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12. 4. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 15
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

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
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!
1: Sk 10,34a.37-43                           2: Kol 3,1-4                                  Ev. . Jan 20,1-9
Ordinárium: Břízovo č. 503           Příště  Ebenovo č. 504

Kristovo vítězství 
nad smrtí 
otevírá člověku 
cestu k hlubokému 
vztahu k Bohu 
a k posmrtnému životu 
v Boží blízkosti.



2

NEDĚLE 12. DUBNA
- SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Odvahu vstoupit s Kristem do dramatu Velkého pátku 
i zkušenost podílu na jeho velikonočním vítězství s tou-
hou žít novým životem a vydávat svědectví o velikosti Boží 
milosrdné lásky přeje a vyprošuje všem diecézanům v čele 
s bratřími v kněžské a jáhenské službě.  arcibiskup Jan
Ať se v nás na počátku jara znovu narodí něco nového, 
krásného, co bude sloužit dobrému a bližním. 
 Pracovníci Charity Zábřeh

Požehnané Velikonoce prozářené radostí ze vzkříšeného 
a oslaveného Krista přeje
  P. Josef Opluštil, farář ve Velké Bystřici 

 VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny 
malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoční nedě-
le. Kromě tradičního pečeného jehněčího a občerstvení všeho druhu pro 
Vás připravujeme celou řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti si mohou 
vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové se 
mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. Zhlédnout můžete velikonoční výstav-
ku a svým hlasem podpořit exponát, který vás nejvíce zaujme. Známé melodie k poslechu 
i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. 
Nezapomeňte tedy přijít v neděli 12. dubna do Katolického domu. 
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

 LAST MINUTE. Na zájezd do Národního divadla v Praze na představení hry BABIČKA 
pořádaný na Velikonoční pondělí se uvolnilo několik míst. Bližší informace případným zá-
jemcům podá Josef Klimek, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717.

 MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou oběto-
vanou za naše děti a vnoučata. Mši budeme společně slavit v rámci velikonočního 
oktávu v úterý 14. dubna v 17.00 hod.                                              Lenka Hamplová

 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI KLÁŠTEREC se sejde v úterý 14. dubna v 18 hod. 
   P. František Eliáš
NENECHTE SI UJÍT. 
 NA PLOVÁRNĚ S P. FRANTIŠKEM LÍZNOU. Tuto neděli 12. dubna 2009 v 21.55 na 

ČT2 můžete sledovat rozhovor Marka Ebena s katolickým knězem, jezuitou, který se věnu-
je pastoraci Romů, bezdomovců, vězňů a je farářem ve Vyšehorkách, knězem, který patří 
do našeho děkanátu. 

 NA PROGLASU S FRANTIŠKEM JOHNEM. Arcidiecézní kampa-
nolog František John a zároveň rodák ze Zábřeha je autorem publikace 
Zábřežské zvony, kterou vydalo Farní muzeum Zábřeh v roce 2008. Více 
se můžete dozvědět v pořadu olomouckého Studia Radim, který naladíte 
v sobotu 18. dubna 2009 v 17.00. 
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NEDĚLE 19. DUBNA – DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ustanovil papež Jan Pavel 
II. v roce 2000 na druhou neděli velikonoční, a ta letos připadá na 
19. dubna. 
Přislíbení, které dal sestře Faustýně Pán Ježíš je úplné odpuštění 
vin a trestů. Ke splnění podmínek patří: svátost smíření, svaté při-
jímání v tento den a úcta k obrazu Božího milosrdenství. 

NEDĚLE 19. DUBNA JE TAKÉ VÝROČNÍM DNEM ZVOLE-
NÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. Svatý otec Benedikt XVI. při-
jal pozvání ČBK a prezidenta republiky a poslední zářijový ví-
kend se s ním budeme moci setkat v naší republice. 
Pastýřský list biskupů k této události bude čten o neděli 19. 
dubna a zahájí dlouhodobou duchovní přípravu na návštěvu 
Svatého otce.  
 Jistě si všichni přejeme, abychom Svatého otce přijali dů-
stojně, což bude spojeno i s určitými náklady. Proto biskupo-
vé vyhlašují na neděli 26. 4. 2009 zvláštní sbírku, jejíž výtě-
žek přispěje k pokrytí těchto výdajů. 
           Komise pro přípravu papežské návštěvy a Sekretariát ČBK

MODLITBA K NÁVŠTĚVĚ SVATÉHO OTCE. Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, 
že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI. Veď nás svou láskou, abychom se dobře připra-
vili na setkání s tím, kdo řídí celou církev. Abychom ho přijali jako Marta a naslouchali 
mu jako Maria, když je navštívil Kristus. Dej nám: ať se zpevní naše víra, abychom po-
zorně naslouchali jeho slovům; ať se s nadějí otevřou naše srdce, neboť nám jistě přiná-
ší dobrou zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se u nás cítil dobře. Dopřej nám, abychom 
mu mohli ukázat mnoho dobrých činů a udělali mu tím radost. Dej, aby dny, které v naší 
vlasti stráví, byly pro něho i pro nás a celou společnost přínosem a povzbuzením. Prosí-
me o to skrze Krista, našeho Pána. Amen

SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB. Z rozhodnutí České biskupské konfe-
rence proběhne v České republice opět po pěti letech, v neděli 19. dubna, sčítání 
účastníků na všech nedělních bohoslužbách, i na mši v sobotu (18.4.), která je sla-
vena s nedělní platností.    P. František Eliáš

Orel - župa Stojanova zve všechny své členy a příznivce 
v neděli 19. dubna v 8.30 hod. na mši svatou, která bude 
slavena za živé a zemřelé členy Orla při výročí 100 let od 
založení organizace.

POUŤ DO HYNČINY. Na druhou neděli velikonoční (19.4.) budeme putovat ke 
svatému Stanislavovi do Hynčiny. Mše svatá bude slavena v 15 hod. Všichni jste 
srdečně zváni. P. Jindřich Peřina
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – UTRPENÍ PÁNĚ
 Událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista nás dnes vede k Ježíšovu 
hrobu. Vidíme, jak časně ráno, v den po sobotě, jdou tři ženy k jeho 
hrobu dokončit práce nutné s pohřbením, které pro spěch a naříze-
ný sobotní klid, nemohly udělat v sobotu, při uložení Ježíšova těla 
do hrobu. Ale když k hrobu přišly, jaký úlek a úžas! Hrob je prázd-
ný. Ježíš, jejich Mistr a Pán tam není. Vidí tam sedět anděla a slyší 
radostnou zvěst:“Pán vstal z mrtvých“. A v to samé, časné ráno Ma-
rie Magdalská, po objevení odvaleného hrobního kamene, sděluje učedníkům Kristovým, 
Petrovi a Janovi: „Pán není v hrobě“.
 Výpověď andělova o skutečném vzkříšení Ježíše Krista je základem naší křesťanské 
víry. Je sloupem, na kterém stojí naše víra. Slova „vstal z mrtvých“ znamenají, že Ježíš svou 
vlastní mocí spojil duši opět s tělem a vyšel neviditelně z uzavřeného hrobu. To vyznávali 
již první křesťané. Jejich jménem to krátce, ale věcně vyjádřil sv. Pavel:“A jestliže Kristus 
nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra !“ (l. Kor. 15,14) Kristus svým zmrtvých-
vstáním, tak jak to slíbil, podal konečný důkaz své božské autority. 
 Velikonoční tajemství má dva aspekty. Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu - 
svým vzkříšením nám sjednává přístup k novému životu. A konečně Kristovo zmrtvých-
vstání – sám vzkříšený Kristus – je základem a zdrojem našeho budoucího vzkříšení. Kris-
tus vstal z mrtvých jako první z těch, kteří zesnuli. Jako totiž pro svoje spojení s Adamem 
všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k živo-
tu“ (1. Kor 15,20-22). Než se tento radostný příslib splní, je třeba, aby vzkříšený Kristus žil 
v srdcích svých věrných. Tím je jejich život unášen do lůna božského života. To napsal sv. 
Pavel Koloské obci už kolem roku 56. (Kol.3,1-3)
 Kristovo vzkříšení nebylo návratem k pozemskému životu v jeho hmotném těle, jak 
tomu bylo při vzkříšení Jairovy dcery, mládence z Naimu, nebo Lazara. Tyto mrtvé osoby se 
Ježíšovou mocí vrátily do svého „obyčejného, pozemského života“ a po nějakém čase zno-
vu zemřely. Kristovo vzkříšení je jiné. On ve svém vzkříšeném, oslaveném těle přechází ze 
stavu smrti do jiného života, mimo čas a prostor, i mimo přirozené zákony – (jako příklad – 
prochází zavřenými dveřmi). Ježíšovo pravé a skutečné tělo má tedy zároveň nové vlastnos-
ti oslaveného těla. Kristus po svém vzkříšení říká učedníkům:“Dotkněte se a přesvědčte 
se, duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně!“ (Luk 24,39) Potom řekl Tomá-
šovi:“Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku!“ (Jan 
20,27)
 Vzkříšený Kristus se může také zjevovat, jak chce a kdy chce. Například v podobě za-
hradníka Marii Magdalské (Jan 20.14-15) nebo v jiné podobě, jako poutník, dvěma učední-
kům jdoucím do Emauz . 
 Prázdný hrob není sám o sobě důkazem zmrtvýchvstalého Krista. Nepřítomnost Kris-
tova těla v hrobě by se dala vysvětlit i jinak. Přesto však byl prázdný hrob pro všechny pod-
statným znamením. To, že jej učedníci objevili, bylo prvním krokem k uznání skutečnosti 
vzkříšení. Svatý Jan tvrdí, že při vstupu do prázdného hrobu „viděl, že tam leží pruhy plát-
na“(Jan 20,6) a “viděl a uvěřil“ (Jan 20,8). To předpokládá, že podle stavu, v jakém prázdný 
hrob byl, Jan poznal, že nepřítomnost Ježíšova těla nemohla být lidským dílem a také po-
znal to, že se Ježíš nevrátil do pozemského života. 
 Vzkříšení, tato ústřední událost křesťanské nauky, není pouhým produktem, výsled-
kem osobní víry. Jde o událost historickou, neboť se skutečně odehrála v rámci světových 
dějin. 
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 4/2009ZaMlada

PLÁNOVANÉ AKCE:
Interděkanátní pouť (Šumperk, Zábřeh, Svitavy) mládeže ke svatému Pavlovi do Lubníku  
se bude konat v sobotu 16. 5. 2009. Jsou dvě možnosti, jak se poutě účastnit. Na kole – sraz 
v 9 hod u Šubrtovy kapličky (Zábřeh) – skupinu povede otec Jindřich Peřina. Pěší varianta 
– vlakem 9.15 ze Zábřeha do Tatenice a z Tatenice pěšky do Lubníku. Bližší informace na 
plakátech a v příštích Farních informacích.  Zvou animátoři 

Rok svatého Pavla
 Svůj záměr věnovat rok oslavám 2000 let od narození Apoštola národů, vyhlásil papež 
Benedikt XVI. loni, během oslav svátku sv. Petra a Pavla. Při této příležitosti zdůraznil eku-
menický rozměr Roku sv. Pavla, který se věnoval šíření Dobré zprávy všem národům a zce-
la se obětoval za jednotu a svornost mezi všemi křesťany. Svatý otec připomněl, že církev 
i dnes, tak jako tenkrát, potřebuje „apoštoly ochotné obětovat se, svědky a mučedníky, jako 
byl sv. Pavel“.  (www.signaly.cz)

Modlitba k jubilejnímu roku apoštola Pavla
Bože, náš Pane a Otče, na přímluvu svatého Pavla apoštola tě prosíme: Posvěť naše rodiny a učiň 
z nich ohniska dobré výchovy ke křesťanskému životu. Zažehni v srdcích mnoha mladých touhu 
sloužit ti jako Pavel tím, že budou šířit evangelium. Sešli církvi svaté kněze, věrohodné svědky tvé 
lásky. Učiň, ať naše společenství v tomto roce věnovaném sv. Pavlu, roste v lásce k tobě  a k brat-
řím. Amen. SVATÝ PAVLE, ORODUJ ZA NÁS!  
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7. arcidiecézní setkání mládeže
(Máme naději v živém Bohu)

 Je sobota 4. dubna, sedm ho-
din ráno a zábřežská mládež se 
seskupuje ve vestibulu vlakového 
nádraží v Zábřehu, protože prá-
vě odtud vyráží na společné se-
tkání mládežníků z celé arcidie-
céze, které se koná v Kroměříži.
 Cesta nebyla nijak dlouhá 
– za necelých 90 minut jsme na 
místě. Potom již sledujeme lidič-
ky s oranžovými praporky, kteří 
nás navigují do blízké sportovní 
haly. Jakmile se zaregistrujeme, 
utíkáme do horní tělocvičny, kde 
probíhá úvodní program – jsou 
nám představeny centra pro mládež v Rajnochovicích (Přístav a táborové středisko Archa), 
dostáváme také stručný náhled do akcí, které na těchto místech probíhají. Dále pak před 
námi vystoupila plejáda zástupců ze všech 21 děkanátů, kteří měli za úkol, podat stručnou 
charakteristiku svého děkanátu. A teď přišel ten nedůležitější bod programu – katecheze 
otce arcibiskupa Jana Graubnera.
 Pokusím se zprostředkovat vám, ty hlavní myšlenky z katecheze slovy otce arcibiskupa: 
„Máme naději v živém Bohu“ (1 Tim 4,10), to je motto, které nám Svatý otec dal k 24. svě-
tovému setkání, které se letos koná na diecézní úrovni. Ale co je to vlastně naděje? Všichni 
snad víme, že naděje je ctnost. Jenže co je to ctnost? Na tuto otázku nám odpovídá kate-
chismus: „Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro…“ V dnešním světě, jsme zavale-
ni informacemi a různými e-maily ze všech stran. Před nedávnem mi také přišel jeden ta-
kový mail a zkuste uhádnout, kdo je autorem tohoto textu: „Příčinou krize není nic jiného 
než úpadek mravní víry...“ To napsal Tomáš Baťa v roce 1932. Zdálo by se, že to nemá nic 
společného s nadějí, o které si máme dnes povídat, ale já se k tomu ještě vrátím... Když si 
čtete žalmy zjistíte, že každý končí určitou nadějí a doufáním v Boha. Nebo taková modlit-
ba OTČENÁŠ, kolik tam je slov naděje: „...přijď království tvé“ - máme naději, že to krá-
lovství přijde, „chléb náš vezdejší dej nám dnes“- máme naději, že nebudeme trpět hlady. 
Víte, jsou dva extrémy, které vedou ke hříchu. Zaprvé, když propadneme zoufalství a ani 
nedoufáme v Boha, který nám může pomoct a druhý extrém je ten, když pro nějakou věc 
nic neuděláme a budeme jenom doufat, že to Pán nějak zařídí... Vyzývám vás k tomu, abys-
te byli lidmi naděje. To neznamená, že budete bezbřehými optimisty. Tito lidé nejsou lidmi 
naděje. Ale znamená to, že budete milovat a budete chtít být milováni. Svatý Pavel horlivý 
křesťan a apoštol národů, byl do svého obrácení Židem pevné víry, ale protože se na ces-
tě do Damašku setkal s Kristem a nechal se pokřtít, nastala v jeho životě radikální změna 
a pochopil, že i když se stane cokoli hrozného má naději v živém Bohu a tato naděje ho po-
vzbuzovala k tomu, aby miloval a byl milován. 
 Teď se vrátím k e-mailu, který jsem četl na začátku. Víte, Tomáš Baťa má pravdu, proto-
že, kdyby bankéři milovali ty, kteří u nich ukládají peníze, tak by je nezpronevěřili a kdy-
by se lidé měli navzájem rádi, tak by sami sobě nerozdávali tak tučné peněžní bonusy. Na 
konci vás tedy vyzývám - mějte naději v živém Bohu, a kéž to na Vás lidé poznají. Protože 
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svět nezmění ekonomové, ale právě VY.“ Tyto myšlenky otce arcibiskupa Graubnera, nám 
mohou být velmi prospěšné, pokud se projeví také ve vašem životě.
 Pak jsme měli oběd z vlastních zásob, který jsme rychle snědli, a rozutekli jsme se pod-
le zájmu na přednášky a workshopy (tvořivé dílny) do tříd arcibiskupského gymnázia. Byly 
tam tyto přednášky: Žít doopravdy – P. Jaroslav Němec SDB, GPS na cestu s Božím Slovem 
– sestry Paulinky, Pouť do Compostelly – Pavel Motyčka (zde vím od jedné naší animátor-
ky, která na této přednášce byla, že abyste se mohli považovat za poutníka, musíte ujít 100 
km), Svědectví víry a života zpěváka Jeremyho Campa – Pavel Šupol, V hlavě jako v úle 
aneb jak se vyznat ve svých myšlenkách – P. Jan Balík (hojně navštěvovaná přednáška), Od-
puštění – P. Antonín Krasucki OP a další. Právě na přednášce „Odpuštění“ jsem se byl i já. 
Otec Antonín svoji přednášku rozdělil do čtyř částí: 1. Odpuštění prožít – zde nám vysvět-
lil, že se nemáme svátosti smíření vůbec bát a také nám vyložil, jak je důležitá. 2. Odpuště-
ní jsem schopen dát – neměli bychom se ukonejšit myšlenkami jako například: „Vždyť mě 
nepožádal o odpuštění, já proti tobě nic nemám, ale ty pro mě už taky nic nemáš atd...“ 3. 
O odpuštění jsem schopen poprosit – nebát se požádat i v maličkostech o odpuštění, vždyť 
Pán nám k tomu dává sílu. 4. Překážky a nebezpečí – když budeme v sobě něco dusit třeba 
vůči rodičům nebo knězi, který nám zrovna nesedí. Máme té či oné osobě napsat o tomto 
problému fi ktivní dopis, který nikdy neodešleme, avšak nám se uleví.
 Po tomto odpoledni nás čekala mše svatá v kostele svatého Mořice, a protože nás účast-
níků bylo kolem čtrnácti set, vytvořili jsme zaplněním kostela světový rekord. Hlavním ce-
lebrantem byl otec arcibiskup a kázání měl otec biskup Hrdlička. Ve své promluvě mimo 
jiné řekl: „Když se řekne nosič, tak se mně okamžitě vybaví nějaký člověk, který nese do 
hor různé suroviny. Dnes už vím, hlavně od vás mladých, že nosič je třeba kompaktní disk 
nebo fl ashdisk, na který se vleze tisíce informací... V novinách jsem viděl auto amerického 
prezidenta, které je opancéřované, dokáže v případě nebezpečí střílet, či vypouštět slzný 
plyn. A teď si představte: „Král světa vjíždí do Jeruzaléma na oslátku a ještě k tomu vypůj-
čeném. Jedna legenda praví, jak tento osel byl velmi smutný až do okamžiku, kdy na něj 
vsedl Ježíš. V tu chvíli si myslel, že mu lidé provolávají slávu, a tak se ukláněl nalevo i na-
pravo, jenže si neuvědomil, že ta sláva patří tomu, kdo na něm sedí. A vy také, prosím, měj-
te na mysli, že za vším dobrým, co činíte, je Ježíš, který je ve vás, protože jste jeho nosiči. 
Proto se neuklánějte lidem nalevo ani napravo, nenoste Krista s nosem nahoru, ale noste 
ho hrdě s hlavou vzpřímenou“. Toto je aspoň část homilie, snad vám bude k dobrému. Rád 
bych ještě podotkl, že nás při mši svým zpěvem provázela schola „Adorare“ ze Škudlova, 
a to opravdu moc pěkně. Po mši se naše skupina shledala až na nádraží. Odtud jsme pak 
jeli rovnou domů. Všem se  setkání velmi líbilo.  Pavel Walter

PRO ZAJÍMAVOST UVÁDÍME CELÝ VÝROK TOMÁŠE BATI Z ROKU 1932. 
 Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné 
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro 
mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mno-
ho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsled-
ku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních 
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, 
dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnos-
nější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi 
důvěry, technickými zásahy, fi nančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc 
osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. 
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Interděkanátní fl orbalový turnaj
 Do „Interděkanátní-
ho fl orbalového turna-
je“, který byl pořádán při 
příležitosti stého výročí 
vzniku Orla, v sobotu 14. 
března 2009 v Zábřeze, 
jsem naši skupinu přihlá-
sil pod názvem FC Zvole. 
Náš tým ve složení Milan 
Novák, Filip Hampl, Mar-
cel Nimmrichter, Lukáš 
Novák, Jakub Diblík a Fi-
lip Diblík nastoupil k prv-
nímu utkání s nadšením a velkou iniciativou, ovšem jen jsme se stačili zahřát, už jsme lovi-
li druhý míček z vlastní branky. Sebevědomí kleslo na minimum. Za pár minut už to bylo 
zase o něco veselejší, protože se nám podařilo skóre srovnat, ale ani to nepomohlo, protože 
soupeř nám minutu před koncem zasadil smrtící ránu, na kterou už jsme nedokázali odpo-
vědět. Toto byl ale jediný prohraný zápas z celého turnaje. V následujících utkáních jsme 
soupeře převálcovali na plné čáře. S třemi výhrami a jednou prohrou jsme se díky lepšímu 
skóre ze vzájemného zápasu umístili na prvním místě. Všem spoluhráčům děkuji za jejich 
výkon a přeji jim hodně úspěchů nejen ve fl orbalové kariéře.   Milan Novák

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ 
s P. FRANTIŠKEM PETRÍKEM

V sobotu 21. března proběhla v Zá-
březe postní duchovní obnova. 
Otec Petrík za námi přijel z Olo-
mouce ranním vlakem. Účast byla 
veliká a sál ZUŠ praskal ve švech.
Program byl pestrý. Tři promlu-
vy na hlavní téma celé „duchov-
ky“: „Zapři sám sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj mě“. Otec tedy po-
vídal o významu kříže, lásky v ži-
votě každého člověka, partnerství 
a manželství. Všechno prokládal 
svými zážitky a historkami ze své 
letité praxe. 
Samozřejmě, byla možnost při-

jmout svátost smíření, nebo zajít k duchovnímu rozhovoru. Maminky připravily výtečný 
oběd – takže i žaludek byl uspokojen. 
 Animátoři vedli křížovou cestu a závěr korunovala mše svatá. Z té mám největší záži-
tek – když si nás otec pozval k sobě dopředu – utvořili jsme kruh kolem oltáře, chytili se 
všichni za ruce, které jsme zvedli, a takto se modlili Otčenáš. Nádherné zakončení celého 
dne, ve kterém jsme si všichni měli čas uvědomit, jaký máme vztah k Bohu, sobě i ostatním 
lidem kolem sebe.   Terezie Odstrčilová
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Protože však k této události došlo Boží mocí, mimo rámec běžných přírodních zákonitostí 
a nejsme tedy schopni vystihnout její vnitřní „techniku“, je třeba považovat ji současně za 
událost nadpřirozenou. 
 Čemu nás učí zmrtvýchvstání Páně? To, že Kristus vzkřísil sebe, je v dějinách světa nej-
větším zázrakem. Svým slavným zmrtvýchvstáním dokázal Kristus nezvratně, že je nejen 
člověk, ale zároveň Bůh a že celé jeho učení je naprosto pravdivé. Je jisté, že také my jednou 
budeme vzkříšeni z mrtvých a to s tělem oslaveným. Zárukou toho je nám svaté přijímání, 
protože neviditelný Kristus je mezi námi přítomen ve svaté hostii. Pán Ježíš to slíbil:“Kdo 
jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední“ (Jan 6,55) Proto 
zvláště v čase velikonočním volá Církev všechny katolické křesťany k přijetí svatého přijí-
mání. Ukládá to jako velmi důležitou povinnost ve třetím z církevních přikázání.
 Zmrtvýchvstání Páně nám slavnostně připomíná Hod Boží velikonoční, svíce velikonoč-
ní s odznaky pěti oslavených Kristových ran (paškál) a zpěv „Aleluja“ – to je „Chvalte Pána!“
 V čase velikonočním – až do neděle Seslání Ducha Svatého oslavujeme také Boží rodič-
ku, Pannu Marii chvalozpěvem „Vesel se, nebes Královno!“
 Ať každý z nás, přítomných o Velikonocích v kostele, i mnoho dalších mohou říct spo-
lu s apoštolem Pavlem: „Vím, komu jsem uvěřil a jsem přesvědčen....“ (2 Tim 1,12). V této 
víře se chci pilně vzdělávat a posilovat modlitbou a svatým přijímání, podle této víry chci 
žít až do smrti, abych jednou byl vzkříšen nikoliv ke svému zahanbení a věčné bolesti, ný-
brž k věčné slávě a radosti u svého Spasitele.                  P. Antonín Pospíšil 

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (duben 2. část)
Slavíme nejvýznamnější událost naší víry. Bůh měl svět tak 
rád, že poslal svého jediného syna, aby nikdo z těch, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný v nebi. Ježíš ne-
přišel na zem, aby svět soudil, ale aby jej spasil. Když visel na 
kříži, z jeho probodeného boku vytryskla krev a voda a odtud 
se od té doby vylévají proudy Božího milosrdenství. Při velko-
pátečním obřadu budeme uctívat Svatý kříž. Poklekněme po-
korně a upřímně zvolejme: „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste 
a děkujeme ti.“

1.  Kde byl kámen od Ježíšova hrobu po zmrtvýchvstání?
 a) odvalený; b) rozbitý; c) zůstal na svém místě
2.  Co v hrobě leželo na zemi?
 a) lněná plátna; b) krev a voda; c) dýka a meč
3.  Kdo hlídal hrob, ve kterém byl uložen Ježíš?
 a) vojáci; b) apoštolové; c) farizeové

PERLIČKY Z KOSTELNÍCH OZNÁMENÍ 
*  Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst... Poplatek zahrnuje stravování.
*  Kvůli nastalé konfl iktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené shromáždění za klid 

a mír.
*  Kázání dnes: „Ježíš kráčí po vodách.“ Kázání zítra: „Jak najít Ježíše.“
*  Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika nových čle-

nů a zchátralost některých starých.
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5.dubna: Červená Voda 1.400; domov důchodců sv. Zdislavy 132; Mlý-
nický Dvůr 230; Jakubovice 551; Písařov 1.246 Kč.
  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“vyprošuje P. Pavel Vágner.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ u kapličky v Červené Vodě bude v neděli 19. dub-
na v 16 hod. 

OPRAVA OLTÁŘE V PÍSAŘOVĚ. Farnost Písařov se chystá opravit hlavní oltář farního 
kostela, který vyžaduje nutnou opravu a údržbu. Pro tento účel farnost zřídila speciální 
účet: 1223954359/0800 u České Spořitelny, na který můžete, podle vašich možností, při-
spívat do té doby, než se na opravu našetří.  P. Pavel Vágner 

Svatební ohlášky
Do svazku manželského hodlají vstoupit

dne 25. 4. 2009 na Hoře Matky Boží v Králíkách
pan Josef Jurek, nar. 15. 4. 1980 v Zábřehu, bytem Písařov 207

a slečna Markéta Kleiblová, nar. 1. 4. 1985 v Šumperku, bytem Písařov 

a také 25. 4. 2009 na Hoře Matky Boží v Králíkách
pan Vojtěch Kubita, nar. 30. 4. 1987 v Zábřehu, bytem Červená Voda-Šanov 7

a slečna Petra Valentová, Dolní Orlice 66.

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

CO PRO VÁS ZNAMENAJÍ VELIKONOCE ?
Ankety jsou oblíbeným způsobem, jak proniknout do smýšlení lidí. Moderátor položil 
otázku několika lidem: Co pro vás znamenají Velikonoce ?
JOSEF, 25 let, dělník: „Nic, skoro nic. Jsou to tradice, které my mladí asi moc nepřijímáme.“
LUKÁŠ, 12 let, školák: „Malovaná vajíčka. A jsem rád, že holkám můžu jednou za rok po-
řádně nařezat. Zvlášť těm, co na mě žalují ve škole.“
JARMILA, 54 let, prodavačka: „Pro mě neznamenají nic. Nejsem věřící. Doma to slavíme 
jako svátky jara.“
OLDŘICH, 44 let, bezdomovec: „Už osm let ani Vánoce ani Velikonoce neslavím, nezna-
menají pro mě nic.“
KAROLÍNA, 20 let, studentka: „Nemám Velikonoce vůbec ráda, protože mi připadají jako 
krutý svátek, ve kterém se vyžívají sadističtí muži. Myslím si, že málokdo slaví ten hlavní 
důvod. Já taky ne.“
VÁCLAV, 48 let, lékař: „O Velikonocích si křesťané připomínají smrt a zmrtvýchvstání Ježí-
še Krista, postí se a v těchto dnech silněji prožívají svou víru. Taky se o to snažím.“

K zamyšlení: Odpovědi nejsou moc povzbudivé. Vyjadřují ale smýšlení mnoha našich bliž-
ních. Proč je tomu tak? Snad taky proto, že na projevech naší víry není vidět radost ze sku-
tečnosti, že víra nás denně živí a vede k zodpovědnému jednání. Kéž jsou letošní VELIKO-
NOCE intensivním startem za lepší nasazení se pro věci Božího království! 
 Pravou radost ze zmrtvýchvstání Páně, úsměv v srdci a slunce v duši Vám vyprošují   
  loštičtí misionáři.
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MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 5. dubna: Mohelnice 4.749; Úsov 1.219; Studená Loučka 685 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 5. dubna: Lubník 850, Tatenice 1.720; Hoštejn 1.000, Kosov 620 Kč.
 Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

Na pondělí velikonoční bude mše svatá: Postřelmov 8.00, Sudkov 11.00, Hrabi-
šín 11.00.
 

Příští neděli je mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově a v Chromči. 
Při sbírce na odvod arcidiecézi se vybralo: Chromeč 3300Kč, Sudkov 2450Kč, Les-
nice 7700Kč, Dlouhomilov 1610Kč, Hrabišín 1411Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. dubna: Štíty 3.150; Cotkytle 6000; Horní Studénky 1000 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

FARNÍCI ZE ZVOLE plánují uskutečnit pouť 20.června 2009 do Turzovky. Hlaste 
se urychleně kvůli objednávce autobusu.  Helena Pěničková 608 311 469

STANOVENÍ DNE MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
 Česká biskupská konference rozhodla na svém 75. plenárním zasedání, kona-
ném ve dnech 20.–21. ledna 2009 v Praze, že 6. neděle velikonoční bude, letos 17. 
května (ve shodě s okolními zeměmi) dnem zasvěceným modlitbám za pronásle-
dované křesťany ve světě.

INZERCE
 V těchto dnech vychází v Karmelitánském nakladatelství kniha Benedikta XVI. s ná-

zvem Otcové církve - od Klementa Římského po Augustina.
Ve druhém svazku středečních katechezí se Svatý otec zaměřuje na církevní spisovatele 
prvních čtyř křesťanských století. V šestatřiceti katechezích probírá postupně apoštolské 
otce, apologety a církevní otce křesťanského Západu a Východu. Čestný titul Otcové církve 
náleží těmto autorům proto, že se stali známými svatostí svého života a pravověrností učení 
– jsou to sv. Augustin, Cyril Alexandrijský, Jan Zlatoústý, Řehoř z Nyssy a další.

 Milí hudební přátelé, convivii carissimi, srdečně vás zveme na 6. ročník Mezinárodní 
letní školy duchovní hudby CONVIVIUM 2009 15.-23. 8.2009 v premonstrátském opat-
ství Želiv (www.zeliv.eu). Veškeré informace a online přihlašovací formulář naleznete na 
webových stránkách http://www.convivium.cz/2009/ 
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.
SBÍRKY z neděle 5. dubna: Zábřeh 8.680, Jedlí 1.800, Svébohov 1.800, Klášterec 1.480, 
Zvole 4.050, Postřelmůvek 2.250, Maletín 1.830 Kč. DARY: Zábřeh – na likvidaci lepry 200; 
Na Boží hrob 200; na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 400 Kč; z penzionu v Hněvkově – na 
radio Proglas 400; Zvole – na likvidaci lepry 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

LIKVIDACE LEPRY. 4. dubna bylo z farnosti Jedlí odesláno 2.500, ze Zábřehu 4.100 a z Ro-
venska 3.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Marie Zíková

MISIJNÍ KOLÁČ. Díky pekařům a pekařkám z řad dětí i díky „farním“ pekařkám, a také 
díky, vám, kteří jste si „misijní koláč“ koupili, můžeme odeslat na potřeby papežských mi-
sijních děl částku 5.558 Kč.   Jana Kratochvílová

Milí přátelé misií,
v této chvíli bych Vám chtěl z celého srdce poděkovat za Vaši pomoc, kte-
rou jste v uplynulém roce 2008 poskytli misiím prostřednictvím Papež-
ských misijních děl. Mám opravdu velkou radost, protože kromě množství 
modliteb a bohatého duchovního přispění se ve srovnání s předchozím ro-
kem vybralo na misie o 3 miliony Kč více, tedy rekordních přes 29 milionů 
Kč! Všechno naše misijní snažení je konkrétním projevem lásky a podanou pomocnou ru-
kou potřebným a trpícím lidem. Minulý rok jsme přispěli na více než 900 bohoslovců v 16 
seminářích do Ugandy, Malawi, Bangladéše a Papuy-Nové Guineje. Podpořili jsme též Dílo 
šíření víry a tím nutné opravy a stavby učeben, kostelů, kaplí, klášterů, far a duchovních 
center, mediální projekty, formační programy pro řeholníky, nákup počítačů, solárních pa-
nelů, nádrží na pitnou vodu apod. V rámci 61 projektů Papežského misijního díla dětí jsme 
poslali do Ugandy, Malawi, Zambie, Angoly, Jamajky, Bangladéše, Indie a Papuy-Nové Gui-
neje životně nutnou pomoc pro téměř 200 000 chudých dětí. Lidé z misií vyjadřují vděč-
nost svými denními modlitbami za dobrodince. Spoléhám a těším se na další tolik potřeb-
nou pomoc a spolupráci s Vámi. Ať sám Bůh, který vidí i to, co je skryté, Vám odplatí.  
  P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD 

Blahopřání
V sobotu 18. dubna 2009 si manželé 

Eva a Josef Popelkovi 
připomenou v kostele sv. Bartoloměje při mši svaté 60 let 
společného života. 

Do dalších let vyprošují hojné Boží požehnání 
a pomoc Panny Marie 
děti a celá velká rodina, jakož i rodina farní. 

Svatební ohlášky
V sobotu 18. dubna přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje

Michal Zamazal a Eliška Malátová


