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2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Tomáš pro svou
pochybnost trpěl víc, 
než mohli
apoštolové pochopit.
Věřil, pochyboval a miloval.
Ježíš ho nenechal samotného. 
Ukázal mu své rány, 
aby zahojil rány
jeho pochybnosti. 

„Ze stolu Božího Slova“

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu.
Prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás,
cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme,
co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem,
znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen

ŽALM 117  Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky
Čtení 1: Sk 5,12-16    2: Zj 1,9-11a.12-13.17-19          Ev. Jan 20,19-31  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek  23. dubna  SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
� ZA BISKUPSKÝM ZNAKEM LEOPOLDA PREČANA. V neděli 18. dubna jste 
zváni na pouť za biskupským znakem Leopolda Prečana, který se nachází na hájence 
v Lupěném. Více o programu nedělního odpoledne, které začne ve 14 hodin, se mů-
žete dozvědět z obsáhlejší pozvánky na vývěsce v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze 
nebo přímo u pana Aloise Ehrenbergera, Zábřeh, Severovýchod 38.  Alois Ehrenberger

� 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 
zdarma, nezavazuje k účasti na celém kurzu. 

Bližší informace: Manželé Kolčavovi 583 449 284.  

�  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.

� SENIOŘI se sejdou v pondělí 26. 4. v 17 hod. v klubovně ve Svébohově. 
M. Šanovcová

� KONCERT. Klub přátel hudby a Římskokatolická farnost Hoštejn Vás zvou ve 
středu 28. dubna v 19 hod. do farního kostela sv. Anny na koncert. Účinkují: Vladimír 
Roubal – varhany, Petr Matuszek – baryton. 
VE SVÉBOHOVĚ bude tento koncert ve stejný den, t.j. ve středu 28. 4. v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v 17 hod. 

� ŽIVOT V PARTNERSTVÍ ANEB CHODÍME SPOLU. První povídání s mládeží 
na faře v Zábřeze (jak bylo avizováno na setkání v Chromči), se uskuteční pod vede-
ním M. Žváčkové z Centra pro rodinu při AO v pátek 30. 4. 2004 v 19 hod. Další bude 
zhruba po čtrnácti dnech.                    otec Radomír

� HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. 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

OHLÁŠKY

Svatbu ve farním kostele v  Zábřeze v sobotu 24. dubna chtějí uzavřít:

Tomáš Pavlík z Vyšehoří a Lenka Drábková ze Šumperka

Svatbu ve farním kostele v Hoštejně v sobotu 8. května chtějí uzavřít:

Arťom Suchý a Kateřina Veiglerová z Hoštejna



MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH - KATOLICKÝ DŮM
20.4. Klub maminek – povídání na téma: Dětské úrazy a jejich prevence,    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 hod. 

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH
Ve čtvrtek 22. 4. v 19.00 hod. jsou zváni do Kato-
lického domu účastníci letošní POUTĚ DO SVATÉ 
ZEMĚ k neformálnímu setkání a společnému zavzpomínání nad fotografi emi. Po-
zvání platí i pro loňské poutníky, ale i pro ty, kteří o své cestě teprve uvažují.

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

� Mateřské a rodinné centrum a Spolek Metoděj Zábřeh zve děti na velký aprí-
lový turnaj ve stolních hrách APRÍL CUP 2004 v úterý 27. dubna v 16.00 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 ji-
ných zajímavých her. Odměna čeká nejen na vítěze jednotlivých disciplin, ale na všechny 
odvážné soutěžící! Zápisné: 20 Kč.             Lenka Hamplová

� V neděli 18. 4. ve 14  hod.  jsou srdečně zváni členové (i nečlenové) Spolku Me-
toděj Zábřeh do Katolického domu na výroční  členskou schůzi.        

Jiří Krňávek, předseda 
� VÝZVA. Blíží se květnové setkání našeho farního společenství na Farním dnu za Ka-
tolickým domem. Obracím se proto touto cestou na všechny ochotné, kteří se chtějí zapo-
jit do jeho přípravy. Přijděte na naše setkání v pondělí 19.4.2004 v 18 hod do Katolického 
domu.       Za přípravnou skupinu Krňávek Jiří 605 320 884, 583 411 208.

� LA SALETTE 2004. Po dvouleté přestávce chystá far-
nost Zábřeh znovu pouť do La Salette. 
Pro ty, kteří na tomto poutním místě ještě nebyli uvádím:
v  překrásném prostřední francouzský Alp, v nadmořské výšce 
1800 m, na místě zjevení  Panny Marie, je postaven chrám. Na 
tomto tichém, duchovní místě se vám nabízí možnost prožít pět 
dnů a načerpat sílu a pokoj. 
 Odjíždíme v úterý 3. srpna, vracet se budeme ve středu 11. srpna. Cena 6.000 Kč (cesta, 
pojištění, ubytování a polopenze). Pokud máte zájem, je třeba přihlásit se co nejdříve, pro-
tože bude vypraven pouze 1 autobus. Jisté místo v autobuse má ten, kdo se přihlásí a složí 
zálohu, která pro mne bude jistotou, že svou účast na letošní pouti bere vážně. 

P. František Eliáš
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SBÍRKY NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 
Zábřeh 18.040; Hněvkov 500; Svébohov 5.300; Jedlí 6.000;  Zvole 8.090; Hoštejn 
1.250; Kosov 500; Lubník 1.500; Tatenice 1.950 Kč.   

SBÍRKY NA SVATOU ZEMI
Zábřeh 8.450; Postřelmůvek 610; Svébohov 600; Jedlí 1.500; Hoštejn 600; Tatenice 
1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

CHARITA POMÁHÁ NA MÍROVĚ
 Charita Zábřeh, ve spolupráci se sociálními pracovníky a vychovateli 
Věznice Mírov hledá možnosti, jak pomoci hledajícím a sociálně nejslabším 
vězňům. 
 Po osobních rozhovorech s vedením věznice, duchovními pracovníky, 
ale také s odsouzenými se jedná o poskytování rozhovorů a v mnohých pří-
padech opodstatněnou materiální pomoc. Ta se skládá nejčastěji z hygienických a psa-
cích potřeb. Často se setkáváme také se žádostmi o sportovní oblečení (teplákové nebo 
šusťákové soupravy, trička bez potisku, límečku a kapsy, sportovní obuv) a starší čísla 
Katolických novin a křesťanských časopisů. Pokud se rozhodnete pomoci, můžete se 
přihlásit na faře nebo na Charitě. Děkujeme za vstřícnost.               Charita Zábřeh

NAŠE DÍTĚ
 Jmenuje se Emanuel Sekitoleko a je z Ugandy. Má čtyři sourozence. Jeho rodina je 
chudá. Otec zemřel na AIDS a zanechal matku s dětmi bez prostředků. Proto všichni 
žijí v rodině Emanuelova strýce. Na malém pozemku pěstují plodiny pro obživu. Pro 
zajištění základních potřeb rodiny se strýc nechává najímat na práci na cizích pozem-
cích. Přesto jsou jeho příjmy nízké a nestačí na placení školného. 
 Emanuel je šťastný chlapec vyšší postavy. Moc rád chodí do školy. Jeho studijní vý-
sledky jsou dobré a na otázky učitelů odpovídá vždy správně. Ve volném čase se věnu-
je zpěvu a divadlu. Doma pomáhá své tetě tím, že nosí vodu a pracuje na zahradě. Až 
bude velký, rád by se stal pilotem.  
 Tolik zatím víme o chlapci, kterého jsme jako Charita „adoptovali“. Podařilo se 
nám to díky všem účastníkům a sponzorům letošního charitního plesu.
 Do tří týdnů bychom měli o Emanuelovi obdržet bližší informace, určitě se o ně 
s Vámi podělíme.                                                                                           Eva Polášková

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VÁS 
ZVOU NA DUBNOVOU PŘEDNÁŠKU

Čechy a Anglie v pozdním středověku: od Anny Lucemburské 
k Petru Paynovi“. Lektor: PhDr. Roman Zaoral, UK Praha. Termín: 19. 
dubna 2004 (pondělí) od 17 hodin. Místo: Vlastivědné muzeum v Šumper-
ku. Předmětem přednášky jsou vztahy mezi českými zeměmi a Anglií v ob-
dobí od 80. let 14. století do 30. let 15. století. Jiří Schubert, předseda MSKA 
Šumperk.



Příloha
k číslu 16/2004

Drobné sakrální památky 
– dokumentace a výstavy

Družina Bobrů skaut-
ského střediska Skalič-
ka přišla před léty s ná-
padem zdokumentovat 
drobné sakrální památky 
(kříže, Boží muka, sochy, 
mariánské a trojiční slou-
py) v Zábřeze a okolí, vy-
tvořit jejich katalog a uspořádat výstavu. Postupně se zapojily další od-
díly střediska. Město Zábřeh tento záměr podpořilo a výstavu zahrnulo 
do plánu oslav jubilea města. Její vernisáž bude ve čtvrtek 13. 5. v 17.00 
v galerii Tunklův dvorec, kam jste již dnes zváni. 
Naším záměrem je postupně zdokumentovat sakrální památky děkanátu 
a ve spolupráci s farním muzeem a dalšími subjekty je prezentovat for-
mou výstav, CD a na internetu. Tento záměr byl pro letošní rok podpořen 
také Ministerstvem kultury ČR. 
Na výstavě, která má poukázat na kulturní hodnotu těchto památek, do-
kumentujících živou víru našich předků, hodláme uvést také jejich histo-
rii a připomenout i zaniklé památky. 
Chceme poprosit ty, kdo mají historické fotografi e památek, o jejich za-
půjčení. Můžete je zanechat na faře v Zábřeze a do 1 měsíce si je tamtéž 
opět vyzvednout. Nezapomeňte uvést jméno a adresu. Přivítáme také in-
formace o historii těchto památek. Za skauty a skautky Mgr. František John

� ZVEME VÁS NA DRUHÉ SETKÁNÍ s poslancem Parlamentu ČR Ing. Tomá-
šem KVAPILEM a předsedou Junior klubu Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínkem  
s mladými lidmi od 15 do 35 let. Pondělí 26. dubna 2004 v 18 hod. Kde: v Katolickém 
domě, Sušilova 38, Zábřeh. Výhradně pro mladé !!!          

 Za MO KDU ČSL M. Ryšavý 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ V OLOMOUCI - 11.dubna. Štíty 3.460; Hor-
ní Studénky 6.400 (z toho dar 5.000 Kč); Klášterec 2300 Kč, Cotkytle 1.930 Kč.

� 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 přilo-
žit ruku třeba i k tomu dílu, které při modlitbě objeví. Společně s námi se budou 
modlit i bohoslovci z olomouckého semináře.   otec Radomír



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM VE  SVATÉ ZEMI: Postřelmov 2.000 Kč.

� SBÍRKA NA SEMINÁŘ Z 11. DUBNA: Postřelmov 11.500 Kč (Postřelmov 
6.440 Kč + 2.000 Kč dar, Chromeč 3.060 Kč), Lesnice 4.000 Kč + 3.000 Kč dar, 
Dlouhomilov 1.500 Kč (včetně Hrabišína). Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy 
v Dlouhomilově.

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ A BESEDA O SVATÉ ZEMI. 
 O II. neděli velikonoční 18. dubna prožije-
me 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 zú-
častnili pouti do Svaté Země. Pouť do Svaté Země 
se plánuje i na příští rok. 

� SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH budu udělovat v Brníčku v pondělí 
19. dubna a v Leštině ve středa 21. dubna při pravidelných bohoslužbách v 18 ho-
din.   

� SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ a jejich rodičů 
bude ve čtvrtek 22. dubna po mši svaté, tj. asi 19.15 hodin. 

� Příští neděli 25. dubna jste zváni na faru v Postřelmově na „Dojídání berán-
ka.“ Do jídla se pustíme v 15 hodin odpoledne. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB v neděli 2. května nebude mše sv. 
v Chromči, bude už v sobotu odpoledne v 16.30 hodin. 

� V DLOUHOMILOVĚ „NA SKALCE“  se koná v neděli 2. května  TRADIČNÍ 
HASIČSKÁ POUŤ U KAPLIČKY ZASVĚCENÉ SV. FLORIÁNOVI. Mše sv. v 11 
hodin bude sloužena za živé a zemřelé členy místního hasičského sboru. 

� POUŤ BOHOSLOVCŮ, RODIČŮ A PŘÁTEL SEMINÁŘE: bude v neděli 2. 
května v bazilice Navštívení P. Marie na sv. 
Kopečku. Mše svatá začíná v 10.30. 

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


