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4. 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, tvůj Syn, dobrý pastýř tvého lidu,
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo
za svým vítězným pastýřem do nebeské radosti. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

1: Sk 2,14a.36-41

2: 1 Petr 2,20b-25

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 10,1-10

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce
slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když
všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou,
ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co
jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já
jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou
zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře.
Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet
i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl,
zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby
ho měly v hojnosti.“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU

Hlas milovaného Pastýře (pro 4. neděli velikonoční)
Oj! Jak ony ty ovečky radostně bečí, když jim jde naproti jejich pastýř a volá na ně!
A ten jeho laskavý, zvučný, nenapodobitelný hlas! Kdyby ses snažil ono stádečko oklamat, nepodaří se ti to. Ona ovečka přeci není vůl.
Každý tvor ve viditelném i neviditelném vesmíru pozná po hlase, že ho někdo má rád.
A tak to je. Oči ošálíš, ale uši, ty nikdy. Ty mají přímé spojení do srdce.
Když čtu to dnešní evangelium, kde Pán Ježíš říká, že jeho ovečky moc dobře poznají jeho hlas, a hned jak ho zaslechnou, radostně za ním cupkají, málem mi z toho
pukne hlava, jak se mi tam rojí nápady a obrazy, a vidím přímo před očima krásnou
horskou louku, kdesi v dálce za ní štíty hor, a na té louce mladého pastýře s pomačkanou čapkou na hlavě a stéblem trávy v puse a kolem něho se to bělá ovečkami rozesetými ve vysoké trávě, a to nesmím zapomenout na Čeka, protože to je jeho věrný ovčácký pes.
A vím moc dobře, proč mají ty ovečky svého pastýře tak rády. Protože on každou
zná jménem, a jak jen on to jméno dokáže vyslovit! Z toho se nejedné ovečce zatočí hlava.
A hned pak si vzpomenu na jiný hlas – ten, který zazněl silou hromu, když se Pán Ježíš nechal od Jana v Jordáně pokřtít: „To je můj milovaný Syn!“ A vím jistě, že jak to
Pán Ježíš uslyšel, radostí poskočil, protože i Pastýř se chce cítit jako milovaná ovečka.
A taky vím, že když ten nebeský Král všech pastýřů řekl „milovaný Syn“, nemyslel jen
toho Syna jediného, Pastýře dobrého a krásného, ale i všecky beránky a ovečky z jeho
stáda, takže k tomu musíme dodat i „moje milovaná dcera“.
A pak si při tom rozjímání vzpomenu na Píseň písní: „Hlas mého milého!“ Pokud jste
tuhle knížku přečetli, a ani jednou jste se přitom nezačervenali, pak jste ji nepochopili.
Ten milý je Král a Pastýř a jeho milá, to jsme my. Ale to vy víte.
P. Karel Skočovský
FORMULACE HŘÍCHŮ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
1. Nedíval/a jsem se na přenos bohoslužby ze své farnosti
2. Během bohoslužby jsem si umýval/a hlavu (případně jinou část těla – jmenuj kterou)
3. Během bohoslužby jsem škrábal/a brambory
4. Nedal/a jsem lajk knězi za jeho homilii/kázání
5. Ztišil/a – vypnul/a jsem si zvuk při sledování bohoslužby
6. Nesdílel/a jsem přenos mše svaté na svém facebooku
7. Nadával/a jsem na svého operátora či poskytovatele internetu
8. Bez úcty jsem líbal/a monitor-televizor-mobil
9. Bez potřeby jsem přepínal/a program během bohoslužby
10. Neviděl/a jsem ani jednu mši svatou celou, protože jsem přepínal/a mezi více přenosy
11. Díval/a jsem se na bohoslužbu z archivu, a ne na přímý přenos
12. Bohoslužbu jsem si překlikl/a až od druhého čtení
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DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 13. května.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.
P. Radek Maláč

Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto podmínek:
– bohoslužby se v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru
apod.) ve stejný čas, účastní nejvýše 15 osob, od 11. května
by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob.
Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
– Účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva
metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného
prostoru povinně dezinfikují ruce,
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře
Páně,
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
V kostele sv. Bartoloměje budou mše svaté: po 9.25 a 17.30 hod., stř 9.25 hod., čt 17.30,
pá 7.00 a 17.30 hod., so 7.00 a 18.00 (s nedělní platností), ne 7.00, 8.30 a 18.00 hod.
V kostele sv. Barbory: út 8.00 hod., ne 7.00, 8.30 a 18.00 hod. (platí od 10. 5.)
Dispenz od fyzické účasti na nedělní mši svaté v kostele nadále platí.
V kostele sv. Bartoloměje se můžete, vždy na další týden, zapsat u jednotlivých mší do
seznamu účastníků.
Ti, kteří mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost. Prosíme, napište se v daném týdnu pouze jednou.
Účastníci mše svaté mohou přede mší přistoupit ke svátosti smíření.
Ve čtvrtek se můžete v kostele sv. Bartoloměje účastnit adorace Nejsvětější svátosti a to
v čase 15.00 – 17.30 hod.
WEBOVÉ STRÁNKY ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI.
Na stránkách farnosti se stále můžete připojit ke sledování
mše svaté každou neděli v 8.30 hod.
Během měsíce května každou středu v 18.00 hod. můžete
být účastni MÁJOVÉ pobožnosti.
První májová pobožnost ve středu 6. května.
Děti najdou na webových stránkách farnosti katecheze otce
Krzysztofa.
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LIST SVATÉHO OTCE
VŠEM VĚŘÍCÍM
K MĚSÍCI KVĚTNU 2020

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen,
ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje
svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma,
v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také
z duchovního hlediska.
Proto mne napadlo, vybídnout v měsíci máji všechny ke znovu objevení krásy
domácí modlitby růžence. Je možné činit
tak společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je snadné
nalézt i na internetu vhodné návody, kterých se držet.
Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které můžete recitovat na
závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se
modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji
vám a ze srdce žehnám.
V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. Marka evangelisty.
První modlitba
Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svoji víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí, a jsme si jisti,
že se postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost
a veselí po této chvíli zkoušky.
Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce
a dělali to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen.
Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná.
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Druhá modlitba
„Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko“.
V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež dopadly na celý svět,
utíkáme se k Tobě, Matko Boží a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakávají svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány v duši. Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli
nákaze nablízku. Vlej důvěru tomu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli
ekonomiky a práce.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška
skončila a vrátil se obzor naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna,
aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich srdce důvěře.
Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto
kritickém období v první linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy
druhých. Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví.
Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny.
Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus.
Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně, pomáhají těm,
kterým se nedostává nezbytných prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidarity
plánují sociální a ekonomická řešení.
Nejsvětější Maria, pohni svědomím, aby obrovské částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet
podobným katastrofám v budoucnosti.
Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přináležitost k velké rodině
a vědomí, že jsme všichni spojeni, abychom
v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré nouzi a bídě. Upevňuj
ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni toho, aby
nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této
hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu.
Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, ó milostivá,
ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.
Amen.
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DOPISY PRO BABIČKU/DĚDEČKA
Moc děkujeme za dopisy a obrázky pro „babičky a dědečky“ z Interny Zábřeh s.r.o. Byl
to skvělý nápad a dopisy udělaly velikou radost, jak vidíte na fotkách. Je to nyní zvláštní
doba, kterou naši klienti prožívají různým způsobem, někdy ani úplně nechápou, co se
děje. Toto povzbuzení se opravdu povedlo. S úctou Petra Foltová a Marcela Doleželová
Pokud máte svůj dopis nachystaný nebo se
ho chystáte napsat, stále platí, že stačí vhodit ho do schránky na faře. 
red.
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štítecko

štítecko

štítecko

Ve farnostech Štíty, Horní Studénky a Cotkytle jsou od 27. dubna slouženy bohoslužby ve
všední dny v obvyklou hodinu, stejně tak i v neděli v obvyklou hodinu podle zveřejněných
ohlášek, s účastí pouze 15 osob.
Přednost mají farníci, kteří mají zapsaný úmysl na příslušné datum, proto využijte možnost zapsání volných úmyslů.
Ve farnosti Štíty budou také mše svaté s nedělní platností v tuto mimořádnou dobu v sobotu v 17 hod., s účastí pouze 15 osob.
Využijte tuto možnost v období omezené účasti farníků na mši svaté.
Od 11. 5. 2020 bude účast na mši sv. do 30 osob, od 25. 5. 2020 bude účast do 50 osob na
mši sv.
Jak chránit sebe i ostatní v kostele je zveřejněno na plakátku při vstupu do kostela.
P. Jacek Brończyk

farnost zvole

farnost zvole

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého plynule pokračuje. Řemeslníci
zvýšili podklad pro fundament sochy,
jelikož socha byla „utopena“ pod terénními úpravami. MgA. Martin Parobek
plynule pokračuje na restaurování historické sochy.
P. František Eliáš
Z rozhodnutí vlády ČR jsou již od
27. dubna slaveny v chrámech veřejně
dostupné bohoslužby, ale jen do počtu 15 osob.
Vzhledem k vzniklé situaci budu sloužit denně mši svatou, veřejně neohlášenou,
pro ta společenství, která po tom budou toužit a domluví se se mnou na daném
dnu a hodině slavení mše svaté tak, aby byly splněny zákonné podmínky co do počtu osob.
Mohou to být velké rodiny, společenství rodin, modlitební společenství, úklidové skupiny a vůbec všichni, kdo se dokáží mezi sebou domluvit na termínu a času slavení
mše svaté.
O nedělích bude nadále platit nabídka individuálního přijetí svátostí od 8.30 hod. do
11.30 hod. (svátost smíření, svaté přijímání).
Dispenz od fyzické účasti na nedělní mši svaté v kostele nadále trvá.
FARNOST MALETÍN NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP
Pila v Postřelmůvku již zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: fošny, trámy, desky, vazbu a případně i palivo (krajinky) z farního lesa v Maletíně, můžete si ho objednat.
Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků.
P. František Eliáš 731 626 500
7

charitativní služba církve v děkanátu
Téměř před dvěma měsíci jsme zahájili tradiční aktivitu Postní almužna. Nikdo z nás tenkrát netušil, že bude
letos tak dlouhá. Situace se konečně mění a my se zanedlouho začneme setkávat při bohoslužbách i osobně.
Krabičky s obsahem našeho postního snažení a sebezáporu můžeme tedy začít nosit do svých kostelů a kaplí. Protože vzhledem k omezenému počtu věřících na
mších nebude možné papírové schránky sesbírat během
jedné neděle, budou se takto shromažďovat v průběhu celého měsíce května. Krabičky
můžete také nosit a alternativně odevzdávat i na recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 7/15)
v pracovní dny, v době od 7.00 do 16.30 hod.
Označte je také, prosíme, názvem své domovské farnosti.
Otec arcibiskup Jan navrhnul, aby byl letošní výnos Postní almužny určen Charitám na
pomoc s mimořádnými výdaji spojenými s řešením pandemie koronaviru.
Protože na podporu dětí a mládeže v rámci Stipendijního fondu ještě drobný zůstatek
z předchozích let máme, prosíme vás tedy o podporu aktivit, která naše zábřežská Charita musela bez přestávky a o to akutněji ve prospěch lidí nemocných, handicapovaných,
starých, umírajících kontinuálně zajišťovat i přesto, že se zbytek „světa“ zastavil a izoloval
sám pro sebe doma.
Děkujeme, že takto vnímáte potřebnost naší práce a vážíme si i všech dalších aktivit, jimiž
nám pomáháte – dobrovolnickou pomocí i modlitbami za potřebné a naši práci.
ROUŠKY PRO VEŘEJNOST – NOVINKA CHARITY ZÁBŘEH:
Od začátku propuknutí koronavirové infekce vyrábíme díky ochotě mnoha dobrovolníků
roušky – pro potřeby svých pracovníků, zábřežských institucí i široké veřejnosti. Protože povinnost nosit roušky bude zřejmě ještě nějaký čas trvat a chránit sebe i druhé bude
stále potřeba, rozšířili jsme nabídku roušek o nový typ: látkovou roušku k opakovanému
použití s kapsou na vložení filtru. Rouška má pohodlný a univerzální střih s drátkem pro
tvarování na nos, je dvouvrstvá a do vzniklé kapsy lze vkládat filtr z mikro/nano vláken.
Její střih i ochranný faktor je garantován Technickou univerzitou Liberec; u nás v Zábřehu
jsme se k tomuto celorepublikovému konceptu připojili. Roušku lze používat pro každodenní běžné preventivní nošení venku (bez filtru),
i pro pohyb v rizikových podmínkách, kde se vyskytuje více osob (s vloženým filtrem) – což může
být například i při návštěvě bohoslužeb, kterých se
už konečně znovu můžeme osobně účastnit. Roušky (a do nich i zásobu náhradních filtrů) si můžete odebrat na recepci Charity Zábřeh za dobrovolný finanční příspěvek do pokladničky, na pokrytí
vstupních nákladů.
Děkujeme!
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 600 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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