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14. 4. 2019
Ročník XXVI. číslo 15

KVĚTNÁ NEDĚLE
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen 

Žl 22 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7                                             2: Flp 2,6-11                                     Ev. Lk 22,14-23,56
Ordinárium: Břízovo č. 503                příště Ebenovo č. 504

Kristus Ježíš, ačkoli 
má božskou přirozenost, 
nic nelpěl na tom, 
že je rovný Bohu, 
ale sám sebe se zřekl, 
vzal na sebe přirozenost 
služebníka a stal se 
jedním z lidí. 
Byl jako každý jiný člověk, 
ponížil se a byl poslušný 
až k smrti, 
a to k smrti na kříži.

Flp 2,6-11
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PROČ, BOŽE, PROČ? 
Zamyšlení otce Jan Rybáře
Vysoký věk, obdaření majetkem a dětmi – to byl 
ideál starozákonních Hebreů. Divíte se? Vždyť je to 
ideál i dnes, to dá rozum. Umře-li mladý rodič čtyř 
dětí, ptáme se Boha: Proč? To se přece nesmí stát! 
„To se ti přece nesmí stát, být mučen a zabit,“ řekl 
Petr Ježíšovi. Místo vysvětlení dostal úder: „Jdi mi 
z očí, satane!“ (Mt 16,23). 
Nechápeme... Proč, Bože, neukážeš svou moc? Proč 
jsi nás nestvořil jako anděly? Proč nejsme hned jako 
Bůh? 
Ejhle, toto známe, to je přece na začátku Bible! „Bu-
dete jako Bůh,“ a hned! Říká Had.
Vážení, to je ovšem biblický mýtus; je to „nadčaso-
vý symbol situace, v níž se (stále) lidstvo nachází“. 
Moderně zabydlenému člověku se nechce probíjet 
se k jakési absolutní úrovni lidství. Rádi bychom ji hned, doktorský diplom bez studií, 
nesmrtelnost bez martyria. Divíme se, proč jsme stvořeni z tak křehkého materiálu, který 
podlehne kdejakému bacilu. Nechce se nám uzrávat k Lidství, nemáme zájem o nabídku 
Absolutna; ano, chtěli bychom být jako Bůh, ale HNED a tady na Zemi, kde se nám žije 
tak dobře... Máme na to přece právo, tak by to bylo spravedlivé!(?)
„Jste služebníci neužiteční“ (Lk 17,10), „jak dlouho vás mám snášet?“ (Mt 17,17) povzde-
chl si Ježíš – a šel a dal za nás život...

Z POSTNÍCH KAPEK
Ex 20,8-11 - Pokoj si volíme; nelze jej nařídit a nedospívá se k němu náhodou. Když se 
člověk zbaví trpkosti svého srdce, potřebuje se smířit s tím, od čeho utíká – s vlastním ži-
votním příběhem, skutečnostmi, které nechce přijmout, těžkými údobími své existence. 
Položím vám otázku: Smířil se každý z vás se svým životem? Zamyslete se na tím! Pravý 
pokoj totiž nespočívá v tom, že změníme svůj život, nýbrž přijmeme a doceníme jej tako-
vý, jaký byl.
Kdy bude život krásný? Když o něm začneme dobře smýšlet, ať už je jakýkoli. Když do něj 
prorazí pochybnost: že by snad všechno byla milost? A když tato svatá myšlenka rozdrolí 
zeď vnitřní nespokojenosti a zahájí pravý odpočinek.

 papež František z kázání o Desateru 
(homilie sv. otce najdete na www.radiovaticana.cz)

KURZ ALFA
V úterý 9. 4. proběhl poslední večer kurzu Alfa, na který mohli účastníci vzít i někoho 
blízkého, komu by Alfu rádi představili. 
Zveme vás na mši svatou na poděkování za kurz Alfa, kterou bude v úterý 16. 4. v 17 hod. 
ve kostele sv. Barbory (POZOR ZMĚNA!) sloužit otec Radek Maláč.
Děkujeme farníkům za modlitby a podporu. Prosíme, vytrvejte a nadále podporujte mod-
litbou začleňování účastníků kurzu do společenství v naší farnosti.  Karla Hrochová
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PAŠIJE – PŘÍBĚH POSLEDNÍCH DNÍ JEŽÍŠE KRISTA           
 Mimořádně zajímavý hudební projekt 
nabídne kulturní dům ve středu 17. dubna. 
Projekt Pašije, pořádaný ve spolupráci s olo-
mouckým spolkem Chermon,  městem a 
křesťanskými církvemi v Zábřehu, navazuje 
na staletou tradici pašijových her u nás a mu-
zikálovou formou zpracovává příběh posled-
ních dnů Ježíše Krista a posléze i jeho vzkří-
šení.
 „Příběh Ježíše je fascinující. Ovlivnil mi-
liony lidí na celém světě, byl inspirací pro ne-
spočet 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 vyjá-
dřit,“ 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. 

HNÍZDO – CHYSTÁME SE NA VELIKONOCE 
Ve středu 17. dubna v 15.30 hod. a v neděli 21. dubna v 10.00 hod. pleteme pomlázky, ma-
teriál na pletení je v Hnízdě zajištěn 

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. 

Na VELKÝ PÁTEK začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Více na interneto-
vých stránkách např. https://modlitba-navlne.signaly.cz/1603/novena-k-bozimu-milosr-
denstvi, zkráceně na str. 11.

OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY nepřetržitě bude v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci, k zastavení, k zamyšlení, k projevení vděčnos-
ti Bohu. 
Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím, do archů, které budou od Květné 
neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin. V noci ze čtvrtka na pátek bude „držet 
stráž“ v Getsemanské zahradě mládež děkanátu (pro lepší organizaci prosíme o zapsání 
do rozpisu). Ostatní farníky prosím, aby se zapsali na noc z pátku na sobotu, tak, aby ne-
zůstala žádná hodina neobsazená a kostel se nemusel zamykat, aby mohl být otevřený pro 
všechny, kteří chtějí přijít a prožít tichou chvíli s Pánem.  P. Radek Maláč 
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BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek – 18.00 hod.
Velký pátek – pobožnost křížové cesty 15.00 hod., pro děti kří-
žová cesta v 15.00 hod. u kostela sv. Barbory, velkopáteční obřa-
dy 18.00 hod. 
Bílá sobota – Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie 20.30 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 7.00, 8.30 a 18.00 hod. 
Pondělí velikonoční – 7.00 a 8.30 hod. 

MŠE SVATÁ NA ZÁBŘEŽSKÉ INTERNĚ. 
22. dubna na Velikonoční pondělí ve 13.00 hod. bude celebrovat 
otec Radek Maláč mši svatou na zábřežské interně pro klienty, jejich rodinné příslušní-
ky i všechny, kteří se chtějí zúčastnit.

V pátek 26. dubna bude v kostele sv. Bartoloměje po skončení mše svaté adorace s přímluv-
nými modlitbami. 
 
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU se uskuteční v Praze v sobotu 27. dub-
na 2019. Pokud se přihlásíte co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kont-
rola, oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání. Domlouváme 
také zvláštní vlaky z Moravy a autobusy z Vysočiny a západních Čech. Pokud nemůžete 
přijet, budeme rádi, když o Národním pochodu pro život a rodinu dáte vědět dál. 
  Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR

PŘEHLÍDKA SCHOL proběhne v sobotu 11. května od 9.00 hod. v kostele sv. Barbory 
v Zábřeze. 
Ty scholy, které se ještě nepřihlásily – mohou tak učinit mailem na adresu: fatatenice@ado.
cz nebo P. Jaroslavu Přibylovi tel. 777 203 415. 

DIVADÉLKO NA OKRAJI vás zve v neděli 28. dubna v 17.00 hod. 
do Katolického domu na PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ.
PROGRAM: „O Smolíčkovi“ (Marta Rýznarová, Aleš Pátek); „Techt-
le mechtle“ (Jana Kubíčková, Leo P. Krátký); „Zasedání obecního zas-
-tupitelstva obce Hoštát“ (Jana Kubíčková, Marta Rýznarová, Magda 
Schwarzová, Jana Sedláčková, Aleš Pátek, Marek Rýznar, Leo P. Krát-
ký, Vojtěch Bartoš, Martin Hojgr). Režie Josef Michalčík. 

ŠERÁK NA ŠERÁKU. Animátoři zvou všechny mladé, kteří se nezaleknou fyzické aktivi-
ty, na tradiční „Šerák na Šeráku“.
Ve středu 1. května 2019, odjezd vlakem ze Zábřeha v 7.31 hod. (případně ze Šumperka 
v 7.09 hod. s přestupem v Rudě nad Moravou). Návrat nejdříve o půl páté. S sebou: jídlo 
a pití na celý den, dobré boty, pláštěnku, peníze na vlak a kapesné na Kofolu (Šeráka). Na 
všechny se těšíme!  Dominika Suchá
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MUZEUM ŠUMPERK pořádá výstavu PŘÍBĚHY APOŠTOLŮ A EVANGELISTŮ.
Na výstavě můžete mimo jiné zhlédnout i obrazy svatých apoštolů Jakuba a Tadeáše ze zá-
břežské fary. Výstava potrvá do 16. června 2019. 

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Zelený čtvrtek 18. dubna: 
 Mše sv. v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa)
 17.00 hod.
(mše svatá s obřadem umývání nohou dvanácti vybraným 
mužům)
Po mši svaté zveme všechny na farní zahradu – na grilo-
vání beránka. 

Velký pátek 19. dubna:
 Velkopáteční obřady v Mohelnici (kostel sv. Tomáše  
 Becketa) 17.00 hod.

Bílá sobota 20. dubna:
 Mše svatá v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa)  
 21.00 hod.

Neděle Vzkříšení 21. dubna:
 Mše svatá v Úsově (kostel sv. Jiljí) 8.00 hod.
 Mše svatá v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa) 9.30 hod.
 Mše svatá ve Studené Loučce (kostel sv. Máří Magdalény) 11.15 hod.
Při všech mších svatých žehnání pokrmů.

Velikonoční pondělí 22 dubna:
 Mše svatá v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa) 8.00 hod.
 Mše sv. v Mohelnici („Penzion“, Medkova ul., č. p. 1) 9.00 hod.

Velikonoční radost všem přeje P. Petr Souček, farář
Více informací naleznete na www.farnostmohelnice.cz

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO 
PEČOVATELE V MOHELNICI. 
Uskuteční se ve středu 17. dubna od 16 hodin v budově Měst-
ského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). 
Pokud jste se již svépomocné skupiny zúčastnili, víte, že se 
zde setkáte s lidmi, kteří se také věnují péči o svého blízkého, 
prožívají stejné nebo podobné starosti a tedy rozumí tomu, 

co prožíváte i vy. Víte, že podporu najdete i u přítomných odborníků, jejichž rady vám 
pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užitečných rad, jak tuto situ-
aci zvládnout. 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.



6

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 7. dubna: Klášterec 900; Vyšehoří 1.050; Svébohov 1.800; Jedlí 2.200 + 
dar na opravy 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

Zelený čtvrtek:  Klášterec 18.30; Svébohov 17.15; Jedlí 16.00 hod. 
Velký pátek:  Klášterec 18.30; Svébohov 17.15; Jedlí 16.00 hod. 
Bílá sobota – vigilie:  Klášterec 20.00; Svébohov 18.00; Jedlí 16.00 hod. 
Neděle Zmrtvýchvstání:  Klášterec 7.20; Svébohov 10.30; Jedlí 9.00 hod. 
Velikonoční pondělí:  Klášterec 10.30; Jedlí 9.00; Svébohov 7.20 hod.

POSTŘELMOVSKO             POSTŘELMOVSKO

V neděli Zmrtvýchvstání Páně nebude mimořádná sbírka na naše kostely, ale je mimo-
řádná sbírka na kněžský seminář. 
Minulou třetí neděli se vybralo v Postřelmově 5.450 Kč a v Chromči 3.750 + dar 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 
 

Možnost svaté zpovědi před Velikonocemi bude v Lesnici v úterý 16. 4. od 16.30 a v Po-
střelmově ve středu 17. 4. od 15.30 hodin (cizí zpovědník).
 
VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek:  Chromeč 17.00, Lesnice 17.00, Postřelmov 18.30 hod. 
Velký pátek:  Lesnice 17.00, Postřelmov 18.30 hod. 
Bílá sobota:  Lesnice 18.00, Postřelmov 20.30 hod. 
Neděle Zmrtvýchvstání:  Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, 
 Chromeč 11.00 hod. 
Pondělí velikonoční:  Postřelmov 8.00, Sudkov 9.30 hod. 
 

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu Milosrden-
ství, která se završí pobožností k Božímu Milosrden-
ství v  neděli 28. 4. v   Postřelmově v  15.00 hodin a 
v Lesnici před mší svatou v 9.00 hodin. Všichni jsou 
srdečně zváni.

Farnost Lesnice oznamuje, že v  neděli 21. dubna na 
„Boží hod velikonoční“ zazní při mši svaté v 9.30 hod. 
ve farním kostele v Lesnice Velikonoční mše Richarda 
Bečáka v provedení hudebníků a lesnického chrámo-
vého sboru.

Ve středu 8. 5., kdy je státní svátek a svátek Panny Ma-
rie Prostřednice všech milostí, pojedeme na pouť na 
Svatý Hostýn a na výlet do Kroměříže. Přihlásit se mů-
žete na papír v kostelích nebo telefonicky na faře.
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FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla v neděli 7. dubna sbírka na opravy ve výši 8.205 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

KVĚTNÁ NEDĚLE. Tuto neděli půjdeme podle tradice křížovou cestu od kostela v Pobu-
čí na Kalvárii nad obcí. Vycházíme ve 14.00 hod. od 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 na začátku Svatého týdne 
této křížové cesty.  Srdečně všechny zve pastorační rada

SVĚDECTVÍ POUTNÍKA. 15. dubna v pondělí Svatého týdne v 17.30 se na faře ve Zvo-
li sejdeme s poutníkem do Svaté země Janem Pajerem a vyslechneme si svědectví o jeho 
uzdravení v bazilice Božího hrobu.
 
V úterý Svatého týdne od 16.00 do 19.00 hod. bude ve farním kostele ve Zvoli možnost 
přijetí svátosti smíření. 
Zpovídání ve filiálních vesnicích bude v pondělí, úterý a ve středu přede mší svatou.

 Na Zelený čtvrtek jsou všichni, především ministranti zváni 
do olomoucké katedrály sv. Václava. V 9.30 hod. bude v kated-
rále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: 
křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Kněží také před 
biskupem obnoví kněžské závazky, protože tento den je dnem 
společenství kněží s jejich biskupem. 
V  18.00 hod. ve Zvoli mše svatá spojená s  obřady Zeleného 
čtvrtku
Na Velký pátek v 9.00 hod. půjdeme ve Zvoli od kostela křížo-
vou cestu obcí a v 15.00 hod. začínají ve farním kostele velko-
páteční obřady. 

 Na Bílou sobotu v 9.00 hod. bude ve farním kostele společná adorace u Božího hrobu 
„o smyslu kříže“, která bude pokračovat soukromou adorací. 
 V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání v 5.30 hod. bude na hřbitově požehnán oheň 
a začnou obřady Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a po jejich skončení se sejdeme na faře 
k radostnému společenství – agape. V 10.15 hod. bude ještě slavena mše svatá dle obvyk-
lého rozpisu. 
 Ne Velikonoční pondělí ve farním kostele ve Zvoli mše svatá v 8.00 spojená s žehná-
ním pokrmů.

O HAITI S MUDr. MARADOU. Sejdeme se v kulturním domě v Jestřebí, v úterý 16. 4. 
v 18.00 hod. Vstupné dobrovolné.  Zve Zvolská čtyřka a Obec Jestřebí 

MALETÍN
Tuto neděli 14. dubna v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou ve farním kostele sv. Mikulá-
še v Maletíně a příští neděli v 15.00 hod. budeme slavit Vzkříšení Páně. 
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FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 7. dubna: Lubník 920; Tatenice 1.040 + 500 dar; Hoštejn 1.500; Kosov 
500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 
 Zelený čtvrtek: Lubník 16.00; Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15 hod.
 Velký pátek: Lubník 16.00; Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15 hod.
 Bílá sobota – vigilie: Lubník 19.00; Tatenice 21.00 hod.
 Neděle Zmrtvýchvstání: vigilie Hoštejn 5.30; Lubník 8.00; Tatenice 10.00 hod. 
 Pondělí velikonoční: Kosov 7.00; Hoštejn 8.00; Lubník 9.00; Tatenice 11.00 hod.

POSTNIČKY budeme v kostelích vybírat o neděli Božího milosrdenství 28. dubna. 

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírky na potřeby farnosti z neděle 7. dubna: Loštice 3.710; Moravičany 4.986; Bílá Lho-
ta 1.555 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. 
   P. Kristián Libant CM

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Loštice:  Zelený čtvrtek 18.00 hod.
 Velký pátek 15.00 hod. 
 Bílá sobota – vigilie 19.30 hod.
Moravičany:  Zelený čtvrtek 18.00
 Velký pátek 17.00 hod.  
  Bílá sobota - vigilie 19.30 hod. 
Bílá Lhota:  Velký pátek 15.00 hod. 
 Bílá sobota – vigilie 18.00 hod. 

LOŠTICE 
Kdo máte možnost přinést zelené listy na výzdo-
bu Božího hrobu a kostela, prosím přineste je do 
úterý Svatého týdne.
Příští neděli bude mše v Pavlově slavena v 11.00 hod. 
Nedělní mše v Pavlově a Paloníně budou večer v letním čase posunuty na 18.00 hod.

Dospělí, kteří máte zájem o přijetí svátosti křtu, nebo svatého přijímání, nahlaste své 
jméno a telefonní kontakt na faru. Po Velikonocích začneme s přípravou.

Na farní pouti po Svaté Zemi jsme pro náš kostel koupili Jezulátko do jesliček, které jsou 
o Vánocích u oltáře. Jezulátko je z olivového dřeva přímo vyřezané i zakoupené v Betlémě. 
A jak jsme již před poutí avizovali, jsme rádi, že se podařilo přinést Jezulátko přímo z Bet-
léma, kolíbky Pána Ježíše. Jezulátko měří 53 cm a stálo 18.986 Kč. 
Na toto Jezulátko můžete přispět do kasičky, nebo přímo některému našemu knězi. Někte-
ří farníci již na Jezulátko přispěli. Doposud se vybralo 10.060 Kč.
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MORAVIČANY 
Na Velký pátek 19. dubna 2019 proběhne již tradič-
ní ŽIVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI MORAVI-
ČAN. Začátek je ve 12.00 u kaple sv. Floriána na ná-
vsi 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 so-
bota 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.

FARNOST DUBICKO

O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v  neděli 21. dubna bude v  kostele Povýšení svatého 
Kříže slavena mše svatá v 8.00 hod. Liturgii mše svaté doprovodí chrámový sbor. Tato mše 
bude obětována za nedávno zemřelého pana Antonína Plháka, který po celých 24 let du-
bický chrámový sbor řídil. 

DOBROČINNÝ KONCERT PRO LUCINKU V ROHLI
Tuto neděli 14. dubna v 15.00 hod. v kulturním domě v Rohli. 
Dobrovolné vstupné z koncertu bude věnováno 2,5leté Lucince Gronychové na cvičení ve 
speciálním rehabilitačním centru. Účinkuje: ženský pěvecký sbor Rohelské Radušky a dět-
ský pěvecký sbor Dubínek. 

VELIKONOČNÍ OBŘADY 
Dubicko:  Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota vigilie 19.00 hod.
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8.00, (Rohle 9.30, Třeština 11.00 hod.) 
 Velikonoční pondělí 8.00 hod. (Rohle 9.30, Třeština 11.00 hod.) 
 

* * *

LETNÍ ŠKOLA LITURGIKY
V rámci portálu Liturgie.cz připravuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve 
spolupráci KTF UK Letní školu liturgiky určenou pro širokou veřejnost (laiky, ale též ře-
holníky, jáhny či kněze). Letní škola se uskuteční v Želivském klášteře 20. – 25. srpna 
2019, letošním tématem jsou iniciační svátosti.
Prosíme o pozvání věřících.
Bližší informace: www.liturgie.cz/letniskola.

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., SL.D. člen Liturgické komise ČBK
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ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. dubna: Štíty 1.680; Cotkytle 706; Horní Studénky 1.500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI bude ve středu 17. dubna  v 15.30 hod. Zpovídá 
P. Vladimír Jahn

Na Zelený čtvrtek 18. 4. bude mše svatá a obřady 
 v 18.00 hod. 
Na Velký pátek 19. 4. bude pobožnost křížové cesty v 15.00 hod., zároveň Adorační den 

farnosti – adorace od 14.00 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 se-
znam vzadu v kostele. Vigilie Vzkříšení ve 20 hod. 

Od Velkého pátku začíná novéna, Korunka k Božímu Mi-
losrdenství a trvá do soboty před Nedělí Božího milosrden-
ství. Budeme se ji modlit vždy půl hodiny před bohosluž-
bou, v ostatní dny doma.

HORNÍ STUDÉNKY 
Na Zelený čtvrtek 18. 4. mše sv. a obřady v 16 hod. 
Na Velký pátek 19. 4. bude pobožnost křížové cesty 
 v 15.30 hod., velkopáteční obřady v 16 hod. 
Na Bílou sobotu 20. 4. vigilie Vzkříšení v 18 hod.
 
V neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. bude při mši sv. žehnání pokrmů a sbírka 
na Kněžský seminář ve farnostech:
v Horních Studénkách v 7.30 hod, ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.

V pondělí v oktávu velikonočním 22. 4. budou mše svaté ve farnostech ve stejnou dobu 
jako v neděli.  P. Jacek Brończyk

 
Blahopřejeme otci Josefu Rýznarovi rodákovi z Horních Studének 
k 40. narozeninám.
Vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochrany Panny Marie 
a pevného zdraví.                                           P. Jacek Brończyk a farníci

* * *

SVATÝ TÝDEN TVOŘÍ VRCHOL CÍRKEVNÍHO ROKU. 
Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin – 
Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. dubna: Domov důchodců sv. Zdislavy 475; Jakubovice 1.029; Písařov 
798; Červená Voda 2.560 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Vitalij Molokov

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Zelený čtvrtek:  Červená Voda 18.00, po mši adorace; Jakubovice 16.00 hod. 
Velký pátek:  Červená Voda 9.00 modlitba růžence, 12.00 hod. pobožnost 

křížové cesty, 18.00 velkopáteční obřady, Jakubovice 16.00 hod.
Bílá sobota – vigilie: Červená Voda 15.00-21.30 hod. bdění u Božího hrobu, vigilie 

22.00; Jakubovice 20.00 hod.
Neděle Zmrtvýchvstání:  Červená Voda 10.00; Písařov 8.40; Jakubovice 7.30 hod.
Pondělí velikonoční:  Červená Voda 9.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.15 hod. 

Od Velkého pátku se modlíme 15 min. přede mší svatou Korunku k Božímu milosrden-
ství. 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v 
sobotu před 2. nedělí velikonoční.
Tato neděle je svátkem Božího Milosrdenství. Kdo v tento den při-
stoupí ke svátosti smíření a ke svatému přijímání, dosáhne úplné-
ho odpuštění hříchů i trestů. Stejnou milost dostáváme pouze ve 
svátosti křtu. (Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik dní 
před svátkem Božího milosrdenství.)
Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrden-
ství, která se modlí na obyčejném růženci.
Korunka k Božímu milosrdenství
Na začátku:
Otče náš... Zdrávas Maria... Věřím v Boha...
Na zrnkách Otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 
Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, 
na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu:
pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na zakončení (3x):
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.

Každý den se modlíme na jiný úmysl: PÁ – Za celé lidstvo, zvlášť za všechny hříšníky. 
SO – Za kněze, řeholníky a řeholnice. NE – Za křesťany - duše zbožné a věrné.
PO – Za pohany a ty, kteří Ježíše ještě neznají. ÚT – Za ty, kteří porušili jednotu církve.
ST – Za děti a duše pokorné a tiché. ČT – Za ctitele Božího milosrdenství. 
PÁ – Za duše v očistci. SO – Za vlažné duše.
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DNEŠNÍ SBÍRKA JE V ZÁBŘEZE URČENA PRO HAITI 

SBÍRKY VE VŠECH FARNOSTECH: 
19. – 20. dubna na Svatou zemi (z pokladniček od Božího hrobu), neděle 21. dubna 
sbírka na kněžský seminář.

Sbírky z neděle 7. dubna: Zábřeh 15.357; Rovensko 505 Kč.
DARY: na Devítku 147, na TV NOE 500, na Haiti 800, na potřeby farnosti 1.000 Kč.   
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

Na likvidaci lepry byla 8. dubna odeslána z Rovenska částka 2.000 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  Marie Zíková 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Charita Zábřeh zve a přijme 
novou kolegyni/nového kolegu do služby potřebným – se-
niorům, nemocným i mladším lidem se zdravotním po-
stižením v oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Postřelmovska, 
Štítecka. Aktuálně obsazujeme volná pracovní místa ve 
Středisku osobní asistence a odlehčovacích služeb,jak na 
hlavní pracovní poměr (smlouva na zkrácený 6 hodinový 
úvazek), tak na výpomoc na dohodu o provedení práce. 
Úkolem je poskytovat dopomoc klientům s běžnými kaž-
dodenními činnostmi (péče na lůžku, oblékání, stravová-

ní, osobní hygiena, nakupování, doprovod při pochůzkách, úklid, aktivizační a volnoča-
sové činnosti), případně zastoupení pečujících členů domácnosti. 
Zájemci najdou podrobnější informace k obsazované pracovní pozici na webu www.cha-
ritazabreh.cz. Více informací podá koordinátorka sociálních služeb paní Zdeňka Hrubá, 
DiS., telefon 734 435 080, email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.

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, kde si můžete s  lidmi, kteří se stejně 
jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si zkuše-
nosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Dopře-
jte si pro sebe tento čas. Více informací vám podá Mgr. Lud-
mila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736509449

POSTNÍ ALMUŽNY 2019 – vybírat zpět je budeme při mši svaté o 2. neděli velikonoční, 
neděli Božího milosrdenství – 28. dubna. 


