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SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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 jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 118

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!

1: Sk 10,34a.37-43
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Kol 3,1-4
příště Ebenovo č. 504

„To je Bohem ustanovený soudce
nad živými i mrtvými.
O něm vydávají svědectví
všichni proroci,
že skrze něho dostane
odpuštění hříchů
každý, kdo v něho věří.”
Kol 3,4
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Ev. Jan 20,1-9

Ať moc Kristova vzkříšení
– chlad zloby, strachu a nenávisti –
v lásku promění.
Přejeme Vám osobní setkání s tím,
který je Živý... Aleluja!
Jděte do Galileje (Mk 16,1-8)
„Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka
Marie a Salome přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce.“
Tři ženy chtěly pomazat Ježíšovo tělo vonnými mastmi.
Cestou řešily technický problém, kdo jim odvalí kámen od
vchodu do hrobky. Pak zjistily, že kámen je odstraněn. Ježíšovo tělo v hrobce nenalezly. Mládenec v bílém rouchu jim sděluje: „Neděste se! Hledáte
Ježíše, který byl ukřižován? Byl vzkříšen, není zde.“
Křesťanské Velikonoce jsou svědectvím, že Ježíš podřízený zákonu smrti, kletbu tohoto
zákona prolomil. Jeho tělo bylo lámáno, jeho krev vylita, byl uložen do hrobu, ale přesto
jeho život nebyl vynulován. Smrt ho neudržela ve své moci. Tři dny se jí to dařilo, pak jí
došly síly a kámen se dal do pohybu. Bůh v osobě Ježíše zvítězil nad diktaturou smrti.
Toto je evangelium, které se o Velikonocích rozeznívá do světa. Naší Galileou ať je náš kostel. Tam k nám promlouvá, tam se s ním, Vzkříšeným setkáváme ve svátostech. Nezapomeňme na to důležité místo setkání při každé mši svaté. Přijměte toto pozvání.
P. Jaroslav Šíma, farář v Dubicku
Maletín. V kostele sv. Mikuláše v Maletíně budou slaveny mše svaté 16. 4. o Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně v 15.00 hod., stejně tak v neděli Božího milosrdenství 23. 4. ve stejnou dobu. V kostele sv. Stanislava v Hynčině bude mše svatá tuto neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 15.00 hod.
P. František Eliáš
KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM, které
připravujeme na Velikonoční neděli, tj. 16. dubna. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na Velikonoční pondělí 17. 4. ve 13.00 hod. bude slavena mše svatá na interně v Zábřeze.		
P. Martin Rumíšek
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze na faře ve středu
19. dubna v 8.00 hod. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. ve středu 19. dubna 2017 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 a pojištění.
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
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Pastýřský list Velikonoce 2017
Drazí bratři a sestry,
v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která
vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky.
Kristus zanesl naše hříchy na kříž. Tam za nás zemřel, ale pak vlastní mocí vstal z mrtvých, protože
svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že
všemu bere smysl. On dal své smrti smysl, když ji obětoval za spásu světa. Tak se ukázalo, že proti lásce je i smrt bezmocná.
Při nočním bdění o svaté noci jsme obnovili svůj křestní slib, abychom
si připomněli náš vlastní křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy
smrti, umřeli jsme hříchu a zrodili se k novému životu v milosti. Stali
jsme se novým stvořením. Proto už nemůžeme žít jako pohané, i když
žijeme uprostřed lidí, kteří Krista neznají, kteří mají jinou kulturu a jinou morálku. Na křtu jsme pro svět umřeli, spolu s Kristem jsme byli
pohřbeni, ale dostali jsme Boží život, život milosti. V postní době jsme
často hleděli na Kristovu tvář, abychom vnímali jeho lásku a zároveň
čerpali sílu k novému rozhodnutí být svobodný od světa a žít s Kristem a pro Krista, který nás uchvátil. Křesťanský život je sice náročný, ale
krásný. Denně se přesvědčujeme, že vlastní silou nedokážeme žít dokonale, ale víme, že všechno je možné pro toho, kdo věří, kdo počítá
s Boží milostí.
Velikonoce nejsou jen dny radosti, ale i síly
a naděje. Ti, kteří se setkali se Vzkříšeným,
se stali jeho svědky a hlasateli, protože velikonoční zkušenost si nemohli nechat pro
sebe. Proto každému z Vás přeji a vyprošuji odvahu žít novým životem se stále znovu opakovanou zkušeností velikonoční
víry. Mějte odvahu žít jako křesťané. Každý, kdo se narodil z Boha, vítězí nad světem.
Rozdělte se s lidmi ve svém okolí o radost
z Boha a zkušenost víry.
Požehnané Velikonoce přeje
arcibiskup Jan
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Příští neděli, o první neděli po Velikonocích slavíme Svátek Božího milosrdenství.
Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II.
v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské –
30. dubna 2000.
„V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž
proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit,
i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).
Poděkování za loňskou sbírku Haléř sv. Petra
Dne 30. ledna 2017 jsme obdrželi z vatikánského státního
sekretariátu poděkování za sbírku Haléř sv. Petra (výše našeho příspěvku činila 3 367 177 Kč), kde se kromě jiného píše: „Svatý otec Vám děkuje za
gesto církevní solidarity a obnovený vztah k Jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny
Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči, zvláštní apoštolské požehnání.“
Angelo Becciu, sostituto

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 9. dubna: Písařov 1.215, Jakubovice 403, Červená Voda 2.637; Mlýnický
Dvůr 310; Domov důchodců sv. Zdislavy 230 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Bohoslužby o Velikonočním pondělí: Jakubovice 7.20 hod., Červená Voda 9.00 hod., Písařov 10.30 hod.
 Všichni jste srdečně zváni na pouť ke kapličce Zmrtvýchvstání Páně do Hartíkova, a to
v neděli 16. dubna ve 14.00 hod.
 Děti zveme na velikonoční víkend na faru v Červené Vodě, a to od pátku 21. 4. do neděle 23. 4. S sebou 50 Kč, buchtu, spacák, přezůvky, vhodné oblečení (na ven i do kostela)
a věci k osobní hygieně. Informace a přihlášky u Marušky Jahnové.
 Římskokatolická farnost Červená Voda zve všechny na koncert do Šanovského kostelíka a to v sobotu 22. 4. v 18.00 hod.
Na čerstvě opravené varhany zahraje Josef Hroch, zazpívá Eliška Hrochová a Šimon Minář. Zazní díla W. A. Mozarta, G. F. Händla, Františka Šimíčka, Cesara Francka a jiných.
 Všichni jste v neděli 23. dubna v 15.00 hod. srdečně zváni na pouť ke kapličce Božího
Milosrdenství v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 9. dubna: Lubník 990; Tatenice 2.220 + dar 200; Hoštejn 1.900; Kosov
430 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Bohoslužby o Velikonočním pondělí: Kosov 7.00, Hoštejn 8.00, Tatenice 8.00, Lubník
9.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 9. dubna: Loštice 3.218 Kč; Moravičany 1.955 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 Ve farnosti Loštice je dnešní sbírka určená na Misijní společnost.
 Sbírka z pokladničky od Božího hrobu putuje do Svaté Země.
 Postní almužny - kasičky přineste na faru nebo do sakristie kostela do příští neděle. Výtěžek postní almužny jde tradičně na podporu dětí a mládeže v děkanátu.
Bohoslužby o Velikonočním pondělí: Moravičany 8.00, Loštice 9.30 hod.
Náboženství v Lošticích i v Moravičanech budeme mít až v úterý 25. 4. a setkání biřmovanců ve středu 26. 4.
Tímto děkuji všem, kteří přišli na brigády na faru v Lošticích.
Budoucí pastoračně-společenská místnost je už vyklizená, trámy na strop natřené a připravené na osazení a bourají se otvory na okna. Práce je ještě hodně.
Budeme potřebovat brigádníka na celý týden, od čtvrtka 20. dubna odpoledne do čtvrtka
27. dubna, k mému tátovi, který se pustí od přípravy stavby mariánské jeskyňky na farním dvoře.
Kromě toho nejbližší brigády budou ve čtvrtky 20. 4. a 27. 4. od 14.00 hod.
 V pátek 21. dubna v 18.00 hod. doprovodí hudbou a zpěvem páteční mši svatou studenti ze Spojené školy sv. Vincence z Bratislavy.
MORAVIČANSKÉ HODY budou 22-23. 4. 2017. Začnou sobotní adorací od 14.00,
v 17.00 mládežnická mše a v 18.30 nám v Sokolovně ochotnické divadlo z Loštic představí hru Údržbář. Slavnostní hodová mše za rodáky bude v kostele sv. Jiří v Moravičanech
s hudebním doprovodem Marián & Úlety z Velkých Bílovic v neděli v 8.00 hod. Country
folk odpoledne začne ve 14.00 hod. v areálu za Sokolovnou.
DOBROVOLNÍKEM V CHARITNÍM STÁNKU. I letos najdete prodejně-tvořivý charitní stánek na hodovém Country folk odpoledni v Moravičanech (neděle 23. 4. od 14 hodin). Máte-li chuť stát se na pár hodin prodávajícím nebo tvořit drobné výrobky s dětmi a chcete tak svůj volný čas
strávit pestře a užitečně, ozvěte se, prosím, Janě Skalické (tel: 736 509 431,
email: propagace@charitazabreh.cz).

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 9. dubna: Jedlí 1.800; Klášterec 1.500; Svébohov 1.300 Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Bohoslužby o Velikonočním pondělí: Jedlí 9.00; Svébohov 7.30 hod.
POUŤ V KLÁŠTERCI budeme slavit 17. dubna, na Velikonoční pondělí při mši svaté
v 10.30 hod.
P. Władysław Mach SDS
Ve Svébohově se sejdou senioři ve středu 19. dubna v 18.00 hod. v klubovně obecního
domu.
Marie Šanovcová
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 9. dubna: Mohelnice 5.711; Úsov 1.370; Studená Loučka 340 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Bohoslužby o Velikonočním pondělí: Mohelnice 9.30, Studená Loučka 11.15, Úsov 8.00.
V úterý 25. 4. v 14.00 hod. bude na faře pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Z Mohelnické farní kroniky LP 1969, děkan Martinek
Na podzim organizoval administrátor cyklus přednášek:
11. září – Přínos křesťanství světu, Prof. Václav Křupka Mohelnice,
18. září – Tradice cyrilometodějská, P. Erich Pepřík Dubicko,
25. září – Tradice Svatováclavská, pan Jar. Krejčíř Mohelnice,
2. října – Tradice husitská, P. Josef Novák Moravičany,
9. října – Tradice českých bratří, Prof. Václav Křupka,
6. října – Deformace církve ve středověku, P. Josef Novák.
Byla to příprava na ekumenické setkání s představiteli jiných církví, bez předsudků.
V rámci Ekumenického koncilního zaměření v našem kraji jsme udělali první kroky. Ekumenické shromáždění v Husově sboru v Lošticích bylo 21. září v 18 hod. Účast byla úžasná. Přítomni byli duchovní: M. Zimáček, československý farář Loštice, P. Aleš, pravoslavný farář Řimice, Adolf Ženatý, českobratrský farář z Hrabové. P. Josef Černý,
římskokatolický farář Loštice. P. Josef Novák, římskokatolický farář Moravičany, P. František Martinek, děkan Mohelnice, P. Erich Pospíšil, místoděkan Dubicko.
Účinkovaly sbory z Moravičan, Loštic a Hrabové. Ekumenické shromáždění v Mohelnici
bylo 26. 10. 1969, v zaplněném farním chrámu. Dne 14. prosince bylo shromáždění ekumenické v českobratrském chrámě v Hrabové. Duchovní koncert Severomoravských učitelů 28. 9. byl v Mohelnici na svátek sv. Václava ve farním chrámu.
Vánoce. Po celé dny vánoční spěchali rodiče s dětmi k Betlému, zváni rozhlasovými zvony i koledami. Betlém rozšířen o hrad Bouzov.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 9. dubna: Štíty 2.220; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty:
 Děkujeme všem, kteří se postarali o úklid a výzdobu kostela, úklid fary po opravě pastorační místnosti, schole za zpěv při obřadech ve Svatém týdnu a o Velikonocích, všem
společenstvím za vedení křížových cest.
 Na velikonoční pondělí bude mše sv. v 9 hod., před ní Korunka k Božímu milosrdenství, která bude v týdnu po Velikonocích vždy přede mší sv.
 Ve středu 19. 4. je adorační den farnosti Štíty, adorace od 14.00 do 17.30 hod., kdy bude
společné ukončení, v 17.45 následuje Korunka k Božímu milosrdenství, v 18.00 hod. mše
svatá.
 V neděli 23. 4. bude při mši svaté sbírka na opravy pastorační místnosti.
P. Jacek Brończyk
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Sbírky z neděle 9. dubna: Zábřeh 10.340; Zvole 5.020; Postřelmůvek 670 Kč.
DARY: Zábřeh – na Haiti 200, na TV NOE 100 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí
Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI O SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ JE SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI PŘINESTE NA BOHOSLUŽBY „POSTNIČKY“

charitativní služba církve v děkanátu
MATERIÁLNÍ SBÍRKA. Proběhne ve dnech 20. – 22. dubna 2017. 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.
PROSÍME O POMOC S ORGANIZACÍ SBÍRKY - v Zábřeze i v Mohelnici potřebujeme pomocné ruce dobrovolníků, kteří budou věci od dárců přijímat a dále
třídit.
Máte-li prostory a ochotné farníky, můžete ve svých farnostech uspořádat také svou vlastní MATERIÁLNÍ SBÍRKU. Vybrané věci od vás odvezeme v týdnu od 24. dubna.
Více informací a podrobností k dobrovolnictví i farní materiální sbírce podá vedoucí
Dobrovolnického centra DobroDruh Tomáš Orehek, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.
POSTNÍ ALMUŽNA. Postní doba vrcholí a s ní i aktivita „Postní almužna“. Papírové
schránky „postničky“, do nichž vkládáme to, co postem ušetříme, budou v kostelích vybírány v neděli 23. dubna – na neděli Božího milosrdenství. Kéž je vaše postní snažení, proměněné ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.
POZVÁNÍ NA CHARITNÍ POUŤ. Zveme vás v sobotu 29. 4. na Svatý Kopeček u Olomouce na druhou
charitní pouť. Začínáme v 9 hod. v Samotíškách,
odkud putujeme animovanou růžencovou cestou
k bazilice. Mši svatou v 10 hod. celebruje otec biskup Josef Hrdlička a na odpoledne je připraven program v ambitech pro malé i velké. Pojedeme společně autobusem, který je pro zúčastněné zdarma. Přihlašujte se do 19. 4. Janě Skalické
(tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz)
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ. Využijte setkání a vzájemného sdílení s lidmi, kteří se starají o své blízké jako vy, a načerpejte sílu a další povzbuzení do vaší nelehké služby. Nabízíme vám tuto příležitost ve středu 26. dubna 2017 od 16 hodin v zasedací
místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
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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