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Ročník XXVI. číslo 14
PÁTÁ 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
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
1: Iz 43,16-21
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Flp 3,8-1
příště Břízovo č. 503

„Ani já
tě neodsuzuji.
Jdi a od
nynějška
už nehřeš!“
Jan 8,11
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Ev. Jan 8,1-11

Z POSTNÍCH KAPEK

Ex 20,7; Jan 17,26 - Jméno každého z nás spočívá na Kristových ramenou. On nás nese! Stojí
za to brát na sebe Boží jméno, protože Bůh se ujal našeho jména. Ujal se nás, aby nám odpustil a vložil nám do srdce svoji lásku. Proto Bůh v tomto přikázání prohlašuje: „Vezmi mne
na sebe, protože já jsem tě vzal na sebe“.
papež František z kázání o Desateru
ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Pondělí 15. dubna
7.30-10.30 hod. – P. Kristián Libant CM, P. František Honíšek CM
		
P. Władyslaw Mach SDS, P. Radek Maláč
10.30 – 13.30 hod. – P. Vladimír Jahn
10.30 – 13.00 hod. – P. František Eliáš
13.00 – 14.00 hod. – P. Bohuslav Směšný
14.00 – 16.00 hod. – P. Jaroslav Šima, P. Petr Souček
15.00 – 17.00 hod. – P. Ján Jakubovič CM, P. Jaroslav Přibyl
17.00 – 18.30 hod. – P. Vitalij Molokov, P. Jacek Brończyk
V úterý 16. 4. v 17 hod. bude ve farním kostele sv. Bartoloměje otec Radek Maláč sloužit
mši svatou na poděkování za kurz Alfa.
Zveme farníky, především loňské účastníky kurzu Alfa a také ty, kteří podporují kurz
modlitbou, i všechny ostatní, kteří se o Alfu zajímají.
PAŠIJE – PŘÍBĚH POSLEDNÍCH DNÍ JEŽÍŠE KRISTA
Mimořádně zajímavý hudební projekt
nabídne kulturní dům ve středu 17.
dubna. Projekt Pašije, pořádaný ve spolupráci s olomouckým spolkem Chermon, městem a křesťanskými církvemi
v Zábřehu, navazuje na staletou tradici
pašijových her u nás a muzikálovou formou zpracovává příběh posledních dnů
Ježíše Krista a posléze i jeho vzkříšení.
„Příběh Ježíše je fascinující. Ovlivnil miliony lidí na celém světě, byl inspirací pro
nespočet umělců,“ říká autorka písní a
hlavní organizátorka projektu Jarmila Beková. „Vždy mě zajímalo, co prožívali lidé, kteří
byli součástí toho velkého příběhu – jeho matka, učedníci a další. V minulých patnácti letech
vznikaly písně, jimiž jsem se jejich emoce snažila vyjádřit,“ dodala olomoucká pedagožka.
Na zábřežském představení se bude podílet několik desítek účinkujících. Celý velikonoční
příběh je složený ze třinácti písní, přičemž sólové zpěváky doprovodí živá rocková kapela,
komorní orchestr a v některých partech i velký pěvecký sbor. Atmosféru umocní recitace
propojující jednotlivé scény a vizuální efekty.
Vstupenky na netradiční hudební pásmo o smyslu Velikonoc nabízí pokladna kulturního
domu v ceně 150 a 170 Kč.
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MYTÍ NOHOU NA ZELENÝ ČTVRTEK. Na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 může při mši
svaté proběhnout mytí nohou. Musí se ale najít 12 odvážných mužů či žen, kteří by byli
ochotni si nechat umýt nohy na připomínku události, která tak těsně souvisí s naší spásou.
Pokud se chcete přímo zúčastnit a být jedním z dvanácti, neváhejte kontaktovat Boleslava
Krieglera buď osobně, nebo na mobil 777 590 735.
BRAVO PŘEDSTAVÍ LAUREÁTKU PRAŽSKÉHO JARA
Tentokrát v sobotu 13. dubna se uskuteční v kostele sv. Barbory další koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh. Vystoupí na něm laureátka soutěže Pražské jaro, klarinetistka Anna Paulová. Ta získala před
čtyřmi lety na nejprestižnější české hudební soutěži nejen titul laureáta, ale i řadu dalších zvláštních ocenění, včetně ceny pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže. Annu Paulovou doprovodí skladatel a akordeonista Jiří Lukeš, bude to
poprvé v sedmileté historii cyklu Bravo, kdy na koncertu zazní akordeon. Vstupné na akci
se začátkem v 16 hodin činí příznivých 100 Kč, majitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti
vstup zdarma.
SETKÁNÍ MLADÝCH Z CELÉ DIECÉZE S OTCEM
ARCIBISKUPEM JANEM A POMOCNÝMI BISKUPY
ANTONÍNEM A JOSEFEM
Kvalitní program (scénky, hudba, show, katecheze, duchovní prostor...)
Motto setkání:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.“
(Lk 1,38)
Začátek v sobotu 13. dubna v 9.00, očekávaný konec
v 16.30, s sebou jídlo na celý den.
Cena 70 Kč. Ze Zábřehu odjíždíme vlakem v 6.52
(přestup v Olomouci).
HAITI 10 LET POTÉ
Zábřežská farnost je dlouhodobým podporovatelem
rozvojových aktivit na Haiti. Nedávno se z pracovní
návštěvy této nejchudší země západní polokoule vrátil zábřežský lékař MUDr. Josef Marada.
Ve čtvrtek 11. dubna se v Katolickém domě tento
„lékař bez hranic“ podělí o své prožitky a poznatky
z poslední misijní návštěvy. Začátek v 18.30 hodin.
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na
rozvojové projekty satelitní farnosti v Baie de Henne.
Také nedělní sbírky ze 14. dubna budou v Zábřeze
určeny pro farnost Baie de Henne.
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NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU
MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC DUBEN 2019
Prosme, abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení.
Z POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019
Ozdravná síla pokání a odpuštění (poslední část poselství)
Celé si můžete přečíst na stránkách www.radiovaticana.cz
Tvorstvo naléhavě potřebuje, aby se ukázali Boží synové a dcery, kteří by se stali „novým stvořením“: „Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením: to staré zaniklo, je zde
to nové“ (2 Kor 5,17). Tím, že se oni projeví, i samotné stvoření může „slavit Velikonoce“; může se otevřít novým nebesům a nové zemi (srov. Zj 21,1). Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu naší tváře a našeho srdce křesťana skrze pokání, konverzi a odpuštění, abychom mohli prožívat celé bohatství milosti velikonočního tajemství.
Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva dojdou svého naplnění, až se projeví Boží děti, tedy
až křesťané a všichni lidé s rozhodností podstoupí „námahu“ konverze. Celé stvoření je spolu
s námi povoláno, aby „i ono bylo osvobozeno od poroby porušenosti a vešlo pak do svobody
a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Postní doba je svátostným znamením této konverze. Vyzývá křesťany, aby s větší intenzitou a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství do svého
osobního, rodinného a společenského života, zvláště za pomoci postu, modlitby a almužny.
Postit se znamená učit se proměňovat svůj postoj k ostatním lidem a tvorům: přecházet
od pokušení všechno „pohlcovat“, abychom nasytili svou chamtivost, ke schopnosti trpět
z lásky, která může naplnit každou prázdnotu našeho srdce. Modlit se, abychom se dokázali
zříkat modloslužebnictví a pocitu soběstačnosti svého já a abychom prohlásili, že potřebujeme Pána a jeho milosrdenství. Dávat almužnu, abychom se zbavili pošetilosti, že můžeme
žít a shromažďovat všechno pro sebe s iluzí zabezpečit se pro budoucnost, která nám nepatří. Tak budeme nacházet radost z plánu, který Bůh vložil do stvoření i do našeho srdce,
plánu, jenž znamená milovat jeho, své bratry i celý svět a v této lásce nacházet pravé štěstí.
Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího Syna spočívala v tom, že vstoupil na poušť
stvoření, aby se znovu stala onou zahradou společenství s Bohem, jakou byla před prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Kéž během naší postní doby projdeme stejnou
cestou, abychom přinesli Kristovu naději také tvorstvu, které doufá „že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21).
Nedopusťme, aby tato příznivá doba uplynula bez užitku! Prosme Boha, aby nám pomohl vydat se na cestu pravé konverze. Zanechme sobectví, nehleďme jen na sebe samotné a
obraťme se k Ježíšovým Velikonocům; staňme se bližními pro bratry a sestry v těžkostech
a sdílejme s nimi svá duchovní i hmotná dobra. Když takto konkrétně přijmeme do svého
života Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, budeme na celé stvoření přitahovat jeho
proměňující sílu.
Vatikán, 4. října 2018
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PODĚKOVÁNÍ KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM
Ve dnech 21. až 24. února 2019 proběhl ve Vatikánu summit o ochraně nezletilých. Sexuální zneužití nezletilých ze strany duchovních je tragédií pro celou církev. V dlouhé promluvě na zakončení celého setkání, kterou si můžete přečíst na ww.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29026, mimo jiné Svatý otec František řekl:
„Dovolte mi, abych vroucně poděkoval všem kněžím a zasvěceným osobám, kteří věrně a oddaně slouží Pánu a cítí se zahanbeni a diskreditováni hanebným jednáním některých svých spolubratří. Všichni – církev, duchovní, Boží lid, a dokonce i Bůh sám – neseme
důsledky jejich zpronevěry. Děkuji jménem celé církve za naprostou většinu kněží, kteří jsou
nejenom věrní svému celibátu, ale nasazují se ve službě, která je dnes ještě těžší vlivem skandálů, kterých se dopustilo nemnoho (byť vždycky přespříliš) jejich spolubratří. A děkuji také
věřícím, kteří dobře znají své dobré pastýře a nadále se za ně modlí a podporují je.“
S vděčností Svatému otci za jeho hluboká slova, se rádi připojujeme k tomuto vřelému
poděkování za obětavou službu věrně sloužícím kněžím, řeholníkům a řeholnicím. Velké
díky patří i mnoha věřícím, kteří podporují své kněze.
Arcibiskup Jan Graubner

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 31. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 303; Jakubovice 524; Písařov
861; Janoušov 340; Červená Voda 2.258 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Matouše v Červené Vodě bude v neděli 14.
dubna v 15.00 hod. s úmyslem: za déšť.
Po skončení pobožnosti se sejdeme k popovídání s otcem Vitalijem na faře.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 31. března: Klášterec 1.400 + dar na Radio Proglas 1.000; Svébohov 1.400;
Jedlí 1.400 + dar na opravy 2.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve středu 10. dubna v 19.00 hod.
Marie Šanovcová

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 24. a 31. března: Mohelnice 4.112 a 3.840 Kč; Úsov 1.030 a nespočítáno;
Studená Loučka 310 – dosud nezjištěno.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 31. března: Lubník 1.020; Tatenice 1.070; Hoštejn 1.900; Kosov 510 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 31. března: Štíty 1.320; Cotkytle 821; Horní Studénky 1.140 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Na Květnou neděli 14. 4. bude žehnání ratolestí, bohoslužba pro děti, sbírka na povinný odvod diecézi při mši svaté ve
farnostech:
Horní Studénky v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
ŠTÍTY
Změna. Zpovídání před Velikonocemi s P. Vladimírem Jahnem bude ve středu 17. dubna v 15.30 hod.
Na Zelený čtvrtek 18. 4. bude mše svatá a obřady
v 18 hod.
Na Velký pátek 19. 4. bude křížová cesta v 15 hod.,
zároveň Adorační den farnosti – adorace od 14 hod.
do 17.30 hod., zapisujte se na seznam adorace vzadu v kostele, v 18 hod. obřady Velkého pátku.
Na Bílou sobotu 20. 4. návštěva Božího hrobu od 10 hod. do 14 hod., zapisujte se na
seznam vzadu v kostele. Vigilie Vzkříšení ve 20 hod.
HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 11. 4. od 15 hod. bude zpovídání před Velikonocemi.
Na Zelený čtvrtek 18. 4. mše svatá a obřady v 16 hod. Na Velký pátek 19. 4. bude křížová cesta v 15.30 hod., velkopáteční obřady v 16 hod.
Na Bílou sobotu 20. 4. vigilie Vzkříšení v 18 hod.
COTKYTLE
V neděli 14. 4. bude zpovídání před Velikonocemi po mši sv. v 11.00 hod.
		
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli byla sbírka v neděli 31. března ve výši 5.380 Kč. Dar na Proglas 2.000 Kč, na TV
Noe 2.000 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
NA KVĚTNOU NEDĚLI 14. 4. půjdeme podle tradice křížovou cestu od kostela v Pobučí
na Kalvárii nad obcí. Začneme ve 14.00 hod. u kostela sv. Jana a Pavla a při křížové cestě
obcí vystoupáme až na Kalvárii nad vesnicí. Zveme nejenom farníky, ale i poutníky z jiných farností, aby se s námi a v duchu i s Ježíšem zúčastnili této křížové cesty na začátku
Svatého týdne.
Srdečně všechny zve pastorační rada
MALETÍN
Příští neděli 14. dubna v 15.00 hod. budeme také slavit mši svatou ve farním kostele sv.
Mikuláše v Maletíně.
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POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
Na BIBLICKOU HODINU jste zváni ve středu 10. 4. v 19.30 hod.
MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI BUDE:
ve středu 10. 4. v Leštině od 16.30, ve čtvrtek 11. 4. v Chromči od 17.00,
v pátek 12. 4. v Postřelmově od 15.30, v úterý 16. 4. v Lesnici od 16.30 a ve středu 17. 4.
v Postřelmově od 15.30 hodin bude cizí zpovědník.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 31. března: Loštice 2.034; Moravičany 1.379; Bílá Lhota 1.217 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Loštice:
Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 15.00,
Bílá sobota - Vigilie 19.30
Moravičany: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 17.00,
Bílá sobota - Vigilie 19.30
Bílá Lhota: Velký pátek 15.00, Bílá sobota - Vigilie 18.00 hod.
MORAVIČANY
„Laudato si“, (česky: Tobě buď chvála) je druhá encyklika papeže Františka z roku
2015. Encyklika má podtitul „O péči o společný domov“. Papež v ní kritizuje konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k „rychlé a jednotné globální akci“ a k boji proti
zhoršování životního prostředí.
Proto vyzýváme i farníky k zapojení do dobročinné akce pro širokou veřejnost pod
názvem „UKLIĎME MORAVIČANY!“. Společnými silami budeme uklízet nepořádek
v našem nejbližším okolí. Na tuto akci jste srdečně zváni v sobotu 13. dubna 2019, sraz
účastníků je v 9.00 před obecním úřadem a zakončení je ve 13.00 na farním dvoře, kde se
bude opékat. S sebou si vezměte vlastní občerstvení. Pracovní pomůcky (rukavice, pytle
aj.) zajišťují organizátoři za pomoci Obce Moravičany.
Na Velký pátek 19. dubna 2019 proběhne již tradiční ŽIVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI
MORAVIČAN. Začátek je ve 12.00 hod. u kaple sv. Floriána na návsi a zakončení u kostela. Účinkuje moravičanská mládež s doprovodem tradičních klapačů.
 TRADIČNÍ FARNÍ STANOVÁNÍ pro děti 6-12 let bude probíhat v termínu neděle
21. 7. až sobota 27. 7. 2019 na farním dvoře v Moravičanech. Přihlášky a bližší informace
upřesníme.
 MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ AKCE 5 DNÍ S VINCENTÍNY (CZ) pro mladé
muže 15-25 let bude probíhat v termínu 8. 8. až 12. 8. 2019 na faře v Moravičanech. Akci
organizují kněží a seminaristé z Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul. Více informací
na www.vincentini.sk.
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Sbírky z neděle 31. března: Zábřeh 12.616; Postřelmůvek 660; Rovensko 620 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Ze Zábřeha byla dne 28. března zaslaná částka 3.200 Kč,
z Jedlí částka 1.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT. Zveme vás v neděli 14. dubna ve 14.30
hod. do zábřežského kostela sv. Barbory na třetí VZPOMÍNKOVÝ
KONCERT věnovaný památce pacientů, které jsme doprovázeli. Během
koncertu vám bude představena Kniha živých. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen.
ZVEME VÁS NA POUŤ PO 390 FARNOSTECH – BĚHEM POUHÉHO JEDNOHO DNE. V modlitbě můžete během jediného dne navštívit všechny farnosti, ve kterých bude o Velikonocích zapálen paškál vyrobený v palonínské dílně sociálního podniku REPARTO Zábřeh s. r.o. (dceřiné firmy Charity Zábřeh).
Prosba za farnosti, kde paškály - které vznikají prací lidí s postižením - hoří, jsou bonusem, který ke každé odesílané zásilce každoročně rádi a zdarma „přibalujeme“. Chcete-li
se zapojit, ozvěte se pastorační asistentce Janě Skalické (email: pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz; tel: 736 509 431).
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE. Zveme vás ve středu 17. 4. od 16 hodin do sídla pečovatelské služby (Zábřeh, Valová
290/9) na setkání pečujících. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736509449.
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – DUBICKO. Zveme pečující na informační seminář,
kde získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, zajištění financí na péči i jaké jiné služby
lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především prostor a možnost si popovídat. Sejdeme se ve středu 11. 4. 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k Vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI. Uskuteční se ve středu 17. 4. od 16 hodin v budově Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). Pokud jste se již svépomocné skupiny zúčastnili, pozvěte pečující, o kterých víte, ale kteří ještě neví o této možnosti pomoci a podpory. Více informací
vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
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.
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