1. 4. 2018
Ročník XXV. číslo 13
slavnost
zmrtvýchvstání páně

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 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, našeho Pána, 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
2: Kol 3,1-4
Ev. Jan 20,1-9
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

Prvního dne v týdnu přišla
Marie Magdalská
časně ráno ještě za tmy
ke hrobu a viděla,
že je kámen od hrobu
odstraněn.
Běžela proto k Šimonu Petrovi
a k tomu druhému učedníkovi,
kterého Ježíš miloval,
a řekla jim:
„Vzali Pána z hrobu
a nevíme, kam ho položili.“

Jan 20,1-2
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Ať moc Kristova vzkříšení – chlad zloby, strachu a nenávisti – v lásku promění.
Přejeme Vám osobní setkání s tím, který je Živý... Aleluja!
NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ budou slaveny v kostele sv. Bartoloměje mše svaté v 6.50 a v 8.30 hod.
Otec Bohuslav bude celebrovat mši svatou na zábřežské interně pro
klienty, jejich rodinné příslušníky i všechny, kteří se chtějí zúčastnit.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO PRO VÁS PŘIPRAVILO
v úterý 3. dubna v 9.30 hod. besedu s Vladimírou Valovou na téma Hejného
matematika – výuka založená na budování schémat. Dítě objevuje matematiku samo a s radostí.
Irena Švédová





PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 6. 4. – od 15.00 hod. možnost svátosti smíření
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI 7. 4., mše svatá v 7.00 hod.
BIŘMOVANCI se sejdou na zábřežské faře v pátek 6. 4. v 19.00 hod.
SETKÁNÍ VEDOUCÍCH BUNĚK je v neděli 8. 4. v 15.00 hod. na faře.

Ohlášky
V sobotu 7. dubna v kostele sv. Barbory v Zábřeze přijmou svátost manželství
Jan Gabriel Pajer a Barbora Šlachtová ze Zábřeha
Ať jim Pán žehná
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 7. 4. PRAHA
Pro přihlášené staví speciální vlak v Zábřeze v 7.23 hod. Doprava do Prahy a zpět 250 Kč,
děti zdarma. Ještě stále máte možnost se přihlásit. Více informací vám bude organizátory
zasláno po registraci: http://pochodprozivot.cz.
POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN
A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 14. dubna 2018 vás zveme na pouť děkanátů Zábřeh
a Šumperk do dómu sv. Václava v Olomouci, abychom se společně modlili za naše rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání.
15 hod. modlitba růžence; 16 hod. adorace
17 hod. mše svatá
Odjezd autobusu ze Zábřeha – Valové ve 13.30 hod., hlásit se
můžete u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427.
(Pro ty, kteří pojedou po vlastní ose – v sobotu je parkování aut
u katedrály zdarma.)
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY
V sobotu 21. 4. 2018 od 9.00 do 16.00 hod. srdečně zveme na Devítku (Farní ul. 9, Zábřeh)
na DUCHOVNÍ OBNOVU PRO ŽENY, jejíž součástí budou biblické tance, chvály, přednášky a mše svatá. Celým dnem nás bude provázet Věra Kulišťáková a Monika Kuzmová,
které k nám zavítají z Komunity Blahoslavenství v Dolanech. Na oběd objednáme pro zájemce pizzu. S sebou pohodlnou obuv.
Prosíme zájemkyně, aby se přihlásily emailem na: svedova.irena@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 603 891 571. Těšíme se na společně prožitý čas.
Irena Švédová a Karla Hrochová

		

FRANTIŠEK JOHN,
starosta města Zábřeha slaví tuto neděli 40. narozeniny.
Ať mu žehná a chrání jej Hospodin, náš Bůh, ať naplní jeho duši radostí.
Ježíš Kristus, pramen živé vody, ať je stále za ním, aby jej ochraňoval,
před ním, aby jej vedl, po jeho boku, aby jej doprovázel, v jeho srdci, aby
jej utěšoval a nad ním, aby mu žehnal.
Přejí otcové Radek a Bohuslav spolu s farníky

O první neděli po Velikonocích (letos 8. dubna) slavíme Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.
Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna
stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; at‘ se žádná duše nebojí ke
mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699)
Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš,
„udělím duším veškeré milosti“ (Deníček, 796).
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – MORAVIČANY. Pro pečující z Moravičan a okolí
je připraven další z informačních seminářů. Uskuteční se ve
středu 4. 4. 2018 od 15.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Protože chceme umožnit pečujícím lépe a rychleji zvládnout
náročné chvíle jak v úvodní fázi péče, tak v jejím průběhu,
pomoci předejít jejich fyzickému i psychickému vyčerpání,
poskytnout jim pomoc a podporu při kombinaci péče se zaměstnáním a také zvýšit jejich sebevědomí a sebedůvěru, nabízíme jim zaškolení v péči,
podporu odborníků v nejrůznějších oblastech péče (výživa, rehabilitace, komunikace),
předvedení zdravotních a rehabilitačních pomůcek, rady ohledně zajištění financí na péči,
ale také prostor k popovídání a vzájemné podpoře.
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
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PASTÝŘSKÝ LIST VELIKONOCE 2018
Drazí bratři a sestry,
Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když třetího dne po
svém ukřižování vstal z mrtvých, ukázal se svým učedníkům
a mnoha dalším. On zvítězil nad smrtí proto, že před tím přemohl ďábla a zvítězil nad hříchem. Jeho vítězné tažení pokračuje ve všech, kteří křtem vstoupili do jeho smrti, byli zbaveni hříchu, který je příčinou smrti, dostali účast na jeho božském životě. On,
vítěz nad hříchem i nad smrtí, už od křtu přebývá v nás. My jsme sice slabí
a podléháme různým pokušením, protože žijeme ve svém těle uprostřed světa,
ale v nás žije Vítěz.
Jestliže jsme se v postní době cvičili v důvěrném vztahu k Bohu a často jsme
k němu volali, aby nás v naší slabosti posilnil, aby v nás a skrze naše srdce, které
jsme mu odevzdali, miloval ty, které sami milovat nedokážeme, aby s námi nesl
kříže, které jsou pro nás těžké, pak v době velikonoční jsme pozváni, abychom
měli podíl na Kristově vítězném tažení světem. Začít musíme opět u sebe. Především nově uvěřme, že Kristus, ten slavný vítěz nad smrtí a přemožitel pekelných
mocností, je v nás. Dejme mu v sobě prostor, dejme mu to místo, které mu patří, aby byl středem naší pozornosti, ne zapomenutý někde v koutě, na něhož si
vzpomeneme jen, když je nám zle. Vychutnávejme si tu čest, které se nám dostalo jeho přítomností. Nebojme se z toho radovat a nestyďme se o tom mluvit.
Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své kříže a slabosti, zlozvyky. Přepadají nás různá pokušení, jak už to k životu patří. Jako velikonoční lidé však na
zkoušky a pokušení nemusíme být sami. Vítěz je nejen s námi, na naší straně,
ale přímo v nás. Počítejme s ním. Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, co
spoutává a omezuje. Už opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých
zlozvyků či starých chyb a špatných vztahů, už nemusíme tak často prohrávat
v mravním boji a bát se překážek, které sami neumíme překonat. Stačí v každé
těžké chvíli, kterou neumíme zvládnout dobře sami, říkat: Ježíši, který jsi absolutním vítězem nad zlem, přemoz toto zlo ve mně.
Apoštolové dostali úkol vydávat svědectví o Zmrtvýchvstalém. Dnes je to úkol
pro každého z nás. Jestli Kristus vítězí nad zlem v nás, stáváme se svědky jeho
vítězství i pro naše okolí. Jeho vítězná přítomnost mění i naši tvář, která získává Kristovu podobu, a lidem z našeho okolí umožňuje setkání se Zmrtvýchvstalým v nás.
Ani z apoštolů se nestali andělé, ale zkušenost osobní proměny učinila jejich
svědectví věrohodným. Petr, který Krista zapřel, nejen zakusil odpuštění, ale
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přijal dokonce pověření vést společenství církve. Opakovaná zkušenost odpuštění, Kristovy lásky a jeho vítězství nad naší ubohostí je i dnes pozváním do
společenství církve. Když emauzští učedníci potkali na cestě Krista a poznali
ho při lámání chleba, spěchali do společenství. Každá pravá zkušenost se Zmrtvýchvstalým přivádí do církve a zve k aktivnímu zapojení do farnosti. Tam
nás, stejně jako emauzské učedníky, čeká nové setkání s vítězným Kristem.
Ten, který řekl, že bude uprostřed těch, kteří jsou v jeho jménu, se po vzkříšení opakovaně zjevuje ve společenství apoštolů. Velikonoční církev je pak společenstvím nejen v rovině lidské, přátelské, ale i božské, protože je tajemným
tělem Kristovým a znamením jeho přítomnosti pro svět.
Setkání se Zmrtvýchvstalým ve společenství přitahovalo věřící v Krista každou
neděli. I Vás si dovoluji pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu, že jde
o naši nedělní povinnost, ale především kvůli příležitosti setkat se s Kristem
a vytvářet spolu s ostatními svaté společenství církve, tajemného Kristova těla,
které je pro okolní svět viditelným znamením Kristovy přítomnosti a živým
svědectvím jeho vítězství, které přináší naději světu. Pokud se bez vážného důvodu nepodílíme na vytváření živého společenství církve, oslabujeme její přítomnost ve světě. Přitom musíme uznat, že svět má na naše svědectví právo.
Rád bych Vás proto pozval ke mši svaté i v jiné dny, než neděle, abyste pro sebe
čerpali posilu a povzbuzení a zároveň vydávali světu svědectví. Na naší aktivitě
bude záležet, jestli současný svět uvidí živou církev a bude mít možnost setkat
se v našem společenství s vítězným Kristem. I to je misie, i to je velikonoční
svědectví o Zmrtvýchvstalém, které jsme posláni vydávat.
Blahopřeji Vám ke vznešenému úkolu vydávat svědectví o přítomnosti vítězného Krista a pověření přinášet dnešnímu světu skutečnou naději. Děkuji všem,
kteří se umějí radovat z přítomnosti Zmrtvýchvstalého ve svém srdci a nechávají ho v sobě vítězit nad zlem. Všem přeji mnoho radostných zkušeností z vítězství Krista v nás. Těším se na Vaši spolupráci při vydávání svědectví o Zmrtvýchvstalém našemu okolí.
Velikonoční radost ať naplní každého z Vás a radost z Hospodina
ať je Vaší silou!
K tomu ze srdce žehná arcibiskup Jan






Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu „Velikonoční paprsky“ pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových
stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více na www.velikonocnipaprsky.maweb.eu. Aktivita navazuje na Postní kapky, které se setkaly s pozitivním přijetím.
5

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 25. března: Jakubovice 830; Písařov 1.473; Červená Voda 2.753; Domov
důchodců sv. Zdislavy 113; Janoušov 250 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 18. a 25. března: Mohelnice 3.715 a 4.085; Úsov 1.033, není spočítáno;
Studená Loučka 330, není spočítáno. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 25. března: Klášterec 1.300; Svébohov 2.300; Jedlí 1.800 + dar na potřeby
farnosti 10.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Velikonoční pondělí: Klášterec – pouť 10.30; Jedlí 9.00; Svébohov 7.30 hod.!
NÁVŠTĚVOVAT NEMOCNÉ ve všech farnostech, které spravuji, budu o prvním pátku
v měsíci, to je 6. dubna.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

V sobotu 7. dubna jste zváni v 9.00 hodin do Postřelmova k účasti na mariánské pobožnosti – VEČEŘADLE.
O  neděli Božího Milosrdenství 8. dubna bude pobožnost k Božímu Milosrdenství:
v Lesnici přede mší svatou od 9.00 hodin a v Postřelmově od 15.00 hodin. Všichni jsou
srdečně zváni.
V sobotu 14. dubna bude pouť děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání do
Olomouce. Prosím, kdo chcete jet objednaným autobusem, zapište se v kostelích do seznamů.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 25. března: Lubník 1.000; Tatenice 1.690; Hoštejn 1.900; Kosov 570 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 MODLITBA RŮŽENCE - první sobota v měsíci 7. 4. 2018 v 17.30 v kostele sv. Anny
v HOŠTEJNĚ.
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 8. dubna v 15.30 hod.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 8. dubna v 18.00 hod.

Ohlášky
v sobotu 14. dubna přijmou svátost manželství v kostele sv. Anny v Hoštejně
Markéta Fingerová z Hoštejna a Jaroslav Jarmar z Hněvkova
Ať jim Pán žehná
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 25. března byla v Lošticích 3.364 a v Moravičanech 1.944 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Náboženství máme jako obvykle, příprava dětí na 1. sv. přijímání bude na faře ve středu
v 18.00 hod.
BLAHOPŘEJEME. Farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic, spolu s duchovními otci děkují panu Jaroslavovi Kunstfeldovi za jeho
dlouholetou obětavou práci, kterou vykonával pro chrám sv. Jiří i celou
farnost Moravičany.
I obraz, který vytvořil ke cti sv. Jiří na farní budově, nese nesmazatelné
stopy jeho víry a lásky. K jeho krásnému a požehnanému životnímu jubileu 90 let mu přejeme všichni hodně zdraví, Boží požehnání a ochranu Matky boží.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 25. března: Cotkytle 576; Štíty 2.380; Horní Studénky 790 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Děkujeme všem ochotným farníkům ze Štítů, kteří se v pondělí 26. 3. podíleli na úklidu
fary a kostela před velikonočními svátky
BOHOSLUŽBY VE VELIKONOČNÍM OKTÁVU:
	Pondělí 2. dubna: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.
	Pátek 6. dubna: Štíty 16.00 (přede mší možnost svátosti smíření)
	Sobota 7. dubna: Štíty 8.00 Mariánské večeřadlo v kostele; Horní Studénky 7.30 pobožnost k Panně Marii Fatimské
	Neděle Božího milosrdenství 8. dubna: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle
11.00 hod.
	Pondělí 9. dubna Slavnost Zvěstování Páně: Štíty 18.00; Horní Studénky 16.00.
P. Jacek Brończyk

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 25. března byla ve Zvoli 5.280 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ: Ve Zvoli v 6.00 hod. ráno vigilie Zmrtvýchvstání, po ní nás
pastorační rada zve ke společné snídani na faře. Budeme rádi, když se nás sejde co nejvíc.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ. Ve Zvoli mše svatá v 8.00 a v Pobučí v 15.00 hod.
8. dubna NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Mše svatá v Jestřebí v 8.30 a ve Zvoli
v 10.15 hod.
V MALETÍNĚ o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 1. dubna budeme slavit mši svatou v 15.00 hod.
7

TUTO NEDĚLI O SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ JE SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.
Sbírky z neděle 25. března: Zábřeh 13.015 + dar na potřeby farnosti 3.500; Postřelmůvek
740 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU. Z Rovenska byla 26. března zaslána na likvidaci lepry částka 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
POSTNÍ ALMUŽNA V DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Postní doba vrcholí a s ní i aktivita „Postní almužna“. Papírové schránky, tzv. „postničky“, do
nichž jsme vložili to, co jsme půstem ušetřili,
budou v kostelích vybírány v neděli 8. dubna –
o svátku Božího milosrdenství.
Peníze věřících ze schránek Postní almužny
slouží v děkanátu Zábřeh na pomoc v oblasti,
kterou Charita dříve příliš nepokrývala.
Ve spolupráci s kněžími byl už v roce 2009 založen Stipendijní fond. Formou nevratné finanční výpomoci z něj podporujeme studium a další
osobnostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže. Nominace potřebných
nám zasílají sami kněží i farníci. V posledních letech jsme podpořili například účast animátorů na setkání křesťanské mládeže, poplatky za umělecké kroužky a táborové pobyty,
ubytování studentky z početné chudší rodiny v místě výuky. Dítěti ve školce jsme hradili
část celodenní stravy, tak, aby získalo potřebný kontakt s vrstevníky. V jiném případě jsme
přispěli na pořízení speciálních brýlí na kompenzaci zrakové vady. Postní almužna také
pomohla financovat rozjezd projektu POMPO, skrze který celoročně v regionu distribuujeme do chudších domácností s dětmi stovky hodnotných balíčků s potravinami, plenami,
osobní hygienou a čisticími prostředky.
Za jakýkoliv obnos i námět na pomoc, doručený nám skrze schránku, předem moc děkujeme. Postní almužna, podobně jako tomu bylo i u prvních křesťanů, zmírňuje příjmovou
nerovnost a dává naději dětem a mládeži na lepší budoucnost. Kéž je naše postní snažení, proměněné v konkrétní skutek lásky a pomoci bližnímu, pro nás posilou nejen v době
velikonoční.
v v v
KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem,
které připravujeme na velikonoční neděli, tj. 1. dubna. Známé melodie zahraje populární
šumperská skupina ALBATROS. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Josef Klimek
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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