
1

2. 5. 2021
Ročník XXVIII. číslo 18

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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

Žl 22 Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shro-
máždění

1: Sk 9,26-31 2: 1 Jan 3,18-24 Ev. Jan 15,1-8
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest 
na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ješ-
tě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám 
mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ra-
tolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li 
na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstá-
vá ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, ne-
boť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane 
ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, 
seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve 
mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete pro-
sit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj 
Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako 
moji učedníci.“

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti,
které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody
a dosáhnou radostí věčného života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje  po všechny věky věků. Amen



2

K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Zahrada oplývající květinami či úrodou jablek je chloubou každého zahrádkáře. Naopak 
jistě známe řadu míst, kde zahrada sotva vypovídá o péči, možná o zašlé slávě… Jak se to 
stane? Většinou se majitel přestal o zahradu zajímat nebo již nemohl přicházet. 
Vrátíme-li se do duchovního života, nebude problém na straně Pána, ale na straně naší. Jako 
by Pán do „zahrady“ takového srdce nemohl vstoupit, a tak zpustla, osiřela. Základní ref-
rén 15. kapitoly Janova evangelia zní: „Zůstaňte ve mně“. Žít s Bohem znamená, být s ním 
v každodenních starostech, při nákupech, v rozhodování i při odpočinku… A on jedná, pe-
čuje, a pak se dějí zázraky.  www.vira.cz

INICIATIVA SMÍŘENÍ K 400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE 
V sobotu 8. května od 14.30 hod. vás zveme ke sledování televizního přeno-
su TV NOE z Bílé hory, kde proběhne akt smíření mezi katolickými kněží-
mi a protestantskými pastory. 
Připojte se v modlitbě a přeneste tento akt smíření i do vašeho okolí.

TÝDEN PRO RODINU
STŘEDA 12. 5. START od 15.30 hod. do 16.30 hod. od 
klubovny Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
V  rámci Týdne pro rodinu pro vás Hnízdo, Mateřské 
a  rodinné centrum z.s. připravilo dobrodružnou hru 
určenou pro rodinné týmy s názvem Rodinná pohoda 
není náhoda aneb rodina v pohodě, plujeme na vodě. 
Vaše rodina se stane posádkou lodě a splní úkoly na sedmi námořnických stanovištích roz-
místěných po našem městě. Trasa je kočárková, můžete tedy vyrazit i s nejmenšími dětmi. 
Přijďte v námořnickém kostýmu (není podmínkou). Hra se uskuteční za jakéhokoliv po-
časí, námořníci jsou hrdí, silní, odvážní, nebojí se bouřky, žraloků ani pirátů! Přijďte a pro-
žijte aktivní odpoledne se svými blízkými. Hra probíhá za plného silničního provozu, pro-
síme o opatrnost.

5. SEMINÁŘ O  FARNÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUŇKÁCH tentokrát on-line
s návštěvou živé buňky – sobota 15. května 2021, začá-
tek v 8.30 hod. modlitbou chval, předpokládané ukonče-
ní ve 21.00 hod. 
V  jednotlivých blocích vysvětlíme, co vlastně jsou farní 
evangelizační buňky a  jak je rozběhnout také ve vaší far-
nosti, jak spolu s Ježíšem poznávat Boží sen o nás, jak se 
starat o svůj oikos, jak účinně sloužit a žít srdcem skuteč-
ného misionáře ve světě…
Těší se na vás za český národní tým FEB P. Vojtěch Koukal, 
P. Kamil Obr, P. Radek Maláč, David Kasen a mnozí další 
z rodiny farních evangelizačních buněk. 
Na akci je nutné se přihlásit na webu farních evangelizač-
ních buněk www.evangelizacnibunky.cz. (určeno zejména 
pro ty, kteří se o farní buňky zajímají, chtěli by se dozvědět 
něco víc, případně se zapojit).
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
úterý 4. května sv. Floriána
čtvrtek 6. května památka sv. Jana Sarkandera
Pochází ze Skočova v  těšínském Slezsku. Studoval v  Olomouci, 
v  Praze, ve Štýrském Hradci. Svěcení přijal v  Brně. Vzorně pů-
sobil jako farář, naposled v  Holešově. Jeho horlivost byla spoje-
na s důvěrou v Nejsvětější svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť 
za vpádu polských kozáků a byla příčinou záchrany Holešova, ale 

i vzniku křivého podezření. Od nekatolíků byl zatčen, obžalován z velezrady a podroben 
útrpnému právu. Při výslechu naléhali, aby jim Jan prozradil, z čeho se zpovídal Lobko-
vic, marně. Na následky mučení zemřel.
sobota 8. května Panna Maria, Prostřednice všech milostí

KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE 
Měsíc Panny Marie zahájíme i ukončíme mší svatou

u Šubrtovy kaple.
V sobotu 1. května bude slavena mše svatá u Šubrtovy kaple

v 8.00 hod. 

PRVNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST v kostele sv. Barbory je v pondělí 3. května v 18.00 hod.
Od tohoto pondělí budou májové pobožnosti bývat v kostele sv. Barbory vždy v pondělí, 
úterý a ve středu. v 18.00 hod. 
V roce sv. Josefa se nabízí možnost spojit slavení měsíce, zasvěceného Panně Marii, s osla-
vou sv. Josefa, Ježíšova pěstouna a manžela Panny Marie. Modlitbou ke sv. Josefovi můžeme 
zakončit májové pobožnosti. 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ K PANDEMICKÉ SITUACI 
Od pondělí 26. 4. neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodr-
žení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. 
Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či nanoroušku. Látkové 
roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Účastníci si před vstupem 
do vnitřních prostor musí vydezinfi kovat ruce. 
V Zábřeze do odvolání zůstává nedělní mše svatá v 10.00 hod. a možnost nedělní adora-
ce s přijímáním Eucharistie od 16.00 do 18.00 hod. 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 5. KVĚTNA
08.00 – 10.00 hod. P. Władysław Mach SDS
09.00 – 10.00 hod. P. Jaroslav Šima
10.00 – 12.00 hod. P. František Eliáš
12.00 – 14.00 hod. P. Vladimír Jahn
14.00 – 16.00 hod. P. Kristián Libant CM
16.00 – 18.00 hod. P. Alojz Šeliga CM

Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 7. 5. od 15.00 hod.
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11. LETNÍ ŠKOLA BOŽÍHO SLOVA 
Katechetické centrum v Olomouci pořádá v létě první ročník Letní školy Božího slova. Jeho 
téma zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽI-
VOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS. 
Letní škola Božího slova je určena pro nejširší veřejnost, zvláště na ni můžete pozvat starší 
biřmovance, katechumeny a neofi ty, mladé, kteří již odrostli mládežnickým akcím, rodiče 
dětí, jimž se v rámci výuky náboženství a katechezí věnujete. 
Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského se-
mináře v termínu 28.–31. 7. 2021. 
Podrobnější informace naleznete na www.katechetiolomouc.cz. 

Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.

KATOLICKÝ TÝDENÍK 18
Papež vyhlásil růžencový „maraton“ 
Papež zahájí modlitební „štafetu“ za konec pandemie, která po celý 
mariánský měsíc propojí věřící online skrze 30 poutních míst. Mezi 
přizvanými svatyněmi jsou Čenstochová, Medžugorje, Lurdy či Fa-
tima.
Papež modlitební maraton zahajuje v sobotu 1. května v 18.00 hod. K modlitbě se lze připo-
jit v přímém přenosu na Vatican News.  

Roman Joch: Česko vždy patřilo na Západ 
S novými informacemi o vrbětické kauze možná nastal okamžik zlomu, kdy se musíme jako 
země rozhodnout, do kterého civilizačního okruhu chceme patřit. Na Západ, nebo na Vý-
chod?

ČERVENOVODSKO              ČERVENOVODSKO

SBÍRKY z neděle 25. dubna na křesťanská media: Červená Voda 3.010; Písařov 1.357; 
Jakubovice 890; Janoušov 220 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

SBÍRKY z  neděle 25. dubna na křesťanská media: Klášterec 1.800; Svébohov 2.370; 
Jedlí 2.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

SBÍRKY z neděle 25. dubna: Loštice na křesťanská media 4.127 + dary na kostel: 1.000, 
dvakrát 500 a 200 Kč, Moravičany na CM 5.455 Kč (dnes v Moravičanech sbírka na křes-
ťanská media).
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

Blahopřání
Paní Jiřina Hojgrová slaví 65. narozeniny. Do dalších let jí přejí všechno nej-
lepší, Boží požehnání a ochranu Panny Marie členové živého růžence.
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ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

SBÍRKY z neděle 25. dubna na křesťanská media: Štíty 1.700; Cotkytle 885; Horní Stu-
dénky 2.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ K AKTUÁLNÍ PANDEMICKÉ SITUACI
najdete na str.  3 

ŠTÍTY 
 Ve středu 12. května bude mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně v 18 hod. a po 

ní Fatimská pobožnost. 
 Ve čtvrtek 13. května začíná novéna k Duchu Svatému (9 dní).

HORNÍ STUDÉNKY 
 Tuto neděli 2. května po poutní mši svaté, která začíná v 11 hod., 

požehná otec biskup Antonín Basler nově zrevitalizovanou farní 
zahradu.

 Ve čtvrtek 13. května na Slavnost Nanebevstoupení Páně mše svatá 
v 16 hod. Začíná novéna k Duchu Svatému.

COTKYTLE 
 V sobotu 8. května bude v 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností.
 V neděli 9. května v 11.00 hod. poutní mše svatá ve Strážné. 
 Od čtvrtka 13. května začíná novéna k Duchu Svatému.
 V sobotu 15. května bude v Herborticích mše sv. v 17 hod. ze Slavnosti Nanebevstou-

pení Páně. 
 V neděli 16. května v 11.00 hod. bude pouť v Cotkytli

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou v průběhu celého měsíce května vždy ve všední dny po 
mších svatých. P. Jacek Brończyk

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

SBÍRKY z neděle 25. dubna na křesťanská media: Lubník 6.100; Tatenice 2.400; Kosov 
1.540; Hoštejn 1.650 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI. V pátek 14. května v 18.30 hod. bude pro děti slavena v tatenic-
kém kostele mše svatá. Zveme děti i rodiče nejenom z Tatenice. 

POUŤ V KOSOVĚ. V neděli 16. května v 10.00 hod. bude slavena poutní mše svatá ke cti 
sv. Jana Nepomuckého, patrona kaple v Kosově. 
(V Hoštejně bude slavena mše svatá s nedělní platností v sobotu 15. května 18.00 hod.) 

  

Čemu věnujeme pozornost, to zabarvuje všechny oblasti našeho života. Zaměřujeme-li se 
na negativní věci, bude se šířit negativita. Zaměříme-li se na milost, bude se šířit ona. (Ri-
chard Leonard)
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FARNOST  ZVOLE                 FARNOST  ZVOLE

SBÍRKA z neděle 25. dubna na křesťanská media byla ve Zvoli 8.490 Kč. Dar na potřeby 
farnosti 3.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

MĚSÍC KVĚTEN S PANNOU MARIÍ A SV. JOSEFEM, JEŽÍŠOVÝM PĚSTOUNEM 
V rámci roku sv. Josefa, jak ho vyhlásil 8. 12. 2020 papež Franti-
šek, budeme s Pannou Marií a sv. Josefem prožívat májový měsíc. 
Už proto, že 1. květen je v církvi vnímán, jako památka sv. Jose-
fa dělníka. Denně se budeme scházet v kostele ve Zvoli, a pokud 
pandemická situace dovolí, také v jednotlivých kaplích. 1. květen 
je letos zároveň první sobotou v měsíci. Po mši svaté v 8.00 hod. 
ráno začneme třicetidenní pobožnost ke cti sv. Josefa. 
Budeme se scházet denně po celý měsíc květen, ve dny, kdy je 
slavena mše svatá, bude pobožnost po skončení mše, v ostatních 
dnech v 17.40 hod. 
V  kostele bude k  dispozici brožura, jako průvodce třicetidenní 
pobožností ke sv. Josefu.

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Tábor
Připravujeme letní příměstský tábor pro děti od 
1. do 5. třídy. Téma: NÁVRAT DO MINULOSTI.  
Termín konání: 19.–23. července na komunitním 
centru ve Zvoli.
Bližší informace a  přihlášky naleznete na našich 
webových stránkách zvolska4.cz/primestsky-tabor
Informace vám také rády sdělí Zdeňka Chmelařová, tel.: 737 463 932 nebo Petra Bartoňo-
vá, tel.: 736 715 847.
Brigády
Každou středu od 16.00 budou probíhat brigády na dokončení prostoru kolem farního 
domu. Hledáme dobrovolníky pro pravidelný úklid komunitního centra. Přihlásit se může-
te telefonicky na čísle 725 796 359 nebo mailem jozyk.barton@seznam.cz .
Díky za každou i drobnou pomoc. Jožka Bartoň

MALETÍN               MALETÍN               MALETÍN

Mše svatá v  kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 2. května i  příští neděli 9. května 
v 15.00 hod. 

ZAHÁJENÍ MOTORISTICKÉ SEZONY 
Vzhledem k  pandemické situaci, komplikující počet účastníků 
v kostele, rozložíme zahájení motoristické sezony do celého mě-
síce května. 
Každou neděli po bohoslužbě budu před kostelem sv. Mikuláše zá-
jemcům žehnat dopravní prostředky (od koloběžek, veteránů až 
po silné jednostopé „oře“).  P. František Eliáš
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Možnosti pro lidi pokročilého věku, nemocné, trpící 
a ty, kdo oprávněně nemohou opustit domov: 

zřeknutí se jakéhokoli hříchu, modlitba ke cti sv. Josefa, obětování s důvěrou svých 
bolestí a obtíží + úmysl splnit zbývající základní podmínky, jakmile to bude možné

Možnosti pro lidi pokročilého věku, nemocné, trpící 
a ty, kdo oprávněně nemohou opustit domov:

zřeknutí se jakéhokoli hříchu, modlitba ke cti sv. Josefa, obětování s důvěrou svých 
bolestí a obtíží + úmysl splnit zbývající základní podmínky, jakmile to bude možné

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY: 
1. SVÁTOST SMÍŘENÍ 
2. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

3. MODLITBA NA ÚMYSL SVATÉHO OTCE 
4. ZŘEKNUTÍ SE JAKÉHOKOLI HŘÍCHU

3. MO
4. ZŘ

ROK SVATÉHO JOSEFA 
možnosti získání daru 

plnomocných odpustků
do 8. prosince 2021

A
B

19. března a 1. května, 
19. dne kteréhokoli měsíce 

nebo každou středu: 
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

+
Modlitba 

nebo úkon zbožnosti 
ke cti sv. Josefa 

Kdykoli v průběhu roku: 
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

+ jedna z možností
1. Alespoň půlhodinová meditace 

o modlitbě Páně 
2. Vykonání skutku milosrdenství 

3. Modlitba růžence v rodině 
nebo snoubenců 

4. Prosby o přímluvu za ty, 
kdo hledají důstojnou práci 

5. Litanie k sv. Josefovi 
za pronásledovanou církev 

a další

MC
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SBÍRKY z neděle 25. dubna na křesťanská media: Zábřeh 12.708; Rovensko 3.070 Kč.
Dary: dar na potřeby farnosti 12.397, dar na účet 20.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

VZHŮRU POMOCI: SPORTOVEC DAVID JÍLEK POMOHL DVĚMA NEMOCNÝM 
DĚTEM, ELENCE A ROMÁNKOVI
Rodiče dvou dětí z našeho regionu převzali v pondělí 26. 4. odpoledne dar z rukou triatlo-
nisty Davida Jílka, který se rozhodl svým sportovním výkonem podpořit je v nelehkém zá-
pase se závažným onemocněním. 
Ke svému nevšednímu způsobu pomoci – osmnáctinásobnému zdolání sjezdovky v Kou-
tech nad Desnou na skialpech, což je téměř devět tisíc výškových metrů – přizval i veřej-
nost. Ta na sbírkovém podúčtu zábřežské Charity mohla těmto dvěma dětem přispět na 
nákladnou léčbu, rehabilitaci a pomůcky nehrazené ze zdravotního pojištění. Díky Davi-
dově vytrvalosti, houževnatosti i odhodlání a také vnímavosti, solidaritě a štědrosti celkem 
116 dárců se podařilo vysbírat neuvěřitelných 335.000 Kč. 
Každé z dětí obdrželo polovinu z této částky. 
Děkujeme Davidu Jílkovi i jeho úžasné rodině za vynalézavost, jak lze i v náročné době po-
moci. Přejeme mu mnoho sportovních úspěchů a vyprošujeme pevné zdraví! Děkujeme 
také vám všem, kteří jste možná přispěli svým darem, pomohli s propagací akce, i vám, kte-
ří jste kolem sebe pomohli šířit dobrou zprávu o lidské dobrotě. 

NABÍDKA PŘIVÝDĚLKU: Aktuálně hledáme řidiče na výpomoc s rozvážením zásilek do 
obcí regionu. Pracovní doba je poměrně svobodná – kolem poledne nebo v odpoledních 
hodinách, ve všední dny v časovém rozsahu 1-3 hodiny denně. Práce je velmi vhodná i pro 
člověka s  postižením nebo seniora čerstvě v  důchodu. Více informací podá personalista 
Charity. Své nabídky výpomoci a zapojení směřujte na email: personalni@charitazabreh.cz 
nebo telefon: 736 509 477. Děkujeme!
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