
20. 3. 2005    Ročník XII.    
číslo 12
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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Boží království, 
které Ježíš ohlašoval 
je pro chudé. 
Dnešní volání HOSANA 
na tom nic nemění. 
Ježíš ví, že brzy se 
všichni obrátí proti němu. 
I učedníci ho opustí. 
Ježíš je chudý a 
pokorný Mesiáš. 
Tak to chtěl On. 

„ze stolu Božího slova”

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                Amen.

ŽALM 22  Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7   2: Flp 2,6-11    Ev: Mt 27,33-54 
 

Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příští neděli: Břízovo č. 503



SVATÝ TÝDEN
STŘEDA 23. BŘEZNA  - dětská mše svatá v 17.30 hod. odpadá. Mládež a zejména mi-
nistranti jsou zváni do olomoucké katedrály na Zelený čtvrtek. 

Bližší informace P. Ján Čukáš 

NA ZELENÝ ČTVRTEK DNE 24. 3. 2005 V 9.30 HOD. bude v olo-
moucké  katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvě-
ceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. 
Tento den je dnem společenství kněží, kteří před svým biskupem 
obnoví kněžské sliby. Letos také poděkují při mši svaté za 15 let, 
které uplynuly od biskupského svěcení arcibiskupa Jana Graubnera 
a biskupa Josefa Hrdličky.
Zveme ministranty všech našich farností k slavení této  pontifikál-
ní mše svaté. Po mši svaté bude prohlídka sklepení jednoho ze sta-
rých olomouckých kostelů. Přihláška je  symbolických 10 Kč předem 
(hlásit se můžete u jáhna Vratislava a svých  kněží) Odjezd z Valové 
v 8.00 hod., ministrantské oblečení a svačinu s sebou.           

P. František Eliáš, P. Ján Čukáš, jáhen Vratislav Kozub a další kněží děkanátu  
 

OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY bude v kostele sv. Bartoloměje v Zá-
březe příležitost k adoraci u Božího hrobu. Je to příležitostí k zastavení, k zamyšlení, 
k projevení vděčnosti Bohu. Svůj čas k adoraci si prosím naplánujte dopředu a zapište 
se do archů, které budou v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin, aby se nestalo, že 
kostel zůstane prázdný, to bychom ho museli uzavřít, a byla by to chyba.  

P. František Eliáš

SVÁTOST SMÍŘENÍ  - Neděle 20. března: Zábřeh od 16.30 hod. 
Pondělí 21.března: Zábřeh 8.30 hod.; Postřelmůvek od 16.00, mše svatá 17.30 hod. 
Úterý 22. března: Pivonín od 16.00, mše svatá 17.00 hod. 
Středa 23. března: Zábřeh 8.30 hod.; Hněvkov od 16 hod., mše svatá v 17 hod. 
Velký pátek 25. března: Zábřeh 8.00 – 12.00 hod.  

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU 
Zelený čtvrtek 24. března: farnosti Zvole a Jedlí 16.00; Zábřeh 
a Svébohov 18.00 hod.; 
Velký pátek 25. března: farnosti Zvole a Jedlí 16.00; Zábřeh 
a Svébohov 18.00 hod.
Bílá sobota 26. března: Jedlí 19.00; Zábřeh 21.00;, Svébohov 
21.30 hod. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 27. března – ZMĚNA ČASU (nezapomeňte si hodinky 
posunout o hodinu dopředu)
Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Zvole 6.00; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Maletín 15 hod. 

� O Velkém pátku a Bílé sobotě svým darem do pokladničky u Božího hrobu přispějete na 
potřeby křesťanů ve Svaté Zemi, kterou si sám Bůh vybral a posvětil vtělením svého syna.

� V neděli 27. března na Vzkříšení  - sbírka na kněžský seminář.



zve všechny malé i velké na neděli 
27. března od 16. hodin ke společ-
nému prožití svátečního dne. 

Mimo jiného pro Vás připravujeme pečeného beránka, pásmo veli-
konočních zvyků v podání členů folklorního souboru MARKOVI-
CE, populární melodie k dobré pohodě, poslechu i tanci v podání 
skupiny MIROX Šumperk a mnohé další. Dámy a děti si mohou vy-
zkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové 
se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky a případně s příchodem 
nového dne je hned i vyzkoušet. Vstupné na tuto akci je dobrovol-
né, takže nezapomeňte přijít.

Na setkání s vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

EXERCIIE NA VELEHRADĚ PRO ŽENY. Jelikož se nám v letošním roce hlásí větší po-
čet žen z jiných farností, prosím ženy, které mají 
o exercicie zájem, aby se přihlásily co nejdříve na 
telefon 731 626 526 nebo osobně v Katolickém 
domě. Cena týdenního pobytu činí 2 000 Kč, 
cena zkráceného pobytu (do středy)  1 460 Kč. 
Autobus bude vypraven z autobusového nádraží 
Valové. Cena jízdného na Velehrad činí 150,- Kč. 

Předpokládaná doba odjezdu je 16.00 – 16.30 hodin.
Na setkání s Vámi se těší za Mateřské a rodinné centrum  Alena Enterová

Zveme všechny členy i nečleny na VEŘEJNOU VÝROČNÍ SCHŮZI MO KDU-ČSL Zá-
břeh, která se uskuteční v sobotu 2. dubna 2005 v Katolickém domě v Zábřeze. Za-
čátek je ve 14 hodin. Podstatná část tohoto setkání bude věnována Vašim dotazům. 
Byli proto pozváni členové zastupitelstva našeho města zvolení za KDU-ČSL, členo-
vé výborů a odborných komisí při MÚ Zábřeh jmenovaní za KDU-ČSL, představitelé 
OV KDU-ČSL Šumperk, člen rady Krajského zastupitelstva Olomouc a předseda OV 
KDU-ČSL Šumperk bratr František Kubíček, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR poslanec  Ing. Ivo Vykydal, člen Senátu Parlamentu ČR senátor Ing. Adolf Jílek. 
Zveme touto cestou rovněž naše příznivce ze všech okolních obcí Zábřežska.

 Jan Bartoš, předseda MO KDU-ČSL Zábřeh 

VELIKONOČNÍ ÚKLID V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. V úterý 22. března 2005 
budeme uklízet před velikonočními svátky. Kdo máte „svůj“ kostel rád a pracovní vy-
tížení vám to dovolí, přijďte nám pomoci. Začínáme v 8 hod.             P. František Eliáš

KATECHEZE DOSPĚLÝCH. V sobotu 16. dubna 2005 se v Arcibiskupském kněžském 
semináři uskuteční setkání těch, kteří se zabývají katechezí dospělých (kněží, kateche-
tů, animátorů). Bližší informace na farních úřadech.                                            redakce 

Biblické hodiny budou pokračovat až po Velikonocích.                           Jana Nováková

SBÍRKA z 13.3.:  Mohelnice 4.553;    Úsov 598;   St. Loučka  360 Kč        P. Petr Šimara

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO
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SBÍRKY Z NEDĚLE 13.března
Zábřeh  9.980; Jedlí 1.600; Svébohov 2.050; Zvole 4.180 Kč; Lubník 430; Hoštejn 960; 
Kosov 500 Kč; Dary: Zábřeh na Haiti 500 Kč, Zvole na Haiti 5.000 Kč 
Sbírka tuto  neděli 20.3. bude věnována ve farnostech řízených ze Zábřeha na opravy.

                                                                                    P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – zpráva pro páteční čtenáře:
Odjezdy autobusu z našeho děkanátu v sobotu 19. 3. Postřelmov 7.30 (od Obecního úřa-
du), Zábřeh v 7.45 (na Valové), Dubicko 7.50. Návrat zpět kolem půl páté odpoledne. 

SBÍRKA Z NEDĚLE 13. BŘEZNA: Postřelmov 2.460 Kč, Lesnice 1.920 Kč, Dlouhomi-
lov 280 Kč.                                                                             Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
Tuto neděli je sbírka na opravy v Postřelmově, Chromči a Dlouhomilově. 

BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE 
Zelený čtvrtek: Lesnice 16.30 a Postřelmov 18.30 – mše sv. na památku poslední večeře 
Velký Pátek: 15.00 Postřelmov – Křížová cesta, Lesnice 16.30 a Postřelmov 18.30 – ob-
řady Velkého Pátku 
Bílá Sobota: Postřelmov od 8.00 otevřen Boží hrob, 19.00 – Vigilie Vzkříšení Páně 
Boží hod Velikonoční: Postřelmov 8, Lesnice 9.30, Chromeč 11, Dlouhomilov 18 hod.
Pondělí velikonoční: Postřelmov 8.00, Hrabišín 9.30, Sudkov 11.00 

Postřelmov: Setkání dětí které se připravují k I. sv. přijímání a jejich rodičů bude pro 
Lesnickou farnost ve středu 23. března po mši sv. tj. asi 17.40 v kapli v Leštině.  

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV prožijeme letos na Velikonoční pon-
dělí. Příležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí: Postřelmov 9.00 – 17.30;
Chromeč 14:30 – 16.30;  Sudkov 15.00 – 17.00 hod.  Společné ukončení adoračního 
dne bude v kostele sv. Matouše v Postřelmově v 17.30 hodin. 

POUTNÍ ZÁJEZD LESNICKÉ FARNOSTI plánujeme na sobotu 16. dubna. Navštíví-
me nové kostely na Valašsku, plánujeme vycházku na Radhošť a také společné poseze-
ní. Přihlášky u manželů Kolčavových telefon: 583 412 087.                          P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

SBÍRKA Z 13.3.: Štíty 1.170; Horní Studénky 1.000; Klášterec 1.070;  Cotkytle 280 Kč

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek 24. března: Klášterec 16.00; Horní Studénky 17.45; Štíty 19.30 hod.
Velký pátek 25. března: Klášterec 15.30; Horní Studénky 17.45 (17 hod. Křížová ces-
ta); Štíty 19.30 hod.
Bílá sobota 26. března: Klášterec 18.00; Horní Studénky 19.30; Štíty 21.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 27.3.: Klášterec 7.20; Horní Studénky 10.30; Štíty 9.00

                                                                                                       Vratislav Kozub, jáhen



DOPIS OTCE ARCIBISKUPA MLÁDEŽI
 Mladí přátelé, každému z Vás posílám srdečný pozdrav ke 
Květné neděli – světovému dni mládeže. S mnohými z Vás jsem 
se setkal při včerejším diecézním setkání ve Šternberku, s někte-
rými také před několika týdny v Kroměříži při Fóru mládeže.
Rád bych dnes poděkoval všem mladým, kteří radostně prožíva-
jí svou víru a dělí se o ni s druhými, protože vědí, že ten poklad 
jim byl dán proto, aby mohli být užiteční. Děkuji i těm, kteří se 
o víru poctivě rvou ve zkouškách a pokušeních, kteří upřímně 

hledají Krista. Zvláště děkuji těm, kteří se zapojují do akcí pro mládež v diecézi, dě-
kanátě či farnosti. Zároveň Vás zvu na letní světové setkání mládeže v Kolíně nad Rý-
nem a těším se tam na Vás.
Velkou radost jsem měl z Fóra mládeže v Kroměříži, kde přítomní ukázali, že mají cír-
kev rádi, že se v ní cítí doma, že jim na ní záleží a že jsou ochotni také pro ni pracovat. 
Krátká zkušenost jejich práce ukázala, že to mohou dělat dobře. Výsledek své práce 
shrnuli do dvou vzkazů a svého předsevzetí.
Co vzkazují kněžím?
Nebojte se komunikovat s mladými. Nebojte se udělat první krok (raději se srazit, než 
se vůbec nepotkat). Děkujte za aktivitu, projevte vděčnost, ať víme, že vám na nás zá-
leží. Věřte v pozitivní vliv mladých. Předejte část svých starostí mladým. Prosíme a dě-
kujeme za otevřenou faru. Mějte otevřenou náruč a srdce pro všechny farníky, neza-
pomínejte na nikoho. Věnujte více času lidem a prohlubujte tak osobní vztahy. Více 
informujte o dění v děkanátu a diecézi. Nezapomínejte na osobní pozvání. Nenáviď-
te hřích, milujte hříšníka. Nezapomeňte, že po deseti minutách ztrácí pozornost i ten 
nejpozornější posluchač. Jeden den v týdnu odpočívejte. Nebojte se mší svatých zamě-
řených pro děti, mládež. Stanovte si priority – někdy méně znamená více. Děkujeme 
za vaši službu, za vše, co pro nás a naše farnosti děláte. Modlíme se za vás.
Co vzkazují mládeži?
Nebojte se komunikovat s kněžími. Nebojte se udělat první krok (raději se srazit, než 
se vůbec nepotkat). Nestyďte se za svou víru. Budujte svůj osobní vztah k Bohu. Sdí-
lejte svou víru s ostatními, nebuďte na víru sami. Vzdělávejte se ve své víře. Buďte ak-
tivní ve své farnosti i přes pasivitu svého okolí. Vytvářejte otevřená společenství. Méně 
kritizujte a více dělejte. Čtěte nástěnky, jsou pro vás. Zůstaňte křesťany za všech okol-
ností. Nebojte se mluvit s rodiči o své víře. Zapojte rodiče do dění ve farnosti. Nebojte 
se být zodpovědní, zodpovědnost je známkou dospělosti. Jděte příkladem svému oko-
lí. Naučte se nejenom přijímat, ale i dávat.
A co chtějí mladí sami dělat pro své farnosti?
Společné akce pro celou farnost. Za svou farnost se modlit. Budovat vztahy s věřícími
i nevěřícími. Zapojovat mladší, vychovávat si nástupce. Pomáhat knězi, být jeho pro-
dlouženou rukou. Nezapomenout na předsevzetí, která jsme si zde dali.
Rád Vám sděluji vzkazy mladých a mám velké přání i naději, že semena jejich slov bu-
dou nejen přijata do dobré půdy, ale také ponesou bohaté plody. Všem přeji hluboké 
prožití velikonočních dnů a k tomu ze srdce žehnám.

                             Váš arcibiskup Jan



Z HAITSKÉHO DENÍKU JIŘÍHO LÁTALA
Druhý den po příletu jsme se vydali na celodenní cestu autobusem do hlavního měs-
ta Haiti - Port au Prince, a protože byl náš let z Madridu kvůli poruše jumba o dvacet 
čtyři hodin odložen, nebyli jsme si jisti, jestli nás na konečné Otec Roman bude čekat. 
Telefonické spojení nefungovalo, internet také ne. V autobuse jsme byli jediní bílí.  Bě-
hem čekání na hraničním přechodu, který je otevřen jen v denní dobu, jsem si inten-
zivně přál být černochem. Ale poté, co jsem se přinutil vystoupit ven mezi domorodce, 
požadující a nabízející cokoli, ustoupil intenzivní pocit strachu. Zbytek cesty haitským 
územím se mi však hlavou honily ponuré myšlenky. Dostavoval se kulturní šok. Při-
pravovali jsme se na možnost, že se večer ocitneme bez pomoci v neznámém městě, 
kde nejsou taxíky ani bezpečné hotely a po setmění se nesmí ven. K naší velké úlevě 
jsme ale na konečné zahlédli rozesmátou tvář Otce Romana. Odvezl nás do řeholního 
domu vila Marese, kde nás čekala večeře, sprcha a čisté postele. 
Hlavní město je neuvěřitelně špinavé, bez kanalizace, odpadky se vrší na ulicích. Jin-
de zase hromady hoří, v ulicích vládne dopravní chaos. Neexistují zde silniční pravi-
dla ani značky, semafory nesvítí. Přímo na ulicích se prodává, vaří, koná potřeba, spí 
a často i střílí. Po páté hodině se nedoporučuje vycházet vůbec. Bělocha v těchto čtvr-
tích nezahlédnete. 
Po dvou dnech strávených v tomto pekle na zemi budeme v cestě na severozápad po-
kračovat  terénním vozem Otce Romana. Na korbu nakládáme nákup, batohy, poštu 
a také dvě slepice, které přes protesty Otce Romana propašovala řádová sestra. Do far-

nosti Baie de Henne to je dvanáct hodin převáž-
ně nezpevněnou, někde zaplavenou cestou-ne-
cestou. Na cestě projíždíme Gonaives, městem 
postiženým ohromným cyklonem. Všude jsou 
stále patrné jeho ničivé následky. Zastavujeme 
tam před klášterní nemocnicí Sester Matky Te-
rezy. Čtyři sestry se starají o čtyřicítku nemoc-
ných AIDS. Jde o matky a jejich nemocné děti. 
Nemají léky. Sestra nám říká, že ve Francii již 
tento druh nemoci vyléčili.  Chudým Haiťanům 
však drahé léky neposílají. Těžko se hledají vy-
světlující slova, tváří v tvář lazaretu plného nej-
ubožejších. V poslední době byli několikrát vy-
kradeni. Zloději ukradli jídlo a matrace pro ne-
mocné. Na vlastní kůži odhaluji pravý význam 
výrazu kulturní šok. Pokračujeme dále v cestě. 
Vesnice nás vítá v úplné tmě. Elektrický agregát 
je pouze na faře, ale tam nás již nečekají, všich-
ni spí. Nad námi se klene nebe plné hvězd. Ve
tmě zakokrhal kohout.            pokračování příště

POZOR ZMĚNA!  KINO RETRO – PONDĚLÍ 21. BŘEZNA V 17 HOD. 
HAITI NEJCHUDŠÍ ZEMĚ SEVERNÍ POLOKOULE. 

Projekce filmu o Haiti spojená s besedou se členy expedice do Baie De 
Henne – Zátoky slepic, kde působí P. Roman Musil.        Vstupné dobrovolné


