18. 3. 2018
Ročník XXV. číslo 11
5. neděle postní
Zábřeh
Zvole, Maletín
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 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 51

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
1: Jer 31,31-34

2: Žid 5,7-9

Ordinárium: Břízovo č. 503;

Jestliže
pšeničné zrno
nepadne do země
a neodumře,
zůstane samo;
odumře-li však,
přinese
hojný užitek.

Ev. Jan 12,20-33
příště Ebenovo č. 504

Jan 12,24
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
V pondělí 19. března o Slavnosti SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE,
bude slavena v kostele sv. Bartoloměje mše svatá v 9.40 hod.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2018. Mládež od 13 let srdečně
zveme na spojené setkání mládeže děkanátů Zábřeh, Šumperk a Svitavy
ve dnech 23. - 24. 3. 2018 v Šumperku
POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST PŘIHLÁSIT SE – PRODLOUŽENA DO
TÉTO NEDĚLE 18. 3. 2018.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY U ŠUBRTOVY KAPLE
Zveme vás ve středu 21. března v 18.00 hodin k Šubrtově kapličce na modlitbu křížové cesty. Připravíme světýlka, čaj a něco dobrého k zakousnutí.
		
Zve MRC Hnízdo a rodinná společenství
BRAVO NABÍDNE LOUTNOVÝ KONCERT. Skutečnou hudební
lahůdku v podobě koncertu na historické strunné nástroje – loutnu,
theorbu a kytaru – nabídne cyklus Bravo v neděli 18. března v kostele sv. Barbory. Od 16 hodin zde vystoupí Jan Čižmář, všestranný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje, který
s různými renomovanými soubory vystupuje pravidelně na koncertech v Evropě, Asii či ve Spojených státech. Pravidelně bývá rovněž zván ke spolupráci na
operních projektech například v londýnské Královské opeře nebo v pražském Národním
divadle. Vstupné na koncert Jana Čižmáře činí sto korun, držitelé karty Bravo mají slevu
30 Kč, děti vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
ZA CO SE MODLILI A Z ČEHO SE VYZNÁVALI
NAŠI PŘEDKOVÉ
Česká křesťanská akademie, skupina Zábřeh vás
zve v úterý 20. března v 18.00 hod. do Katolického
domu na přednášku o staroslověnských paraliturgických památkách českého původu Doc. Mgr. Miroslava Vepřka, Ph.D.
NOVÁ TVÁŘ MÁŘÍ MAGDALÉNY. V pátek 23. března ve 20.00 hod., týden po světové
premiéře, promítne kino Retro nový filmový snímek „Máří Magdaléna“. Film je lidským
portrétem jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva. Působivý biblický příběh líčí
osudy Máří, mladé ženy hledající nový způsob života, kterou natolik svazují každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu, jenž vede
charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane srdcem tohoto hnutí a po Ježíšově boku se
vydává na cestu vedoucí do Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace. Vstupenky na životopisné drama Máří Magdaléna lze zakoupit v
pokladně kulturního domu a kina Retro.
PhDr. Zdeněk David
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OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 24. března v Katolickém
domě v Zábřeze TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Určeno pro hráče všech věkových kategorií. Neregistrovaní (včetně dětí) od 8.00,
registrovaní od 14.00. Startovací poplatek 50 Kč. Přihlášky do 22.
března můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je odevzdat na recepci
Charity Zábřeh.
Jana Kubíčková, 605 536 270
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO PRO VÁS PŘIPRAVILO:
* v úterý 20. března v 9.30 hod. besedu Bc. Petry Kolčavové o perinatálním hospici „Dítě v srdci“ a nejenom o primární činnosti hospice.
* v úterý 27. března v 9.30 hod. besedu JAK SLAVÍME VELIKONOCE
V RODINĚ, ANEB PŘIJĎTE SE INSPIROVAT – Mgr. Marie Hojgrová.
* ve středu 28. března v 16.00 hod. PLETEME V HNÍZDĚ POMLÁZKY. Přijďte i vy, materiál k výrobě bude v Hnízdě k dispozici.
* v neděli 1. dubna od 10.00 hod. máte další a poslední možnost uplést pomlázku vlastnoručně. Materiál k výrobě bude v Hnízdě k dispozici.
* v úterý 3. dubna v 9.30 hod. besedu o Hejného matematice. Co znamená Hejného metoda? Besedu vede Mgr. Vladimíra Valová.
* v úterý 10. dubna v 9.30 hod. besedu Lenky Barvířové z Českého červeného kříže
v Šumperku ZÁSADY PRVNÍ POMOCI.
Více na www.hnizdozabreh.cz

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

V kostele sv. Bartoloměje, pondělí 26. března od 8.00 do 19.00 hod.
8.00 – 10.00 hod. P. Kristián Libant CM, P. František Honíšek CM
10.00 – 12.00 hod. P. Jacek Brończyk, P. Władysław Mach SDS
12.00 – 14.00 hod. P. Jaroslav Přibyl, P. Vladimír Jahn
14.00 – 15.00 hod. P. Radek Maláč, P. Bohuslav Směšný
15.00 – 17.00 hod. P. František Eliáš, P. Ján Jakubovič CM
17.00 – 19.00 hod. P. Vitalij Molokov, P. Petr Souček
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉHO JANA BOSKA
Je křesťansky orientovaná škola, poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví.
Tříleté obory otevírané ve školním roce 2018/19: lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec – farmář, zahradník.
Dvouleté nástavbové obory otevírané ve školním roce
2021/22: zahradnictví, mechanizace zemědělství a lesního
hospodářství.
Škola se nachází v Kroměříži a jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
Přihlášky do 20. 4. 2018, přijímající řízení 26. – 27. 4. 2018.
Kontakty: tel. 587 405 243; e-mail: vyvozilovaz@arcibol.cz. Více na www.ado.cz
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POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ BUDE LETOS
14. DUBNA V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 7. 4. PRAHA
Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch
nejmenších z nás. 10.30 katedrála – pontifikální mše svatá, 12.00
Klárov – oběd a kulturní program, 14.00 pochod centrem Prahy
na Václavské náměstí, 16.00 požehnání rodinám a zakončení.
Snažili jsme se vše ulehčit zvláště rodinám s dětmi, které by akci
mohly pojmout jako farní pouť. Letos připravujeme i zvláštní
vlaky z Hodonínska a Valašska. Pro přihlášené zajištěn rychlý
oběd. Děti mají dopravu i oběd bezplatný. Registrace na http://pochodprozivot.cz.
PS: …V naší diecézi se pravidelně scházíme k modlitbám za rodiny v
Napajedlích u hrobu Aničky Zelíkové, kandidátky blahořečení, která nabídla Bohu svůj život na smír za potraty. Jsem rád, že tam chodí
řada lidí i v jiné termíny. Na národní pochod jsem dosud jezdit nemohl, … Po jmenování pomocných biskupů se situace trochu změnila,
a proto rád podpořím rodinu i osobní účastí na Národním pochodu,
který si zaslouží velkou podporu, a čekám, že tam potkám mnoho lidí,
kterým záleží na budoucnosti národa a jsou ochotni dělat pro něj víc,
než naříkat či kritizovat…
Arcibiskup Jan
NA POUTNÍ CESTU K VÝROČÍ 50 LET OD SMRTI SV. PÁTERA PIA PO VÝCHODNÍ
ITÁLII S NÁVŠTĚVOU ŘÍMA vás zve otec Pavel Hödl.
Termín 13. 5. – 20. 5. 2018, cena 9.200 Kč.
Více na ckvoma.cz nebo ve farní kanceláři v Zábřeze, případně na vývěsce v kostele sv.
Bartoloměje.

Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR
Čínští křesťané dostávají jeden za druhým zamítavou odpověď na svůj azyl v ČR. Týká se
to i bohoslovců. Zapojit se můžete na: http://www.modlitby24-7.cz/cinsti-krestane.

postřelmovsko

postřelmovsko

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI:
V Leštině ve středu 21. března od 15.30 hod.
V Chromči ve čtvrtek 22. března od 16.00 hod.
V Postřelmově v pátek 23. března (cizí zpovědník) od 15.00 hod.
V Postřelmově v pondělí 26. března od 15.00 hod.
V Brníčku v úterý 27. března od 16.30 hod.
V Lesnici ve středu 28. března od 16.30 hodin.
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P. Vladimír Jahn

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 11. března: Jakubovice 476; Písařov 491; Červená Voda 2.570; Domov
důchodců sv. Zdislavy 100 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 11. března byla v Lošticích 3.642 Kč a v Moravičanech 3.647 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 V pondělí o Slavnosti sv. Josefa bude mše svatá v Lošticích v 17.00 a v Moravičanech
v 18.00 hod. V úterý ráno mše svatá nebude.
 Náboženství v Lošticích máme v tomto týdnu v obvyklém čase.
 Předvelikonoční zpovídání bude v Lošticích ve středu od 15.00 hod.
Mši svatou v 17 hod. celebruje P. Metoděj Hofman.
 V pátek v tomto týdnu měníme začátek večerních mší sv. v Lošticích na 18.00 hod.
 Předvelikonoční zpovídání v Moravičanech bude ve čtvrtek od 16.30. Zpovídá a mši
svatou celebruje otec Petr Souček z Mohelnice. Od čtvrtka budou začínat večerní mše
svaté v 18.00 hod.
 Svěcení křížů bude v Lošticích během mše sv. na Květnou neděli.
 Zveme všechny farníky na živou křížovou cestu ulicemi Moravičan, která bude na Velký pátek. Začátek je ve 12.00 hod. u kaple sv. Floriána.
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY. Příští neděli budou v Lošticích volby do pastorační
rady. Volí se ze seznamu šestnácti, který je ve vývěsce kostela. Volit budete tři členy, dva
členové jsou delegováni za Pavlov a Palonín a zbylí dva členové budou jmenováni farářem.
Ekonomická rada bude následně jmenována podle statutů olomoucké arcidiecéze. Volit
může každý člen farnosti starší 15 let.
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V LOŠTICÍCH na Zelený čtvrtek v 18.00, na Velký pátek v 15.00 a na Bílou sobotu –
vigilie v 19.00 hod.
V MORAVIČANECH na Zelený čtvrtek 18.00, na Velký pátek 17.00 a na Bílou sobotu – vigilie v 19.00 hod.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 11. března: Mohelnice 3.869; Úsov 842; Studená Loučka 390 (minule
190 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
 V úterý 20. března ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
 V neděli 25. března zveme do kostela sv. Tomáše Becketa na postní chvály, které začnou v 15.00 hodin.
Na 16.00 hodin zveme na faru rodiny s dětmi. Pro manžele je na programu Cesta
manželů z Rokole a pro děti jsou připraveny stolní hry. Můžete přinést i něco dobrého
na zub.
Těší se maminky z hnutí Modlitby matek
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. března: Lubník 990; Tatenice 1.720; Hoštejn 1.450; Kosov 380 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SLAVNOST SV. JOSEFA v pondělí 19. 3. oslavíme v Tatenici při mši svaté v 18.00 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 11. března: Cotkytle 541; Štíty 1.910; Horní Studénky 1.370 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 SLAVNOST SV. JOSEFA, pondělí 19. března – mše svatá: Štíty 18.00; Horní Studénky 16.00 hod.
 ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI: Štíty – v pátek 23. března od 15.00 hod.
zpovídá P. Vladimír Jahn; Horní Studénky – v pondělí 26. března od 15.00 hod. zpovídá
P. Jacek Brończyk; Cotkytle – ve Štítech nebo po nedělních mších svatých.
 NA KVĚTNOU NEDĚLI 25. března bude ve Štítech, v Horních Studénkách a v Cotkytli na úvod mše svaté svěcení ratolestí – kočiček.
 POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY O KVĚTNÉ NEDĚLI: ve Štítech po skončení nedělní mše svaté povede pobožnost pastorační rada, i v Horních Studénkách bude křížová
cesta po skončení mše svaté.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO. Farnost Štíty srdečně zve děti
ve čtvrtek 22. března od 16.00 na VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO.
Těšit se můžete na tradiční tvořeníčko s výrobou jarních dekorací a
drobných sladkostí na koledu. Nesetkáme se tentokrát na faře, akce
bude probíhat v základní škole ve Štítech. S sebou nůžky, přezůvky a
dobrou náladu. Vstup zdarma.
HORNÍ STUDÉNKY. Srdečně zveme dospělé i děti na velikonoční tvoření, které se bude
konat na faře v Horních Studénkách v sobotu 24. března od 14 hodin.
Bude možnost vyrobit si velikonoční dekorace nebo uplést pomlázku.
BLAHOPŘEJEME paní Stanislavě Vítkové z Horních Studének
k 80. narozeninám.
Vyprošujeme jí hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie.		
P. Jacek Brończyk a farníci

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 11. března: Klášterec 1.300; Svébohov 1.500; Jedlí 1.600 + dar 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Ve středu 21. března v 17.00 hod. se sejdou ve Svébohově senioři.
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Marie Šanovcová

Dne 31. března 2018 slaví krásné životní jubileum 85 let
paní Marie Hýblová z Václavova, dlouholetá kostelnice kaple sv.
Václava. Děkujeme za dlouholetou službu a vyprošujeme hodně zdraví
a hojnost Božích milostí.
P. Władysław Mach SDS a farníci

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 11. března byla ve Zvoli 4.350 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s obcí Rájec pořádá v sobotu 17. března od 14.30 hodin na sále kulturního domu v Rájci PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro děti i dospěláky spojené s malou výstavou: pletení košíků a pomlázky z vrbového proutí - malování,
drátkování a jiné zdobení vajíček – výroba ošatek z pedigu.
Přijďte načerpat inspiraci, přijďte si to vyzkoušet, přijďte jen tak posedět u malého občerstvení. Těšíme se na vás.
Čtveráci ze Zvole a okolí
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Nová pastorační rada po svém ustanovení se poprvé sešla na faře ve Zvoli ve středu 28.
února. Místopředsedou pastorační rady (PR) byl zvolen Jiří Hampl a sekretářkou Veronika
Papoušková. Dále byla jmenována ekonomická rada (ER) farnosti. Jména ostatních členů
pastorační rady a členů ekonomické rady i zápisy ze zasedání jsou ke zhlédnutí na webových stránkách naší farnosti www.farnostzvole.cz, kde najdete i jiné užitečné informace.

Z PASTORAČNÍHO PLÁNU FARNOSTI ZVOLE U ZÁBŘEHU
KVĚTNÁ NEDĚLE
 Zvole: v 10.15 hod. mše svatá a v 15 hod. mše svatá ve farnosti Maletín
 Pobučí: ve 14. hod. křížová cesta s výstupem na „Kalvárii“ – vyjdeme od kostela sv. Jana a Pavla
ZELENÝ ČTVRTEK
 Zvole: v 18 hod. mše svatá a do 20.30 hod. následná
adorace
VELKÝ PÁTEK
 Zvole: v 9 hod. pobožnost křížové cesty, kterou ztvární
děti a mládež, v 15 hod. velkopáteční obřady.
BÍLÁ SOBOTA
 Zvole: v 9 hod. pobožnost křížové cesty
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – neděle 1. dubna:
 Zvole: v 6 hod. vigilie – mše svatá; Maletín: v 15 hod.
mše svatá
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 Zvole: v 8 hod. mše svatá; Pobučí: v 15 hod. mše svatá.
6. 5. 2018 – Křest dětí
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TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA ZPOVĚDNICE
Sbírky z neděle 11. března: Zábřeh 14.503; Postřelmůvek 480 Kč.
Dary: na TV NOE 1.500; na Haléř sv. Petra 1.500; na zpovědnice 12.000; na Proglas 500;
na „Cestu 121“ 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT. Zveme vás v neděli 25. března ve 14.30 hod. do zábřežského kostela sv. Barbory na druhý „Vzpomínkový koncert“ věnovaný památce pacientů,
o které jsme se starali a našimi službami doprovázeli. Během koncertu vám bude představena „Kniha živých“. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen.
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – ROVENSKO. Informační seminář pro pečující v Rovensku se uskuteční ve
středu 28. 3. 2018 od 15.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Nabízíme zaškolení v péči, podporu odborníků, rady ohledně zajištění financí na péči, rady, jaké služby
využít. Pečující mají prostor a možnost si také popovídat.
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k Vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel:
736 509 449.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HLEDÁ OBĚTAVOU DOBROVOLNICI pro staršího pána z Postřelmova. Nejlépe společenskou ženu – seniorku, se zájmem o okolní dění,
která se nebrání občasné výpomoci s provozem domácnosti a dokáže milým slovem pohladit lidskou duši. Zájemkyně mohou kontaktovat vedoucího Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v sídle
Charity na ul. Žižkova 15.
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ. Vám, kteří se cítíte
osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor promluvit si o vašich bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která vás potkala. Na popovídání vás
zveme ve čtvrtek 22. 3. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity
Zábřeh. Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.
pece@charitazabreh.cz, tel. 736 509 441.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – jaro se začíná hlásit, a pokud vás tento čas motivuje k úklidu
šatníků a domácností, zapište si již nyní do svých kalendářů termín tradiční materiální
sbírky: 20. – 21. 4. 2018. Podrobnější informace později.
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