22. 4. 2018
Ročník XXV. číslo 16
4. neděle velikonoční
Zábřeh
Zvole, Maletín
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, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej,
ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 118 Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním
1: Sk 4, 8-12
2: 1 Jan 3, 1-2
Ev. Jan 10, 11-18
Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Já jsem dobrý pastýř;
znám svoje ovce
a moje ovce znají mne,
jako mne zná Otec
a já znám Otce
Jan 10,11
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 23. dubna
Úterý 24. dubna
Středa 25. dubna

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
sv. Jiří, mučedníka
Svátek sv. Marka, evangelisty

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO zve v úterý 24. dubna
v 9.30 hod. na přednášku Mgr. Zuzany Starošíkové „Agrese jako součást
života? Jak s ní pracovat?“ Bližší informace naleznete na www.hnizdozabreh.cz.
 SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK se uskuteční v úterý 24. dubna. Začínáme v 17.30 hod.
chválami v kostele sv. Barbory, následuje katecheze otce Radka.
Setkání pak bude pokračovat na Devítce.
 Biřmovanci se sejdou na zábřežské faře v pátek 27. dubna v 19.00 hod.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT ARCIBISKUPSTVÍ
OLOMOUCKÉHO

nabízí v měsíci květnu:
POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI
DĚLNÍKOVI 
Srdečně zveme tatínky s dětmi na 3. pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!
Poutní mši sv. bude celebrovat Mons. Antonín Basler (nový
olomoucký světící biskup).
Místo: Dub nad Moravou (15 km od Olomouce)
Termín: úterý 1. května 2018 (státní svátek)
Program: 14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel (s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

POUŤ PRO NEZADANÉ aneb „Došlápni si na samotu“
Zveme nezadané věřící na pěší pouť od katedrály sv. Václava
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku (na mši sv. v 15.00 hod.). Pouť bude souběžná s Malou poutí za velké věci v rodinách, má však vlastní začátek před katedrálou a závěr ve společném setkání účastníků po mši sv. Pouť je dlouhá cca 8 km a jde zhruba
o 2 hodiny chůze.
Termín: neděle 13. května 2018, začátek ve 12.30 hod. před katedrálou, plánovaný konec kolem 17.30 hodin. Přihlaste se předem, nejpozději do 10. 5. Bližší informace: na tel.
587 405 250-1 nebo e-mailu: reznickova@arcibol.cz
2

KATOLICKÝ DŮM

 Nejenom seniory zveme v úterý 24. dubna na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 V Zábřehu opět zacvrliká MORAVSKÝ VRABEC
Již do 23. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec. Přestože přihlašování kapel doposud nebylo uzavřeno, tak už teď se
můžeme těšit na vystoupení bezmála dvacítky skupin. Premiérově
se na soutěži představí např. BLUEGRASS COMEBACK Opava,
PROČ NE BAND Moravská Třebová, ZA KONCEM Frýdek-Místek, MŮJČASS Bruntál, ŠANSONIKA Orlová, BandA Bohumín,
JOSEF PAK TRIO Ostrava a další. Domácí region bude reprezentovat skupina SHODOU OKOLNOSTÍ ze Šumperka. O přízeň odborné poroty i publika
se budou dále ucházet i kapely známé z předešlých ročníků – mimo jiné např. BLUES d´
EFFECT Kroměříž, nebo ŠPUNT Přerov. Poprvé v historii akce přivítáme zahraničního
účastníka, kterým bude polská GRUPA FURMANA. Soutěžní klání se za podpory Města
Zábřeh a Olomouckého kraje uskuteční v sobotu 5. května na zahradě Katolického domu.
Moderuje držitel Zlaté Porty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14 hodin.
 ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 5. května
na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Od 14.00
hodin bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se budou moci těšit na skákací hrad, ZOO koutek, airsoftovou střelnici či bohatou tombolu.
Zpestřením programu bude westernová show, či taneční vystoupení skupiny Old Country
Dance ze Šumperka.
 Pojeďte s námi na SVATÝ HOSTÝN. Zveme vás na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou
připravujeme na pondělí 14. května. Na zpáteční cestě pak navštívíme poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu.
Přihlášky přijímá a bližší informace podá Josef Klimek, tel.
731 465 717 nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172.
Odjezd v 7.00 hodin z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční „POUŤ
MÉDIÍ V RUKOU KŘESŤANŮ“ v sobotu 12. května 2018 – tentokrát
na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11.00 hodin, celebruje biskup
Josef Nuzík.
Více na www.proglas.cz/pout2018.
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NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
Jsou křesťané takové hloupé ovce? Bez rozumu?
Na první poslech by dnešní evangelium takový dojem vzbudit mohlo a, navíc, mohlo by i trochu odradit: kdo by chtěl vypadat jako „ovce“? Už Mussolini pronesl výrok, že je lepší žít jeden den jako
lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z evangelia
nejsou zrovna ty hloupé, ale ty „důvtipné“, protože nalezly cestičku k životu. Vědí, že bez Krista
není možné dojít k pastvinám skýtajícím potravu.
Být ovcí nám není úplně vrozené: chtěli bychom být
spíše lvy, kteří se prosadí silným hlasem a vlastní
silou, „uloví potravu“. Lev poslouchá svůj silný řev,
ovce slyší hlas pastýře. Lev loví a spoléhá pouze na
svou rychlost, hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu dát, přesněji nechává se k pastvině vést. A kdo
je ovcí „v duchu evangelia“, je obezřetný, protože se
nechává obdarovat, dovést k „travnatým nivám“ (Ž 23,2). Takový nebude mít nedostatek.
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k pastvinám „stádo“ anonymních ovcí. Každého volá
jménem, každého jinak, zcela osobně - tím nejvlastnějším a nejdůvěrnějším jménem. Toto
zcela osobní volání prozrazuje, že má s každým z nás jedinečný vztah. Ví o tom, kde se každý
z nás nachází a vábí, přitahuje k sobě „provázky lidské něžnosti, provázky milování“ (Oz 11,4).
Největší paradox nastává však tehdy, když křesťan slyší Ježíšův hlas a přitom jde za hlasem
cizím… když slyší evangelium a přitom uvažuje a jedná podle svých citů, podle standardu
okolí… Když považuje Krista za toho lupiče a zloděje, který přichází, aby plány, touhy, vztahy
ničil. Není pak lepší od takového „pastýře“ utéct? Boží slovo nás však ubezpečuje, že taková
představa o Kristu by byla naprosto falešná. Jako dobrý pastýř nás Ježíš totiž vyvádí z vysněných klamných lučin, které neslibují tučnou pastvu, ale jen krátkodobé uspokojení pocitu
hladu (naše zbožněné vztahy, plány, hmotné či duchovní dary). Klamné pastviny, na kterých
jsou ukryti dravci, připraveni vyjít a rozsápat. A ovce se zachrání tehdy, když se drží blízko
svého pastýře, bedlivě nastraží uši, aby nepřeslechly jeho hlas a nevydaly se po falešné stezce.
Poslouchat hlas pastýře, jít za ním… to můžeme jen tehdy, když považujeme Krista za
dobrého pastýře. Ba co víc: za pastýře věrného, který vede i v temném údolí životní krize, v temném údolí skleslosti a celkového vyčerpání. V temném údolí beznadějné situace.
Kristus má moc vyvádět i z takových míst a přivádět k dobrým pastvinám, svěžím, s bohatě prostřeným stolem (Ž 23,5), kde jsou „tučná jídla s morkem a kalich s přetékajícím
vybraným vínem“. Být lvem znamená být bez Krista, bez života. Být ovcí znamená společenství s Kristem, přetékající život.
Mussolini asi neměl pravdu: je lepší žít sto dní jako ovce než jeden den jako lev.
		
www.pastorace.cz
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S kardinálem Beranem se do katedrály vrátí
i nové sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly

Po sedmdesáti letech se do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
vrací sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly. Slavnostní odhalení
sousoší tak konečně šťastně ukončí odyseu uměleckého díla, které
mělo podobný osud jako kardinál
Beran. Podle realizátorů projektu není tedy náhoda, že nové sousoší odlité z 320 kilogramů stříbra
vstoupí do katedrály ve stejný den,
kdy budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky.
Má zachycovat moment vzkříšení sv. Vojtěcha, jehož svědky jsou jeho učitel, benediktin
Radla a sv. Radim, budoucí první polský arcibiskup. Umístění sochy navazuje na ideu stavitelů katedrály, kteří ji budovali v ose kříže, jež spojuje hroby patronů sv. Víta, sv. Václava,
sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii: Jakubovice 742; Písařov 1.362; Červená Voda
4.746 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii: Klášterec 3.700; Svébohov 4.800; Jedlí
3.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI JEDLÍ se sejde ve čtvrtek 25. dubna v 18.30 hod. (po
mši svaté).
P. Władysław Mach SDS

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii: Lubník 6.850; Tatenice 2.600; Hoštejn 4.600;
Kosov 910 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 29. dubna v 15.30 hod.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 29. dubna v 18 hod.

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii byla ve Zvoli 16.790 a v Maletíně 4.490 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli 22. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
5

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii: Cotkytle 1.490; Štíty 3.200; Horní Studénky
1.600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
POUŤ KE SV. LINHARTOVI V HORNÍCH STUDÉNKÁCH
V neděli 29. dubna bude v Horních Studénkách pouť ke sv. Linhartovi, proto budou mše
svaté slaveny takto:
ve Štítech v 7.30 hod., v Cotkytli v 9.00 hod. a poutní mše svatá v Horních Studénkách v 11.00 hod. Na pouť vás srdečně zvou farníci z Horních Studének.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ŠTÍTY se sejde ve čtvrtek 26. dubna v 17.00 hod. ve
Štítech na faře.                      
P. Jacek Brończyk

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii: Mohelnice 9.288; Úsov 1.576; Studená Loučka 1.960 Kč.
Tuto neděli 22. dubna budou v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici od 17.30 hod.
VEČERNÍ CHVÁLY. Přijměte srdečné pozvání.
Dana Faltýnková
V úterý 24. dubna ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z Mohelnické farní kroniky, Rudolf Zubek, LP 1989 (dokončení)
V průběhu roku 1989 dochází v Praze k politickým nepokojům.
Dochází k brutálním zásahům policie a pořádkových sil proti demonstrantům a mnohdy i k zatýkání. Ze strany demonstrantů je
požadována svoboda projevu. Nepokoje se šíří celou východní
Evropou, jenž je pod vlivem Moskvy.
Svatořečení bl. Anežky České
Po svatořečení blahoslavené Anežky České v Římě papežem Janem Pavlem II. v listopadu
1989 nastává v krátké době v naší zemi politický obrat.
17. listopad 1989
V Praze dochází ve večerních hodinách k brutálnímu zásahu pořádkových sil vůči pokojně pochodujícím studentům na Národní třídě. Tento brutální zásah, při němž tekla krev,
byl poslední kapkou do poháru lhostejnosti, trpělivosti a mlčenlivosti národa. Měl za následek sjednocení národa a následné smetení komunistické moci.
Václav Havel prezidentem
Do čela národa, do prezidentského úřadu je uveden v posledních dnech roku 1989 bývalý
politický vězeň komunistického režimu, filosof a spisovatel pan Václav Havel.
Normalizuje se náboženský život. Osiřelá biskupství dostala sídelní biskupy.
Na olomoucký arcibiskupský stolec usedá 21. prosince, po mnoha letech opět metropolita
Moravy, ThDr. arcibiskup František Vaňák.
Bartoš H.
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 15. dubna na pomoc Sýrii:
Loštice 6.291; Moravičany 14.069 Kč.
Bohu známý dárce daroval na pastorační místnost v Lošticích 2.000 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. .	 Kristián Libant, CM
HODY V MORAVIČANECH. do Moravičan za Sokolovnu zveme na hodové „Country
odpoledne“ s bohatým programem i občerstvením, které začíná dnes od 14.00 hod.
 V pondělí 23. dubna za účasti zemědělské společnosti PALOMO požehnáme polím
a zahradám.Sejdeme se před kaplí sv. Pavlíny, u nové cyklostezky mezi Palonínem a Lošticemi. U kapličky začínáme v 17.00 hod.
 V pondělí 23. dubna bude slavena také mše svatá ke svátku sv. Vojtěcha ve farním kostele v Lošticích.
 V úterý 24. dubna o svátku sv. Jiří slavíme mši svatou v 18.00 hod. v kostele sv. Jiří
v Moravičanech.
 Náboženství v úterý v Moravičanech nebude. Ve čtvrtek nebude také mše sv. v Moravičanech.
NADĚJE PRO KNIHU!
Máte doma přebytečné knihy, ale je vám líto je vyhodit? Darujte je na užitečné projekty!
Knihy budou dle stavu použity na tyto projekty:
Farní knihovna (Farní centrum u sv. Jiří
	Veřejná miniknihovna
Zkušební projekt Kniha do vlaku
Knihy přebíráme každou neděli od 9.00 do 9.30 hod. na faře v Moravičanech.
Kontakt: 731 324 117
Společenství mladých Moravičany
Pojďte se modlit za světové setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu 21.–26.
srpna 2018:
Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu, a v Duchu tvé lásky
tvoříme jednu rodinu. Zahrň nás požehnáním radosti z lásky. Dej,
ať jsme trpěliví a vlídní, milí a velkorysí a ujímáme se těch, kdo
jsou v nouzi. Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj. Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny, zvláště ty, za které nyní prosíme: (po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky
i další lidi). Rozmnožuj naši víru, posiluj naši naději, uchovej nás
v bezpečí své lásky a dej, ať jsme ti stále vděční za dar života, který
společně sdílíme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás. Svatý Josefe, otče a
ochránce, oroduj za nás. Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.
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Sbírky z neděle 15. dubna na obnovu domovů v Sýrii a Iráku: Zábřeh 43.482 + dar
3.600; Postřelmůvek 560; Rovensko 2.344; Nemile 740; Hněvkov 2.500 Kč.
DARY: Zábřeh – na Radio Proglas 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
Dceřiný sociální podnik REPARTO hledá mezi lidmi se zdravotním postižením (i s invalidním důchodem) nové kolegy(ně) na následující pozice:
projektový manažer – vedení administrativy a výkaznictví dotovaných projektů
administrativní pracovník v účtárně – pomocné práce v agendě pokladny, fakturace,
správy majetku
úklidové práce – u objednatelů v domácnostech, zázemí pracovišť.
Pracoviště Zábřeh, nástup a rozvržení pracovní doby dle domluvy, vhodné na zkrácený
pracovní úvazek.
Více informací podá jednatel Jiří Karger - tel.736 509 430, email: jednatel@reparto.cz

Blahopřání

Manželé Macákovi oslavili 19. dubna významné životní jubileum
– 60 roků ode dne, kdy si navzájem udělili svátost manželství.
S poděkováním za všechny dobré skutky pro farnost přejeme ať jim
Hospodin, náš Bůh žehná a chrání je, ať naplní jejich srdce vlídností
a jejich duši radostí.
Otcové Radek a Bohuslav s farníky

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH

NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal pro děti a mládež
sobota
tělocvična ZŠ B. Němcové
(chlapci a děvčata od 6 let) 		
Stolní tenis – dospělí
středa
Katolický dům Zábřeh
Stolní tenis – děti a mládež
středa
Katolický dům Zábřeh
Cvičení ženy
pondělí
Katolický dům Zábřeh

9.30 – 11.30 		
Tomáš Kobza tel. 739 344 179
18.00 – 19.0
17.00 – 18.00		
František Kubíček tel. 732 466 218
17.00 – 18.00		
Laďka Rýznarová tel. 604 113 392

Mše svatá za živé i zemřelé členy ORLA bude sloužena u Šubrtovy kaple v úterý 1. května v 8.00 hod.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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