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KVĚTNÁ NEDĚLE
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se
a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 22

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

1: Iz 50,4-7
Ordinárium: Latinské č. 509

2: Flp 2,6-11
příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mk 15,1-39

Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý
plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu.
Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase
jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali.
Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem
– otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu
Lebka.
Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili
ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si
kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho
provinění hlásal nápis: „Židovský král“. Zároveň s ním ukřižovali
dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici.
Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase
vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“
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Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl,
sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli
a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni.
Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože
můj, proč jsi mě opustil?“
Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom:
„Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“
Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled.
Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom
naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn
Boží!“
K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
„Pilát chtěl lidu vyhovět.“ Ale Ježíš nás miluje. Nestačí jednat populárně a líbivě. Je třeba
vést k plnosti dobra. A to i za cenu křížové cesty.
Na kříži Ježíš začíná recitovat Žalm 22 jako žalm obrovské bolesti, ale i víry a naděje ve
vzkříšení. Bůh vítězí!
www.vira.cz
POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Od Květné neděle, tj. 28. 3. 2021 do pondělí 5. 4. 2021 Vás zveme k PUTOVÁNÍ ZA
KŘÍŽKY. Jsou tu dlouhá léta mezi námi, a my jsme je míjeli... a možná právě teď je čas...
zastavit se. Zvolili jsme v Zábřehu jen ty kříže, které jsou blízko obydlí, abyste mohli vyrazit
na tuto pouť, cestu, bojovku celé rodinky, i prťata, nebo babičky.
Mapka s jednotlivými zastaveními spolu s tajenkou, kterou během Vašeho putování doplníte, bude k rozebrání
jak v kostele sv. Bartoloměje (před mříží), tak i na okně
Hnízda (vedle vchodu). Na cestu si s sebou vezměte
tužku.
Rádi se na našem facebookovém profilu pokocháme fotkami z Vaší cesty za křížky. Informace jsou i na
www.hnizdozabreh.cz.
Za všechny z Hnízda Vám přejeme požehnaný zbytek
postní doby a radost z Nového začátku.
Vaše Hnízdo
KŘÍŽOVÁ CESTA ONLINE
Animátoři Zábřeh zvou na online křížovou cestu, která
se bude konat ve středu 31. března v 19 hodin. Nepůjde
o živý přenos z kostela, ale videohovor, ke kterému bude
možné se připojit prostřednictvím odkazu na našem webu
mladez-zabreh.webnode.cz nebo na Facebooku Mládež
Zábřeh. Není třeba se bát, je žádoucí, aby měli účastníci
po celou dobu vypnuté kamery a mikrofony, půjde tedy
spíše o „videohovor“ Přijměte pozvání ke společné modlitbě a spojme se alespoň virtuálně.
Na všechny se těší organizátoři :)
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SVATÝ TÝDEN

 V úterý 30. března od 16.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje velký úklid před Velikonocemi.
 Ve středu 31. března od 8.00 do 18.00 hod. je ZPOVĚDNÍ DEN za účasti zpovědníků zábřežského děkanátu.

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

Zelený čtvrtek – od 15.00 hod. tichá adorace s možností zpovědi a přijetí Eucharistie, v 18.00 hod. mše
svatá, po skončení mše svaté, do 20.30 hod., tichá adorace v Getsemanské zahradě
Velký pátek – od 7.00 hod. bude kostel sv. Bartoloměje otevřený k soukromé adoraci, v 15.00 hod. pobožnost křížové cesty, od 16.00 hod. možnost přijetí Eucharistie, velkopáteční obřady v 18.00 hod., po
skončení obřadů, do 20.30 hod., adorace u Božího
hrobu.

Bílá sobota – od 7.00 hod. bude kostel sv. Bartoloměje otevřený k soukromé adoraci, Slavnost Vzkříšení
– velikonoční vigilie v 18.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 4. dubna
– mše svaté 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00 hod.
Pondělí velikonoční – mše svaté 7.00 a 8.30 a 10.00 hod.
BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TRIDUA budou letos slaveny s omezeným počtem
účastníků. Prosíme vás proto, abyste se do archů na bohoslužby nezapisovali na všechny
dny tridua, ale umožnili účast i ostatním.
Doporučujeme využít možnosti soukromé návštěvy kostela, zejména „Božího hrobu“ na
Velký pátek a Bílou sobotu. Kostel bude otevřený do 20.30 hod.
Ke všem bohoslužbám velikonočního tridua se můžete
připojit online na webové stránce farnosti Zábřeh.
DOMÁCÍ LITURGII VELIKONOČNÍHO TRIDUA najdete na stránkách farnosti. Pro mnohé z vás může být z nejrůznějších důvodů účast na liturgii v kostelích nedostupná. Proto,
podobně jako v loňském roce, nabízí podněty, jak prožít domácí
liturgii Velikonoc.
VEČER CHVAL
V neděli 4. dubna (Boží hod velikonoční) si můžete od 20.00 hod.
pustit online CHVÁLOVÝ VEČER, který hudebně doprovodí
chválová kapela pod vedením Tomáše Velzla.
Pojďme společně oslavit vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista!
Těšíme se na Vás!
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UŠATÝ JOSEF A JINÉ OBJEVY

(psáno pro Katolický týdeník)
Není to tak dávno, co si Katka Lachmanová na stránkách Katolického týdeníku posteskla,
že najít obraz sv. Josefa opravdu „na úrovni“ je
téměř nadlidský úkol. Připomněla mi tím moje
šťastné objevy, ke kterým jsem přišel jak slepý
k houslím.
K prvnímu došlo v katedrále v Toledu, kam
jsem se vypravil s přáteli za uměleckými klenoty
malíře El Greca. Právě „jeho“ Josef je mi dodnes
nejbližší. Mladý, s pastýřskou holí v ruce. Malý Ježíš v červených šatech se k němu tulí, jako by se
styděl a chtěl se schovat za tátovu suknici. Z Josefa vyzařuje zvláštní vnitřní světlo, dokonce bych
řekl vznešenost, a současně otcovská něha.
Ta je ještě zřejmější na obrazu Svaté rodiny,
který pochází rovněž od El Greca: Maria kojí Ježíška, sv. Anna ho přitom hladí po hlavičce a Josef ho lechtá na patě. Veškerá pozornost, láska a něha se soustředí na toho „svatého
drobka“. Úplná mystika každodennosti. Právě takový Josef mi přijde nějak hluboce pravdivý.
Josefa docela jiného druhu jsem naopak objevil v muzeu kláštera v Ávile. Když jsem tam
ve vitríně zahlédl tmavou bustu světce s ušima jak Barack Obama, hned mne napadlo, jestli
to není on – totiž „ušatý“ Josef svaté Terezie. Její spolusestry kolem něj prý chodily po špičkách. Měly podezření, že všecko, co se v klášteře šustne, slyší a Terezii to po jejím návratu
z cest hned řekne. Jak jinak by se to matka představená, velká ctitelka nazaretského tesaře,
mohla dozvědět? Tohle pojetí sv. Josefa mě vždycky pobaví, když si na něj vzpomenu. Ale
říkám si, že je na něm také kus pravdy: Josef má „ušaté srdce“. Slyší naše prosby a přimlouvá se za nás.
A nakonec – musím přiznat – jsem udělal ještě jiný objev. Vzal jsem totiž na milost
i ono poněkud sladké a někdy kýčovité zobrazení sv. Josefa, které je v našich končinách
nejrozšířenější: to s Ježíškem v náručí a lilií či rozkvetlou holí v ruce. Není to nakonec
přesné vyjádření toho, kým Josef ve své nejhlubší identitě byl? Dobrý táta a milující manžel. V jedné ruce má dítě a v druhé kytku pro manželku. Co by za to dnes kdejaká Maruška dala...
P. Karel Skočovský
ROK RODINY. Slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny
Amoris laetitia. 19. březen je zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu. Zvláštní rok věnovaný rodině
a manželství bude završen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022.
Vnímáme velkou touhu po rodině, ale zároveň také mnoho obav před volbou manželství.
„Tento rok je příležitostí, abychom dali podnět k rozvoji pastorace rodin. Nikoli „pastorace selhání“, jak říká Svatý otec v Amoris laetitia, ale pastorace, která by dokázala aktivovat
krásu svátosti manželství a křesťanských rodin tak, aby se tato krása stala čitelná pro děti
a mladé, aby pro ně byl dar manželství přitažlivý; pastorace manželského svazku, jak ji nazývá papež František.
4

červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY z neděle 21. března: Červená Voda 1.728; Písařov 1.265; Jakubovice 390 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
SBÍRKY z neděle 21. března: Klášterec 4.400 na restaurování obrazu; Svébohov 6.600 na
opravy; Jedlí 4.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

lošticko

lošticko

lošticko

SBÍRKY z neděle 21. března: Loštice 2.796 + dary 10.000, 1.000 a 500 Kč, Na rekonstrukci
osvětlení jsme ve sbírkách za poslední tři neděle vybrali 8.681 Kč + dary 50.753 Kč, dohromady 59.434 Kč. Moravičany 2.649 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Zamyšlení nad Desaterem, které jsme rozebírali v průběhu půstu, tak jak je zpracoval
P. Ján Jakubovič, můžete najít na stránce www.misievefarnosti.cz
 27. března 2021 začne sčítání lidu, na vývěsce si můžete přečíst výzvu biskupů ke sčítání
LOŠTICE
 Kdo máte možnost přinést zelené listy na výzdobu Božího hrobu a kostela, prosím, přineste je do úterý Velkého týdne.
 Na Bílou sobotu vás zveme na společnou modlitbu ranních chval s modlitbou se čtením.
Začínáme 9.30 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích. Po skončení ranních chval pokračuje adorace u Božího hrobu.
 Chceme vás informovat, že tento čas omezené pastorace využíváme také na malou rekonstrukci naší loštické fary. Před měsícem a půl jsme začali s výmalbou farní kapličky.
Pak se předělávala elektroinstalace na přízemí tak, abychom na ni mohli udělat revizi.
Upravili a vyvložkovali jsme komín a přenesli na faru kamna z Prokopky, kam jsme zakoupili několikrát výkonnější, aby se Prokopka nemusela vytápět celou noc před každou
akcí. Teď malujeme schody, chodby a některé místnosti v přízemí fary. Nešťastnou náhodou nám před několika dny od svíčky ohořela dřevěná polička se sochou Panny Marie
a židle pod poličkou v nově vymalované kapličce. Děkujeme Panně Marii za ochranu, že
nechytly parkety nebo oltář. Komín a nová kamna jsme financovali z daru naší Misijní
komunity, ve výšce 53.958 Kč. Ostatní náklady jsou velmi
vyčerpávající. Nejnáročnější byla elektroinstalace včetně
nové rozvodnice, přívodu a revizní zprávy. Zaplatili jsme
přes 55 tisíc korun a pracovali jsme tři týdny. Proto i nadále děkujeme za vaši podporu.
MORAVIČANY
V Moravičanech na Bílou sobotu začne adorace u Božího hrobu ve 14.00 hod.
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tatenicko

tatenicko

tatenicko

SBÍRKY z neděle 21. března: Lubník 1.840; Tatenice 1.950; Kosov 580; Hoštejn 1.100 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BOHOSLUŽBY ZELENÉHO ČTVRTKU A VELKÉHO PÁTKU
Lubník 16.00, Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

SBÍRKY z neděle 21. března: Štíty na potřeby farnosti 1.640 + dary 1.000 a 3.000; Cotkytle
na opravy 2.550; Horní Studénky na opravy 3.520 + dar na opravy 5.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
28. 3. Květná neděle mše sv. jako obvykle v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech
v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod. přede mší sv. žehnání ratolestí, doneste si je sebou.
ŠTÍTY
1. 4. Zelený čtvrtek mše svatá a obřady v 18 hod.
2. 4. Velký pátek křížová cesta v 15 hod., obřady v 18 hod.
3. 4. Bílá sobota adorace u Božího hrobu od 10 do 15 hod., dary do pokladny na Boží hrob,
vigilie vzkříšení ve 20 hod.
4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 9 hod., při ní žehnání pokrmů
5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 9 hod.
HORNÍ STUDÉNKY
1. 4. Zelený čtvrtek mše sv. a obřady v 16 hod.
2. 4. Velký pátek křížová cesta v 15 hod., obřady v 16 hod.
3. 4. Bílá sobota, adorace u Božího hrobu od 10–15 hod., dary do pokladny na Boží hrob,
vigilie vzkříšení v 18 hod.,
4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 7.30 hod, při ní žehnání pokrmů
5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 7.30 hod.
COTKYTLE
3. 4. Bílá sobota, adorace u Božího hrobu od 10–15 hod., dary do pokladny na Boží hrob
4. 4. neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 11 hod. při ní žehnání pokrmů a sbírka na kněžský seminář.
5. 4. Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 11 hod.
Od Velkého pátku se v našich farnostech, půl hod. před obřady a mší sv. budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství až do soboty před nedělí Božího milosrdenství.
Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude ve farnostech sbírka na kněžský seminář

Jacek Brończyk

Blahopřejeme

k 80. narozeninám paní Anežce Janků z Horních Studének.
Vyprošujeme jí Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví do dalších let.
členové živého růžence a členové Schönstattského společenství
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farnost zvole

farnost zvole

Ve Zvoli sbírka z neděle 21. března 8.450 + dar na Haiti 3.000, na novou zpovědnici
1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek – mše svatá v 18.00 hod., po skončení mše adorace do
20.30 hod.
Velký pátek – pobožnost křížové cesty v 9.00 hod., obřady Velkého pátku v 15.00 hod., po skončení obřadů individuální adorace do 20.30 hod.
Bílá sobota – meditace o smyslu kříže v 9.00 hod., možnost individuální
adorace 9.30 až 20.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše svaté: 5.15, 8.30, 10.15 hod.
Pondělí velikonoční – mše svaté v 8.30 a v 10.15 hod.

maletín

maletín

maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 28. března i příští neděli 4. dubna
v 15.00 hod.

Na VELKÝ PÁTEK začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Novéna k Božímu milosrdenství začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční, nedělí Božího milosrdenství.
„V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“ (Deníček, 699).
Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, která se modlí na obyčejném růženci, každý den na jiný úmysl.
Korunka k Božímu milosrdenství
Na začátku: Otče náš... Zdrávas Maria... Věřím v Boha...
Na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího
Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu: pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na zakončení (3x): Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.
Každý den se modlíme na jiný úmysl:
PÁ – Za celé lidstvo, zvlášť za všechny hříšníky; SO – Za kněze, řeholníky a řeholnice;
NE – Za všechny věrné křesťany; PO – Za pohany
a ty, kteří Ježíše ještě neznají; ÚT – Za bloudící ve
víře; ST – Za děti a duše pokorné a tiché; ČT – Za
ctitele Božího milosrdenství; PÁ – Za duše v očistci.
SO – Za vlažné duše.
Více na internetových stránkách např.
https://modlitba-navlne.signaly.cz/1603/novena-k-bozimu-milosrdenstvi
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NA SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ
SBÍRKY z neděle 21. března: Zábřeh 13.212; Rovensko 940 Kč.
Dary: na Mary’s Meals 1.000, na Proglas 500, na TV NOE 500, na potřeby farnosti 5.000 Kč.
Dary na účet farnosti: 3.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 – VÝSLEDEK

Do letošní netradiční Tříkrálové sbírky, která u nás proběhla celá v online prostoru, jste přispěli 322.460 Kč. Děkujeme vám za vaše dary. Ve srovnání s ostatními Charitami diecéze je znát, že
jste se výzvy virtuální koledy zhostili velice zdatně a také jste v tomto netradičním způsobu darování dokázali pomoci i svým blízkým. Výsledek sice není takový, jako když vás navštíví koledníci
osobně, ale všichni víme, že to možné nebylo (a doposud vlastně také není). Věříme, že příští rok
už vám koledu zazpíváme u vašich domovů.
V kontaktu s námi ale můžete být stále – ozvěte se, kdykoliv budete potřebovat sami pomoci, poradit, otestovat se nebo když uvidíte, že pomoc potřebuje někdo ve vašem okolí.
Můžete nás i podporovat: finančně, pomocnou rukou, modlitbou.
Děkujeme a přejeme vám krásné a požehnané dny.

NOVINKA – PRODEJ ANTIGENNÍCH TESTŮ
Pro regionální firmy, živnostníky a úřady, na které aktuálně dopadá povinnost testovat své
zaměstnance, jsme pořídili a naskladnili zásobu antigenních testů. Jednoduchým způsobem
se testuje vzorek slin, pracují s předepsanou citlivostí, vyhovují všem podmínkám MZČR
pro laické sebetestování bez přítomnosti zdravotníka.
Nabízíme balení po 20 kusech nebo menším s 5 kusy, které je vhodné např. do rodiny, pro
domácnost. Všechny komponenty jsou balené samostatně a lze je tak jednoduše rozdělit
mezi jednotlivé testované osoby bez nutnosti např. půjčovat si mezi sebou lahvičku reakčního pufru. Testy lze zakoupit kdykoliv ve všední dny v recepci Charity Zábřeh, už od jednoho
balení za velmi nízkou cenu 100 Kč/ks. Více informací na webu www.charitazabreh.cz. U firem lze uplatnit příspěvek státu 60 Kč/provedený test v podobě slevy na zdravotní pojištění.


KATOLICKÝ TÝDENÍK 13. Mons. Tomáš Halík se zamýšlí nad tím, co všechno vidíme
v zrcadle Kristova kříže. Lidskou zlobu a krutost? Plody náboženství, které odmítlo Boha
lásky? (str. 10, spiritualita)
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.050 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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