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13. 5. 2018
Ročník XXV. číslo 19

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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, 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 103    Hospodin si zřídil na nebi trůn.
1: Sk 1,15-17.20-26 2: 1 Jan 4,11-16 Ev. Jan 17,11b-19
Ordinárium: Břízovo č. 503  příště Ebenovo č. 504

Bože, původce naší spásy, 
ty nám dáváš pokrm 
k věčnému životu; 
upevni v nás jistotu, 
že oslavíš celé tělo církve, 
jako jsi oslavil její hlavu, 
Ježíše Krista. 

Modlitba po přijímání 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  14. května  Svátek sv. Matěje 
Středa  16. května  Svátek sv. Jana Nepomuckého 

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE
Májové pobožnosti jsou v kostele sv. Barbory vždy v pondělí, úterý a ve středu  
v 18.00 hod. (viz rozpis v kostele).  Sobotní VEČEŘADLO začíná v kostele sv. Bartolo-
měje každou sobotu v 16.00 hod. 

SVÁTEK MATEK. Blahopřejeme všem maminkám k svátku a zveme je tuto neděli  
13. května od 15.00 hodin do Katolického domu. 

Srdečně zve Orel, Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a KDU-ČSL          

POJEĎTE S NÁMI NA SVATÝ HOSTÝN – ještě několik volných míst 
je v druhém autobuse. Odjíždíme v pondělí 14. května v 7.00 hod. z Va-
lové.
Přihlásit se můžete na kontaktech: Josef Klimek, tel. 731 465 717, nebo 
Josef Flášar, tel. 737 618 172. Cena 300 Kč splatná v autobuse.

KOSTEL SV. BARBORY ROZEZNÍ FLÉTNY JIŘÍHO STIVÍNA
Recitál proslulého jazzového hudebníka, multiinstrumentalisty 
a skladatele Jiřího Stivína, který interpretuje hudbu středověku, 
renesance i baroka a ovládá všechny druhy příčných i zobcových 

fléten, nabídne další koncert cyklu Bravo v neděli 20. května od 16 hodin. 
Na zábřežském koncertu zazní skladby G. Ph. Telemanna, G. F. Handela, A. Vivaldiho, 
ale například i Stivínovy úpravy skladeb J. S. Bacha. Všestranného hudebníka doprovodí 
jeho dlouholetý kolega, klavírista Vladimír Strnad. Vstupné činí v předprodeji 140 Kč, 
v den akce podraží o padesátikorunu. Držitelé karty Bravo mají slevu 50 Kč, děti vstup 
zdarma.

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. května. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. P. Radek Maláč

V předvečer Slavnosti Seslání Ducha Svatého, v sobotu 19. květ-
na v 18.00 hod. vás zvu do kostela sv. Barbory ke společné modlit-
bě chval s možností přijmout přímluvnou modlitbu k přijetí darů 
Ducha Svatého.                                 

P. Radek Maláč

10. VÝROČÍ NOCI KOSTELŮ –  PÁTEK 25. KVĚTNA 2018. 
V Zábřeze budou pro veřejnost otevřeny kostely sv. Bartoloměje, sv. Barbory a modli-
tebna CASD na Postřelmovské ulici. 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE. Příští neděli 20. května při mši svaté 
v 8.30 hod. přijmou děti poprvé Ježíše Krista v Eucharistii.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PRO VÁS PŘIPRAVILO:

 V úterý 15. května v 9.30 hod. - Nejoblíbenější recept naší rodiny aneb Rodina spo-
lu, beseda nejen o jídle. 

 KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY – pro každého, kdo chce 
rozumět své plodnosti a vědomě se podílet na jejím naplnění. Pro ty, 
kdo předchází početí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout. 
Termíny kurzu 15. 5., 29. 5. od 17.30 hod. do 20.30 hod. v klubovně 
Hnízda (Masarykovo nám. 7, Zábřeh) a provázet kurzem budou man-
želé Kolčavovi. 
E-mail: rodina.kolcavova@seznam.cz

 Hnízdo srdečně zve ve středu 16. května na odpolední městskou 
hru pro rodiny ZACHRAŇ S RODINOU NAŠE MĚSTO. Akce se 
uskuteční v rámci 11. ročníku Týdne pro rodinu vyhlášenou Rodin-
ným svazem. Start hry s mottem Čas být spolu proběhne od 16.00 
do 16.30 hod. z amfiteátru před městským úřadem na Masarykově 
náměstí, kde účastníci obdrží podrobné instrukce. „Čelovku“ s se-

bou, bude se hodit.

 V úterý 22. května v 9.30 hod. – Jak moc je důležitá rodina? Interaktivní přednáška 
s psycholožkou a lektorkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.

 V úterý 29. května v 9.30 hod. – Dechová rehabilitace aneb cvičíme i dýcháním, 
přednáška s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Papouškovou.

farnost   zvole             farnost   zvole

Sbírka z neděle 6. května  byla ve Zvoli 5.820 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Tuto neděli 13. května v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  

ZASVĚCENÍ FARNOSTI BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE 
PANNY MARIE. 
Tuto neděli 13. května v 18.00 hod., v den 101. výročí zjevení Panny Marie 
ve Fatimě, svěříme zvolskou farnost pod její ochranu. 

MALETÍN. V neděli 20. května v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kos-
tele sv. Mikuláše. 
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Společný list biskupů českých a moravských diecézí
ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
Drazí bratři a sestry,
v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho 
obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže 
a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27) Lidské pokolení, které je od 
počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. 
Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mu-
žům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze spo-
lečného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, 
a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po 
vztahovosti.
Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, 
jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším spo-
lečenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a je-
jich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži 
a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (Gn 1,28) Toto 
přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických 
prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem 
hříchu.
Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lid-
ských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evrop-
ská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhod-
ných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, 
zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské 
tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při 
předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, 
skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultu-
ra prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebez-
pečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme 
to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za spo-
lečensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve vý-
chově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního cho-
vání: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede 
a umožňuje jí růst. Z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na 
ženě zásadně nepřijatelné. 
Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírá-
ní násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění  
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a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spo-
lu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, 
který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křes-
ťanskou zkušeností.
Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istan-
bulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré cho-
vání vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru 
sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude 
v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších ev-
ropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které 
není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních 
společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby 
ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do ži-
vota státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.
Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to na-
příč konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvo-
ření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které 
se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. 
Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědo-
mí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, neza-
pomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu 
lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zá-
roveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické 
rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým 
svědomím a přirozeným zákonem.

K tomu Vám ze srdce žehnají čeští a moravští biskupové

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRAN-
TIŠKA NA MĚSÍC KVĚTEN 2018

– Prosme Pána, ať na přímlu-
vu Panny Marie všem pomá-
há říkat NE násilí a pomstě 
a všem pomáhá společně vy-
tvářet pokoj
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červenovodsko            červenovodsko

Sbírky z neděle 6. května: Jakubovice 863;  Písařov 423; Domov důchodců sv. Zdislavy 
290; Červená Voda 1.481 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. Vitalij Molokov

 V neděli 13. května v 18.00 hod. bude MÁJOVÁ POBOŽNOST v kostelíku na Ša-
nově.

NOC KOSTELŮ. V pátek 25. května přijměte 
pozvání do Mlýnického Dvora na Noc koste-
lů. Začátek v 18.00 hodin.
Vystoupí hudební skupina Kapky, ochotnické 
divadlo ze Štramberka a Olga Čtvrtlíková se svojí kapelou.
Dozvíte se zajímavosti z historie Mlýnického Dvora. Při volné prohlídce kostela se mů-
žete podívat do sakristie, na kazatelnu a na kůr, prohlídnout si výstavu fotografií a or-
nátů. Malé občerstvení zajištěno. Za pořadatele Marta Víchová

farnosti   spravované   z   klášterce

Sbírky z neděle 6. května: Klášterec 1.000; Svébohov 1.800; Jedlí 1.700 + dar na potřeby 
farnosti 22.000; Vyšehoří 900 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Władysław Mach SDS 

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve středu 16. 5. 2018 v 19.00 hod. v obecním 
domě. Marie Šanovcová 

lošticko           lošticko           lošticko

Sbírky z neděle 6. května: Loštice 3.633;  Moravičany 6.653  Kč. Pán Bůh ať vás odmění 
za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 V úterý náboženství nemáme. 

 Ve středu v 19.00 hod. se uskuteční na faře příprava prvokomunikantů. 

Blahopřejeme 
13. května slaví krásné 85. narozeniny
paní Zdena Richterová z Moravičan.
Přejeme hodně Božího požehnání, pevné zdraví
a do dalších let ochranu Panny Marie.

farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle 6. května: Mohelnice 4.463; Úsov 879; Studená Loučka 603 (v neděli 
29. dubna 382 Kč). Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Petr Souček
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postřelmovsko          postřelmovsko

O Slavnosti Seslání Ducha Svatého bude při všech bohoslužbách sbírka na církevní 
školy. Minulou třetí neděli byla sbírka na obnovu domovů v zemích Středního a Blízké-
ho východu. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
  P. Vladimír Jahn

V pondělí 14. května bude v Postřelmově od 16.30 hodin VEČEŘADLO – modlitby 
a mše svatá ke cti Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.

Ohlášky
Tomáš Lehar z Postřelmova a Jitka Dostálová z Blatce

přijmou svátost manželství v sobotu 19. května 2018 ve 12.00 hodin
v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.

Gratulujeme a přejeme od Pána Boha hojnost požehnání a ochranu

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 6. května: Cotkytle 500; Štíty 1.920 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

 Ve Štítech pokračuje zapisování úmyslů, na které budou slouženy mše svaté v červ-
nu a v dalších měsících nejen ve všední dny, ale hlavně o nedělích. 

 V Horních Studénkách se sejde pastorační rada farnosti ve čtvrtek 17. května po mši 
svaté v 16.30 hod.

 V Cotkytli v neděli 20. května v 11.00 hod. bude mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha 
Svatého slavena také ke cti sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela.  
  P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 6. května: Lubník 1.340; Tatenice 1.430; Hoštejn 1.750; Kosov 630 + dar 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POUŤ V KOSOVĚ. Patrona kosovské kaple sv. Jana Nepomucké-
ho si připomeneme o Slavnosti Seslání Ducha Svatého při mši svaté 
v 10.00 hod. v neděli 20. května. 
V Hoštejně bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 19. května 
v 18.30 hod.,
nedělní mše svatá slavena nebude. 

 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 20. května 
v 15.30 hod. 

 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 20. května v 18.00 hod. 
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 20. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V DIECÉZI

Sbírky z neděle 6. května: Zábřeh 12.473; Postřelmůvek 660 Kč.
Dary – na potřeby farnosti 1.500, na Radio Proglas 500 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

PORADENSKÉ MÍSTO PRO OSOBY TRPÍCÍ DEMENCÍ A OSOBY O NĚ  
PEČUJÍCÍ otvírá Charita Zábřeh od 15. května v Denním stacioná-
ři Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh). Zájemcům nabídne informa-
ce o všech možných typech demence, poskytne praktická doporuče-
ní v oblasti komunikace, stravování, hygieny a vytvoří jim prostor pro 
sdílení životních situací. Součástí služby bude také sociální poraden-
ství – zajištění financí na péči, možnosti sociálních služeb pro osoby 
trpící demencí a další. 
Slavnostní otevření poradenského místa proběhne v úterý 15. 5. od 15.00 hodin. Jeho sou-
částí bude představení projektu (podpořeného z příspěvku Fondu podpory Siemens), pro-
mítnutí dokumentu o problematice demence, prohlídka stacionáře Domovinka i drobné 
občerstvení. 
Pravidelně pak bude poradenské místo otevřeno vždy v úterý od 14.30 do 16.00 hodin. 
Bližší informace podá Bc. Anna Krieglerová, tel: 583 414 622,
mail: domovinka2@charitazabreh.cz.

KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu. 
Zveme vás ve středu 16. května od 16.00 hodin do sídla pečova-
telské služby (Zábřeh, Valová 290/9) na setkání pečujících, kde si 
můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého, po-

povídat, vypovídat se, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat 
síly. Zkuste si tento čas pro sebe dopřát. 

BRIGÁDA NA PRÁZDNINY. Na středisko Charitní pečova-
telské služby hledáme spolupracovnice na brigádu: od poloviny 
června do konce srpna. Jedná se o práci pečovatelky - nutný věk 
18 let a řidičský průkaz. Místo poskytování pečovatelské služby je 
oblast Zábřeha, Mohelnice a Postřelmova.



Srdečně zveme děti na křesťanský tábor „Putování za Svatým grálem“, který se usku-
teční 19. - 28. 7. 2018 na faře v Rychnově na Moravě. 
Zveme děti od 6 do 12 let. (Cena 1.500 Kč.) Rádi vám zašleme další informace a přihlášku: 
m.p.a.l.k.o.v.a@seznam.cz / mirkadostalova@email.cz
Malá Antiochia o. s. (www.mala-antiochia.cz)

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.


