mohelnice 3.527, Úsov 1.155, St. Loučka 530 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky
Napřed v novinách a hned na to 13. března přišla oficiální
zpráva konsistoře o novém: Ordo instauratus hebdomadae sanctae (poznámka: změna v bohoslužbách svatého týdne…)
Nejdůstojnější pan arcibiskup se zvláštními směrnicemi a vysvětlujícím pastýřským listem postavil za zdar nové úpravy. V sobotu před Květnou nedělí došly oficiální nové texty a dle nich se
slavily obřady sv. třídenní. Návštěva večerních a odpoledních bohoslužeb byla celkem hojnější než kdysi dopoledne. Jen Boží hrob odpoledne někteří nepochopili. Tak se první pokus vlastně zdařil. Pro budoucno by si bylo přáti vydání vysvětlující brožurky pro věřící.
(v Tatenicích řekli věřící: „Důstojný pane, letos jste nás ještě na to dostal, ale za rok budeme opatrnější.“
Jen jednoho se je v normálnějších letech co obávat: ponejprv počasí nové úpravě velmi přálo – polních prací ještě nebylo. Budou-li ale už lidé v setí na polích ve sv. týdnu,
sotva odpoledne nebo na večer se mnozí zúčastní obřadů smutečních. A není už naše
křesťanství v mnohých krajích vlastně „paganismem“ (pozn. pohanstvím), který vzniká ve
zvlažnění kruhů měšťanských?
Měsíc květen byl oslavován denními májovými pobožnostmi. Při těchto byla mariánská čtení od Msgr. Vaňka „ Zdrávas Maria“.
Pro svátky letní doby, pokud nešlo o neděli, platilo slavení bohoslužby ve večerních
hodinách. Jen slavnost Božího Těla byla odložena na neděli, kdy po hrubé mši sv. byl
v kostele celebrován čtvrtý oltář z průvodu Božího Těla.
Dne 10. června bylo možno konečně provésti 1. sv. přijímání školních dětí. Přišly děti
z různých mohelnických škol i z Libivé, bylo jich celkem 47. Děti z Květína byly ještě na
dvoudenním výletě, proto bylo jejich 1. sv. přijímání o týden později. Společné modlitby
vedla zase bývalá zdejší katechetka Hanyšová z Lukavice. Pokračování příště. H. Bartoš
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Sbírky z neděle 1. května: Zábřeh 11.200; Jedlí 2.400; Svébohov 2.700; Klášterec 1.560;
Zvole 3.290 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci dubnu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli částkou 1.600 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

PŘÍŠTÍ NEDĚLI SE VE VŠECH FARNOSTECH KONÁ SBÍRKA
NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Drazí bratři a sestry, připravujeme se na seslání Ducha Svatého. K přípravě patří nejen prosby, aby On přišel a naplnil nás, ale i snaha otevřít
vlastní srdce a udělat v sobě místo pro jeho dary. On, který je láska, se
začíná projevovat v našem životě, když milujeme, když z lásky odpouštíme, pomáháme, děláme skutky milosrdenství tělesného či duchovního.
Dovoluji si poradit Vám a nabídnout jednu příležitost k dobrému skutku. Příští neděli bude kostelní sbírka věnována na církevní školy, které považuji za jednu
z priorit arcidiecéze. Vzdělaná a dobře vychovaná mládež je budoucností církve.
Děkuji všem, kteří podpoří církevní vzdělávání svou modlitbou i velkorysým
darem. Bůh, který se nikdy nenechá zahanbit naší velkorysostí, ať je Vaší odměnou!
Každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

		

VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 14. 5. 2016 v 8.00 hod.
se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Přednášku s názvem „Liturgická praxe“ bude prezentovat Ing. Pavel Kopeček, Th.D., který působí na katedře liturgické
teologie CMTF UP v Olomouci. Touto přednáškou pokračuje čtvrtý
blok vzdělávání nazvaný „Liturgie“. Tentokrát se dozvíme něco o liturgickém prostoru, liturgickém roku, postojích při liturgii, pojmenování lit. předmětů… Přijměte srdečné pozvání. Vše dobré přeje.
Mgr. Luděk Diblík

PRO ZÁJEMCE O NÁCVIK PÍSNÍ NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE.
V květnu budou zkoušky vždy ve středu na oratoři od 17 do 19 hod.
Za rytmickou scholu Marta Rýznarová
VEČER MILOSRDENSTVÍ v pátek 20. 5. od 20.00 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci. Pozvánka pro mládež z arcidiecéze. Mše sv., adorace s chválami, společenství, svědectví Víti Rašky – extýmáka z Rajnochovic, sv. smíření či duchovní rozhovory. Jak žít
milosrdenství: Mons. Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež. Hudební doprovod Chválová
kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Nocleh v Olomouci je zajištěn, spacáky a karimatky
sebou.
Centrum pro mládež Olomouc
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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