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7. 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

Žl 27 Věřím, že uvidím blaho od Hospodina 
 v zemi živých!
1: Sk 1,12-14  2: 1 Petr 4,13-16 Ev. Jan 17,1-11a

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby 
Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, 
které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, 
a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 
Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. 
Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. 
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a za-
chovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, 
která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od 
tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. 
Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; 
a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, 
ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa,
je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Krzysztof Leon Klat) 
UMÍME SE MODLIT?
Ve Skutcích apoštolských jsme četli, že prvotní církev se modlila. V evangeliu jsme četli, 
jak se modlil Pán Ježíš. A co my? Umíme se modlit my? Dobře víme ze zkušenosti, že nám 
to velmi často nejde. Nemáme čas, nedokážeme se soustředit…
Proč nám to nejde?
Modlitba není k tomu, aby vynutila nějaký Boží zásah, aby zapůsobila na Boha. Modlitba 
má zapůsobit na nás, má v nás vytvořit předpoklad pro poznání a přijetí Boží vůle. Jenže 
my sice v modlitbě říkáme „buď vůle tvá“, ale jde nám při tom o vůli naši. Proto se nestá-
váme lidmi odevzdanými do vůle Boží.
Musíme se naučit spojit celý svůj den s modlitbou. Dokud to nedokážeme, jsme pořád 
v zajetí denních malicherností jako dítě, které je fascinováno hračkou, kterou právě do-
stalo.
Vzpomínám si, že když jsem jako chlapec dostal od tatínka kolo, po kterém jsem tou-
žil, tak jsem na něm skoro celý den jezdil. Když rodiče po mně něco chtěli, tak jen těž-
ko jsem byl k nalezení. Dokonce ani v neděli do kostela jsem nešel, protože jsem jezdil 
na kole. 
Jako kněz jsem pochopil, že život člověka by měl být modlitbou a modlitba životem. Aby 
modlitba byla pro nás snadná a užitečná, musí se stát součástí našeho života. Naší modlit-
bou musí být nejenom to, co říkáme Bohu, ale i to, co říkáme sousedovi, co děláme v prá-
ci i doma.
Abychom dobře a úspěšně prožili den, musíme začít den modlitbou a zakončit také mod-
litbou. 
Ranní modlitba. Příklad: Bože děkuji ti za probuzení a nový den. Požehnej mi a každému, 
s kým se dnes setkám. Požehnej všemu, co budu dělat. Amen. 
Večerní modlitba před spánkem: Bože děkuji ti za celý tento den. Děkuji za tvou přítom-
nost v mém životě. Děkuji za ochranu, za požehnání. 
Sami vidíte, že to trvá jen pár chvil. 
V modlitbě jde o to, aby člověk byl s Bohem celý den, aby s ním byl „on line”. Je potřeba 
zapojit celý den do Božího řádu. Ale musíme také vědět, že modlitba je boj. Často to není 
nic jednoduchého. Ale když člověk zakusí v modlitbě setkání s Bohem, tak se modlitba 
stává radostí. Tak nějak by měla vypadat denní modlitba. Zkusme to. Zkoušejme to denně. 
Věřím a doufám, že to půjde stále lépe. 

POZVÁNÍ Z HNÍZDA 
Milí přátelé a  návštěvníci Hnízda, těšíme se na setkávání „naživo“ 
v našem centru. K tomu, abychom splnili podmínky nařízené vládou 
ČR, je nutné se zatím na každou návštěvu v Hnízdě přihlásit a respek-
tovat pravidla, která jsme sestavili.
Všechny informace o provozu Hnízda i formulář k přihlášení na-
jdete na našich nových webových stránkách www.hnizdozabreh.
cz, pod kolonkou KURZY.

Vaše Hnízdo, tel. č. 603 891 571
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

úterý 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze  
sobota 30. května památka sv. Zdislavy 
neděle 31. května Slavnost Seslání Ducha Svatého 

BIŘMOVÁNÍ V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI v neděli 31. 5. 2020
10.00 – 12.15 hod.

OD 25. 5. SE NAVYŠUJE POČET OSOB NA 300 
Na základě upřesnění vlády z 15. května k další fázi uvolňování 
pravidel, budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce 
až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit 
za dodržení stávajících pravidel: 
– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva met-

ry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jed-
né rodiny nebo jinak propojených osob);

– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

SOBOTNÍ MŠE SVATÁ v 18.00 hod. s nedělní platností bude v kostele sv. Bartoloměje 
slavena i nadále. 

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ v kostele sv. Barbory od 31. 5. slaveny nebudou. 
V kostele sv. Bartoloměje budou mše svaté v 7.00; 8.30 a v 18.00 hod. 
Mše svatá v 8.30 bude i nadále ke zhlédnutí na webových stránkách zábřežské farnosti. 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 21
SEDMIMETROVÝ DŘÍK MARIÁNSKÉHO SLOUPU se v  pondělí 
18.  května stěhoval ze zahrady kláštera sester sv. Karla Boromejského 
v Praze pod Petřínem na Staroměstské náměstí. Tým sochaře Petra Váni 
jej z míst vyzdvihl téměř po dvaceti letech. Dokončení sloupu Petr Váňa 
plánuje již o prázdninách.

* * *

červenovodsko           červenovodsko

Sbírky z neděle 17. května na pronásledované křesťany:  Červená Voda 3.259; Jakubo-
vice 851; Písařov 1.500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

postřelmovsko         postřelmovsko

V sobotu 30. 5. 2020 v 10 hodin bude v Postřelmově v kostele sv. Matouše adorace 
a v 10.30 mše svatá. Po ní na faře formace pro SJVS a osobní rozhovory se sr. Kateři-
nou. P. Vladimír Jahn



4

NA PROGLASE O KÁVĚ, PAPEŽSKÝCH BOTÁCH A KORBĚ 
NÁKLAĎÁKU
Karel Skočovský (náš zábřežský kaplan) vyrůstal ve Slušovi-
cích. Do gymnázia chodil v  Kroměříži, pak studoval psycholo-
gii v Brně, následně teologii v Olomouci a nechal se vysvětit na 
kněze.
Část studia teologie strávil v Římě ještě jako bohoslovec a nějaký 
čas po vysvěcení se do Říma vrátil studovat na papežském Institu-
tu Jana Pavla II. Své odborné zalíbení našel v teologii těla.
V  rozhovoru s  Michalem Štverákem se dotýká toho, co jej do 
Říma vedlo, jaké poklady a krásy v Římě našel a které události 

a osobnosti byly pro něj inspirující. Protože se po dostudování stal kaplanem v Zábřehu, 
popisuje také své první zážitky v novém působišti včetně svých specifických potíží se za-
vazadly.
Rozhovor, který byl odvysílán na Radiu Proglas – Studio Radim 16. 5. v 19.30 hod. si 
můžete přehrát ze záznamu na stránce https://slovo.proglas.cz/z-regionu/olomoucke-
-studio-radim/o-kave-papezskych-botach-a-korbe-nakladaku.

O MODLITBĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM (Žl 63,2-5.9)  
„Bože, snažně Tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo.“

Modlitba patří všem, tedy lidem každého náboženského vy-
znání a pravděpodobně i těm, kteří nevyznávají žádné. Mod-
litba se rodí ve skrytu nás samotných, v  onom vnitřním 
místě, které duchovní autoři často nazývají „srdce“ (srov. Ka-
techismus katolické církve, 2562-2563). Modlitba v nás tedy 
není něčím periferním, naší druhotnou a marginální schop-
ností, nýbrž nejintimnějším tajemstvím nás samotných. Toto 
tajemství se modlí. Modlí se emoce, ale nelze říci, že modlit-

bou jsou jenom emoce. Modlí se inteligence, ale modlitbou není jen intelektuální úkon. 
Modlí se tělo, ale s Bohem je možné mluvit i v plné invaliditě. Modlí se tedy celý člověk, 
pokud se modlí jeho „srdce“.
Modlitba je rozlet, zvolání, jež nás přesahuje; rodí se v našem nitru a vyklání, protože tesk-
ní po setkání. Toto je třeba zdůraznit: stesk po setkání. Tato nostalgie je víc než potřebou, 
více než nezbytností, je cestou, steskem po setkání. Modlitba je hlas tápajícího „já“, snaží-
cího se dopátrat jednoho „Ty“. Toto setkání mezi „já“ a „Ty“ nelze uskutečnit na počítačích. 
Je to lidské setkání, a nezřídka tápání s cílem nalézt „Ty“, hledané mým „já“.

(Zdroj: Vatican New, pokračování příště)

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z  neděle 17. května na pronásledované křesťany: Klášterec 2.600; Svébohov 
3.400; Jedlí 2.600 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

Senioři se sejdou ve Svébohově v klubovně ve čtvrtek 28. května v 19.00 hod.
Marie Šanovcová



5

DOBRÝ SKUTEK PRO PAVLA WALTERA
Jmenuji se Pavel Walter a od narození mám dětskou moz-
kovou obrnu kvadruparézního typu (postižení horních 
a  dolních končetin). Absolvoval jsem Speciální základ-
ní školu Schola viva a poté studoval na čtyřletém gym-
náziu. Po maturitě jsem vystudoval magisterský program 
historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní 
pokračuji v doktorském studiu církevních dějin na Kato-
lické teologické fakultě. Zároveň s tím studuji na stejné 
fakultě i druhý magisterský program katolické teologie. 
V červnu roku 2017 jsem podstoupil operaci Ulzibát, je-
jímž cílem bylo uvolnění svalového napětí získané obr-
nou. Na doporučení lékaře, který mě operoval, jsem 
již třikrát absolvoval rehabilitační pobyt v  rakouském  
Semmeringu, který zajišťuje slovenská společnost Reno-
na. Tato intenzivní rehabilitace mi pokaždé výrazně zlep-
šila můj zdravotní stav. V České republice zatím nejsou 

žádné lázně, které by poskytovaly tak rozsáhlý a kvalitní rehabilitační program.
Pobyt společnosti Renona ale bohužel žádná zdravotní pojišťovna neproplácí. Podle ak-
tuálního ceníku je cena rehabilitačního programu 3500 EUR a celková cena za ubytování 
v místním penzionu, který vlastní společnost Renona, činí 818 EUR, z této sumy mám již 
zaplacen rezervační poplatek 300 EUR. Tyto částky nejsou bohužel pro mě ani mou rodi-
nu finančně dostupné. Rád bych Vás tedy požádal o jakoukoliv finanční podporu na můj 
transparentní účet: 2001112118 / 2010 (https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001112118). 
Pokud chcete danou částku přímo zaslat společnosti Renona a vyžádat si od ní například 
potvrzení o daru, prosím kontaktujte mě na níže uvedený mail či telefon a  já vám tuto 
možnost zprostředkuji. Děkuji vám, že za jakoukoliv finanční pomoc, s kterou bych mohl 
nadále zlepšovat svůj zdravotní stav.  S pozdravem Pavel Walter

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 17. 5. na pronásledované křesťany: Loštice 3.728 + dar 2.000; Moraviča-
ny 9.829, Bílá Voda 1.850 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant 

O Slavnosti Seslání Ducha Svatého, v neděli 31. května v 17.00 hod. bude slavena mše 
svatá u kapličky v Mitrovicích. 

I nadále bude v kostele sv. Jiří v Moravičanech o sobotách v 18.00 hod. pravidelná mše sva-
tá s nedělní platností. V sobotu 30. 5. s vigilií k Letnicím. 

Blahopřání. 
K 85. narozeninám s přáním Božího požehnání
a ochrany Panny Marie děkujeme
paní Pischolové z Moravičan za její dlouholetou službu.

kněží a farníci
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štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 10. a 17. května: Štíty 1.600, 5.290 (na elektřinu); Horní Studénky 820, 
9.400 (na opravy); Cotkytle 1.395, 2.790 (na opravy). 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE 
V neděli 24. května v našich farnostech 
proběhne Duchovní adopce počaté-
ho dítěte. Jedná se o  modlitby za kon-
krétní dítě ohrožené úmyslným zabitím 
(potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se 
tak duchovními rodiči dítěte, které sice 
nemusíme osobně znát, ale zná ho náš 
nebeský Otec. Nevíme jaká a  jak dlou-
há bude životní pouť tohoto dítěte i jeho 
rodičů. Věříme ale, že se naše modlitby 
a oběti rozhodně neztratí, a že se jednou 

s „naším“ dítětem i jeho rodiči u Pána setkáme. 
Být „duchovním adoptivním rodičem“ obnáší v průběhu devíti měsíců po přijetí zá-
vazku: 
1. Každý den se pomodlit modlitbu za záchranu počatého dítěte a za jeho rodiče. 
2. Každý den se pomodlit jeden desátek růžence. 
3. Každý den vykonat alespoň drobný skutek milosrdenství k bližnímu nebo kající skutek 

dle svého uvážení a možností. 
4. Jednou za měsíc se účastnit mše svaté s osobním úmyslem za adoptované dítě a jeho ro-

diče. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého 
utrpení. 

Přijetí závazku na začátku duchovní adopce lze těmito nebo podobnými slovy: 
Svatá Panno Maria, Boží Rodičko, všichni andělé Boží a svatí, veden(a) touhou pomáhat 
při záchraně počatých dětí jsem rozhodnut(a) a slibuji, že ode dne ... přijímám do Duchovní 
adopce dítě, jehož jméno zná pouze Bůh, a po devět měsíců, každý den, se budu modlit za 
záchranu jeho života, za jeho život po narození a za jeho rodiče. Amen. 
Každodenní modlitba za ochranu počatého dítěte Pane Ježíši: 
Na přímluvu tvé Matky Marie, která souhlasila s tvým početím, a která tě s takovou lás-
kou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, člověka pevné víry, který o tebe a tvou mat-
ku pečoval a byl vám oběma statečným ochráncem, tě prosím za toto nenarozené dítě, 
které jsem duchovně adoptoval(a), a které je v nebezpečí zabití v lůně své matky. Pro-
sím, dej jeho rodičům lásku a odvahu zachovat svému dítěti život, který jsi mu daroval 
ty sám. Amen. 

V neděli 31. 5. na Slavnost Seslání Ducha svatého budou mše svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
 P. Jacek Brończyk
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 17. května na pronásledované křesťany: Lubník 3.870; Tatenice 3.760; 
Hoštejn 4.050; Kosov 730 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici mimořádně v sobotu 30. května 
v 17.00 hod. 

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z  neděle 17. 5. na pronásledované křesťany: Zvole 5.950; Rájec 3.780; Jestřebí 
4.300 Kč. DARY: pronásledovaným křesťanům ve světě 7.000, na Radio Proglas 2.000; na 
TV NOE 2.000; na „Cestu 121“ 2.000 Kč.

Nedělní bohoslužby pokračují  pravidelně vigilií v sobotu v 17.00 hod. v Rájci U Antoníč-
ka, v neděli pravidelně v 8.30 na hřbitově v Jestřebí, ve farním kostele v 10.15 hod. a tuto 
neděli v Pobučí v 15.00 hod. 

ZVOLSKÁ  ČTYŘKA  INFORMUJE
Akce „podlaha ve farním domě ve Zvoli“ 
se povedla, děkujeme všem pomocníkům, 
kteří přišli. Podařilo se odstranit staré par-
kety, desky, trámy a zárubně a odvézt je, 
dále uklidit vnitřní i  venkovní prostory 
a rozebrat část kamenné zdi pro průchod 
kolem domu.
Následující úterý brigáda nebude. 
Další krok, který nás čeká,  je vyvézt ma-
lým nakladačem kameny z podlahy. Potřebujeme se také zbavit stavební suti před domem. 
Děkujeme za dary na stavbu Komunitního centra a za modlitbu za toto dílo. 
Info „JAK MOHU POMOCI“ je na www.zvolska4.cz nebo na facebooku.   
 předseda spolku Z4 Tomáš Čvančara, mobil: 732 7463 45

Minulé, zarezervované úmysly mší svatých, zapsané v kalendáři v zákristii ve Zvoli na ter-
míny od 14. 3. do 16. 5., z důvodu celostátní karantény neodsloužené, bude možno po do-
hodě odsloužit v nových termínech jak ve Zvoli, tak v Rájci či Jestřebí.

farnost  maletín              farnost  maletín

Příští neděli o  Letnicích 31. května bude v  kostele sv. Mikuláše v  Maletíně mše svatá 
v 15.00 hod. a další neděli, první v červnu, také v15.00 hod. 

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP. 
Pila v Postřelmůvku pilně zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně. 
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy, či řezivo na pergolu nebo ce-
lou 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
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Sbírky z  neděle 17. 5. na pronásledované křesťany: Zábřeh 17.953; Rovensko 857;  
Postřelmůvek 1.660; Hněvkov 610 Kč. 

DARY Zábřeh: na pronásledované křesťany 4.000; dary na účet farnosti pro pronásledo-
vané křesťany 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč 

charitativní služba církve v děkanátu
POSTNÍ ALMUŽNA aneb „Kam s postní kasičkou?“ 
V době karantény bylo sbírání kasiček z farností kompli-
kovanější. Ale nyní, kdy se již můžeme setkávat ve spole-
čenství při bohoslužbách, můžete vaši krabičku donést do 
svého kostela. Z nich budou v týdnu od 1. 6. odváženy na 
Charitu. Máte-li však cestu do Zábřeha, můžete krabičku 
donést na recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15) v pracovní 
dny od 7 do 16.30 hod. a to do pátku 5. 6. Označte ji, pro-
sím, názvem své farnosti. Letošní výnos bude určen na po-
moc s mimořádnými výdaji na koronavirovou pandemii. 
Děkujeme, že takto vnímáte potřebnost naší práce a váží-
me si i všech dalších aktivit, jimiž nám pomáháte – dobro-
volnickou pomocí i modlitbami za potřebné a naši práci.

* * *
Prázdniny tu budou velice rychle a  v  brněnském Centru nadě-
je a  pomoci (CENAP) se opět připravuje pro dospívající dív-
ky oblíbený týdenní kurz „Být sama sebou“, tentokrát v  termínu  
27. 7.–31. 7. 2020. 
Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících dívek, 
pomáhá jim uvědomit si svoji jedinečnosti. Etické hodnoty jsou před-
kládány v souladu s morálním učením katolické církve. 

Přihlášky a informace jsou na https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1

DOVOLENÁ V SEMINÁŘI 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubyto-
vací 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,

2 lůžko/noc/osoba 300 Kč, 
4 lůžko/noc/osoba 200 Kč.

Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu.


