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6. 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 66

Jásejte Bohu, všechny země!

1: Sk 8,5-8.14-17

2: 1 Petr 3,15-18

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já
budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce,
aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět
ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude
ve vás.
Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě
zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém
Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje
přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo
mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také
já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
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Ev. Jan 14,15-21

K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský)
Buďte připraveni... říct všecko, co víte o králících
Na tuhle otázku musíte znát odpověď, pokud slovo křesťan alespoň trochu berete vážně a celé to vaše chození do kostela není jen politováníhodná maškaráda. Před ní nikam
neuhnete, ani o píď. Možná vám ji nikdo nikdy nepoložil. Ani vy sám sobě. Ale ta otázka
tu je a garantuju vám: nikdy vám nedá pokoj.
Jste připraveni svou odpověď říct nahlas? Nebo aspoň někde potichu, zalezlí po tmě
pod peřinou? Kolik by se přitom z kouta vynořilo dalších otázek? Máte z nich strach?
Nebo vás těší, či dokonce přinutí otevřít knížku (nebo dvě) nebo zabrouzdat po internetu?
Zkuste se zeptat nějakého vášnivého chovatele králíků (co od svých pěti let odebírá
Králikářskou revue a Vzorník plemen králíků přečetl dřív, než se naučil pořádně chodit),
co je na těch chlupáčích tak zvláštního.
Můžete si být jistí, že během čtyř vteřin se stanou tyto tři věci: zaprvé ten člověk nechá
všeho, zahodí pero, klávesnici, krumpáč či vařečku, protože nic není důležitější, než tato
otázka; zadruhé se mu po tváří rozlije úsměv někoho, kdo právě zavětřil příležitost podělit se o radostnou zvěst o sto a jedné výhodě chovu králíků; zatřetí se nadechne. A to bude
na dlouho naposledy. Protože pak vám během jedné dlouhé věty bez čárek o těch ušácích
začne vyprávět s takovým zaujetím, že vám stačí poslouchat ho pět minut a už si domů nesete pod paží nějakého roztomilého micáka.
A vy? Jste připraveni?
Ta otázka zní: Proč věříš?
NOC KOSTELŮ 2020 BUDE VIRTUÁLNÍ
Noc kostelů 2020 bude mít nový, virtuální prvek propojení. Televize Noe bude 12. června
živě přenášet dění ze všech osmi diecézí České republiky. Pomocí televizních kamer a přenosové techniky nás jednotliví moderátoři seznámí s tím, co je v daném místě zajímavé.
Prostřednictvím přenosu budou vyzváni k interaktivitě i samotní diváci. Počítá se s propojením jednotlivých diecézních webových portálů a sociálních sítí.
Cílem projektu je rozšířit povědomí o sakrálních prostorech a aktivitách věřících k co nejširšímu počtu lidí. Ukázat, že kořeny, na kterých vyrůstají naše dějiny, jsou i dnes patrné,
a že jednotlivá společenství církve v naší zemi žijí a rozvíjejí se.
Každá diecéze bude mít k prezentaci určenou stopáž vysílání třicet minut. Začátek přímého přenosu bude 12. června v 19.00 hodin, kdy se propojí moderátor studia s arcidiecézí pražskou, v 19.30 následuje českobudějovická diecéze, 20.00 olomoucká arcidiecéze,
20.30 brněnská diecéze, 21.00 královéhradecká diecéze, 21.30 plzeňská
diecéze, 22.00 litoměřická diecéze,
22.30 ostravsko-opavská diecéze.
Během celého čtyřhodinového přenosu budou moci televizní diváci
na vysílání reagovat svými postřehy a odpovídat na soutěžní otázky.
Vylosovaní výherci obdrží dárkové
předměty prezentující danou diecézi.
2

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 20. května
čtvrtek 21. května

památka sv. Klementa Marie Hofbauera
Slavnost Nanebevstoupení Páně

ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA
NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Každý den novény má tři stěžejní části.
1. Četba Božího slova (Sk 1,1-8; Ef 3,14-19; Jan 14,8-23; Ř 8,1-6;
Jan 17,11b-19; 2Kor 1,3-7; Gal 5,19-26; 1 Kor 12,7-11; Zj 22,17)
2. Rozjímání nad Písmem
3. Modlitba
Novéna se začíná modlit v pátek po Nanebevstoupení Páně a končí o vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého.
Na začátek modlitby je vhodné zařadit svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď,
Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý).
Na závěr je možno přidat některou z modliteb k Duchu svatému nebo modlitbu Páně
a Zdrávas Maria. Více na https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/novena-svatodusni-novena-vojtech-kodet
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC
KVĚTEN 2020
Modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem
i rukama ochotnýma k jeho lásce.
MŠE SVÁTÁ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V ZÁBŘEZE
Sobota – kostel sv. Bartoloměje 18.00 hod.
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
Neděle – kostel sv. Bartoloměje 7.00, 8.30, 10.00, 18.00 hod.
Neděle – kostel sv. Barbory 7.00, 8.30 hod.
Účastníci mše svaté mohou přede mší přistoupit ke svátosti smíření.
Ve čtvrtek se v kostele sv. Bartoloměje můžete účastnit adorace Nejsvětější svátosti
a to v čase 15.00 – 17.00 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.
Děti najdou na webových stránkách farnosti katecheze otce
Krzysztofa
ZNOVUOTEVÍRÁME KNIHOVNU NA FAŘE
neděle 8.00-8.30; pondělí 9.00-9.30 hod. Těšíme se na vás.
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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Drazí bratři,
stále jsme v mimořádné situaci. I když už máme možnost
slavení veřejných bohoslužeb, jsme ještě omezeni. V dubnových ACO jsem oznámil, že po dobu krizového stavu se ruší
plánované sbírky. Tak to platí i o svatodušní sbírce na církevní školství. Ta se letos nekoná.
Zároveň ale myslím na to, že pronásledovaní křesťané to mají
v této době dvojnásob těžké. Jejich pronásledování neumlká, ale současně zbytek křesťanů jim přestává věnovat pozornost, když řeší své problémy s koronavirem a pak bude řešit
problémy hospodářské krize.
Na 6. neděli velikonoční připadá den modliteb za pronásledované křesťany. I když bude v kostele málo lidí, pamatujme, prosím, společně na pronásledované křesťany. A jako obětní dar k těmto modlitbám přidejme ohlášenou sbírku na
pomoc křesťanům na Blízkém východě, i když bude skromná.
S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná + Jan Graubner
VÍRA JE VOLÁNÍ PO SPASENÍ
„Víra je volání přitahující Boží milosrdenství
a moc,“ řekl papež František na středeční audienci
6. května a dodal: „Modlitba se netýká pouze křesťanů, ale všech mužů a žen, kteří hledají smysl na své pozemské cestě."
„Víra jsou dvě pozvednuté ruce a hlas, který voláním
prosí o dar spásy,“ uvedl Svatý otec a připomněl, že
Katechismus říká, že „pokora je základem modlitby“
(Katechismus katolické církve, 2559).
„Víra, je voláním,” řekl papež a apeloval, abychom toto volání nedusili.
„Víra je protest proti strádání, jehož důvod neznáme. Nevíra se spokojuje se situací, do níž
jsme upadli. Víra je naděje, že budeme spaseni. Nevíra je uvykání zlu, které nás tísní.“
Modlitba je silnější než jakýkoli opačný argument
„V srdci člověka je hlas, který je silnější než jakákoli opačná argumentace. Všichni máme tento hlas v sobě. Hlas, který se ozývá spontánně, bez něčího rozkazu. Hlas, který se ptá po smyslu naší pozemské pouti, zejména nacházíme-li se v temnotě: Ježíši, smiluj se nade mnou.“
„Nejsou snad tato slova vepsána do veškerého stvoření? Všechno vzývá a prosí, aby tajemství
smilování dosáhlo svého definitivního naplnění. Nemodlí se jenom křesťané. Ti pouze sdílejí prosebné volání se všemi ostatními muži a ženami. Tento horizont lze však ještě rozšířit.
Pavel říká, že »celé tvorstvo zároveň sténá« (Řím 8,22). Umělci často interpretují toto tiché
volání tvorstva, které dřímá v každém tvoru a vyjevuje se zejména v srdci člověka, protože
„člověk je Boží žebrák“ (KKC, 2559). To je nádherná definice člověka: Boží žebrák.“

(Zdroj: Vatican News)
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Nabízíme možnost svátosti smíření ve středu 20. května. Zpovídat se bude při dodržení bezpečnostních podmínek (vzdálenost, použití roušky) v kostele i v okolí
kostela.
07.30-10.30
10.30-13.30
13.30-16.30
16.30-18.30

P. Jaroslav Šíma, P. František Honíšek CM, P. Kristián Libant CM
P. Władysław Mach SDS, P. Petr Souček
P. Jacek Brończyk, P. Vitalij Molokov
P. Vladimír Jahn, P. František Eliáš

SVATÝ JAN SARKANDER
V roce 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandera vydává nakladatelství Flétna novou knižní monografii o tomto světci
z pera autorského kolektivu vedeného PhDr. Karlem Kavičkou.
Obsáhlá vázaná reprezentativní kniha formátu A4 o 496 stranách obsahuje kromě aktuálního textu i mnoho obrazového materiálu a přináší ucelený pohled na okolnosti života, smrti a kultu tohoto světce.
Doporučená prodejní cena v knihkupectvích je 1.195 Kč. Pokud
objednávku pošleme hromadně, bude nám poskytnuta sleva až
200 Kč.
Objednat se můžete tel. nebo e-mailem ve farní kanceláři v Zábřeze (viz tiráž)
DOVOLENÁ V SEMINÁŘI
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny.
Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat kněz ze semináře.
V domě je k dispozici vybavená kuchyně. V ceně je započítané povlečení. Bližší informace
na e-mailové adrese: sekretariat.aks@ado.cz
Ceník ubytování v domě se společným sociálním zařízení (WC a koupelna na chodbě)
každého patra: 1 lůžko/noc/osoba 350 Kč,
2lůžko/noc/osoba 300 Kč,
4 lůžko/noc/osoba 200 Kč.
Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu.

farnosti spravované z  tATENICe
Sbírky z neděle 10. května: Lubník 860, Tatenice 2.070, Hoštejn 890 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
V neděli 17. května při mši svaté v 11.15 hod. si v Kosově připomeneme patrona kaple
sv. Jana Nepomuckého.
Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme při mších svatých v neděli 24. května.
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štítECko

štítECko

štítECko

ŠTÍTY
Ve středu 20. května o vigilii Slavnosti Nanebevstoupení Páně je slavena mše svatá
v 18 hod. Po jejím skončení bude májová pobožnost.
Od pátku začíná novéna k Duchu Svatému – 9 dní.
BIŘMOVÁNÍ. V pátek 22. května po večerní mši svaté (v 18.00 hod.) bude setkání biřmovanců a jejich rodičů. Domluvíme průběh slavnosti biřmování.
Těší se na vás P. Jacek
HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 21. května o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude slavena mše svatá v 16 hod.
COTKYTLE
V sobotu 23. května bude v Herborticích mše svatá v 15 hod. ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně.
V neděli 24. května v 11.00 hod. mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně v Cotkytli.
P. Jacek Brończyk
SPOLUPRÁCE S MĚSTEM ŠTÍTY
V roce 2019 Město Štíty hradilo:
- v kostele ve Štítech ladění varhan ve výši 16 tis. Kč
- v kostele v Herolticích usazení dvou vchodových dveří po rekonstrukci v hodnotě 40 tis. Kč
- v kostele v Herolticích ladění varhan ve výši 11 tis. Kč.
V roce 2020
- v kostele ve Štítech na začátku roku již byla provedena oprava srdce zvonu a oprava odbíjení věžních hodin, celkem ve výši 10 tis. Kč
- v kostele ve Štítech a v kostele v Herolticích se počítá opět s laděním varhan ve Štítech
i v Herolticích ve výši 10 tis. Kč
- pro kostel ve Štítech i v Herolticích, z důvodu konání koncertů, byl odsouhlasen dar ve
výši 5 tis. Kč
- v tomto roce je v Herolticích plánován nátěr střechy kostela ve výši 50 tis. Kč
- pořízení nového zvonu pro kostel Heroltice předběžná cena 250 - 300 tis. Kč.
SPOLUPRÁCE S OBCÍ COTKYTLE
V roce 2019 byl vybudován podnikatelem ze Žichlínku bezbariérový vchod do kostela se
zábradlím, ještě se dokončuje, schválená částka Obcí Cotkytle 100 tis. Kč.
V roce 2020 schválila Obec Cotkytle částku 62 tis. Kč na boční vchodové dubové dveře
kostela, vyrobené firmou Krahulec ze Svitav.
SPOLUPRÁCE S OBCÍ HORNÍ STUDÉNKY
V roce 2019 přispěla Obec Horní Studénky na opravu hromosvodu na objektu fary ve výši
25 tis. Kč.
Děkují farnosti Štíty, Cotkytle a Horní Studénky.
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farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 10. května: Klášterec 600; Svébohov 1.800; Jedlí 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

farnost zvole

farnost zvole

Sbírky z neděle 10. května: Zvole 3.550+ dary na potřeby farnosti 11.000; Jestřebí 3.560;
Rájec 5.480 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Bohoslužby ve farnosti Zvole po dobu omezení počtu účastníků do 100 lidí budou bývat takto:
Rájec vždy v sobotu s liturgií následující neděle v 17.00 hod. v přírodním areálu
U Antoníčka (u přehrady),
v neděli v Jestřebí na hřbitově v 8.30 hod.,
a ve Zvoli v neděli v obvyklém čase v 10.15 hod.
Minulé, zarezervované úmysly mší svatých, zapsané v kalendáři v zákristii ve Zvoli na termíny od 14. 3. do 16. 5., z důvodu celostátní karantény neodsloužené, bude možno po dohodě odsloužit jak ve Zvoli, tak v Rájci či Jestřebí, v náhradních termínech od 17. května.
O Slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 21. května bude ve Zvoli slavena mše svatá
v 19.00 hod. a v Jestřebí jako obvykle v této době, na hřbitově v 17.00 hod.
V pátek poté, 22. května začíná novéna v rámci přípravy na Slavnost Seslání Ducha Svatého (viz str. 3).
ZVOLSKÁ ČTYŘKA INFORMUJE
Stavební práce na farním domě – Komunitním centru ve Zvoli.
Akce „podlaha“ se zdárně rozjela, pomocníků přišlo hodně, za což děkujeme.
Další brigáda bude v úterý 19. května
v 16.00 hod., přijďte nám pomoci!
Za stavební práce zaplatíme v měsíci
květnu částku 871.000 Kč.
Tomáš Čvančara, předseda spolku Z4, mobil: 732 746 345,
nebo Josef Bartoň mobil: 725 796 359
FARNOST MALETÍN NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP
Pila v Postřelmůvku zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy, čí řezivo na pergolu nebo celou 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
***
Pokud budete některou neděli postrádat FARNÍ INFORMACE v papírové podobě, najdete je na webových stránkách farností Zábřeh a Zvole.
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TUTO NEDĚLI 17. 5. JE VE VŠECH FARNOSTEH SBÍRKA
NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste.
Ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je ale náboženský fundamentalismus, především islámský. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a budhistické Barmě nebo
na Srí Lance.
Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního východu. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty z teroristické organizace
Boko Haram…
– „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“. V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň
o 6. neděli velikonoční!
Monika Kahancová výkonná ředitelka CSI ČS
Sbírky z neděle 10. května: Zábřeh 7.967; Rovensko 1.877; Postřelmůvek 920 Kč.
DARY: Mary’s Meals 700, na potřeby farnosti 2.500, na Proglas 500 Kč.
Na účet farnosti jste poslali během měsíce dubna dary ve výši 11.000, v květnu do této
neděle 10.500 Kč. Potvrzení o daru vám rádi poskytneme.
Domluvit se můžete na tel. 732 514 729 nebo na mailu kolarova.helena@ado.cz.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
PROSBA O STARŠÍ, POUŽITOU LEDNIČKU
Pro jednu aktuálně – ve spolupráci s úřadem práce – vypravovanou materiální pomoc
sháníme starší, použitou ale stále plně funkční ledničku. Může být i menší do jednočlenné domácnosti. Pokud vám tedy doma chladnička přebývá a můžete ji postrádat,
nabídněte ji prosím naší Charitě (Josef Blažíček, tel. 736 509 436), zajistíme její vyzvednutí a odvoz.
PRODEJNA BARBORKA ZNOVU OTEVŘENA
Charitní recepce a prodejna křesťanských potřeb pro celý děkanát BARBORKA opět obnovila prodej knížek, devocionálií,
výrobků klientů Charity i dceřiné sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. Pracovníci prodejny se na vaši návštěvu těší každý
pracovní den od 7.00 do 16.30 hodin.
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 1.100 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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