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PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství,
ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí
přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 145,8-9.10-11.12-13ab Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi
1: Sk 14,21b-27
2: Zj 21,1-5a
Ev. Jan 13,31-33a.34-35
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Milujte se navzájem;
jak jsem já miloval vás,
tak se navzájem
milujte vy.
Podle toho
všichni poznají,
že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku
k sobě navzájem.“

Jan 13,34-35
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 20. května památka sv. Klementa Marie Hofbauera
Úterý 21. května
sv. Kryštofa Magallanese, kněze
Středa 22. května sv. Rity z Cascie
ČKA ZVE NA PŘEDNÁŠKU. Na téma Tradice a obnova - je konflikt nevyhnutelný? bude přednášet Dan Drápal ve středu 22. května v 18.00 hod.
ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2.
Je tradice svazující - nebo prospěšná?
Mluvíme-li o obnově, co obnovujeme?
Je konflikt mezi tradicí a obnovou nevyhnutelný?
Jan Drápal je publicista a překladatel. Do roku 2004 byl prvním seniorem Církve Křesťanská společenství. Nyní žije v Jeseníku. Sepsal řadu knih a publikuje články na církevních i
sekulárních serverech.
Aktuality můžete sledovat i na našem facebookovém profilu: Česká křesťanská akademie,
místní skupina Zábřeh (https://www.facebook.com. Česká-křesťanská-akademie-místní-skupina-Zábřeh-350869468271855/).
Za ČKA Jana A. Nováková
BESEDA O MISIJNÍM
DOBROVOLNICTVÍ V KENI
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste
strávili rok svého života pomocí v rozvojové zemi? A co to vlastně znamená
misijní dobrovolnictví? Jak vypadá příprava budoucího dobrovolníka? A jaké
strasti ale i radosti potkaly v Keni dobrovolnici Janu Jeklovou?
Zveme vás na Besedu o misijním
dobrovolnictví v Keni, která se uskuteční v neděli 26. května 2019 od 16
hod. v kostele sv. Barbory v Zábřehu.
Součástí besedy bude povídání Jany
Jeklové o roční dobrovolnické službě
v Keni aneb „Kde láska chybí, lásku zasej a lásku také sklidíš...“ Bude také možné přispět
na výlohy spojené s cestou do Keni budoucí dobrovolnici z naší farnosti Markétě Peichlové.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE. V neděli 26. května při mši svaté v 8.30 hod.
přijmou poprvé Eucharistii děti ze Zábřeha a okolí.
Ve čtvrtek 30. května se s dětmi sejdeme na poutní mši svaté u Šubrtovy kaple. Mše
svatá v 17.30 hod., po jejím skončení hry pro děti a opékání.
PŘÍŠTÍ TÝDEN V PÁTEK 24. A V SOBOTU 25. KVĚTNA VOLÍME 21 ZÁSTUPCŮ DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
PODPOŘME SVÝM HLASEM KŘESŤANSKOU TVÁŘ EVROPY.
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V KINĚ ZAZPÍVÁ „ČESKÝ BOCELLI“
Zpěvák Radek Žalud, nevidomý pěvec s bohatým repertoárem, často označovaný jako český Bocelli, vystoupí ve středu
22. května od 17 hodin v sále kina Retro. Jeho sytý tenor zde
doprovodí rovněž zrakově hendikepovaný umělec, kytarista Filip Moravec. Písně Radka Žaluda z klasického, operního či muzikálového repertoáru dokážou posluchače nadchnout hlavně
díky jeho působivé interpretaci. Přitom si snad každý uvědomí,
že se jedná o člověka, který se dokázal vzepřít nepřízni osudu
a svou životní vitalitou může být ostatním vzorem. Koncert se koná pod záštitou starosty
města Františka Johna v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Vstupné na
akci je dobrovolné.
PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 11. 5. v kostele sv. Barbory v Zábřeze proběhlo 1. setkání schol děkanátu Zábřeh.
Velké poděkování patřím scholám z Lesnice, Mohelnice a rytmické schole ze Zábřeha za jejich účast na setkání, při kterém oslavily Boha zpěvem a hudbou, vzájemně se povzbudily a obohatily. Děkuji také za jejich
podnětné připomínky pro další setkání. P. Jaroslav Přibyl
KATOLICKÝ DŮM – SPOLEK METODĚJ
 Pojeďte s námi na sv. Hostýn. Zveme vás na tradiční jarní pouť
na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou připravujeme
na čtvrtek 30. května. V odpoledních hodinách pak ještě navštívíme
baziliku na Velehradě. Přihlášky přijímá a bližší informace podává
Josef Klimek, tel. 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172.
Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných
stanov na čtvrtek 23. května 2019 výroční členskou
schůzi. Začátek v 16.30 hodin v Katolickém domě. Na
programu jednání bude výroční zpráva za rok 2018, plán činnosti na rok 2019 a další. Na
jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své
příznivce a dobrodince.
Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek - předseda
ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 5. ČERVNA
08.00-10.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
10.00-12.00 hod.
P. Petr Souček
12.00-14.00 hod.
P. František Eliáš
14.00-16.00 hod.
P. Vladimír Jahn
16.00-18.00 hod.
P. František Lízna SI
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KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE

Z knížky: Májové úvahy na každý den P. Václava Fojtíka

19. května - SVATÝ BERNARD Z CLAIRVAUX, OPAT
Roku 1090 se na hradě Fontaines /feunteun/ ve Francii, nedaleko Dijonu, narodil svatý Bernard, cisterciácký opat a učitel církve. Získal
přízvisko „doctor mellifluus“ – učitel medotekoucí, jež mělo vyjádřit sladké pocity při poslechu jeho promluv. Proslul hlubokou a vytříbenou úctou k Panně Marii. Z jeho myšlenek vybíráme: Není pro
mne větší radosti, ani se nelekám ničeho víc, než když mám mluvit
o slávě svaté Panny.
Maria je hvězda mořská, která provází každého člověka i celé dějiny,
je dokonalým lidstvím. Maria je dokonalá panna a dokonale pokorná. Tyto dvě dokonalosti dávají Marii mimořádnou, božskou plodnost. Je tak dokonalým stvořením, že může zplodit Boha. Svatý Bernard vede náš pohled
k Marii, abychom se jí dívali přímo do očí. A Maria ať se dívá na nás:
Obrať k nám své milosrdné oči!
Není pochyby, že všechna chvála, kterou zahrnujeme Matku, vztahuje se na Syna, a
naopak, když uctíváme Syna, oslavujeme Matku. Maria je prostřednicí milostí, ona vylévá na lidstvo proudy milosti jako z bohatého pramene. Chceme-li podat Bohu jakýkoli
dar, neopomeňme ho svěřit Panně Marii, aby se milost vrátila k Dárci. Vložme to málo, co
hodláme podat, pečlivě do rukou Mariiných, aby dar nabídly laskavé ruce, které zaslouží,
aby byly mile přijaty. Mariiny ruce jsou běloskvoucí lilie. Jsi-li
znepokojen pro své těžké viny, stydíš-li se za špínu svého svědomí, děsí-li tě hrozící soud a pohlcuje tě propast beznaděje a
zoufalství… v nebezpečí, v úzkosti, v pochybnostech mysli na
Marii, vzývej Marii… Bude-li ti nakloněna, dojdeš k cíli.
Svatý Bernard obdivuje Mariinu pokoru, ale ze všeho nejvíce jej okouzluje její milosrdenství. Celým srdcem je přijímejme,
často je Marii připomínejme a ještě častěji ji o ně prosme.
Matko milosrdenství, obrať k nám své milosrdné oči.
Svatý Bernarde, služebníku Služebnice Páně, oroduj za nás!
François Villon: Z MODLITBA K PANNĚ MARII
Panno, jež vládneš z kraje nebeského
jak zemi, tak i hloubkám pekelným,
přijmi mě, prosím, do řad sboru svého,
ač zcela nehodná jsem, dobře vím,
té cti, co žádám srdcem pokorným.
Tvá dobrota, ó Panno, přerůstala
mé hříchy, v něž jsem často upadala.
Věř, že jich nepřestávám litovat,
neb toužím po nebi. K čemu bych lhala?
Já s vírou tou chci žít i umírat.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. května na křesťanská média: Domov důchodců sv. Zdislavy 301; Jakubovice 844; Písařov 1.603; Červená Voda 3.456; Moravský Karlov 220 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
Navštivte s námi kostely v Olomouci v pátek 24. 05. 2019 při NOCI KOSTELŮ. Odjezd
v 16.00 hod. z parkoviště pod kostelem v Červené Vodě. Cena 200 Kč. Přihlášení na tel.
737 869 214.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 12. května na křesťanská média: Klášterec 2.400; Svébohov 3.500; Jedlí
3.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ. Sbor dobrovolných hasičů Svébohov pořádá 32. ročník Setkání harmonikářů, které se koná tuto neděli 19. května 2019 ve 14.00 hod. v kulturním
domě ve Svébohově.
Zvou pořadatelé
NOC KOSTELŮ. Farnost Svébohov vás srdečně zve v pátek 24. května na koncert mužského pěveckého sboru Řádu svatého Huberta ze Zábřehu, který se uskuteční ve 20.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově.
Vstupné dobrovolné
18.00-22.00 hod. – prezentace KNĚŽÍ A ŘEHOLNÍCI ZE SVÉBOHOVSKÉ FARNOSTI .

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 24. KVĚTNA 2019 V POSTŘELMOVĚ
KOSTEL SV. MATOUŠE:
17.00 – 17.45 hod. – koncert ženského pěveckého sboru
Slavice Zábřeh;
18.00 – 18.45 hod. – mše svatá;
19.00 – 20.30 hod. – prohlídka kostela s možným výkladem, prohlídka sakristie spojená s promítáním krátkého filmu
o kostele, výstava historických i současných liturgických oděvů
a předmětů na oratoři kostela, návštěvníci mohou zapálit svíčku na vlastní úmysl;
20.30 – 21.15 hod. – beseda na kůru kostela s varhaníkem Mgr. Robertem Poislem věnovaná varhanám, nahlédnutí do anatomie nástroje, krátká varhanní improvizace, koncert G-Dur Johanna Sebastiana Bacha v podání Mgr. Magdalény Kučerové;
21.15 hod. – svátostné požehnání.
RENESANČNÍ HROBKA ZEMANSKÉHO RODU BUKŮVKŮ Z BUKŮVKY:
19.00 – 20.30 hod. – zpřístupnění hrobky Bukůvků s odborným výkladem PaedDr.
Zdeňka Doubravského
KAPLIČKA SV. PROKOPA (PROCHÁZKOVA KAPLE):
19.00 – 20.30 hod. – prohlídka kapličky sv. Prokopa s možným výkladem
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 12. května na křesťanská média: Loštice 3.338; Moravičany 19.413 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
NOC KOSTELŮ. V pátek 24. května srdečně zveme všechny na Noc kostelů do kostela
sv. Prokopa v Lošticích. Bohatý program začíná v 15.30 hod. a ukončen bude fanfárami
z věže kostela ve 21.00 hod. Program naleznete na plakátcích.
V neděli 26. 5. nebude mše svatá v Paloníně. Věřící z Palonína zveme na výroční mši svatou do Mitrovic, která bude slavena v 17.00 hod.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Srdečně vás zveme v pondělí 20. 5. 2019 v 17.00 hod. do Městského kulturního střediska
v Mohelnici na veřejnou debatu s Marianem Jurečkou, poslancem KDU-ČSL. (Městské
kulturní středisko v Mohelnici, Lazebnická 974/2, nám. Svobody, klubovna v 1. patře). Pořádá Městská organizace KDU-ČSL Mohelnice
V pátek 24. května vás zveme do kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici na Noc kostelů. Začínáme v 18.00 hodin mší svatou, v 19.00 a ve 20.00 hod. se můžete zúčastnit komentované prohlídky kostela.
V 19.30 hodin zazní zpívané chvály a ve 20.45 hodin můžete prožít adoraci z Taize. Doprovodný program: pro děti kvízy, výstavka liturgických předmětů a možnost vystoupat na
městskou věž. Více informací naleznete na www.farnostmohelnice.cz. Dana Faltýnková

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. května na křesťanská média: Štíty 3.330; Cotkytle 270; Horní Studénky 2.080 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
V neděli 26. 5. v 8.45 hod. se bude konat v sakristii schůzka rodičů před 1. sv. přijímáním.
V pátek 31. 5. v 17 hod. bude zpovídání dětí a rodičů před 1. sv. přijímáním.
V neděli 2. 6. při mši sv. ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude v 9.00 hod.
1. sv. přijímání
Novéna k Duchu Svatému bude od čtvrtka 30. 5. po mši svaté a v pátek a v neděli
při mši svaté.
HORNÍ STUDÉNKY
V neděli 26. 5. v 7.30 hod. bude bohoslužba pro děti
V neděli 2. 6. v 7.30 hod. bude při mši svaté 1. sv. přijímání
Ve čtvrtek 30. 5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše sv. v 16.00 hod.
P. Jacek Brończyk
20. května 2019 oslaví své životní jubileum 85 let naše farnice
paní Marie Janků ze Štítů.
Všechno nejlepší, ochranu Panny Marie a do dalších let Boží
požehnání a zdraví přejí
P.Jacek Brończyk a farníci
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 12. května na křesťanská média: Lubník 1.010; Tatenice 2.160; Hoštejn
1.650; Kosov 640 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSOVĚ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU bude tuto neděli
19. 5. v 10.00 hod.
NOC KOSTELŮ. V pátek 24. května od 19.30 do 21.30 hod. jste
zváni na NOC KOSTELŮ do kostela sv. Jana Křtitele v Tatenici.
Program: prohlídka kostela, věže, kůru, liturgických předmětů a oděvů.

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Sbírka ve Zvoli z neděle 12. května na křesťanská média: ve výši 5.230 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V pondělí 20. května v 16.00 hod. budeme slavit v Rájci slavnostní mši svatou ke cti
Panny Marie pomocnice křesťanů, jíž je místní kaple zasvěcená.
V rámci NOCI KOSTELŮ farnost vypraví v pátek 24. května autobus do Brna.
František Deutsch, tel. 737 440 891
MALETÍN
Tuto neděli jako obvykle v 15.00 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
Příští neděli v Hynčině v kostele sv. Stanislava také v 15.00 hod. –
požehnání cyklistům a prohlídka fresek kostela.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa v Maletíně, můžete si ho objednat. Po dohodě bude dřevo od srpna do
listopadu 2019 zpracováno a připraveno na pile v Postřelmůvku.
		
František Eliáš 731 626 500
***
DUCHOVNÍ OBNOVA S BL. SESTROU ZDENKOU
V Kroměříži v klášteře sester sv. Kříže od 31. 5. do 2. 6. 2019. Obnova je určená pro dívky
ve věku 10 až 13 let. Přihlášku pošlete co nejdříve na adresu: duchovniobnova@seznam.
cz. s. Emanuela Vévodová tel. 733 741 766
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY – HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
7. – 9. 6. 2019
Vede P. ICLic. Karel Moravec, začátek v pátek
v 19.00 hod. večeří, zakončení v neděli obědem. Cena 1.200 Kč. Informace a přihlášky
do 27. 5. 2019 na:
horamatky@gmail.com nebo tel. 603 198 318
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TUTO NEDĚLI 19. KVĚTNA BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 26. KVĚTNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU
(dopis biskupů ke sbírce v FI 192019)
Sbírky z neděle 12. května na křesťanská média: Zábřeh 16.739; Rovensko 1.672; Postřelmůvek 550 Kč.
DARY: Zábřeh – na Devítku 1.354 Kč; Hněvkov – na křesťanská media 500, na potřeby
farnosti 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB O PÁTÉ – SOREHA. Na nejbližším setkání v úterý 21. 5. 2019 nám
Mgr. Petra Tošnerová tentokrát odpoví na otázky týkající se soužití s člověkem
s duševním onemocněním – ať už se jedná o dítě, rodiče či partnera, i na to,
jaký vliv má mozek na duševní poruchy. Setkání proběhne v prostorách Sorehy (Žižkova 235/5 – bývalá prodejna Slunce, pod Domem Pod podloubím) od
15.00 hodin. Na setkání s Vámi se těší tým pracovníků služby Soreha.
PUTOVÁNÍ ZA TŘEMI KRÁLI DO HYNČINY
V neděli 26. 5. 2019 zveme všechny tříkrálové koledníky na místo, jehož název objevili
v tajence letošní tříkrálové křížovky – do kostela sv. Stanislava v Hynčině, který je vyzdoben nástěnnou freskou Klanění tří králů. Mše svatá začne v 15.00 hodin a po ní bude následovat výklad o této fresce a také o historii kostela.

NOC KOSTELŮ 24. 5. BRNO.
Farnost Zvole nabízí několik volných míst v autobuse do Brna. Cena 250 Kč.
Nahlásit se můžete u Františka Deutsche tel. 737 440 891.
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.

8

