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21. 4. 2019
Ročník XXVI. číslo 16

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

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

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 Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen 

Žl 118,1-2.16ab+17.22-23

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!
1: Gn 15,5-12.17-18                                 2: Kol 3,1-4                                           Ev. Jan 20,1-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504   
příště latinské č. 509 

Oběti velikonoční,
křesťané chválu vzdejme.
Beránek spasil ovce:
Kristus nevinný za nás
hříšné zas usmířil svého Otce.
Smrt a Život se střetly, 
podivný souboj svedly:
Pán žití usmrcen,
vládne živý.

Velikonoční sekvence 
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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! 

kněží děkanátu 

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ budou 
slaveny v kostele sv. Bartoloměje mše sva-
té v 7.00 a v 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 zábřežšké interně pro klien-
ty, jejich rodinné příslušníky i všechny, kte-
ří se chtějí zúčastnit.

 Děkanátní setkání kněží zábřežského 
děkanátu se uskuteční ve středu 24. dub-
na. Mši svatou budeme společně slavit 
v 9.25 hod. 
 V pátek 26. dubna bude v kostele sv. Bartoloměje po skončení mše svaté adorace a 
přímluvné modlitby. 
 

PŘEHLÍDKA SCHOL proběhne v sobotu 11. května od 9.00 hod. v kostele sv. Barbo-
ry 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); „Techtle 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. Krátký, 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

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. 
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Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku  Církev a nor-
malizace, kterou prosloví  doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.,  ve 
čtvrtek 25. dubna v 18.00 hod. v Katolickém domě.
Před padesáti lety, v dubnu 1969, začalo oficiálně údobí normaliza-
ce, které charakterizoval nástup mocenské garnitury dosazené vo-
jenskou silou Kremlu. Toto období ovlivnilo také církevní prostředí, 
které po svobodnějším nádechu z doby Pražského jara znovu čeli-
lo pozvolnému utahování šroubů a utužovaní stranické a státní kont-
roly i snaze získat na svou stranu opět loajální prorežimní duchovní. 
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického ústavu AV ČR a věnuje se 
mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v evropských kontextech. Je rovněž 
viceprezidentem České křesťanské akademie.

SPOLEK METODĚJ – KATOLICKÝ DŮM
  Nejenom seniory zveme na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem, které připravuje-
me na Velikonoční neděli, tj. 21. dubna. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 
14. hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

  V Zábřehu opět zacvrliká MORAVSKÝ VRABEC. Již do 
24. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, 
country a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec. Přesto-
že přihlašování kapel doposud nebylo uzavřeno, tak už teď se 
můžeme těšit na vystoupení zhruba desítky skupin. Premié-
rově se na soutěži představí např. HORIZONT Polná, JÁ NE-
VÍM Ostrava, či „domácí“ zábřežské seskupení RICHARD 
BAKSEVANIDIS & BAND. O přízeň odborné poroty i pub-
lika se budou dále ucházet i kapely známé z předešlých roč-
níků – mimo jiné např. ARREST Bruntál, KUPODIVU Brno, 

SHODOU OKOLNOSTÍ ze Šumperka, MUJČASS Bruntál či JOSEF PAK TRIO Ostrava. 
K ozdobě soutěže jistě bude patřit ŠANSONIKA z Orlové – vítěz letošní Moravskoslez-
ské Porty. Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje uskuteční 
v sobotu 4. května na zahradě Katolického domu. Moderuje držitel Zlaté Porty Josef 
MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.

   ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Souběžně s  akcí Moravský 
vrabec bude v  sobotu 4. května na zahradě Katolického 
domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. 
Od 14.00 hodin bude pro návštěvníky připraveno boha-
té občerstvení všeho druhu. Nejmenší se budou moci tě-
šit na skákací hrad, ZOO koutek, airsoftovou střelnici či 
bohatou tombolu. Zpestřením programu bude westerno-
vá show, či taneční vystoupení skupiny Old country dance 
ze Šumperka. 

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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Pastýřský list Velikonoce 2019

Milé sestry a drazí bratři,
Kristův hrob je prázdný, protože On přemohl smrt, žije 
a je přítomen mezi námi.
I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědomí 
v tichu srdce.
Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří potřebují náš 
čas či pomoc, a čeká, že jej v nich poznáme.
Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám naslouchal.
Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do společenství.
Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na životní cestě.
Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezištně milujeme.
Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo.
Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu.
Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným.
Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví.
Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: 
Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.
Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z vás proto přeji pravou 
velikonoční radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho pří-
tomnosti, ba i z jeho působení skrze Vás.
Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého po-
slání a zodpovědnosti.
Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém oko-
lí příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás. Děkuji vám 
za společné úsilí a všem ze srdce žehnám                                  arcibiskup Jan

Příští neděli, o první neděli po Velikonocích slavíme 
Svátek Božího milosrdenství. 
Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel 
II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowal-
ské – 30. dubna 2000.
 „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze 
něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně při-
blížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).  
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE
23. 4. – 9 30  Mám nevychované dítě nebo se jedná o ADHD, 
 přednáška Mgr. Jany Jílkové
30. 4. – 9.30  Správná manipulace od novorozence až do 1. narozenin, fyzioterapeutka 

Mgr. Veronika Papoušková

BLAHOPŘÁNÍ K PLATINOVÉ SVATBĚ 
V neděli 21. dubna 2019 poděkují v kostele sv. Barbory při 
mši svaté v 11.00 hod. Josef a Eva Popelkovi
za 70 let společného života. 
Za lásku a péči děkují děti a vnoučata, klidné a požehnané 
dny pod ochranou Pána přeje rodina a farníci. 

Sbor dobrovolných hasičů Králíky pořádá v sobotu 4. května u příležitosti svátku sv. Flori-
ána HASIČSKOU POUŤ na Hoře Matky Boží u Králík. Poutní mše svatá v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v 11.00 hod. 

PLETAŘKÁM OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LEPROU
Přijměte pozvání na XII. DOPLETNOU, která bude v  sobotu 11. 
května od 10.00 hod. v Přerově v restauraci Aniččin dvůr (Čechova 
3). Čeká vás nejenom setkání s pletařkami z celé Moravy, ale také bo-
hatý program. Hlaste se u Marie Šmikové, mobil 739 694 339. 
Můžete přivést hotové obvazy a koupit si přízi. 
Dotazy na č. 731 402 095.

P.S. Pokud máte okrajová oka příliš volná, zkuste je plést obrace (vyzkoušeno) 
 

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. dubna: Domov důchodců sv. Zdislavy 411; Jakubovice 874; Písařov 
1.107; Červená Voda 2.870 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Vitalij Molokov
Pondělí velikonoční: Červená Voda 9.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.15 hod. 

Sbírky z neděle 14. dubna: Mohelnice 5.013; Úsov 603; Studená Loučka 643 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
 Mše svatá v Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa) 8.00 hod.
 Mše sv. v Mohelnici („Penzion“, Medkova ul., č. p. 1) 9.00 hod.

V úterý 30. 4. 2019 ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

Více informací naleznete na www.farnostmohelnice.cz
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 14. dubna: Klášterec 1.300; Svébohov 2.100; Jedlí 4.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

 MŠE SVATÉ O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ: Jedlí 9.00; Svébohov 7.20 hod.

 POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele Zvěstování Páně v Klášterci bude v pondělí 22. dubna 
v 10.30 hod. 

ŠAŠULDA A SLUNÍČKO. Divadlo Václav uvádí pohádku Aloise Mikulky v  sobotu 4. 
května v 18.00 hod. v kulturním domě ve Václavově. 

POSTŘELMOVSKO             POSTŘELMOVSKO

Pondělí velikonoční – mše svatá: Postřelmov 8.00, Sudkov v 9.30 hod. 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. V neděli 28. 4. v  Postřelmově v 15.00 hodin a 
v Lesnici před mší svatou v 9.00 hodin zakončíme pobožností novénu k Božímu milosr-
denství. Všichni jsou srdečně zváni.

Ve středu 8. 5., kdy je státní svátek a svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, poje-
deme na pouť na Svatý Hostýn a na výlet do Kroměříže. Přihlásit se můžete na papír v kos-
telích nebo telefonicky na faře.

FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla v neděli 14. dubna sbírka na opravy ve výši 4.620 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ bude ve farním kostele ve Zvoli v 8.00 hod. mše svatá 
spojená s žehnáním pokrmů.

Na Květnou neděli jsme již podle tradice putovali od koste-
la v Pobučí na Kalvárii nad obcí. Této na výstup náročněj-
ší křížové cesty se  zúčastnilo hned několik věkových kate-
gorií. Křížovou cestou jsme tak v duchu i s Ježíšem zahájili 
Svatý týden. 
 Všem za krásné setkání děkuje pastorační rada.

MALETÍN
Tuto neděli 21. dubna v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou 
jako obvykle ve farním kostele sv. Mikuláše v Maletíně a pří-

ští neděli v oktávu velikonočním o Svátku Božího milosrdenství také v 15.00 hod. a další 
neděli 5. května v 15.00 hod. požehnáme všem motoristům do nadcházející motoristické 
sezony. Zveme všechny majitele jednostopých, dvoustopých i trojstopých vozidel (hadro-
letů). 
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FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 14. dubna: Lubník 1.500; Tatenice 1.720 + dar 500; Hoštejn 1.700; Kosov 
550 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: Kosov 7.00; Hoštejn 8.00; Lubník 9.00; Tatenice 11.00 hod.

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z Květné neděle 14. dubna: Loštice 3.505 a na Jezulátko se vybralo 14.250; Mora-
vičany 1.890, dnes je sbírka na Misijní Společnost; Bílá Lhota 1.098 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

  Papírové schránky „postničky“ přineste do sakristie 
kostela, nebo na faru, nejpozději do příští neděle – ne-
děle Božího milosrdenství. Výtěžek postní almužny jde 
tradičně na podporu dětí a mládeže v děkanátu.

  O Velikonočním pondělí budou slaveny mše sv.: Mora-
vičany 8.00, Loštice 9.30, Bílá Lhota 11.00 a Palonín 
11.00 hod. Příští neděli bude mše v Paloníně slavena 
v 11.00 hod.

  Zveme všechny farníky k modlitbám za déšť a k žeh-
nání polí a zahrad, které se uskuteční u kaple sv. Pav-
líny u Palonína (na cyklostezce mezi Palonínem a 
Lošticemi) v úterý 23. dubna v 17.00 hod.

  Náboženství v úterý nebude.

MORAVIČANY 
  V sobotu 27. dubna v 18.00 hod. bude v Moravičanech ADORAČNÍ DEN A MLÁ-

DEŽNICKÁ MŠE, kterou doprovodí  „Jiřinky“.   
  V neděli 28. dubna pak HODOVÁ MŠE s připomínkou sv. Jiří s hudebním doprovo-

dem kapely „Slunovrat“ a s recitálem po mši svaté.
  Dospělí, kteří máte zájem o přijetí svátosti křtu, nebo svatého přijímání, nahlaste své 

jméno a telefonní kontakt na faru. Po Velikonocích začneme s přípravou.

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. dubna: Štíty 2.790; Cotkytle 1.378; Horní Studénky 2.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

FARNOSTI ŠTÍTY, HORNÍ STUDÉNKY, COTKYTLE:
V pondělí v oktávu velikonočním 22. dubna a v neděli Božího milosrdenství 28. dubna 
budou slaveny mše svaté: v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cot-
kytli v 11 hod.

28. 4. si přineste do kostela postní pokladničky.             P. Jacek Brończyk



8

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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DNEŠNÍ SBÍRKA JE VE VŠECH FARNOSTECH URČENA
PRO KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 
Sbírky z neděle 14. dubna na farnost Baie de Henne na Haiti: Zábřeh 34.496; Rovensko 
1.597; Postřelmůvek 1.000 Kč.
DARY: na Haiti 3.500 Kč, na likvidaci lepry 2.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
POSTNÍ ALMUŽNA 
 Postní doba vrcholí a s ní i aktivita „Postní almužna“, která toto období církevního 
roku provází už celé desetiletí. Papírové schránky, tzv. „postničky“, do nichž jsme vložili 
to, co jsme postem nebo sebezáporem ušetřili, budou v kostelích zábřežského děkanátu 
vybírány v neděli 28. dubna – o druhé neděli velikonoční, na svátek Božího milosrdenství. 
Do postní schránky tedy, prosím, vhoďte to, co jste ušetřili, když jste se uskrovnili či když 
jste se vzdali svých (zlo)zvyků. Nejde v žádném případě o množství sesbíraných peněz, 
ale o kvalitu a hloubku prožívání postní doby, které je schránka praktickou připomínkou. 
Dary nasbírané osobním odříkáním následně církev použije prostřednictvím Charity na 
pomoc potřebným. 
 Charitou Zábřeh budou věnované peníze použity na financování pomoci z tzv. „Sti-
pendijního fondu“. Ten byl vytvořen po domluvě s kněžími zábřežského děkanátu hned 
při prvním konání postní almužny v roce 2009 a od té doby z něj bylo pomoženo více než 
stovce dětí. Jeho účelem je pomoci početným, neúplným a sociálně slabším rodinám s dět-
mi a prakticky zajistit solidaritu mezi různě příjmově rozloženými vrstvami obyvatel tak, 
aby případná nouze neohrozila perspektivu a budoucnost těch nejmenších.
 Příspěvek z fondu je určen na podporu studia a dalšího osobnostního, duchovního, 
kulturního a sportovního rozvoje dětí a mládeže. Lze z něj například hradit: náklady na 
studium (poplatek škole, učební pomůcky, cestovné do místa výuky, ubytování na inter-
nátech), náklady na aktivity spojené se studiem (výlety, exkurze, soustředění, praxe, školy 
v přírodě), mimoškolní volnočasové a vzdělávací aktivity (kroužky, sport, letní tábor), ak-
tivity zaměřené na duchovní rozvoj (duchovní obnovy, rekolekce, setkání mládeže, kurz 
animátorů). Příspěvek se poskytuje po předchozím prošetření jako nevratná finanční vý-
pomoc lidem uvnitř i vně farnosti. Pokud bude podporovaný mít někdy v budoucnu mož-
nost tuto podporu vrátit, může tak svobodně učinit darem farnosti nebo Charitě.
 Velmi stojíme o spolupráci při vyhledávání jednotlivců a rodin v našich farnostech, 
které to mají z nějakého důvodu nyní těžší, potýkají se s nouzí a bylo by dobré jim pomoci 
v duchu solidarity prvotní křesťanské jeruzalémské obce, jak o tom hovoří Skutky apošto-
lů. Pokud o někom takovém víte, klidně přidejte jeho jméno a kontakt napsaný na lístku 
přímo do „postničky“. 
 Kéž je nám postní snažení, proměněné ve skutek pomoci bližnímu, posilou nejen 
v nadcházející době velikonoční.


