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5. 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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On je pastýř, který nás 

předešel skrze smrt do života. 

On je také Život a je i Cesta. 

Kdo ho následuje, zakouší 

už na cestě Boží radost, 

je ukrytý v Boží pravdě 

a věrnosti. 
ze stolu Božího slova“

Bože, tys nám poslal Vykupitele  a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, 
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                     Amen

ŽALM 33  Ať spočine na nás, Hospodine,
 tvé milosrdenství jak doufáme v tebe
1: Sk 6,1-7  2: 1 Petr 2,4-9     Ev: Jan 14,1-12

Ordinárium: Břízovo  č. 503 příští neděli Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 25. dubna Svátek sv. Marka, evangelisty
pátek 29. dubna  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patron-

ky Evropy

 Zveme Vás na pontifikální mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Luké (far-
nost otce Josefa Opluštila), kterou bude v sobotu dne 30. dubna v 15 hodin celeb-
rovat otec biskup Josef Hrdlička u příležitosti 60. výročí tragédie v Javoříčku. Poté 
jsou všichni zváni na pohoštění.              jménem P. Josefa Opluštila zve redakce FI

 SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SVATÉMU PŘIJÍMÁ-
NÍ bude v Katolickém domě v Zábřeze v neděli 1. května v 15 hod.    P. Ján Čukáš 

 SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ A JEJICH RODIČŮ se ve farnosti Zvole 
uskuteční v neděli 1. května po mši svaté.      P. Ján Čukáš 
 

 SETKÁNÍ ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE A SENIORŮ FARNOSTI SVÉBO-
HOV se koná v neděli 1. května v 16 hod. v klubovně Obecního domu ve Svébo-
hově za účasti jáhna Vratislava a pana Jindřicha Majstršína.          Marie Šanovcová

 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 pobytu 1.000 Kč (bez do-
pravy) můžete zaplatit při nástupu. Dopravíme se po vlastní 
ose – od zábřežské fary v osobních autech po domluvě, tak aby-
chom dopravní prostředky plně vytížili. Hlásit se můžete na tel. 
čísle 583 414 531, rkfzab@rps.cz.                               Vladimír Till 

 HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově 
připravuje jako každoročně na neděli 15. května v sále obecního domu HARMO-
NIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Začátek ve 14 hod.             Zvou pořadatelé

 NEZAPOMEŇTE SI UDĚLAT ČAS. Mateřské a rodinné centrum při Katolic-
kém domě Vás zve na seminář paní Dr. Jiřiny Prekopové, který bude ve čtvrtek 
12. května. Více se dozvíte v příštích FI.  

SVÁTEK MATEK
MO KDU-ČSL ZÁBŘEH, SPOLEK METODĚJ A MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ 

SRDEČNĚ ZVOU MAMINKY, BABIČKY I OSTATNÍ ČLENY RODINY 
NA SPOLEČNOU OSLAVU SVÁTKU MATEK, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 8. 

KVĚTNA VE 14 HOD. V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE. SVÁTEČNÍ PROGRAM 
PŘIPRAVILI MANŽELÉ HANA A ZDENĚK JARMAROVI A PĚVECKÝ SBOR SVĚTÝLKO.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO. SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.



Zprávy z Vatikánu
19. duben se navždy zapíše do dějin a to 
nejen do dějin Katolické církve. 265. pa-
pežem byl zvolen německý kardinál Jo-
seph Ratzinger. Nový papež přijal jméno 
Benedikt XVI. Volbu potvrdil v 17.58 bílý 
dým nad Sixtinskou kaplí ve Vatikánu. 
O něco později se rozezněly zvony potvr-
zující volbu nového papeže. 
Benedikt XVI. se o něco později obrátil 
k jásajícímu davu první improvizovanou 
promluvou:

„Po velkém papeži Janu Pavlu II. kardinálové vybrali mne, prostého a pokorného 
dělníka na vinici Páně. Těší mě, že Pán dokáže pracovat a jednat i s nedostatečný-
mi nástroji. Především se ale svěřuji vašim modlitbám. V radosti Krista Zmrtvých-
vstalého, v důvěře v jeho trvalou pomoc, vykročme dále. Pán nám pomůže a Ma-
ria, Jeho nejsvětější Matka stojí po našem boku. Děkuji!“

Benedikt XVI. ráno 20. 4. 2005 předsedal v Sixtinské kapli eucharistii, která 
zakončila konkláve. V závěru latinské liturgie pronesl nový papež promlu-
vu, která zazněla jako program pontifikátu. 

„Církev dnes musí znovu vzít za své vědomí, že jejím úkolem je přinášet do světa 
hlas Toho, který řekl: „ Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude kráčet v tem-
notě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12). Když se nový Papež ujímá své služby, 
ví, že jeho úkolem je dát zazářit před muži a ženami dneška světlo Kristovo: ne své 
vlastní světlo, ale světlo Kristovo.
S tímto vědomím se obracím ke všem, také k těm, kdo jsou následovníky jiných ná-
boženství nebo jednoduše hledají odpověď na základní otázky existence a ještě ji 
nenalezly. K vám všem se obracím s prostotou a náklonností, abych vás ujistil, že 
církev chce i nadále spřádat otevřený a upřímný dialog, na cestě hledání pravého 
dobra pro člověka a společnost.“
Prosím Boha o jednotu a pokoj pro celou lidskou rodinu a vyjadřuji připravenost 
ze strany všech katolíků spolupracovat na autentickém sociálním rozvoji, který ctí 
důstojnost každé lidské bytosti... 

(celou promluvu si můžete přečíst na www.radiovaticana.cz) “

Bože, a Otče našeho Pána Ježíše Krista. Otče milosrdenství a Bože veškeré útěchy, 
sešli na tohoto vyvoleného sílu Svatého Ducha, která z tebe vychází. Dej mu Du-
cha, který vede a vládne. 
Ducha, kterého jsi dal svému milovanému Synu Ježíši Kristu. 

(z konsekrační modlitby)
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SBÍRKY Z NEDĚLE 17. 4. 2005 
Zábřeh 10.870; Jedlí 1.850; Svébohov 1.800; Zvole 3.690; Postřelmůvek 410; Hoštejn 
8.410; Kosov 560; Lubník 1.200; Tatenice 1.390 Kč.

 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
 Všichni příznivci dobré dechovky nenechte si ujít posezení s de-
chovou hudbou ROZMARÝNKA, které se uskuteční v neděli 24. 
dubna. Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

 KURZ MLUVENÉHO SLOVA bude pokračovat již druhou lekcí prak-
tické výuky pod vedením Martiny Pavlíkové. Sejdeme se v Katolickém domě v úterý 26. dub-
na od 16 hodin a po úvodní „rozcvičce“ budeme pokračovat v kostele sv. Bartoloměje.

 POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Na sobotu 7. května připravujeme tradiční jar-
ní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo (výjezd autobusu zajištěn). Odpo-
ledne navštívíme dřevěný gotický kostelík sv. Ondřeje v nedalekých Hodslavicích, kde se 
nám bude věnovat P. Adam Kasperek (mnohým z nás známý z poutě do sv. země). Před-
pokládaný návrat v 18 hodin. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek (viz 
výše), nebo Josef Flášar, Obr. Míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 7 hodin 
z Valové. Cena 200 Kč.

  GUATEMALA. Během měsíce dubna si můžete ve vstupní hale katolického domu pro-
hlédnout fotografie Pavlíny Hoškové z její misijní služby v Guatemale.

Na setkání s vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek.

 SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V KOLÍNĚ NAD RÝNEM nás čeká ve dnech 
16. – 21. srpna s možností prodloužit si jej o pobyt v diecézích – v tom přípa-
dě 11. – 21. srpna. Cena setkání je 5.700 (při pobytu v diecézích 5.800) Kč + 
10 EUR do fondu solidarity. Přihlášky jsou k dispozici u vašich duchovních 
správců, či na DCM Biskupské náměstí 2 Olomouc; Telefon: 587 405 244, 
E-mail: mladez@arcibol.cz případně ke stažení na www.kolin2005.signa-
ly.cz Přihlášku odevzdejte prosím co nejdříve opět svým duch. správcům, nebo na faře 
v Postřelmově. Po té obdržíte informační dopis a složenku, kterou je nutno zaplatit do 20. 
května. Další informace můžete získat na výše uvedených adresách, telefonech a mailech, 
případně u mne, tj. P. Jiří Putala Postřelmov, e-mail: rkfpost@rps.cz Telefon: 583 437 113, 
603 747 898. Setkání je určeno mladým lidem ve věku od 16 do 30 let, mladší 18 let musí 
mít rodiči nebo opatrovníky podepsanou kartu mladšího účastníka (lze ji získat stejným 
způsobem jako přihlášku) a doprovod osoby starší 18 let.      P. Jiří Putala

 MY SE PRÁCE NEBOJÍME. Další ročník akce pro kluky cca od 12 do 18 roků se usku-
teční v termínu 10.-16. 7. 2005 v dosud blíže nespecifikované farnosti naší diecéze na seve-
ru Moravy. Vše podobně jako dříve: příjezd v neděli do 20 hod., ukončení dle situace a po-
časí nejpozději v sobotu dopoledne - 3 dny práce a více než 50 hod. výlet na kolech s poby-
tem a spaním v přírodě - cena: předpokládám, že na byt a stravu si kluci vydělají, tedy 0 Kč 
Další informace až po obdržení přihlášky cca do 1.6.2005 na adrese: 
 Radomír Šidleja, Nová Hradečná 2, 783 84, tel.:731 626 515



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 17. DUBNA. Postřelmov 4.400 Kč + 
1.000 Kč dar, Chromeč 3.200 Kč, Lesnice 1.410 Kč, Dlouho-
milov 2.420 Kč + 500 Kč dar. 
Všem dárcům ať odplatí Pán. Příští neděli je sbírka na 
opravy v Lesnici, v Chromči a Sudkově je sbírka na opra-
vy fary. 

 Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli pomoci s jarním úklidem v Postřel-
mově. Pán Bůh Vám všem odplať. 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 27. 
dubna po mši svaté v Lesnici, tj. asi 18.40 na faře u Bartošů. 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI POSTŘELMOV bude v pátek 
29. dubna po mši svaté, tj. asi v 18.45 na faře. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Příští neděli, tj. 1. května, bude I. sv. při-
jímání Postřelmově, mše sv. v Lesnici bude proto až v 9.45 hodin. 

 TRADIČNÍ HASIČSKÁ POUŤ PŘI PŘÍLEŽITOSTÍ SVÁTKU SV. FLORIÁNA 
bude v Dlouhomilově Na Skalce v neděli 8. května. Mše svatá začne ve 13.00 ho-
din odpoledne. Jste srdečně zváni.

 POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE ve spolupráci s c. k. Verité se připra-
vuje v termínu 10. – 17. května (Svatodušní svátky). Cena 2.080 Kč + 27,50 EUR 
nocleh. Závazné přihlášky přijímá Božena Matějová, Na Borech 394, Postřelmov, 
telefon: 583 437 456. K přihlášce nutno dodat: Přesnou adresu bydliště, rodné čís-
lo, číslo pasu, platnost pasu, národnost, číslo telefonu. 

 XVI. KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE se uskuteční 20. – 24. 
července v Českých Budějovicích s mottem: „Poznali ho při lámání chleba“ (Lk 
24,13-35). Jde o setkání věřících při modlitbě a přednáškách směřované k duchov-
ní obnově. Přednášející: P. Raniero Cantalamessa – papežský kazatel, Katka Lach-
manová, P. Vojtěch Kodet, Sr. Veronika Baráková, P. Aleš Opatrný a další. Přihláš-
ky a informace u mne.                      P. Jiří Putala

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 SBÍRKA Z 17. 4. 2005: Mohelnice 6.205; Úsov 1.320; Studená Loučka 586 Kč
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 17. dubna: Štíty 2.400; Horní Studénky 1.730; Klášterec 
1.920; Cotkytle 600 Kč .     Vratislav Kozub, jáhen



KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
Každoročně zahajujeme v Zábřeze mariánský měsíc květen bo-
hoslužbou u Šubrotovy kaple. 
Také letos se sejdeme u Šubrtovy kapličky k oslavě Panny Ma-
rie v neděli 1. května v 15.30 hod. Zároveň připomínáme všem 
společenstvím okolo kaplí i kostelů, že nejkrásnější měsíc roku 
je už „přede dveřmi“. Že je tedy nejvyšší čas připravit sebe, ma-
teriály a určit čas ke slavení „májových“. 

HLAS KŘESŤANŮ K EKOLOGICKÝM A SOCIÁLNÍM PROBLÉMŮM ČR
 Křesťanské myšlení bývá jedněmi (jako predispozice vzniku modernity) pokládá-
no za jednu z příčin environmentálních a sociálních problémů současného světa, druzí 
naopak spatřují v jeho důrazu na duchovní hodnoty určitou naději v přístupu k řešení 
těchto problémů. K historické analýze těchto vztahů by bylo třeba více prostoru; na ná-
sledujících řádcích se pokusím přiblížit současnou angažovanost katolické církve při-
pomenutím dvou dokumentů vydaných radou Iustitia et Pax (Spravedlnost a mír) při 
české biskupské konferenci, které předsedá Mons. Václav Malý. Posláním rady, která 
v úzkém kontaktu s Papežskou radou pro spravedlnost a mír u Apoštolského stolce, je 
sledovat sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti, tyto analyzo-
vat a hledat takové způsoby k jejich řešení, jaké nezesilují napětí mezi společenskými 
skupinami.
 Rada poslední dobou vydala a zaslala příslušným politickým představitelům dva 
dokumenty, které se týkají šetrného vztahu k přírodě a potřeby „dne odpočinku“.
 V prohlášení k ekologické daňové reformě (EDR) ze dne 10. listopadu 2004 se rada 
vyjadřuje k potřebě přijetí ekologické daňové reformy. Cena benzínu, nafty, plynu, 
uhlí, koksu a elektrické energie v současné době nezohledňují náklady vynakládané 
veřejným sektorem na snižování zátěže pro životní prostředí spojené s výrobou a spo-
třebou energie (znečištění ovzduší, rekultivaci dolů, vybudování úložiště jaderného od-
padu atp.). Principem ekologické daňové reformy je zvýšit cenu neobnovitelných zdro-
jů tak, aby byly tyto externality započítávány do ceny produktu. Získané prostředky by 
měly umožnit snížit daňové zatížení lidské práce. Dokument upozorňuje také na mož-
ná úskalí, související s přijetím reformy .
Druhý dokument Hospodinův svatý den odpočinku vydaný 4. března 2005 připomíná 
potřebu zachovávat sváteční den, která bývá často zaměstnancům odpírána. Potřeba 
odpočinku vychází ze sociálně psychologických potřeb člověka, které bývají často zpo-
chybňovány. Argument respektování důstojnosti lidské osoby a práva na slavení „sva-
tého dne“ však obejít nelze.
 Z výše uvedeného je zřejmé, že katolická církev nemlčí k palčivým problémům české 
společnosti, ale tyto problémy v duchu sociálního učení církve skutečně analyzuje a dává 
podněty k jejich řešení. Vydaná prohlášení bývají rozesílány zaangažovaným osobnos-
tem české politické scény a veřejného sektoru. K tomu, aby bylo těmto podnětům přihlí-
ženo, však často chybí politická vůle. Dokumenty jsou dostupné na http://iupax.cz.
P.S. Mons. Václav Malý by měl v rámci přednášky ČKA navštívit Zábřeh na přelomu 
května a července.                  Mgr. František John sociální ekolog


