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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým
Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej
působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 103

Sešli svého Ducha, Hospodine,
a obnovíš tvář země

1: Sk 2,1-11

2: Gal 5,16-25

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 15,26-27; 16,12-15

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od
Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy
také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám
ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli
snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe,
ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má
přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to
oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem
řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
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SVATÝ JOSEF A RADOSTNÁ TAJEMSTVÍ RŮŽENCE
Růženec je mariánská modlitba zaměřená na rozjímání událostí Kristova života. Může nás
napadnout: „A kde je v nich svatý Josef?“ Stačí se zamyslet nad jednotlivými tajemstvími
radostného růžence a jeho přítomnost můžeme snadno vytušit.
1. Kterého jsi z Ducha Svatého počala
Anděl Gabriel byl poslán k Marii, která v tu chvíli nebyla svobodná dívka, jak se někdy
chybně uvádí, ale vdaná žena, manželka Josefa z Nazareta. Písmo nám říká, že Maria
byla „zasnoubena“, ale tento pojem označuje něco mnohem víc, než obyčejné zasnoubení, jak ho známe dnes. U Židů se jednalo o uzavření manželské smlouvy. Po jisté době,
kdy manželé žili odděleně, manžel uvedl svou ženu do svého domu. A právě před tím,
než se tak stalo, Maria počala z Ducha Svatého. Boží Syn byl počat a narodil se v rámci
manželství Marie a Josefa. Proto může být Josef před lidmi a před zákonem nazýván
jeho „otcem“.
2. Se kterým jsi Alžbětu navštívila
Písmo nám říká, že Maria hned po andělově navštívení spěchala za svojí příbuznou Alžbětou. O Josefovi se tu přímo nemluví. Ale není těžké si představit, že Josef svoji ženu na
několikadenní cestě doprovázel. Udělal by to každý milující manžel. Možná ji u Alžběty
zanechal a zase ji doprovodil na cestě zpět. Některá zobrazení Mariina setkání s Alžbětou
dokonce ukazují v pozadí setkání Josefa se Zachariášem. Nevíme, jak to bylo. Jisté je, že
Maria nesla Josefa s sebou ve svém srdci. A po svém návratu mu měla co vyprávět.
3. Kterého jsi v Betlémě porodila
Žádný spisovatel na světě by nedokázal vylíčit tu směsici radosti a úžasu, která musela naplnit Josefovo srdce, když poprvé držel v náručí právě narozeného Ježíška. Josef se střídavě
dívá na jeho malinkou tvář a tvář Marie. A v tu chvíli ví, že je oba miluje tak, že by hned
byl ochoten pro ně položit svůj život. Jako manžel a otec.
4. Kterého jsi v chrámě obětovala
Josef s Marií jako věrní židé přinesli Ježíše do chrámu, aby splnili předpisy Zákona. Potkají
zde zbožného starce Simeona, který jim oběma požehná. Jak asi Josefovi bylo, když slyšel
radostná svědectví Simeona a Anny o „svém“ Ježíškovi? Jak mu bylo, když Simeon Marii
předpovídal, že její duší „pronikne meč“? Nezabolelo u srdce i jeho?
5. Kterého jsi v chrámě nalezla
Tři dny, na které se Ježíš Josefovi s Marií ztratil v Jeruzalémě, byly pro oba těžkou zkouškou a časem úzkosti. Jak asi Josef tento čas
prožíval? Zaplavily ho výčitky? Pochybnosti
o svém otcovském poslání? Nevíme. Po dnech
úzkosti přišlo radostné shledání. A Ježíš pak
oba „poslouchal“, jak nám dosvědčuje Písmo.
Rozjímání radostných tajemství růžence nám
může otevřít překvapivé souvislosti a dát vytušit i Josefovu přítomnost jakoby „na pozadí“
důležitých událostí dějin spásy.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE

Když dostáváme nějaké dárky, je to obvykle milé a příjemné. Tu
a tam si někdo posteskne, že jsou to zbytečnosti…
Ale dary Ducha Svatého mají trochu jiný charakter. Nejsou to ani
upomínkové předměty, ani nám nepomáhají k pohodlnějšímu životu. Jsou to duchovní dary – charizmata, která vybavují člověka ke
službě. Nemůžeme si je většinou vyzkoušet dopředu. Teprve v konkrétní službě najednou zjistíme, že máme zvláštní obdarování a naše
konání přináší užitek. Nejsme lepší ani v angličtině, ani v účetnictví,
ale to, co děláme pro druhé, se stává účinným. Tak se projevuje skutečná Boží láska, která
spojuje lidi do jednoho mystického Kristova těla.
www.vira.cz

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 24. května
středa 26. května
čtvrtek 27. května

Památka Panny Marie, Matky církve
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
Od 23. května včetně bude v neděli kostel sv. Bartoloměje otevřený k adoraci
Nejsvětější svátosti a ke zpovědi od 17.00 do 18.00 hod.
Eucharistie podávána nebude.
NOC KOSTELŮ – PÁTEK 28. KVĚTNA 2021
Kostel sv. Bartoloměje – program: po skončení mše
svaté nabízíme v čase od 19.00 do 22.00 hod. komentované prohlídky kostela. O hudební doprovod se
postarají varhaníci a rytmická schola. Svoji činnost představí Charita Zábřeh.
POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Srdečně zveme všechny příznivce na setkání v Hnízdě (naživo ).
Podrobnější informace a podmínky k návštěvě Hnízda najdete na webu:
www.hnizdozabreh.cz. Těšíme se na vás.
Vaše Hnízdo
DOBRÁ ZPRÁVY PRO PLETAŘKY OBVAZŮ
Na faře si můžete vyzvednout přízi za 50 Kč/jedna špulka.
Obvazy se pletou na jehlicích číslo 2,5, obě strany hladce, očka se
běžně utahují. Šířka úzkého obvazu je 25 oček, širokého 30 oček
(včetně okrajových) a konec je potřeba zapošít. Délka 275 vroubků.

Ohlášky

V sobotu 5. června si v kostele sv. Barbory v Zábřeze
udělí svátost manželství

Michal Žváček ze Zábřeha a Martina Bartoňová z Postřelmova.
Ať jim Pán žehná.
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Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 16. května byla ve Zvoli 8.510 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

TRÁVA ZE ZAHRADY. Měsíc květen je poměrně chladný a mimořádně srážkově bohatý,
a proto tráva na zahradě bujně roste. Kdo by měl zájem si ji posekat, zkrmit domácím
zvířectvem, či usušit, udělá radost farnosti i sobě.
Jiří Hampl, tel. 739 344 182
KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE. V úterý 18. května proběhla schůze Spolku Zvolská čtyřka,
na které se mimo jiné řešilo postupné „rozjíždění“ komunitního centra v souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření. Již 28. května v rámci Noci kostelů bude možnost si komunitní
centrum prohlédnout a již v červnu se můžete těšit na různé přednášky.
Nadále probíhají pravidelné brigády každou středu od 16.00 hod.
Jste srdečně zváni také na prohlídku okolí před hlavním vchodem, kde už raší travička a krok za
krokem vzniká odpočinkový parčík.
Přesný program a plán aktivit najdete na webových stránkách: www.zvolska4.cz.
Jen za letošní rok jsme odpracovali na komunitním centru na 1.000 brigádnických hodin.
Za každý Váš dar jsme velmi vděční. Pomoci můžete zasláním jakéhokoliv finančního obnosu
na účet číslo: 369 583 3319 / 0800. 
Mgr. Veronika Papoušková

NOC KOSTELŮ – PÁTEK 28. KVĚTNA 2021
Program Noci kostelů:
17.40 hod. – mše svatá; 18.55 hod. – volání zvonů k Noci kostelů;
19.00 hod. – KONCERT: hudební večer v podání Kristýny Novotné (varhany a zpěv)
a Václava Johna (pozoun); 20.00 hod. – individuální prohlídka kostela, sakristie, varhan;
17.30 – 21.30 hod. také možnost prohlídky komunitního centra
PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ – AŽ NA KONEC SVĚTA

Spolek Zvolská čtyřka vás zve na besedu s cestovatelem, Doc. RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc.,
vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií na UPOL.
Společně se vydáme do Argentiny, přes hory do Chile, navštívíme nejkrásnější národní park
Jižní Ameriky, zhlédneme velkou kolonii tučňáků v Magalhãesově průlivu, ocitneme se ve městě
na konci světa a mnohem víc.
Beseda se uskuteční v úterý 1. června 2021 v 17.00 hod. v Komunitním centru ve Zvoli.
Pokyny vycházející z mimořádného opatření MZČR: dodržujte rozestupy, mějte zakrytá ústa
a nos, použijte dezinfekci u vchodu.

4

Ohlášky

V sobotu 5. června si v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli
navzájem udělí svátost manželství

MgA. Adam Havelka z Rájce a MgA. Kateřina Baránková z Metylovic

Maletín

Maletín

Maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 23. května i příští neděli 30. května
v 15.00 hod.
ZAHÁJENÍ MOTORISTICKÉ SEZÓNY
Vzhledem k pandemické situaci, komplikující počet
účastníků v kostele, jsme rozložili zahájení motoristické
sezóny do celého měsíce května.
Každou neděli po bohoslužbě žehnám před kostelem sv.
Mikuláše dopravní prostředky (od koloběžek, veteránů
až po silné jednostopé „oře“).

P. František Eliáš

Farnosti spravované z  Klášterce
SBÍRKY z neděle 16. května: Klášterec – na restaurování obrazu 4.400 + z pouti ve Vyšehoří 1.330; Svébohov sbírka na opravy 4.900 + dar na opravy 2.000; Jedlí 3.600 + dar na
potřeby kostela 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI ve Svébohově bývají každý den v 19.00 hod.
FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V neděli 30. května ve 14.00 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlitbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 16. května: Štíty na potřeby farnosti 4.060; Cotkytle 2.000; Horní Studénky na opravy 6.800 (minulý týden 790 Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V neděli 30. května na Slavnost Nejsvětější Trojice budou bohoslužby v našich farnostech:
Horní Studénky v 7.30 hod.
Štíty
v 9 hod.
Cotkytle
v 11 hod.
P. Jacek Brończyk

Farnosti spravované z  tatenice
SBÍRKY z neděle 16. května: Lubník 2.180; Tatenice 1.380; Kosov 1.360 + dar z minulého
týdne 500 Kč; Hoštejn 1.050 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Ve středu 26. května nebudou ve farnostech Tatenice a Lubník slouženy mše svaté.
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Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 16. května: Červená Voda 3.624; Písařov 625; Jakubovice 505; domov
důchodců 320 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY z neděle 16. května: Loštice 4.480 + dar na stoly do Prokopky 10.000 Kč, Moravičany 2.038 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
V kostele sv. Prokopa už máme nainstalované nové ozvučení od firmy Bolcek. Děkujeme
všem dárcům, kteří na něj přispěli. Doufáme, že bude dlouho a kvalitně sloužit.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Nácvik na první sv. přijímání bude v úterý 25. května v 19.00 hod.
v kostele sv. Prokopa.
Zpověď prvokomunikantů a jejich příbuzných bude v pátek 28. května od 16.30 hod.
V neděli 30. května odpoledne v 15 hod. bude krátká děkovná pobožnost s dětmi, které poprvé přijaly Eucharistii. Po ní bude následovat dětské představení ke cti Panny Marie „Ty jsi naše maminečka“.
Zveme všechny farníky a zvláště maminky, které tenhle měsíc slavily
den matek.
Příští neděli 30. května v 17.00 hod. zveme na výroční mši svatou do Mitrovic obětovanou
za živé a zemřelé obyvatele Mitrovic.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ s oltáříky a procesím bude v Moravičanech ve čtvrtek 3. června a v Lošticích v neděli 6. června.
POUŤ ZA SVATOU PAVLÍNOU. V sobotu 5. června zveme na mši svatou ke kapličce sv. Pavlíny k cyklostezce u Palonína, abychom tam společně oslavili památku sv.
Pavlíny ochránkyně před epidemiemi. Mše se bude konat v případě příznivého počasí
v 18.00 hod.
V kapli Nejsvětější Trojice bude v Doubravici výroční mše svatá za živé a zemřelé obyvatele Doubravice v neděli 6. června.

KATOLICKÝ TÝDENÍK 21/2021
Téma: Antonín Cyril Stojan
V čele olomoucké arcidiecéze stál jen něco málo přes dva roky, do paměti věřících se ale
stihl zapsat už dávno předtím.
Rozhovor: Josefa Bilíková
Jako farní hospodyně zesnulého P. Františka Lízny prožila ve Vyšehorkách u Mohelnice více než čtvrt století.
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA
ROZJÍMAVÁ MODLITBA Jan 14,25-26; 16,12-15
Dnes budeme hovořit o oné formě modlitby, kterou je rozjímání. „Meditovat“ pro křesťana znamená, že hledá syntézu.
Znamená to postavit se před velikou knihu Zjevení, abychom
se ji pokusili osvojit a plně ji vstřebali. Křesťan přijaté Boží slovo neuzavírá do sebe, protože ono Slovo se musí setkat s „jinou
knihou“, kterou Katechismus nazývá „knihou života“ (KKC,
2706). Pokoušíme se o to pokaždé, když rozjímáme nad Božím
slovem.
Všichni potřebujeme rozjímat, uvažovat, nacházet sami
sebe – to je lidská dynamika.
V rámci křesťanství se vztahuje k odlišným duchovním zkušenostem, které ovšem
mají něco společného. V tom nám přichází na pomoc Katechismus, který říká: „Metody rozjímání jsou tak různé, jak různí jsou duchovní učitelé. (…) Avšak metoda je
pouze průvodce; důležité je postupovat s Duchem Svatým po jediné cestě modlitby,
kterou je Ježíš Kristus” (KKC 2707). Zde se nám nabízí druh a vůdce naší pouti: Duch
Svatý. Křesťanská meditace bez Ducha Svatého není možná. Právě On nás totiž vede
k setkání s Ježíšem. Ježíš přislíbil, že sešle Ducha, který nás všemu naučí a vše nám oznámí. Také v rozjímání nás Duch Svatý vede, abychom pokračovali v setkávání s Ježíšem
Kristem.
Meditace je pro nás křesťany způsobem, jak se setkat s Ježíšem, a tak – jedině tak –
najít sami sebe. To neznamená, že se stahujeme do sebe sama, nikoli. Vydáváme se za
Ježíšem a cestou zpět potkáváme sami sebe – vyléčené, vzkříšené, posílené Ježíšovou milostí. Setkáváme se s Ježíšem, který je Spasitelem všech, včetně mne. A to vše díky vedení
Ducha Svatého.
Existují tedy mnohé metody křesťanského rozjímání – některé velice prosté, jiné členitější; některé zvýrazňují rozumovou dimenzi člověka, jiné spíše citovou a emotivní. Všechny jsou důležité a zaslouží si uskutečňování v praxi, protože mohou napomoci prožívání
víry jako celistvého úkonu: nemodlí se jen lidská mysl, stejně jako se nemodlí jenom cit,
nýbrž modlí se celý člověk, v osobnostní celistvosti.
Je ovšem třeba mít trvale na paměti, že metoda je cestou, nikoli cílem. Jakákoli modlitební metoda, chce-li být křesťanská, musí být součástí onoho následování Krista, které je
podstatou naší víry. Meditační metody jsou cestami, jak dospět k setkání s Ježíšem. Pokud
se ale zastavíš na cestě a díváš se pouze na ni, Ježíše nikdy nenajdeš. Tvým bohem se stane
tato cesta, zatímco Bohem je Ježíš, který tě čeká na jejím konci.
Křesťanská modlitba se přednostně zaměřuje na rozjímání „tajemství Krista.
Toto je tedy milostí křesťanské modlitby. Kristus není vzdálený, ale utváří k nám trvalý
vztah. Neexistuje žádné hledisko jeho božsko-lidské osoby, které by se pro nás nemohlo
stát místem spásy a štěstí. Každý okamžik Ježíšova pozemského života se skrze milost
modlitby může stát naší současností, a to díky Duchu Svatému. Vezměme si evangelium,
rozjímejme o těchto tajemstvích a Duch svatý nás povede, abychom se jich účastnili. Neexistuje stránka evangelia, na které by pro nás nebylo místo.
Zdroj Radio Vaticana
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
SBÍRKY z neděle 16. května: Zábřeh 15.586; Rovensko 1.705 Kč.
Dary: na potřeby farnosti 6.000 Kč, dary na účet 14.350 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY 2021… je opravdu neuvěřitelný!
Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste svým odříkáním a modlitbou podpořili
tradiční aktivitu Postní almužny. I přes mnohá omezení a těžkosti, která nám uplynulá
doba přinesla, jsme dokázali myslet na druhé.
Pokud srovnáme výsledek s uplynulými ročníky, náš sebezápor spojený s praktickou pomocí druhým, byl letos rekordní – v postničkách shromážděná částka 99.127 Kč je doposud v historii nejvyšší.
Finanční prostředky budou po dohodě s kněžími děkanátu použity v rámci podpory dětí
a studentů ze Stipendijního fondu, z něhož jsou hrazeny např. zájmové kroužky, školní pomůcky, jízdné a ubytování při školách, stravování a také
na pomoc Charity těm, kterým koronavirová epidemie
způsobila vážný propad v příjmech domácnosti.
Děkujeme našim spoluorganizátorům z farností za
pomoc při rozdávání a sbírání postních krabiček, za
počítání jejich obsahů. A děkujeme také všem kněžím
za jejich spolupráci a podporu v uplynulé mimořádné
době.
Výtěžek dle zapojených farností:
Červená Voda: 2.863 Kč; Dubicko: 3.260 Kč; Hněvkov: 3.230 Kč; Horní Studénky: 1.770 Kč; Hoštejn: 7.440 Kč; Jedlí: 2.631 Kč; Klášterec: 705 Kč; Lesnice: 1.846 Kč;
Loštice: 7.458 Kč; Lubník: 2.460 Kč; Mírov: 862 Kč; Mohelnice: 7.250 Kč; Moravičany: 1.502 Kč; Písařov: 2.195 Kč; Postřelmov: 6.349 Kč; Postřelmůvek: 5.180 Kč;
Rohle: 2.144 Kč; Rovensko: 2.269 Kč; Studená Loučka: 1.324 Kč; Svébohov: 2.711 Kč; Štíty: 1.423 Kč; Tatenice: 3.600 Kč; Třeština: 347 Kč; Úsov: 3.034 Kč; Vyšehorky: 1.899 Kč;
Zábřeh: 16.977 Kč; Zborov: 280 Kč; Zvole: 6.118 Kč.

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.
Milost staví na přirozenosti. Je nám nabízeno, abychom se milostí Boží změnili, nejsme
však nuceni, abychom to udělali.
Richard Leonard
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