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SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Člověk se v nejvlastnějším smyslu 
stává člověkem jen ve vzkříšení. 
Ono je ústřední událostí stvoření světa. 
Když se rozhodujeme pro Krista, 
když vstupujeme spolu s Kristem 
do  jednoty bytí, dosahujeme 
slávy věčného spojení s Bohem. 
V tom a pouze v tom 
se stáváme lidmi. 
Konec je tedy vlastně začátkem. 
     „Ze stolu Božího Slova“

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe.
Prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                              Amen

ŽALM 118  Toto je den, který připravil Pán,
   jásejme a radujme se z něho
SBÍRKA Z NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ JE URČENA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ V OLOMOUCI

Čtení 1: Sk 10,34a.37-43   2: Kol 3,1-4            Ev. Jan 20,1-9 
Ordinárium: latinské č. 509  příští neděli Olejníkovo č. 502 



NEDĚLE 11. 4.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Zábřeh 6.55, 8.30, 18.00; Jedlí 9.00 Lubník 9.00; Svébohov 
10.30; Tatenice 10.30. Jitřní liturgie Zmrtvýchvstání Páně: 
Zvole 6.00; Hoštejn 6.00.   
Požehnané Velikonoce a radostnou jistotu z Kristova vítězství nad 
hříchem a smrtí přejí a vyprošují  

P. František Eliáš, P. Ján Čukáš

Všem známým i neznámým zábřežským farníkům radost ze svět-
la Velké noci přeje a požehnání vyprošuje 

P. Josef Opluštil z Bouzova

� POHOŠTĚNÍ V KATOLICKÉM DOMĚ.  Spolu s organizátory zvu v neděli Zmrt-
výchvstání všechny farníky do Katolického domu na velikonočního beránka s hořký-
mi bylinami a zřejmě i nekvašeným chlebem. Nebude chybět možnost zapít jehněčí 
dobrým červeným vínem z arcibiskupských sklepů v Kroměříži. Družným setkáním 
dovršíme velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání. Pohoštění bude připraveno od 17 hod. 
odpoledne.                P. František Eliáš
 

� VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 12. DUBNA budou v Zábřeze slaveny mše svaté v 6.55 
a v 8.30 hod., večerní mše svatá není!

� SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU, které bude ve středu 14. dubna, 
je příležitost pro ty, kteří před velikonočními svátky neměli možnost přijmout svátost 
smíření.                 P. František Eliáš

� HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLENE. Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově Vás 
v neděli 2. května zve do sálu Kulturního domě ve Svébohově na  harmonikářské od-
poledne. Začátek ve 14 hodin.                   Srdečně zvou pořadatelé 

� První setkání kurzu symptotermální metody PPR Ligy pár páru bude 
v Dubicku u Kolčavů ve středu 21. dubna. Začátek v 18 hod. 1. setkání je zdar-
ma, nezavazuje k účasti na celém kurzu. Bližší informace: Manželé Kolčavovi 
583 449 284.  

� KONCERT SCHOLY GREGORIANY PRAGENSIS. Ve čtvrtek 15. dubna 2004 si 
nenechte ujít nevšední zážitek. V kos-
tele sv. Bartoloměje se uskuteční kon-
cert souboru Schola Gregoriana Pra-
gensis pod uměleckým vedením Davi-
da Ebena MAGNA PASCHA..

Koncert  přednesem doprovodí členo-
vé Divadélka na okraji.        redakce 

*  Ve farnosti Velké Losiny, v kostele 
sv. Jana Křtitele  bude koncert Scholy 
Gregoriany Pragensis – MAGNA PAS-
CHA ve středu 14. dubna v 19 hodin. 



� ZA BISKUPSKÝM ZNAKEM LEOPOLDA PREČANA. V neděli 18. dubna jste 
zváni na pouť za biskupským znakem Leopolda Prečana, který se nachází na hájen-
ce v Lupěném. Více o programu nedělního odpoledne, které začne ve 14 hodin, se 
můžete dozvědět z obsáhlejší pozvánky na vývěsce v kostele sv. Bartoloměje v Zá-
březe nebo přímo u pana Aloise Ehrenbergera, Zábřeh, Severovýchod 38.                
                                     Alois Ehrenberger

� SENIOŘI se sejdou v pondělí 26. dubna v 17 hod. v klubovně ve Svébohově.
                                                                                                            Marie Šanovcová

� POJEĎTE S NÁMI NA SVATÝ HOSTÝN. Odjezd z Valové 
v sobotu 24. dubna v 7.15 hod. Předpokládaný návrat v 18 hod. 
Odpoledne navštívíme Holešov, místo spojené s životem sv. 
Jana Sarkandra. Na pouti nás doprovodí P. Jaroslav Přibyl. Cena 
zájezdu 180 Kč. Přihlášky (i telefonické) a bližší informace: Josef 
Flášar, Obránců míru 4, Zábřeh-Ráječek. tel. 583 415 434.

Radost a naději z Kristova vzkříšení do každé chvíle Vašeho života přeje 
                                                                                                                       P. Radomír

� SBÍRKA NA OPRAVY - 21.3.Klášterec 2200, Štíty 2120, H.Studénky 1520, 
Cotkytle 1030 Kč.

� VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ. V Klášterci pouť; mše sv. v 10.15, slouží P. Josef 
Švéda, svátostné požehnání ve 14.30, P. Antonín Basler. Horní Studénky 7.00, Ští-
ty 9 hodin. 

� Na pěší pouť do Crhova Vás zve pastorační rada Štíty. Vyjdeme v sobotu 17. 4. 
ve 13 hodin od školy ve Štítech.

� ADORAČNÍ DEN VE ŠTÍTECH V PONDĚLÍ 19. DUBNA. Podobně jako 
vloni mají možnost členové farností prosit v modlitbě za to, co ve své farnosti, ro-
dině či ve svém životě cítí jako potřebné. A to při adoraci před Nejsvětější Svátostí 
od 10 hod. V 19 hod. bude zakončena mší svatou. Je třeba se zapsat na jednotlivé 
hodiny; nejlépe po dvojicích a to na nástěnce uvnitř kostela. 
Obracím se zvláště na ty, kteří jsou mladší, aby nespoléhali na důchodce. Vždyť 
každý sám ví, za co je třeba prosit a ti mladší mohou mnohdy snáze přiložit ruku 
třeba i k tomu dílu, které při modlitbě objeví. Společně s námi se budou modlit 
i bohoslovci z olomouckého semináře.    otec Radomír

OHLÁŠKY
Svatbu v sobotu 24. dubna chtějí uzavřít ve farním kostele v Třebíči-Zámku:

Ing. arch. Marek Focher z Hoštejna
a Bc. Iva Chalupíková z Třebíče

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 11.280; Postřelmůvek 790; Svébohov 1.950; Jedlí 2.200;  Zvole 3.850; Hoš-
tejn 804; Lubník 506; Tatenice 900 Kč
DARY ZÁBŘEH: na kostel sv. Bartoloměje 1.300 Kč; v měsíci únoru jste darovali 
na obnovu kostela sv. Barbory 3.190 Kč, v březnu 4.760 Kč + dar 1.000 Kč. 
SBÍRKA Z NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ JE URČENA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ V OLOMOUCI
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                P. František Eliáš

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH
20. 4.  Kreativní studio AGÁTA: 
 kosmetická poradna pro náctileté        15.00 hod.
22. 4. Beseda s poutníky do Svaté země 19.00 hod.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM
14.4.  Kondiční cvičení pro ženy 19.00 hod.  
15.4. Dětský klub Barvínek 9.30 hod.
20.4. Klub maminek – povídání na téma: 
 Dětské úrazy a jejich prevence, s paní Stanislavou Smorojovou 9.00 hod. 
21.4.  Kondiční cvičení žen  19.00 hod.  
22.4.  Dětský klub Barvínek 9.30 hod.  
27.4.  Klub maminek 9.00 h 

DIVADÉLKO NA OKRAJI Vás srdečně zve v úterý 20. 
dubna v 19 hod. do Katolického domu na reprízu podzimního 
„přátelského posezení“. V programu uvidíte ukázky z her La-
komec a Chudák manžel (Moliére) a Treperendy (C. Goldoni-
ho). Program obohatí zpěvem  žáci ZUŠ Zábřeh pod vedením 
paní  učitelky Gruzové. 

Mateřské a rodinné centrum a Spolek Metoděj Zábřeh 
 zve děti na velký aprílový turnaj ve stolních hrách APRÍL CUP 2004 v úterý 27. 
dubna v 16 hodin. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích: 4 – 6 let, 7 – 9 let 
a 10 – 12 let. Svoji šikovnost a pohotovost si můžete vyzkoušet v těchto disciplinách: 
pexeso, puzzle, kvízy,hlavolamy, Kimova hra, Člověče, nezlob se!, skládání obrázků a 
geometrických tvarů a jiných zajímavých her. Odměna čeká nejen na vítěze jednotli-
vých disciplin, ale na všechny odvážné soutěžící! Zápisné: 20 Kč.

� V neděli 18. dubna ve 14 hodin jsou srdečně zváni členové (i nečlenové) Spol-
ku Metoděj Zábřeh do Katolického domu na VÝROČNÍ  ČLENSKOU SCHŮZI.
                                                                                   Jiří Krňávek, předseda 
VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY plné pohody, radosti a spokojenosti 
přeje MO KDU ČSL Zábřeh.



Drazí bratři a sestry, 
 blahopřeji Vám, protože ten, kterému jste uvěřili, splnil, 
co předpověděl, a třetího dne vstal z mrtvých. Ve své víře jste 
se nemýlili. 
 Blahopřeji Vám, protože máte nesmírnou cenu v Božích 
očích, když jste byli koupeni za cenu Krve Božího Syna, kte-
rý se kvůli Vám stal člověkem. 
 Blahopřeji Vám, protože jste se stali novým stvořením, 
královským kněžstvem, národem svatým, lidem patřícím 
Bohu. Kristus Vás očistil a osvobodil. Odešel do nebe, aby 
tam pro Vás připravil místo, a znovu přijde, aby Vás zval 
k sobě. 
 Může nám to či ono chybět, ale jsme velmi bohatí, protože máme naději. Ne 
pouze optimismus, který se dívá na věci z té lepší stránky, ne pouze lidskou na-
ději, že zvládneme těžký úkol, překonáme nemoc, či skončí naše zkoušky. Máme 
naděj na konečné, defi nitivní vítězství pro naše spojení s Kristem. On nám nabízí 
věčný život, a to ne jako nějaký přídavek k tomuto pozemskému životu. Kdo žije 
s Kristem už dnes, nebude od něj odloučen nikdy. Ani život, ani smrt nás nemůže 
odloučit od Boží lásky projevené v Kristu Ježíši. 
 Svět ho sice nezná, a proto žije, jako by neměl naději. My jsme ovšem poznání 
Krista a jeho dar naděje dostali bez vlastních zásluh. Tížily nás naše viny a pro své 
hříchy jsme byli duchovně mrtví, ale nekonečně milosrdný Bůh se nad námi smi-
loval a probudil nás k životu zároveň s Kristem. 
 Takovou zkušenost nemůžeme skrývat. Zmrtvýchvstalý Kristus říká  i nám: Bu-
dete mými svědky, až do končin země. (Srov. Sk 1,8) V čem spočívá naše svědec-
tví? Svatý Pavel píše Efezanům: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je 
neplodné. Odložte starého člověka s dřívějším způsobem života a oblečte člově-
ka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý! 
(srov. Ef 4,17-24).
 Na dnešní situace křesťanů rozptýlených mezi pohany se v mnohém podobá 
prvotní církvi. V listu Diognétovi z třetího století se píše o jejich jasném svědectví. 
Jak by asi mohlo znít jeho svědectví o dnešních křesťanech? Snad bychom tam čet-
li: Křesťané se od ostatních lidí neoddělují, bydlí mezi ostatními a pracují jako oni, 
ani nemají svou řeč, a přece má jejich život nápadné odlišnosti. Žení se a mají děti, 
které vychovávají. Nezabíjejí ani nenarozené, ani staré a postižené. I když nejsou 
bohatí, ke stolu přijmou každého hosta, společné lože však přejí jen vlastním man-
želům. Velmi si váží rodiny. Mají naději a dovedou se radovat. Přiznávají své chyby 
a dělají pokání, ale druhým dovedou odpouštět. Všechny lidi považují za své bliž-
ní a očima víry v nich – zvláště v dětech, trpících a potřebných – vidí Krista, svého 
Boha. Nepotřebují drogy a vyhýbají se takovým zábavám, které považují za nesluš-
né. Zákony státu zachovávají, ale svým životem je překonávají. 

PASTÝŘSKÝ LIST – VELIKONOCE 2004



 Svět jim často nerozumí, jejich morálce se vysmívá a považuje je za zaostalé 
a nepotřebné. Je rád, když se s náboženstvím stáhnou do soukromí kostelů, pro-
tože život víry si představuje jako náboženské využití podobné zábavným koníč-
kům. Jindy čeká na jejich chyby, aby je zveličil a mohl zlehčit jejich svědectví a tak 
se zbavit vlastních výčitek svědomí. V některých dobách je dokonce pronásleduje. 
Ale zdá se, že oni tím jen získávají a jsou ve své víře pevnější. 
 I když s nimi svět nepočítá, přece z nich má užitek. Jestli svět odolává chaosu 
navzdory zneužívané svobodě, která neumí odmítat mravní zlo a toleranci zamě-
ňuje s bezmocností obra, jestli ekonomicky nekrachuje navzdory nepoctivosti a so-
bectví, které hledá jen vlastní prospěch, jestli společnost přežívá navzdory nezá-
jmu o rodinu a odmítání dětí, pak je to především díky těm občanům, kteří i přes 
své slabosti zachovávají Boží řád, čerpají sílu a moudrost z evangelia, nechají v so-
bě milovat Boha. Křesťané jsou jako duše v těle. Mnohými nevidění, ale všude pří-
tomní. Nepočítá se s nimi, ale skrze ně se ve světě udržuje život a hodnoty ducha.
 Drazí přátelé, znovu Vám blahopřeji, máte důvod k pravé radosti! Kristus zmr-
tvýchvstalý, Vítěz nad smrtí, s Vámi počítá! A jestli se mu dáte k dispozici, chce 
i skrze Vás konat své dílo pro záchranu a ozdravění tohoto světa. Kéž i Vaším při-
činěním zakusí pravou velikonoční radost z vítězství Lásky a Života 
aspoň malý kousek světa kolem Vás. Pak se i Vaše velikonoční radost 
znásobí. To Vám přeje a potřebnou odvahu k zodpovědnému přijetí 
velikonočních darů vyprošuje 
       

Naději ve vítězství života nad smrtí a pokoj vzkříšeného Pána vám přeje 
P.  Jiří Putala 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 4. DUBNA: Postřelmov 8.810 Kč, Lesnice 3.470 Kč, Dlouho-
milov: 320 Kč + 2.000 Kč dary. Tuto neděli je sbírka na Arcibiskupský kněžský semi-
nář. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově.     

� 11. dubna  -  Boží hod velikonoční: mše svaté jako obvykle

� BERÁNČÍ HOSTINA nebude v pondělí velikonoční ale až v neděli 25. dubna v 15 
hodin na faře.               Za mylnou informaci se omlouváme. 

� SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ A BESEDA O SVATÉ ZEMI. O II. nedě-
li velikonoční 18. dubna prožijeme Svátek Božího milosrdenství. V Postřelmově bude 
ten den odpoledne Pobožnost k Božímu milosrdenství ve 14.30 v kostele sv. Matouše. 
Po skončení pobožnosti tj. asi v 15.15 jste zváni na faru do učebny náboženství, kde 
se s námi o své dojmy podělí poutníci, kteří se letos v únoru zúčastnili pouti do Svaté 
Země. Pouť do Svaté Země se plánuje i na příští rok. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se uskuteční tradičně na Slavnost Seslání 
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, Tel.: 583 437 456.

P. Jiří Putala

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


