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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Bůh se nám nevnucuje.  Když ho však prosíme, 
odhaluje nám své tajemství. Je poznatelný ve svém Synu. 
Jeho prostřednictvím  nás znovu utváří. 

„ze stolu Božího slova“

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

ŽALM 16 Ukaž mi, Pane, cestu k životu 

1: Sk 2,14.22-28                          2: 1 Petr 1,17-21                        Ev: Lk 24,13-35 

Ordinárium: latinské  č. 509  příští neděli: Olejníkovo č. 502



KONCERT K VÝROČÍ JOHANNA SEBASTIANA BACHA. 
Komorní soubor barokní hudby CAMERATA QUINTET pořádá 
tuto neděli 10. dubna 2005 koncert u příležitosti 320 výročí na-
rození Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750). Koncert se usku-
teční v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu. Začátek v 15 hodin. 
 Na programu jsou skladby Jana Zacha, Dietricha Buxtehudeho, 
Joh. Sebastiana Bacha a Joh. Ludwiga Bacha. Všichni jste srdečně 
zváni.         Jan Adamec

 KONCERT V DUBICKU. KPH Dubicko vás zve na houslový koncert Františ-
ka Novotného s klavírním doprovodem Petry Novotné, který se uskuteční tuto 
neděli 10. dubna v 18 hod. v sálku MŠ v Dubicku.    Srdečně zve Klub přátel hudby

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 13. 
dubna ve farnosti Postřelmov. Mši svatou budeme společně v kostele sv. Matouše 
slavit v 9.30 hod. Pravidelná mše svatá v chrámu sv. Bartoloměje bude ve středu 
13.4. v 9.30 hod.                           P. František Eliáš

 SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ a jejich 
rodičů bude ve Svébohově ve čtvrtek 14. dubna po mši svaté, která začíná v 18 hod. 

P. Ján Čukáš
 OREL POŘÁDÁ – K DÍKŮVZDÁNÍ CÍRKVE A VLAS-
TI ZA ŽIVOTNÍ SVĚDECTVÍ ARCIBISKUPA KARLA 
OTČENÁŠKA a u příležitosti jeho 85 let života, 60 let 
kněžství a 55 let biskupské služby pouť do katedrály krá-
lovehradeckého biskupství v sobotu 30.4.2005. Pokud se chcete osobně zúčastnit 
této nevšední slavnosti přihlaste se do 10.4.2005 u paní Ludmily Korgerové tel. 
583 414 512. Cena jízdného asi 180 Kč, doba pravděpodobného odjezdu v 7 hod. 

 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SEVEROMORAVSKÝCH UČITELEK se 
uskuteční v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze ve čtvrtek 21. dubna v 18 hod. Na 
programu jsou díla G. F. Händla, W. A. Mozarta, G. B. Pergolesiho, L. Janáčka 
a dalších.                               Srdečně zvou pořadatelé 

 EXERCICIE MUŽŮ V KOCLÍŘOVĚ s duchovním 

vedením P. Františka Petríka začínají ve středu 4. května 

večer a končí v neděli 8. května po poledni. Cenu poby-

tu 1.000 Kč (bez dopravy) můžete zaplatit při nástupu. 

Dopravíme se po vlastní ose – od zábřežské fary v osob-

ních autech po domluvě, tak abychom dopravní pro-

středky plně vytížili. Hlásit se můžete na faře v Zábřeze, 

tel. 583 414 531, rkfzab@rps.cz.                  Vladimír Till



10.4. – 17.4. 2005 
Týden modliteb za povolání ke kněžství 

a k zasvěcenému životu

MODLITBA SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. 
ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU 

Ježíši, Synu Boží, 
v němž přebývá plnost božství, Ty voláš všechny pokřtěné, 
aby „zajeli na hlubinu“a šli cestou svatosti.Vyvolej v srdcích 
mladých lidí touhu být v dnešním světě svědky moci tvé lás-
ky.Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti, aby byli 
schopni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém povolání.

Náš Spasiteli,
poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku, dej své církvi 
dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu, aby byli mezi 
bratry projevem tvé přítomnosti, která obnovuje a zachraňu-
je.

Svatá Panno Maria, 
Matko Spasitelova, spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, Ty, která 
jsi uchovávala jeho slova v srdci, podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a cír-
kevní společenství, aby pomáhaly mladým 
a dospívajícím lidem odpovědět velkomysl-
ně na Pánovo volání. Amen. V Castel Gan-
dolfu 11. srpna 2004.

V těchto dnech, 
kdy nás předešel na věčnost 
Svatý otec Jan Pavel II, 
vyjadřujeme upřímnou soustrast 
a s vděčností za jeho pontifikát
na něj pamatujeme.

V kostelích budou vystaveny kondolenční listi-
ny s tímto textem, na které se můžete podepsat. 
Kondolenční archy pak budou na olomouckém 
arcibiskupství svázány do knihy a zaslány do Va-
tikánu.



SBÍRKY Z NEDĚLE 3.4.2005 
Zábřeh 10.480; Jedlí 2.800; Svébohov 1.550; Zvole 5.850; Postřelmůvek 470; Hoštejn 
610; Kosov 460; Lubník 1.075; Tatenice 940 Kč
DARY ZÁBŘEH: na kostel sv. Barbory jste v měsíci březnu darovali 3.200 Kč. Na misie 
na Haiti jsme v minulém týdnu dostali od dárců 13.000 a 10.000 Kč
DARY SVÉBOHOV: dar na kněžský seminář 2.000 a na opravy 10.000 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš,  P. Jaroslav Přibyl

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU 
 KURZ MLUVENÉHO SLOVA určený zejména pro ty, kteří 
při bohoslužbách předčítají Písmo svaté byl zahájen přednáš-
kami biskupa Josefa Hrdličky a docenta Petra Chalupy. Kurz 
bude pokračovat praktickou částí pod vedením Martiny Pavlí-
kové. První z těchto setkání se uskuteční v Katolickém domě v 
úterý 12. dubna od 16. hodin.
 „Athénské ženy netrpělivě očekávají návrat svých mužů z pelopónské války. Po 
jejich příchodu se náhodně dozvědí, že muži se opět chystají na válečné tažení. Lysistrata vy-
myslí plán, jak jejich odchodu zabránit a přesvědčí ostatní ženy, aby jej uskutečnily. Podaří se 
jim to? Kdo nakonec bude slavit vítězství?“ Odpovědi na tyto otázky můžete nalézt v hu-
dební komedii Vladimíra Renčína NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA, kterou na jevišti Katolic-
kého domu zahrají v neděli 17. dubna členové Jednoty divadelních ochotníků z Loštic. 
Začátek v 17. hodin. Vstupné 50 Kč.
 Všechny příznivce opery zveme v pátek 22. dubna na zájezd do Moravského di-
vadla Olomouc na premiéru opery W. A. Mozarta FIGAROVA SVATBA. Odjezd v 17 
hod. Cena (vstupné + autobus) 280 Kč. Podrobnosti a přihlášky na telefonu 583 412 
108, mobil 731 465 717, e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz
 Všechny příznivce dobré dechovky zveme na neděli 24. dubna na posezení s de-
chovou hudbou ROZMARÝNKA. Začátek ve 14. hodin, vstupné 50 Kč. Občerstvení 
zajištěno.                           Na setkání s vámi na kterékoliv akci se těší Josef Klimek

Česká křesťanská akademie  místní skupina Zábřeh a město Zá-
břeh pořádá přednášku s promítáním Akad. arch. Aleše Brotánka

PROČ A JAK STAVĚT NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ 
DOMY JEŠTĚ JAKO EKODOMY?

Hlavním tématem je nejen úspora energie při provozu budov, ale 
i energetická náročnost použitých stavebních materiálů při stav-
bě a po dožití při likvidaci domu. Jde o tvorbu zdravého vnitřní-
ho prostředí domu.

Pátek 15. 4. 2005 v 17.00 hod. v kině Retro v Zábřehu, Farní 14
10.4. 2005

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 SBÍRKA Z 3. 4.2005: Mohelnice 5.917; Úsov 2.121; Studená Loučka 450 Kč.
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 3. dubna: Štíty 1.780; Horní Studénky 
1.300; Klášterec 950; Cotkytle 700 Kč.
 ADORAČNÍ DEN je možností poprosit v modlitbě o to, co ve 
své farnosti, rodině či ve svém životě cítíme jako potřebné. Ve far-
nosti Štíty bude adorační den v úterý 19. dubna 2005.   
                          Vratislav Kozub, jáhen

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 3. DUBNA: Postřelmov 3.180 Kč + 1.000 Kč 
dar, Lesnice 2.940 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomilov 510 Kč + 1.000 Kč 
dar. Všem dárcům ať odplatí Pán. Příští neděli je sbírka na opravy 
v Postřelmově, Chromči a Dlouhomilově. 
 SETKÁNÍ KNĚŽÍ DĚKANÁTU bude ve středu 13. dubna v Po-
střelmově od 8.00 hodin. Všechny věřící zvu na mši svatou, kterou 
budeme s kněžími našeho děkanátu slavit za zemřelého svatého otce v 9.30 hodin 
v kostele sv. Matouše. 
 SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ a jejich rodičů 
bude v Postřelmově v pátek 15. dubna po mši sv. tj. asi 18.45 v kostele sv. Matou-
še. Setkání v Lesnici v tomto týdnu nebude.
 POUTNÍ ZÁJEZD LESNICKÉ FARNOSTI DO „VALAŠSKÉHO KRÁLOV-
STVÍ“ se uskuteční v sobotu 16. dubna. Odjezdy autobusu: Postřelmov 6.00, Kol-
šov 6.15, Dlouhomilov 6.30, Brníčko 6.40, Lesnice 6.50, Leština 7.00, Zábřeh - Po-
liklinika 7.10. Návrat do 24.00 hodin. V ceně 300 Kč je společná večeře a je mož-
né zaplatit v autobuse. Podrobnější informace u manželů Kolčavových telefon: 
583 412 087. 

 POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGOR-
JE ve spolupráci s c. k. Verité se připravu-
je v termínu 10. – 17. května (Svatodušní 
svátky). Cena 2.080 Kč + 27,50 EUR noc-
leh. Závazné přihlášky přijímá Božena 
Matějová Na Borech 394, Postřelmov, te-
lefon: 583 437 456. K přihlášce nutno do-
dat: Přesnou adresu bydliště, rodné číslo, 
číslo pasu, platnost pasu, národnost, číslo 
telefonu.     P. Jiří Putala 



SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KOLÍNĚ NAD RÝNEM
„Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). „Tato slova mudrců, která jsme sly-
šeli v dnešním evangeliu, jsou tématem nadcházejícího Světového dne mlá-
deže, který se bude konat v srpnu v Kolíně nad Rýnem. Vybízím mladé Ně-
mecka a jejich vrstevníky z celého světa, aby se duchovně vydali na cestu 
na toto důležité setkání, aby jako mudrcové od východu objevili v Kristu 
tvář Boha“. 
 Těmito slovy zopakoval papež Jan Pavel II. dne 6. ledna 2005 pozvání mladých na 
Světový den mládeže do Kolína nad Rýnem. Proběhne ve dnech 16. – 21. srpna a je 
možné si jej prodloužit o pobyt v diecézích. V tom případě se začátek posouvá na 11. 
srpna. Cena setkání je 5.700 Kč + 10 EUR do fondu solidarity, v případě delšího poby-
tu (v diecézích) 5.800 Kč + 10 EUR. V ceně je cesta, celodenní strava a ubytování. 
 Přihlásit se a zaplatit je třeba do 20. května 2005. Kdo se přihlásí později, bude 
pravděpodobně ubytován mimo českou skupinu. Přihlášky se přijímají na předepsa-
ném formuláři, který je k dostání na DCM v Olomouci a od této středy také na faře 

v Zábřeze a v Postřelmově. Též je ke stažení na www.
kolin2005.signaly.cz. Vyplněnou přihlášku je nejlépe 
odevzdat mně na faře v Postřelmově, nebo na faře v Zá-
březe. Je samozřejmě možné poslat ji přímo na DCM 
do Olomouce, nebo se přihlásit i elektronickou poštou, 
DCM však dává přednost společným přihláškám. Kaž-
dý přihlášený dostane dopis s informacemi a složenku 
na zaplacení. Setkání je určeno mladým lidem ve věku 
od 16 do 30 let, mladší 18 let musí mít rodiči podepsa-
nou kartu mladšího účastníka v německém jazyce (zís-
kat ji lze na DCM nebo na www.kolin2005.signaly.cz) 
a doprovod osoby starší 18 let. 
Další informace: DCM Biskupské náměstí 2 Olomouc; 
E-mail: mladez@arcibol.cz, Telefon: 587 405 244, nebo: 
www.kolin2005.signaly.cz, případně P. Jiří Putala Po-
střelmov: E-mail: rkfpost@rps.cz , telefon: 583 437 113, 
603 747 898 . 

 ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZÓNY V RYCHNOVĚ NA MOR. „U STUDÁNKY“.  
Letos bude poutní sezóna na „Mariánské studánce“ v Rychnově na Moravě zahá-
jena v neděli 1. května ve 14.30 mší svatou a slavnostním požehnáním a zavěše-
ním zvonu, který bude od té doby svolávat poutníky ke mši svaté. Zvon je darem 
jedné z farností na Znojemsku, je železný, bez popisků a váží 30 kg. O zavěšení 
zvonu na věž kaple se postará František John. Světitelem zvonu bude P. Václav 
Dolák, svitavský děkan. Od 1. května až do 5. listopadu zde bude bývat mše sva-
tá každou neděli ve 14.30, ve farním kostele sv. Mikuláše je celoročně v neděli 
v 9.30. Hlavní pouť farnosti je k Narození Panny Marie (letos to připadá na neděli 
11. září). Zveme všechny „přespolní“ poutníky zvláště na zahájení sezóny.

  P. Pavel Jagoš, administráror


