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ŠESTÁ 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 Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo
v celém našem životě. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 67

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

1: Sk 15,1-2.22-29
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

2: Zj 21,10-14.22-23

Přímluvce, Duch Svatý,
kterého Otec pošle
ve jménu mém,
ten vás naučí všemu
a připomene vám
všechno ostatní,
co jsem vám řekl já.

Jan 14,26
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Ev. Jan 14,23-29

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 27. května Památka sv. Augustina z Canterbury
Čtvrtek 30. května Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
mše svatá v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje v 9.25, v 17.30 u Šubrtovy kaple
Pátek 31. května
Svátek Navštívení Panny Marie
mše svatá v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 a v 17.30 hod.
NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU
Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev
po devět dní modlí o nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se
takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými
(srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila
s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.
Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni
Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu Svatý), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své
osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha Svatého seslal“. 		
		
www.pastorace.cz
BESEDA O MISIJNÍM DOBROVOLNICTVÍ V KENI
Zveme vás na Besedu o misijním dobrovolnictví v Keni, která se uskuteční tuto neděli
26. května 2019 od 16 hodin 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.
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.
Sobota 1. června – první sobota v měsíci. Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 7 hod.

KATOLICKÝ DŮM – SPOLEK METODĚJ
Pojeďte s námi na Svatý Hostýn. Autobusový zájezd připravovaný na čtvrtek 30. května je již vyprodán. Nabízí
se možnost putovat dvěma autobusy. Pokud tedy zvažujete, že se k nám připojíte, přihlaste se prosím co nejdříve na kontaktech: 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
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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
Ke svátosti smíření budete moci přistoupit také první pátek v měsíci 7. června od 15 hod.
VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Animátoři Zábřeh zvou na Volejbalový
turnaj, který se bude konat 8. června od 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové v Zábřeze. Pro účast je nutné svůj šestičlenný tým, ve
kterém budou alespoň dvě dívky, přihlásit na mladez.zabreh@gmail.
com do 5. června. Startovné je 180 Kč/tým.
Za organizátory
Dominika Suchá

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli byla v neděli 19. května sbírka ve výši 5.120 Kč.
DARY: na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu 10.000; „Cesta 121“ 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Příští neděli 2. 6. bude sbírka věnována na opravu nakloněného kříže na věži kostela. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. František Eliáš a pastorační rada farnosti

POUŤ NA SLOVENSKO 7. - 9. 6. 2019
Odjezd: Ráječek 14.00, Jestřebí 14.15, Zábřeh-Valová 14.30, Rájec 14.40, Zvole 14.50 hod.
S sebou: zdravotní pojištění, 50-80 Eur, sportovní oblečení, dobrou obuv, jídlo z vlastních
zásob. Obědvat budeme dle možností v restauraci.
MALETÍN
PUTOVÁNÍ ZA TŘEMI KRÁLI DO HYNČINY
Tuto neděli 26. 5. 2019 zveme poutníky, zvláště cyklo-poutníky a
všechny tříkrálové koledníky na místo, jehož název objevili v tajence
letošní tříkrálové křížovky – do kostela sv. Stanislava v Hynčině, který je vyzdoben nástropní 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 a požehnání cyklistům.
ZVEME VÁS NA POUŤ DO CHROMČE k naší kapličce.
Pouť se koná 1. června. Začne se v 15 hodin odpoledne mší svatou s otcem Šimarou. Vystoupí dětský sbor s kapelou ze Zvole. Pro děti bude skákací hrad, občerstvení zajištěno.
Udělejte si čas, těšíme se na vás. Při dobrém počasí možné přespání venku ve stanu (pozn.
stan každý vlastní). Při špatném počasí se akce nekoná.
Oldskauti Postřelmov
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MODLITBA OTČENÁŠ POSTUPNĚ NABÝVÁ DRAMATIČNOSTI
Papež František pokračoval ve svých promluvách k modlitbě Otčenáš
„Neuveď nás v pokušení“ (Mt 6,13), jiná verze překládá do
italštiny tuto prosbu: „Nedopusť, abychom upadli v pokušení“.
Bůh není protagonistou pokušení
„Jak známo, původní řecký výraz obsažený v evangeliích je těžké tlumočit přesně, a všechny jeho moderní překlady trochu pokulhávají. V jedné věci však panuje jednomyslnost: ať už se tento text pochopí jakkoli, musíme vyloučit, že
by Bůh byl protagonistou pokušení, která na člověka během
jeho pouti doléhají, jako by snad číhal, aby svým dětem kladl
léčky a nástrahy. Takovýto výklad by odporoval především textu samotnému a byl by dalek Bohu, kterého nám zjevil Ježíš,“ pokračoval dále papež František a zdůraznil, že nesmíme zapomínat, že Bůh je naším Otcem a právě zvoláním k Němu začíná modlitba Páně.
On neklade svým dětem nástrahy.
„Křesťané nemají co do činění s nějakým žárlivým Bohem, který soupeří s člověkem
anebo se baví tím, že člověka vystavuje zkouškám. Toto jsou obrazy pohanských božstev,“
vysvětlil Svatý otec a citoval z Jakubova listu: „Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.“ (Jak 1,13).
„Naopak: Otec není původcem zla a žádnému synovi, který jej prosí o rybu, nedá hada jak učí Ježíš - a když se v životě člověka objeví zlo, bojuje po jeho boku, aby byl osvobozen.
Bůh stále bojuje za nás, nikoli proti nám. Je Otcem! A v tomto smyslu se modlíme Otčenáš,“ zdůraznil papež František.
Bůh je stále s námi
Tyto dva momenty – zkouška a pokušení – byly tajemně přítomny v životě samotného
Ježíše. Boží Syn se v této zkušenosti stal kompletně naším bratrem, a to způsobem, který
hraničí téměř se skandálem. A právě tyto pasáže evangelia nám dokazují, že nejobtížnější
invokace byly již vyslyšeny. Bůh nás nenechal samotné, nýbrž zjevuje se v Ježíši až do posledních důsledků jako „Bůh-s-námi“. Je s námi, když nám dává život, je s námi v průběhu
života, je s námi v radosti, je s námi ve zkouškách, je s námi v zármutku, je s námi v porážkách, když hřešíme, ale vždycky je s námi, protože je Otcem a nemůže nás opustit.
Jsme-li pokoušeni dopustit se špatnosti – popřením bratrství vůči druhým a přáním
absolutní moci nad vším a nade všemi – Ježíš toto pokušení již vybojoval za nás. Dosvědčují to první stránky evangelií. Hned jak v zástupu hříšníků přijal Janův křest, odchází Ježíš do ústraní pouště a je pokoušen od satana. Tak začíná Ježíšovo veřejné působení, totiž
pokušením, které přichází od satana.
Ježíš nás učí postavit se zlu
Ježíš každé pokušení odmítl a vychází z nich vítězně a Matoušovo evangelium uvádí
na závěr duelu Ježíše s Nepřítelem zajímavou poznámku: „Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu“ (Mt 4,11).
4

Bůh bdí nad člověkem v těžkých chvílích
„Ani v čase vrcholné zkoušky nás Bůh neponechává samotné,“ zdůraznil papež František
a připomněl moment, když se Ježíš odešel modlit do Getseman, Jeho srdce prostoupila
nevýslovná úzkost a On zakoušel opuštěnost a samotu; sám nesl odpovědnost za všechny
hříchy světa, sám s nevýslovnou úzkostí.
Zkouška byla natolik trýznivá, že se stalo něco nečekaného. Ježíš nikdy nežebrá o lásku, a přece je oné noci jeho duše smutná až k smrti, a prosí svoje přátele, aby mu byli nablízku: „Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ Jak víme, učedníci ze strachu únavou usnuli. Ve
chvíli agónie Bůh žádá člověka, aby ho neopouštěl, ale člověk usne. Avšak ve chvíli, kdy
člověk prožívá zkoušku, Bůh bdí. V těch nejhorších chvílích našeho života, ve chvíli největšího trápení a největší úzkosti Bůh bdí, Bůh bojuje spolu s námi a je nám stále nablízku.
Proč? Protože je Otec.
Ježíš nás volá k důvěře v Otcovu lásku
Ve chvíli naší zkoušky je nám útěchou vědomí, že ono údolí, kterým prošel Ježíš, již
není pusté, nýbrž požehnané přítomností Božího Syna. On nás nikdy neopustí.
„Vzdal od nás Bože čas zkoušky a pokušení. Avšak nadejde-li nám tato chvíle, Otče náš,
ukaž nám, že nejsme sami – Ty jsi Otec – ukaž nám, že Kristus na sebe již vzal i tíži tohoto kříže. Ukaž nám, že Ježíš nás volá, abychom jej nesli s Ním a s důvěrou se svěřili Otcově lásce,“ zakončil modlitbou Svatý otec svoji katechezi k předposlední invokaci modlitby
Otčenáš.
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
Ježíšova odvaha byla motivována a vedena jeho láskou k Bohu a lidem a jeho touhou poslouchat Otce. Naše odvaha by měla být motivována stejnými věcmi.
Bratr Yun a Paul Hattaway

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 19. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 211; Jakubovice 1.030; Písařov
1.133; Červená Voda 2.535 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 19. května na opravy: Klášterec 2.500; Vyšehoří 1.840; Svébohov 4.700;
Jedlí 5.300 + dar na potřeby farnosti 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV
POZVÁNKA NA KONCERT. Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu uvádí Kristinu Vocetkovou – violoncello a
Matouše Pěrušku – housle. Koncert se uskuteční v neděli 2. června od 19.00
hod. v obecním domě. Vstupné dobrovolné.
Ve čtvrtek 30. 5. bude ve Svébohově mše svatá mimořádně v 17.00 hod.
O první sobotě v měsíci 1. 6., bude ve Svébohově mše sv. v 7.15 hod.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 2. 6. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.903 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 2.660 Kč).
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ oslavíme v Lesnici ve středu 29. 5. v 18.00,
v Chromči v 17.00 a v Postřelmově ve čtvrtek 30. 5. v 18.30 hodin.
ZAČÍNÁ ČAS MODLITEB – NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU.
 V Postřelmově o první sobotě v červnu 1. 6. od 9.00 hodin bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Marie.
 Ve středu 29. 5. bude v Postřelmově na faře od 19.30 hodin biblická hodina. Všichni
jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 19. května: Loštice 3.122; Moravičany 1.667 Kč. Pán Bůh ať vás odmění
za vaši štědrost. Dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.
		
P. Kristián Libant CM
PODĚKOVÁNÍ A PROSBA O POMOC
Chci poděkovat jménem svým, vašim a jménem všech návštěvníků
našeho kostela, za to, že náš kostel je vždy čistý a krásně vyzdobený.
Není to samozřejmost a je to i náročná služba.
Proto potřebujeme i vaši pomoc. Prosím, nahlaste se ke službě
v našem chrámě, abychom mohli vytvořit skupiny, které se budou
střídat v úklidu a květinové výzdobě. Ozvěte se také, pokud můžete pěstovat nebo poskytnout květiny pro výzdobu. Častokrát také
není, kdo by dovezl květiny z Lidlu Mohelnice apod.
P. Kristián Libant CM
 Tuto neděli nebude mše sv. v Paloníně, věřící nejenom z Palonína zveme na výroční
mši sv. do Mitrovic, která bude slavena v 17.00 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 19. května: Lubník 1.870; Tatenice 900; Hoštejn 1.300; Kosov 2.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře příští neděli 2. června v 19.00 hod.

Ohlášky

Svátost manželství přijmou v kostele sv. Anny v Hoštejně v sobotu 8. června
Josef Hrubý z Lesnice a Jana Golasová z Hoštejna
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. května: Mohelnice 4.568; Úsov 1.326; Studená Loučka 606 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
 V úterý 28. 5. ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, LP 1996
Téměř půlroční zima se sněhem a mrazy až -20°C je konečně vystřídána jarem až počátkem dubna. Je teplotně průměrné léto, teplý
a vlhký podzim.
Velikonoce – velikonoční liturgii doplnil chrámový sbor zpěvem
velikonoční mše od Fr. Šimíčka.
Kamenný obětní stůl pro farní kostel – koncem března je připraven základ pro nový kamenný obětní stůl. Je zhotoven z aralského mramoru v kamenické dílně v Boskovicích. 21.
dubna posvětil nový oltář olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.
Opravy – opravy se soustřeďují do kostela Všech svatých na Vyšehorkách.
24. května je ve farním kostele koncert duchovní hudby a písní v přednesu dětského sboru ze Stuttgartu.
Výměna administrátorů ve farnosti – 14. července jsme se s poděkováním za dobře konanou práci duchovní i při opravách, po pětiletém působení v Mohelnici, rozloučili s otcem Stanislavem Peroutkou. Jako kněz Tovaryšstva Ježíšova odchází do duchovní správy
na Velehrad. Do farnosti přichází, otec Zdeněk Grass.
Rodák ze Zlína. Přišel do Mohelnice po ročním působení jako kaplan v Přerově.
P. Mgr. Zdeněk Grass se narodil 29. 11. 1961 ve Zlíně, vysvěcen na kněze byl 17. 6. 1995
v Olomouci. Administrátorem v Mohelnici je od 1. 7. 1996, současně exc. spravuje Úsov,
Studenou Loučku, Mírov a Vyšehorky.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. května: Štíty 2.240 na odvody na arcibiskupství; Cotkytle 2.080 na
odvody na arcibiskupství; Horní Studénky 6.980 na opravu oltáře.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
 V sobotu 1. 6. v 9.00 hod. bude v kostele MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
 1. sv. přijímání bude v neděli 2. 6. v 9.00 hod. při mši sv. ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně
 Ve čtvrtek 6. 6. v 10 hod. bude mše svatá v Domově důchodců ve Štítech
 V pátek 7. 6. v 17 hod. adorace, svátost smíření a v 18 hod. mše svatá
HORNÍ STUDÉNKY
 V neděli 2. 6. v 7.30 hod. bude při mši svaté 1. sv. přijímání
 Ve čtvrtek 6. 6. v 16.00 hod. bude mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
P. Jacek Brończyk
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TUTO NEDĚLI 26. KVĚTNA JE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA POMOC
KŘESŤANŮM V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU
Sbírky z neděle 19. května na DEVÍTKU: Zábřeh 17.292; Rovensko 1.937 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SBÍRKA POTRAVIN
Jarní sbírka potravin proběhla (organizována naší Charitou) v sobotu 18. 5. 2019 hned ve
třech supermarketech – Kaufland Zábřeh a Šumperk, Billa, ul. Jeremiášova Olomouc. Nakupující měli pro tento alternativní způsob pomoci pochopení a byli velmi štědří – k dalšímu
přerozdělení potřebným darovali celkem 1.984 kg potravin a drogerie. Přestože celostátní výsledky hlásí pokles výtěžku zhruba o čtvrtinu oproti sbírce podzimní, v „našich“ obchodech
jsme zaznamenali zhruba 15% nárůst darů. Děkujeme všem, kdož jste nás navštívili a do košíků obdarovali; dále 31 zapojeným dobrovolníkům (ponejvíce z řad rodinných příslušníků zaměstnanců Charity Zábřeh, studentů Gymnázia Zábřeh a konatelů veřejné služby) bez kterých
by to nebylo možné, a obchodům, ve kterých jsme působili, za vstřícnost i poskytnuté zázemí.
Podrobnosti k dalšímu nakládání a k výdeji potravin ze získaných zásob najdou zájemci na
www.charitazabreh.cz/pompo. Pokud ve svém okolí víte o někom, koho bychom mohli tímto způsobem podpořit a odlehčit v nákladech domácnosti, dejte nám prosím vědět (tel. 736
509 474, email: pompo@charitazabreh.cz).
FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ
Stává se již dobrým zvykem, že charitativní dílo regionální firmy podporují i netradičním, nefinančním způsobem. Vhodným a vítaným je například dobrovolnictví, kdy nám na určené dny podniky zapůjčí své zaměstnance a tuto práci pro nás
jim zaplatí, jako běžně odpracovaný den. V předchozím týdnu
jsme díky podobné pomoci zaměstnanců společnosti Siemens
a ČEZ Distribuce takto zvládli mnoho dobrého. V pátek 17. 5.
nám 12 silných a šikovných pracantů z mohelnického podniku pomohlo kompletně vyklidit domek sester Šedových, který
shořel v srpnu loňského roku v Hynčině. Splnili jsme tak náš
slib a i díky podpoře obce, která zajistila kontejnery, jsme připravili zázemí pro další pomoc v podobě případné investice
výtěžku veřejné sbírky do rekonstrukce obydlí. 17 pracovníků
call-centra ČEZ nám v dalších dnech zase pomohlo například
s posečením farské zahrady, vytřízením a naskladněním výtěžku potravinové sbírky, s přípravou seniorské obálky (I.C.E.
karta) pro naše klienty a s opravami půdních prostor chráněné dílny. Všem, kdo takto přiložili ruku k dílu, moc děkujeme; jsme také velmi vděčni vedení obou firem za vynalézavost
v úsilí zapojit se a pomoci.
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.
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