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SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
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 118

Toto je den, který učinil Pán, jásejme
a radujme se z něho!

1: Sk 10,34a.37-43
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Kol 3,1-4
příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen
od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš
miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke
hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že
tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do
hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna.
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě,
neležela u těch pruhů plátna, ale složená
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten
druhý učedník, který přišel ke hrobu první,
viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu,
že Ježíš musí vstát z mrtvých.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE

Pán chce vstát z mrtvých v těch, kdo pohřbili naději.
Z homilie papeže Františka při velikonoční vigilii (15. 4. 2017).
„Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat
se na hrob“ (Mt 28,1). Můžeme si představit, jak šly... typickým krokem těch, kdo kráčejí
na hřbitov, v bezradné skleslosti, ochablým krokem těch, kteří nejsou schopni uvěřit, že to
všechno skončilo takto... Můžeme si představit jejich pobledlé tváře, po nichž stékají slzy...
a otázku: copak může Láska zemřít?
Zapojíme-li svoji představivost, objevíme v tvářích těchto žen tváře mnohých matek a babiček, dětí i mladých lidí, na něž doléhá tíže mnohé nelidské nespravedlnosti. Spatříme v jejich tvářích odraz všech těch, kteří v ulicích města pociťují bolest bídy, vykořisťování a obchodování s lidmi. Spatřujeme v nich také tváře těch, kteří zakoušejí pohrdání, protože jsou
imigranti, sirotci bez vlasti, domova a rodiny. Jsou to tváře všech těch, kteří ve své bolesti
kráčejí ulicemi města a vidí ukřižovanou důstojnost.
Ve tváři těchto žen jsou tváře mnohých, najdeme v nich možná i svoji tvář. Jako ony můžeme pocítit pobídku jít a nevzdávat se před skutečností, že věci musejí takto končit. Nosíme
v sobě příslib a jistotu Boží věrnosti. A také naše tváře vypovídají o zraněních, o mnoha nevěrnostech – našich i těch druhých – o pokusech a prohraných zápasech. Naše srdce ví, že
věci mohou být jiné. Můžeme si však nepozorovaně zvyknout na soužití s hrobem, s frustrací. Můžeme dokonce dojít k přesvědčení, že takový je zákon života. Takové jsou často
naše kroky, naše chůze se podobá chůzi těchto žen, vyjadřující něco mezi touhou po Bohu
a smutnou rezignací. Neumírá jenom Mistr, spolu s ním umírá naše naděje.
„V tom nastalo velké zemětřesení“ (Mt 28,2). Znenadání pocítily ony ženy otřes, něco
a někdo otřásl půdou pod jejich nohama. Někdo jim znovu vyšel naproti, aby jim řekl:
„Nebojte se“, ale tentokrát dodal: „Byl vzkříšen, jak řekl!“ „Na kříži zdrcený, zdeptaný
a zničený život se probral a znovu začíná pulsovat“ (Romano Guardini). Puls Vzkříšeného je tím, co nám bylo darováno a žádá od nás, abychom jej rozdávali jako proměňující
sílu, jako kvas nového lidství. Vzkříšením Kristus nejenom odvalil kámen od hrobu, ale
chce také odstranit všechny bariéry, které nás uzamykají do našich
neplodných pesimismů, vykalkulovaných myšlenkových světů,
které nás vzdalují životu, do našich nutkavých snah po bezpečnosti a neúměrných ambic schopných zahrávat si s důstojností
druhých.
Bůh nám znovu vychází vstříc, aby ustanovil a upevnil novou dobu, čas milosrdenství. Toto je příslib daný navždy,
takto Bůh překvapil svůj věřící lid: raduj se, protože tvůj život má v sobě zárodek zmrtvýchvstání, nabídku života očekávajícího probuzení.
A to je to, co nás tato noc vybízí hlásat: Tep Zmrtvýchvstalého, Kristus žije! To je to, co změnilo krok Marie
Magdalské a druhé Marie a způsobilo, že rychle odešly od
hrobu a běžely o tom podat zprávu (srov. Mt 28,8); to je to,
co je nutí vrátit se na začátek, vracejí se do města setkat se
s ostatními.
Přeložil Milan Glaser
(S úpravami převzato z http://www.radiovaticana.cz.)
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SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Ať moc Kristova vzkříšení
– chlad zloby, strachu a nenávisti –
v lásku promění. Přejeme Vám osobní
setkání s tím, který je Živý... Aleluja!
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.
POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Ještě tuto neděli i v pondělí 5. 4. 2021 Vás zveme k PUTOVÁNÍ ZA
KŘÍŽKY. Mapka s jednotlivými zastaveními spolu s tajenkou, kterou během Vašeho putování doplníte, je 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 radost z Velikonoc a nového začátku.
Vaše Hnízdo

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
příští neděli 11. dubna
Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích – „druhá neděle velikonoční“ nazývá
Bílá neděle – „Dominica in albis“.
Tento den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat – symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale novou zář, která jim byla udělena, měli uvádět do své
každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který v nich Pán zažehnul, měli pečlivě střežit, aby
tak do našeho světa vnášeli něco ze zářivosti a dobroty Boží.
Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství: ve slovu „milosrdenství“ spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově interpretované
celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou
naprosto odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost
Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které
nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby
toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství
Boha.
www.pastorace.cz
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VÝZNAMNÝ ROK 2021
Kromě již výše (a dříve) připomínaných oslav sv. Josefa si v naší církvi letos připomínáme ještě 4 další významné osobnosti. Především sv. Ludmilu, která zemřela před 1100 lety
a 40 let od vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy. A dále ctihodného sluhu
Božího arcibiskupa Stojana, který nastoupil do úřadu arcibiskupa právě před 100 lety; byl
nejen obnovitelem Velehradu a Hostýna, ale i náboženského života Moravy. (Působil i ve
Svébohově a ve Štítech.)
KONFERENCE O EVANGELIZACI byla 13.–14. listopadu byla on-line. Na YouTube si
můžete poslechnout přednášky, které zde proběhly:
https://www.youtube.com/channel/UCXPjHC0QyOOWjjNMd1028hA
NEJVĚTŠÍ PŘÍBĚHY VŠECH DOB
Vytvořená skupina pěti her s názvem „Největší příběhy všech dob“ si klade za cíl ukázat Bibli jako zdroj moudrosti a poznání. Bez nadsázky můžeme prohlásit, že životní příběhy vybraných biblických osob ovlivnily dějiny lidstva.
Tyto biblické osobnosti přibližujeme dnešnímu člověku v nové, zajímavé formě. Jednotlivé
příběhy jsou předkládané v podobě interaktivních elektronických her, které lze spustit pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace GEOFUN, kde hry po stažení do mobilní
aplikace fungují oﬄine.
A jaké příběhy jsou aktuálně k dispozici?
„Může jeden člověk zachránit celý národ?“ je název hry,
kterou provází královna Persie Ester. Být královnou není
snadná věc, zejména když
musí řešit úkol, jak zachránit
národ, ze kterého sama pochází. Ve druhé hře „Co zaseješ, to také sklidíš“ společně s Jákobem lze prožít jeden
z velkých příběhů izraelského
národa a pomoci při řešení životních situaci, které ho potkávaly na jeho životní pouti. Víra
je důvěra v to, co člověk doufá, a jistota v to, co nevidí. Víra prochází zkouškou, když člověk
podléhá třeba pochybnostem či strachu. Jak na to, aby víra byla opět pevná? To prozradí
průvodce Petr, původně Šimon, v pořadí již třetí hře „Petrův zdar“. Život přináší různé situace, někdy také kotrmelce a zvraty. Je důležité, aby z těchto situací člověk vyšel posilněn.
Ve hře „Jak jsem oslepl a uzřel“ lze zjistit, co přinesl světu život Saula neboli Pavla z Tarsu.
Není na světě známější příběh, než ten, který vypráví Marie, žena tesaře Josefa, v další hře
„Můj syn Ježíš“. Je o jejím synu – Ježíši, který je bez pochyby nejznámější osobou na světě.
Vznik her financovala Česká biskupská konference. Zástupci a spolupracovníci Katechetické sekce této organizace se aktivně podíleli na vytváření scénářů. Obsah her primárně vychází z Bible.
Všechny vytvořené hry jsou volně dostupné bez nutnosti registrace.
Odkazy: webová prezentace s možností spuštění her:
www.schoolfun.cz/nejvetsi-pribehy-vsech-dob.
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červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY z neděle 28. března: Červená Voda 2.427; Písařov 988; Jakubovice 405; Janoušov
780 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
SBÍRKY z neděle 28. března: Klášterec 1.600; Svébohov 2.150; Jedlí 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

tatenicko

tatenicko

tatenicko

SBÍRKY z neděle 28. března: Lubník 2.140; Tatenice 1.670; Kosov 500; Hoštejn 1.230 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Změny v začátcích mší svatých v období letního času:
– v Lubníku ve středy bude bývat mše svatá v 18.30 hod.
– v Tatenici o pátcích také v 18.30 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

SBÍRKY z neděle 28. března: Štíty 970; Cotkytle 830 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 11. 4. 2021
Mše svatá v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.
Neděle 18. dubna – bohoslužby pro děti a účelové sbírky:
Mše svatá v Horních Studénkách v 7.30 hod., při ní sbírka na opravy
Štíty – mše svatá v 9 hod., sbírka na potřeby farnosti
Cotkytle – mše svatá v 11 hod., při ní sbírka na opravy
Adorační den farnosti Štíty
je v pondělí 19. dubna od 15 hod. do 18 hod.
Zapište se vzadu v kostele na seznam adorujících.

farnost zvole

P. Jacek Bronczyk

farnost zvole

Ve Zvoli byla sbírka z neděle 28. března 12.150 Kč a dar na komunitní centrum 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. 
P. František Eliáš

BOHOSLUŽBY
Velikonoční pondělí – mše svatá v 8.30 a v 10.15 hod.
Ve velikonočním oktávu od úterý až do soboty 10. dubna budou ve Zvoli slaveny mše svaté v 17.40 hod.

maletín

maletín

maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 4. dubna i příští neděli 11. dubna
v 15.00 hod.
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lošticko

lošticko

lošticko

SBÍRKY z neděle 28. března: Loštice 3.100, z pohřbu Václava Směšného 3.363, dary na
kostel 5.000 a 200 Kč; Moravičany 2.649 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Tuto neděli 4. dubna bude v našich farnostech sbírka na misijní společenství v Lošticích,
příští neděli 11. dubna na kněžský seminář.
MŠE SVATÉ O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ: Loštice 8.00, Moravičany 8.00, Palonín
11.00 a Bílá Lhota 11.00 hod.
 Večerní mše svaté budou v období letního času začínat v 18.00 hod.
 Zamyšlení nad Desaterem, které jsme rozebírali v průběhu půstu, tak jak je zpracoval
P. Ján Jakubovič, můžete najít na stránce www.misievefarnosti.cz
 Papírové schránky „postničky“ přineste do sakristie kostela, nebo na faru, nejpozději
do příští neděle – neděle Božího milosrdenství. Výtěžek postní almužny jde tradičně na
podporu dětí a mládeže v děkanátu.
 27. března 2021 začalo sčítání lidu, na vývěsce si můžete přečíst výzvu biskupů ke sčítání


ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ – V RODINÁCH
Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou
apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko
čiňte ke slávě Boží.“ (1 Kor 10,31) Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme
před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy.
Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny. Úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.
Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Ať má
před vámi bázeň a strach veškerá zemská zvěř, všichni nebeští ptáci, všechno, co leze po zemi,
i všechny mořské ryby. Odevzdávám je do vaší moci. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám
k jídlu, všechno vám dávám právě tak jako zelené rostliny. Gn 9,1–3
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty
všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary, které mají sloužit
k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby
všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Požehnané svátky Velikonoční ať jsou všem časem nejen radosti z naplněných Božích
příslibů, ale i časem naděje pro věci budoucí, které jsou bezpečně v Božích rukou.
Zároveň upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se starali o přípravu a průběh obřadů.
kněží děkanátu
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MODLITBA ZA VNITŘNÍ SVOBODU OD STRACHU

(modlitba byla vysílána na TV NOE před mší svatou v neděli 21. března)
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám. Mám tebe a své blízké, které jsi
mi dal. Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život a mohu za tebou přijít se vším, co
mě tíží. Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem, a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím
každodenně zápasím.
Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, strachy a úzkosti.
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých, od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby, od katastrofických scénářů budoucnosti.
Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.
Daruj mi, prosím, vnější i vnitřní svobodu, abych neměl strach stýkat se se svými
bližními, abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí, abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe, a ze strachu nezapomněl žít.
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“
Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj. Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a úzkosti a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou, dej nám, prosím, tu milost, abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.
Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím
tě, chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy, odvádí
nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost,
dobrotu a lásku.
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé
blízké od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem, ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám. Amen.
Vojtěch Kodet, 3. 10. 2020
zdroj https://vojtechkodet.cz
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NA SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ
SBÍRKY z neděle 28. března: Zábřeh 12.964; Rovensko 1.271 Kč.
Dary: na TV NOE 1.000 Kč; dary na účet farnosti 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
POSTNÍ ALMUŽNA aneb „Jak s postní kasičkou?“
Je to teprve nedávno, co jsme vstupovali do postní doby a přemýšleli nad tím, jak dobře nadcházející čas využijeme. Jednou z možností
se nabízela i aktivita Postní almužny. Ta nyní končí. Krabičky s obsahem vašeho „postního snažení“ můžete od 2. neděle velikonoční
nosit do svých kostelů nebo také na recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15; v pracovní dny v době od 7 do 16.30 hod.) Krabičky, prosím,
označte názvem své farnosti.
Díky této aktivitě můžeme v rámci „Stipendijního fondu“ formou
nevratné finanční výpomoci podporovat studium a další osobnostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z vícečetných, neúplných a sociálně
slabých rodin. Pokud i vy o takto potřebných ve svém okolí víte, dejte nám o nich, prosím,
vědět. Děkujeme vám.
ZVEME VÁS NA POUŤ.
Ano! Čtete dobře. I v této době! Jako každý rok, i letos totiž zahajujeme
velikonoční MODLITEBNÍ pouť po farnostech, kde hoří paškál vyrobený
v palonínské dílně sociálního podniku REPARTO Zábřeh s. r. o. (dceřiné
firmy Charity Zábřeh). Pouť uskutečníme po farnostech České republiky,
Slovenska a Rakouska (seznam farností bude uveden na webu naší Charity). Prosba za tyto farnosti, kde paškály – které vznikají prací lidí s postižením – hoří, jsou bonusem, který ke každé odesílané zásilce každoročně
rádi a zdarma „přibalujeme“. Chcete-li se zapojit a ve velikonoční době
svou modlitbou naši aktivitu podpořit, ozvěte se pastorační asistentce Janě
Skalické (email: pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz; tel: 736 509 431).
Můžete k této aktivitě povzbudit i známé, kterým sice ubývají fyzické síly,
ale přesto by ještě chtěli - dle svých možností - někde pomoci. Děkujeme!
KATOLICKÝ TÝDENÍK
Velikonoční zamyšlení arcibiskupa Jana Graubnera:
Celým světem letí očekávaná zpráva. Ne, není to zpráva, že končí pandemie, nýbrž zpráva,
že ukřižovaný Kristus žije.
Téma: Vyznání víry Víra a její vyznání patří k sobě.?
Dante Alighieri – prorok naděje
Modlitby matek. Stačí, když se domluví dvě maminky.
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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