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PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Bože, tvůj Syn nás tak miloval, 
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali
své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
Čtení 1: Iz 43,16-21         2: Flp 3,8-14           Ev. Jan 8,1-11   
Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli: Ebenovo č. 504 

Je trest opravdu zadostiučiněním, 
opravdu něco napravuje?
A kdo může určit výšku trestu? 
„Vytrhnout i s kořenem“, 
to říkali „spravedlivý“. 
Jak však najít kořen. 
Ježíšovi vyčítali, 
že se zastává hříšníků. 
Ježíš chtěl vykořenit zlo 
– zlo a ne člověka. 
Vždyť lidi miloval 
a ještě stále je miluje. 

„Ze stolu Božího Slova“



� SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 1. dubna. Začne v 19 hod.  
v kostele sv. Bartoloměje pobožností křížové cesty.                 P. Ján Čukáš 

� SVÁTOST SMÍŘENÍ  PŘED VELIKONCEMI V ZÁBŘEŽSKÉM FARNÍM 
KOSTELE. Poslední neděli v měsíci 28. března od 15 hod. zpovídají kněží děka-
nátu Zábřeh. 
Jako každý první pátek v měsíci,  2. dubna od 15 hod.  
Na květnou neděli 4. dubna od 15 hod.  

ZVOLE. V sobotu 3. dubna  možnost přijetí svátosti smíření od 14 hod, v 15 hod. 
bude slavena mše svatá.                                     P. František Eliáš

MARIÁNSKÉ SOBOTY V KOCLÍŘOVĚ se můžete zúčastnit  za obvyklých pod-
mínek 3. dubna 2004.  Odjezd z Valové v 11.30 hod.         
                                                                               Ludmila Korgerová tel. 583 414 512 

� POZVÁNKA. Zveme Vás všechny, členy i nečleny, na  výroční schůzi MO 
KDU-ČSL Zábřeh, která se uskuteční v sobotu 3. dubna 2004 v Katolickém domě 
v Zábřeze. Začátek je ve 14 hodin. 
 Podstatná část tohoto setkání bude věnována Vašim dotazům. Byli proto po-
zváni členové zastupitelstva našeho města, zvolení za KDU-ČSL,  představitelé 
OV KDZ-ČSL Šumperk, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec Ing. 
Ivo Vykydal, člen Senátu Parlamentu ČR senátor Ing. Adolf Jílek. 
 Zveme touto cestou rovněž naše příznivce z integrovaných obcí spadajících 
pod správu Městského úřadu Zábřeh – Václavova, Pivonína a Hněvkova. 
                             Za výbor MO KDU-ČSL Zábřeh Jan Bartoš, předseda

� ÚKLID PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY. Na úterý 6. dubna chystáme 
úklid před svátky. Prosíme muže, aby přišli na 7 hodin a pomohli omést pavučiny 
a sochy. Ženy prosíme, aby se dostavily na 8. hodinu. Bude třeba umýt lavice, pod-
lahy a vysát. Všem obětavým již předem děkujeme.                      P. František Eliáš

� INZERÁT. Kdo má zájem koupit zdravé řezivo z podzimní těžby, může se při-
hlásit na pile v Postřelmůvku,  u pana Stanislava Dvořáka tel. 583 415 218. 

P. František Eliáš 

BLAHOPŘÁNÍ
26. března se dožil osmdesáti roků pan

František Pospíšil z Jedlí.
K tomuto životnímu jubileu mu vyprošujeme hojnost Božího 

požehnání, zdraví a spokojenost.
Pán Bůh mu odplať za jeho kostelnickou službu.

farníci z Jedlí



MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
Klub maminek    – vždy v úterý od 9.00 hodin.
Dětský klub Barvínek   – vždy ve čtvrtek od 9.30 hodin.
Kondiční cvičení pro ženy  – vždy ve středu v 19.00 hodin 

Mateřské a rodinné centrum Zábřeh
Čtvrtek 1.4. v 9.00 hodin 
Pejsek a kočička malují vajíčka – divadelní představení i pro děti s maminkami na mateř-
ské dovolené, vstupné 20 Kč
Úterý 6.4.        Klub maminek – Zdobíme dekoracemi  tašky z režného materiálu  
Čtvrtek 8.4.     Dětský klub Barvínek

� DIVADÉLKO NA OKRAJI Vás srdečně zve v úterý 
20. dubna v 19.00 hod. do Katolického domu na reprízu podzim-
ního „přátelského posezení“. V programu uvidíte ukázky z her 
Lakomec a Chudák manžel (Moliére) a Treperendy (C. Goldoni-
ho). Program obohatí zpěvem  ZUŠ pod vedením paní  učitelky 
Gruzové.                           Lenka Hamplová

TÝDEN PRO CHARITU – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 14.3. do 19.3. probíhal Týden pro Charitu. Tato akce je již tradič-
ně pořádána v měsíci březnu a dává možnost široké veřejnosti nahléd-
nout jaksi z blízka na to, co charita dělá a jak to u nás na jednotlivých 
pracovištích vypadá. Při setkáních se otevírá prostor k otázkám, k od-
povědím a také k rozhovorům o našem poslání a o naší práci. Několi-

krát  jsem zaznamenal údiv návštěvníků nad tím, co to tu vlastně všechno děláme 
– „Pořád chodím okolo, ale to by mě vůbec nenapadlo, co tady všechno je“.
 Příprava i zajištění byly pro nás v celku náročné, a tak jsme byli hned první 
den trošičku zklamáni nízkou účastí na Benefi čním koncertu, který se jinak podle 
ohlasů velice vydařil. Zato druhý den nás velice potěšil zájem o zhlédnutí našich 
projektů a o využití námi nabízených služeb (pedikúra, měření tlaku a glykemie). 
Takto pokračoval i další den otevřených dveří, který byl však ještě náročnější, je-
likož přicházely na prohlídku i zábřežské školy. Ve středu jsme poskytli prosto-
ry našeho Centra Oáza farnosti pro setkání rodin s pracovníky Rodinného centra 
a s otcem biskupem Hrdličkou. Ve čtvrtek se soutěžilo, a to v Člověče nezlob se. 
Soutěž jsme organizovali jako integrační akci. Pozváni byli žáci ze speciálních i 
„normálních“ škol, ale nakonec se mezi sebou utkali jen žáci speciálních škol, spe-
ciálních center a dyslektické třídy základní školy. Soutěžilo celkem osm družstev 
ze Zábřeha a širokého okolí. 
 Týden pro Charitu jsme zakončili v pátek odpoledne křížovou cestou v kostele 
sv. Bartoloměje.

 Děkujeme všem, kdo jste nás jakkoli podpořili. Třeba i slovem –  „Děláte moc 
těžkou, ale důležitou a záslužnou práci, ať vám Pán žehná“. Díky za ta povzbudi-
vá slova.               L. Diblík
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 10.160; Postřelmůvek 490; Jedlí 1.600; Svébohov 1.920; Zvole 2.430; 
Tatenice  950 Kč (předminulou neděli 2.350 Kč); Hoštejn 1.015;  Lubník 1.200 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

Na LL (likvidaci lepry) byla 17 března z Rovenska odeslána částka 1.200 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                         Marie  Zíková 

SBÍRKU NA SVATOU ZEMI, která se pravidelně koná o Velikonocích do poklad-
niček u „Božího hrobu“budou letos mnozí z nás vnímat  naléhavěji než v minu-
lých letech, díky osobní zkušenosti poutníků k Božímu hrobu do Svaté Země.  

Dopis kardinála Daouda - KONGREGACE PRO VÝCHODNÍ CÍRKVE
O NUTNOSTI PODPOŘIT KŘESŤANY VE SVATÉ ZEMI

Vaše Excelence,
 i tento rok se na Vás obracím s naléhavou 
prosbou o pomoc církvi, která žije ve Svaté 
zemi, odkud každodenně docházejí smutné 
zprávy o špatné sociální, politické a ekonomic-
ké situaci. Mnozí křesťané opouštějí svou zemi, 
aby se usadili tam, kde se dá pokojně a důstoj-
ně žít. Taková situace nutně a naléhavě vybízí 
celou katolickou církev, aby podpořila jejich se-
trvání v kolébce křesťanství.
Tato Kongregace se cítí solidární s bratry ve 
Svaté zemi a snaží se, aby konkrétně zakoušeli 
solidaritu, účast a podporu univerzální církve.
 Svatý otec Jan Pavel II. to nedávno připomněl členům Sdružení děl na pomoc východ-
ním církvím (ROACO) těmito slovy: „Je správné, že svou pozornost soustředíte na území 
Svaté země, oblast posvěcenou Ježíšovou přítomností, a proto významnou pro všechny 
křesťany. Jí je věnována zvláštní sbírka a moji ctihodní předchůdci, počínajíce Lvem XIII., 
trvali na tom, aby všechny katolické komunity štědře přispěly. Svatá země je stále místem 
konfl iktů a násilí a katolické komunity, které jsou v ní přítomny, trpí a potřebují podporu 
a pomoc v mnohých potřebách.“
 Plním tedy povinnost církevního bratrství vůči křesťanům Svaté země a žádám s důvě-
rou všechny jednotlivé církve a křesťanské komunity na světě o modlitbu a konkrétní so-
lidaritu. Taková pomoc je výrazem naší odpovědi na Pánova slova: „Cokoli jste udělali pro 
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“
 Chci vyjádřit uznání Svatého stolce všem, kteří s horlivostí a štědrostí přispějí k podpo-
ře křesťanské komunity ve Svaté zemi.
 S přáním všeho dobrého
+ Ignace Moussa kard. Daoud                     + Antonio Maria Veglió
emeritní patriarcha v Syrské Antiochii, prefekt                                                           sekretář



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 21. BŘEZNA: Postřelmov 3.000 Kč, Lesnice 1.480 Kč, 
Dlouhomilov: 3.060 Kč. Příští neděli je v Postřelmově sbírka na nové ozvučení 
kostela a v Lesnici měsíční sbírka na opravy.    

� TUTO NEDĚLI PROŽIJEME ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV 
– den modliteb za celou diecézi a den vzájemných modliteb naší farnosti a boho-
slovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Příležitost k soukromé 
adoraci:  
Postřelmov: 9 – 16 hodin (14.30 – 15.30 příležitost ke sv. smíření), 16.00 společné 
ukončení a svátostné požehnání. 
Chromeč: 12 – 17 hodin, v 17.00 společné ukončení a svátostné požehnáni.  
Sudkov: (sobota 27. března) od 15:00 hodin do mše svaté (17:30), po mši sv. spo-
lečné ukončení a svátostné požehnání. 

� TUTO NEDĚLI ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS, večerní bohoslužby budou bývat o ho-
dinu později, mimo páteční v Postřelmově – ta bude v 18 hodin. 
 

� DUCHOVNÍ OBNOVA V POSTŘELMOVĚ BUDE V ÚTERÝ 30. BŘEZNA 
povede ji  P. Pavol Kavec CM  
8.30  Ranní modlitba  9.00 I. meditace 
9.30  Prostor k zamyšlení.    10.30  II. meditace
11.00  Prostor k zamyšlení 12.00  Modlitba Anděl Páně + občerstvení 
13.00 Konference, příležitost k dotazům  14.00  Křížová cesta v kostele
15.00  III. meditace 15.30  Prostor k zamyšlení 
Od 16 hodin: PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V KOSTELE 
17.00   Modlitba sv. růžence v kostele 
17.30   Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných (v kostele) 

 Svátost pomazání nemocných: se bude v Postřelmově udělovat při mši svaté 
na závěr duchovní obnovy v úterý 30. března. Je to svátost udělovaná pro posi-
lu v nemoci, není tedy určena zdravým. Přijmout ji mohou vážně nemocní nebo 
starší lidé. Podmínkou pro přijetí je milost posvěcující tj. svátost smíření (nemusí 
být v ten samý den). Není-li uvedeno jinak, probíhá program na faře

� SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ a jejich rodi-
čů: bude v Chromči ve čtvrtek 1. dubna po večerní mši sv. tj. asi v 19.15 hod.   

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše svatá v Kolšově bude tento pátek 
(2.4.) výjimečně už v 16 hodin. 

� ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE V POSTŘELMOVĚ před velikonocemi 
bude v sobotu před květnou nedělí tj. 3. dubna od 9 hodin ráno, prosíme přijďte 
pomoct. 



� PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V PŘÍŠTÍM TÝDNU: 
Postřelmov: Úterý: 16 – 17.30, Pátek 17 – 18, Lesnice: Středa od 17.15 do mše sva-
té, Chromeč: Čtvrtek od 17.15 do mše svaté, Kolšov: Pátek 15.15 – 16, Sudkov: 
Sobota do 17.45 do mše svaté. Podle potřeby budu ve všech vesnicích zpovídat i 
po mši svaté.  

� VÝSTAVA O PANNĚ MARII: Příští neděli bude v Postřelmově beseda s pa-
nem Václavem Stonem z Moravské Třebové, který se věnuje sbírání obrázků a ma-
teriálů o Mariánské úctě. V jeho sbírce je přes 40.000 různých vyobrazení. Beseda 
bude o Květné neděli v kostele sv. Matouše a začne po skončení křížové cesty tj. 
asi v 15 hodin. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se uskuteční tradičně na Slavnost Se-
slání Ducha svatého ve dnech 27. 5. – 3. 6. 2004. Cena zájezdu 1.980 Kč + 27,50 
Eur nocleh. Přihlášky přijímá paní Božena Matějová, Na Borech 394 Postřelmov, 
Telefon: 583 437 456.          P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� PŘÍSPĚVKY NA PRIMICIANTA. Ve Štítech je označená krabička umístěna 
na stolku s obětními dary; tedy mezi lavicemi. V Klášterci na stolku vedle Jezulát-
ka. Jsou pravidelně vybírány a budou na těchto místech k dispozici zhruba do po-
loviny května.
 

� PODĚKOVÁNÍ. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili letošních kří-
žových cest; ať už činně či jako účastníci. Zvláště pak rodině Frankových a Pavle 
Opravilové ze Svébohova za mile upřímné provedení této pobožnosti o minulé ne-
děli.        otec Radomír

� DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ V CHROMČI
Od pátku 2. 4. 2004 do soboty 3. 4. 2004
Katecheze - Svátost smíření - 
Přednáška P. F. Lízny - Zábavný program - hry 
-   Mše svatá. 
 Cena 20 Kč. S sebou večeři, snídani, ka-
marád/k/y a ochotu o cokoliv se rozdělit. Oběd, 
pití, teplo, střecha apod. zajištěno. Nezapomeň-
te vzít si na přespání karimatku a spacák.
Doporučené spojení vlakem: Zábřeh-Bludov 
16. – 16.12, přestup do Bludova-lázní 16.4,  
pak 18.11-18.24/18.57 (ráno 6.22-6.35/6.51) a 
pak 990 m pěšky. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


