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BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

Prvního dne v týdnu přišla 

Marie Magdalská časně ráno 

ještě za tmy ke hrobu a viděla, 

že je kámen od hrobu odstraněn

Jan 20,1

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
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NEDĚLE 4. DUBNA SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 
Bohoslužby jako v neděli, v Maletíně bude mše svatá v 15.30 hod. 
Velikonoční pondělí 5. dubna: bohoslužby jako v neděli – v Zábřeze není ve-
černí mše svatá!
Zvole 8.00 hod., Hynčina 15 hod.   P. František Eliáš

VELIKONOČNÍ POZDRAV OTCE ARCIBISKUPA MONS. JANA GRAUBNERA
Drazí bratři a sestry,
každému z Vás přeji a vyprošuji pravou velikonoční radost ze setkání 
se zmrtvýchvstalým Kristem.
 Emauzští učedníci byli tak naplněni bolestí z Kristovy smrti, že se 
jen navzájem utvrzovali ve smutku a beznaději a nebyli schopni Ježí-
še poznat, ani když se k nim na cestě sám připojil. Nechal je vymluvit. 
Trpělivě naslouchal. Pak jim vysvětloval Písma, sděloval Boží slovo. Je-
jich srdce se začala uzdravovat, takže jim začalo být s Ježíšem dobře. 
Dokonce přestali myslet na sebe a naléhali na Ježíše, který dělal, jako 
by chtěl jít dál, aby šel k nim na večeři.
 Skutek lásky a společenství s Kristem je osvobodilo od svázanosti vlastním smutkem 
a beznadějí. Láska otevírá oči. V jejím světle poznáváme Boha, protože, když milujeme, Bůh, 
který je Láska, je v nás. A co teprve, když se společenství s Kristem dovrší přijetím Eucharis-
tie!
 Ježíš neváže učedníky na svou osobu. Zmizí jim z očí. Oni správně pochopí, že musejí 
spěchat do společenství církve. Proto se ještě v noci vrátí k apoštolům do Jeruzaléma. Bůh je 
zázračně uzdravil, proto je třeba se ukázat kněžím. Tam se jejich víra upevní a oni se ve spo-
lečenství církve znovu setkají s Kristem.
 Drazí bratři a sestry,
 když přijdou v životě těžké chvíle, když se ztrácí naděje, naslouchejme Božímu slovu 
a přijímejme ho s důvěrou, hleďme na Kristovu tvář, vyjděme ze svého smutku a uzavřenos-
ti skutky lásky k bližním. Budeme-li mít sílu prakticky milovat, budeme schopni vidět Boží 
věci a připravíme se na to, abychom Krista, jehož přijímáme v Eucharistii, skutečně poznali, 
zakusili jeho uzdravující moc a pevněji se zapojili do společenství církve. Správné prožívání 
Velikonoc buduje církev i dnes. Za vaši spolupráci děkuje a všem ze srdce žehná

  arcibiskup Jan

KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 8. 4. v 19 hod. Hostem setkání bude 
P. Jiří Kopřiva, vedoucí centra pro katechezi olomouckého arcibiskupství. P. Radek Maláč

BIŘMOVANCI. Další setkání těch, kteří se připravují na přijetí svá-
tosti biřmování, se koná v pátek 9. dubna 2010 na faře v Zábřeze. Se-
jdeme se po mši svaté a adoraci a doporučujeme, abyste si s sebou ten-
tokrát přinesli vlastní Písmo svaté.  Maruška a Saša

SKUPINA BIŘMOVANÝCH v květnu 2009 se opět sejde s otcem 
děkanem P. Františkem Eliášem v pátek 9. dubna 2010 po mši svaté 
a adoraci tj. přibližně v 19.30 hod. na faře v Zábřeze. Při setkání bude-
me společně pokračovat ve velmi zajímavém putování „Na cestě z Je-
richa do Jeruzaléma“.  Vlastimil Dvořák
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11. dubna NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Svátek Boží-
ho milosrdenství připadá na druhou neděli velikonoční. V roce 
2000 jej stanovil papež Jan Pavel II. Zemřel o pět let později, v so-
botu 2. dubna 2005, právě v předvečer neděle Božího milosrden-
ství.

POSTNÍ ALMUŽNA. Postní krabičky, do kterých jsme v rodi-
nách během postu „spořili“ pro potřebné, můžete přinést do kos-
tela sv. Bartoloměje v Zábřeze 11. dubna, v neděli Božího milosr-
denství. Nezapomeňte, že na dno krabičky můžete zaškrtnutím 
určit způsob, jakým bude s vaším postním dárkem naloženo. 

MODLITBY ZA FARNOSTI. Velikonoční svíce, neboli paškál, 
je vysoká svíce zapalovaná při velikonoční vigilii, která symbo-
lizuje vzkříšeného Krista, „pravé světlo, které osvěcuje každého 
člověka“ (Jan 1,9). Kromě jiných, se tyto velikonoční svíce zdobí 
také v Chráněné dílně Palonín. Již minulý rok, jsme se ve veliko-
noční době modlili za farnosti, pro které se paškály zdobili v Pa-
loníně. Chcete-li se k nám, v letošní velikonoční době, přidat a svou modlitbou podpořit 
farnosti v České republice, můžete si v Lednáčku vybrat kartičku s farností, nebo zavolat 
na tel. 736 509 443.  Markéta Horáková. 

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ POUTNÍKŮ DO MEDŽUGORIE bude v neděli 11. dubna 
od 16 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.     P. Radek Maláč

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ. V neděli 11. dubna pořádá orel pouť na Horu Matky 
Boží v Králíkách. Odjezd ve 13 hod. z Valové, cena 100 Kč.
  Ludmila Korgerová 583 414 512

* * *
Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na plný pracov-
ní úvazek (8 hodin) na pozici asistent/ka koordinátorky sociálních pro-
jektů.
Předpokládaný nástup na plný pracovní úvazek – květen 2010.
Zájemci mohou doručit svou žádost, motivační dopis a profesní životopis do 
15. dubna 2010 na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh nebo na mail soci-
alni.sluzby@charitazabreh.cz. Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních pod-
mínkách podá Mgr. Miloslava Šotolová, koordinátorka sociálních projektů, tel: 736 509 
440, 587 412 587 kl. 21. Podrobnější informace najdete na www.charitazabreh.cz

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo srdečně zve 
na přednášku renomované psycholožky Dr. Jiřinky 
Prekopové, která se uskuteční v pátek 7.5.2010 od 16 
hodin ve velkém sále Katolického domu. Přednáška 
nese název – ABY LÁSKA V RODINÁCH ROZ-
KVETLA - O POZITIVNÍM RODIČOVSTVÍ. 
Vstupné 80 Kč.  Irena Švédová 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VĚŘÍME VE VZKŘÍŠENÍ
 Dnes všude po celém křesťanském světě hlaholí radostná 
zvěst: „Aleluja, Pán vstal z hrobu.“
 Ježíš zvítězil nejen nad svými nepříteli, ale on přemohl 
i smrt. Tím se otvírají zářivé perspektivy i nám. Dnešní slavná 
a radostná událost však dělí lidi na dvě skupiny, na věřící – te-
isty a nevěřící – ateisty. 
 My věřící říkáme: Člověk žije a jednou zemře, ale tím jeho 
život nekončí, opravdu se rozvijí až po smrti – „na věčnosti“. 
Tam dosáhne plnosti a naplnění všeho velkého a radostného, 
naplnění všech svých tužeb. S sebou na druhý břeh času si však 
vezmeme i své skutky dobré nebo zlé abychom přijali odměnu 
nebo trest. Přijde i chvíle, a bude to na konci světa, kdy naše tělo 
bude vzkříšeno z mrtvých, a tak bude dokončena oslava a velikost lidství. Ježíš ukázal cestu, 
předešel nás jako prvotina tohoto našeho vzkříšení. 
 Nevěřící, ateisté si říkají. Člověk žije, zemře a to je jeho konec. Nanejvýše, že zde zanechá 
děti, nějaké dobré dílo - anebo dílo zlé. A tak nakonec všichni na tom budeme stejně, čeká 
nás hrob nebo krematorium, zbude z nás hrstka prachu. A to je podle ateistů velikost člově-
ka! Že prý stačí, aby se člověk vyžil jen v jednom životě a to pozemském. Toto je nejslabší 
stránka ateismu. Když se někdo snaží s touto otázkou čestně vyrovnat, tak vidíme, jak se na-
konec musí utěšovat, že člověk bude žít věčně v díle své práce a ve vzpomínkách svých dra-
hých. Při tom každý ví, že není nic tak pomíjivého, jako vzpomínky. Sejde z očí, sejde z mysli. 
A jeho dílo bude možná už zítra překonáno a mnozí se už těší, že se jeho místo uvolní a oni 
dostanou lepší zaměstnání a fi nančně si polepší. Problém vyrovnání dobra a zla ateismus 
neřeší vůbec. Jak to, že nevinný často umírá v bídě a v žaláři a zločinný ve slávě a hojnosti 
všeho? Stojí pak vůbec za to snažit se být dobrým a spravedlivým? Při tom se říká, že ateis-
mus je vědecký názor, který je založen na vědeckých poznatcích. Ovšem je to klam a neprav-
da, holá víra. Opravdová věda přesně zkoumá přístroji, fyzikálním či chemickým rozborem, 
matematickými výpočty a dochází k jasným a hmatatelným závěrům. Ale na tom ateismus 
stavět nemůže, ostatně ani my věřící nedokazujeme existenci Boha vědeckými přístroji. 
 Tady bychom si dovolili citovat z knihy Jiřího Grygara – „O vědě a víře“:
 Osvícenecký racionalismus minulého století, jenž dosud většina veřejnosti ztotožňuje s po-
stojem současných vědců, víceméně naznačoval, že se při zkoumání přírody bez Boha docela 
dobře obejde. Odtud také vyvěrala typicky ateistická víra marxistů, že věda postupně dokáže vy-
světlit veškeré dění v přírodě, že neexistují věci vědecky nepoznatelné, nýbrž pouze dočasně ne-
poznané. Během XX. století však došlo v hlavních oborech přírodních věd k velmi významným 
objevům a posunu celkového pohledu na schopnost člověka postihnout pravé příčiny dějů a vzta-
hů v přírodě a předešlá vědecká pýcha tím vzala patrně již defi nitivně za své. Mám tím na mys-
li zejména obecnou teorii relativity, kvantovou mechaniku a molekulární genetiku, jež ukázaly, 
jak naivní byly naše předešlé pokusy objasnit existenci a chod vesmíru jako jakéhosi gigantické-
ho věčného orloje, který pěkně tiká proto, že do sebe zapadají nějaká ozubená kolečka. Existen-
ce a vývoj vesmíru nám dnes připadá snad ještě tajemnější než v době, kdy naši předkové věřili 
na bohy blesku, vod a sopek. Troufám si proto tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru 
v Boha opřít také o kvalifi kovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, jak to kdy-
si tak předvídavě a výstižně vyjádřil žalmista Páně: „Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo 
rukou jeho obloha zvěstuje“ (Ž 19,2). redakce
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 Co se děje po posledním vydechnutí člověka na smrtelném lůžku, to nelze vůbec vědec-
ky zkoumat. To se vymyká všem lidským zkušenostem. To nám odhaluje jen Bůh svým da-
rem zjevení. Když říká ateismus, že život končí hrobem, krematoriem, že po smrti nic není, 
tak to není vědecká pravda. Proto je pochybné nazývat ateismus vědeckým světovým názo-
rem, není to nic jiného než víra. Tedy přijal jsem přesvědčení nějakého fi lozofa, třeba Xeno-
fana, Spinozy nebo Marxe... a sdílím jejich názor. Já spolu s nimi věřím, že jedinou podstatou 
světa je věčná hmota a jedinou skutečností je život pozemský. 
 O nás křesťanech se tvrdí, že jsme idealisté, že máme nevědecký světový názor. My ovšem 
čestně přiznáváme, že duch zcela a hmota v určitých stádiích se vymykají všemu lidskému 
zkoumání a že náš názor je založen na víře v Ježíše Krista, na svědectví těch, kteří s Ježíšem 
chodili, byli při jeho smrti, stýkali se s ním po jeho vzkříšení. Zakládá se na svědectví tisíců 
mučedníků, kteří pro Krista a svou víru zemřeli, zakládá se na velikánech myšlení, na Au-
gustinovi, Tomáši Akvinském a stovkách dalších. Co je tedy čestnější říkat: „Když věřím, tak 
věřím?“ Anebo i když je to jenom moje víra, říkat: „To je vědecky potvrzeno a dokázáno?“ 
 Žádná věda nedokázala dvě základní myšlenky, na kterých stojí ateismus. Předně, že 
hmota je věčná a potom, že život končí smrtí. To se vymyká všemu hmotnému pozorování 
a dokazování i zdravé logice, to je rozumnému uvažování. 
 Proč se lidská křehkost zdráhá věřit, že lidé jednou budou žít s Bohem? Vždyť je mno-
hem neuvěřitelnější to, co se již stalo. Že totiž „Bůh za lidi zemřel a to navíc rukama lidí, jež 
sám stvořil“ (Sv. Augustin). Zvláště dnešní doba klade před každého z nás zásadní otázku, 
kterou víru přijmeme za svou, aby určovala náš životní směr a jednou i stav celé naší věč-
nosti. Rozhodni se! Dnes před tebe kladu život anebo smrt, požehnání nebo zlořečení. Vyvol 
si život, abys věčně byl živ a to v blaženosti nebe! Pod tímto zorným úhlem poznání přijde-
me k závěru, že ateismus je naukou smrti, malosti člověka a prohry jeho života. Víra křesťan-
ská naproti tomu je naukou života, velikosti člověka a vítězství člověka. Vzkříšený Kristus je 
naší jistou zárukou. On zvítězil nad nepřáteli i nad smrtí, on předešel i náš úděl života. Jako 
On, i my vstaneme z mrtvých a se svým oslaveným tělem do věčné blaženosti. Aleluja! Vstal 
Kristus, vstaneme i my!           P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – Sv. Vojtěch,1. část
Pocházel z rodu Slavníkovců. Znal se s králem Boleslavem I. 
a biskupem Dětmarem. 
Jméno Vojtěch znamená „útěcha, posila vojska“. Když byl Vojtěch 
malý chlapec, těžce onemocněl. Rodiče prosili Pannu Marii o jeho 
uzdravení a Bůh jejich prosby vyslyšel. Tatínek jako poděkování 
slíbil, že z něj vychová kněze. Aby se jím mohl stát, odjel v 16 le-
tech do dalekého města Magdeburk. Starali se o něj hodní učite-
lé. V roce 973 vzniklo v Praze první biskupství v čele s biskupem 
Dětmarem. Zdejší lidé však vůbec nechtěli Pana Ježíše následo-
vat, nechtěli ho poslouchat a dodržovat jeho přikázání. Ani bis-
kup Dětmar nebyl vzorný. Žil v přepychu, bylo mu jedno, čím se 
lidé trápí, že si dělají, co chtějí. Když tento biskup umíral, byl u něj 
i Vojtěch, který se vrátil ze studií. Dětmar si uvědomoval, že si ne-
zaslouží jít do nebe, protože byl líný dělat věci pořádně a plnit si 
své povinnosti.Na Vojtěcha to udělalo veliký dojem, začal se proto 
pravidelně modlit k Pánu Ježíši o pomoc, aby měl sílu plnit Boží 
vůli pořádně. 
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ÚTOKY NA CÍRKEV PŘIPOMÍNAJÍ HON NA ČARODĚJNICE
Převzato z Katolického týdeníku 13/2010 

 Se smutkem sleduji světská média, která se v poslední době pustila do kritiky církve 
takovým způsobem, že k tomu není možné mlčet. O to více mě potěšil hlas, který se ob-
jevil v italském internetovém deníku Il Sussidiario a který pro Vatikánský rozhlas přeložil 
Milan Glaser. Autorem článku je Jose Louis Restana a zásadní pasáže textu bych rád tímto 
zprostředkoval i čtenářům Katolického týdeníku:
 Možná, že letošní postní doba bude pro Benedikta XVI. nejtěžší. Po hořkém potvrzení 
toho, co prohlásil jako prefekt Kongregace pro nauku víry během rozjímání Křížové ces-
ty u Kolosea v roce 2005 („Kolik špíny je v církvi!“), následuje nyní nechutný hon, které-
ho se účastní světská média různého ražení, disidenti typu Hanse Künga a lobby šiřitelů 
nových lidských práv. Jsou to dny tmářství a hněvu sdělovacích prostředků a Petr je opět 
uprostřed bouře. S hodinářskou přesností se dostávají na přetřes případy plnící funkci cí-
leně naváděných bomb. Očekává se list katolíkům v Irsku, jenž je reakcí na hrozná obvi-
nění tzv. Ryanovy komise. Tisk vytahuje staré případy v Holandsku, Německu, Rakousku 
a Švýcarsku, z nichž mnohé již stanuly před soudem a byly už archivovány před 20 či 30 
lety. Vznětlivý materiál na konstrukci špinavého, ale i falešného příběhu. Je to snaha vy-
kreslit v kolektivní představivosti takovou podobu církve, která je nejenom jakýmsi cizím 
tělesem v postmoderní společnosti, ale určitým druhem zrůdy, jejíž morálka a interní dis-
ciplína vedou její členy k anomáliím a úchylkám. Ano, toto je církev, která vychovala Ev-
ropu k uznání lidské důstojnosti, v lásce k práci, literatuře a zpěvu; ta, která vynalezla ne-
mocnice a univerzity a zavedla právo a omezila absolutismus… Nyní to vše není důležité. 
Se stejným potěšením, které někteří zakoušejí při odstraňování jejích symbolů z veřejné-
ho prostoru, se jiní pokoušejí o demolici jejího obrazu v kolektivním povědomí. Otázka 
zní: je pravdou, co se nám říká, anebo nikoli? Podívejme se na čísla. Například v Německu 
z 210 000 případů zneužití nezletilých, jež byly oznámeny od roku 1995, se jich 94 týkalo 
různými způsoby církve. Pokud velká média kladou na první stránky 94 případů a zálud-
ně přitom zamlčují dalších 200 000, ocitáme se před odpudivou operací, na niž je třeba 
poukázat. Čísla této katastrofy k nám promlouvají o morální chorobě naší doby a vyža-
dují, abychom příčinu soužení západních společností hledali nikoli v celibátu katolických 
kněží, nýbrž v sexuální revoluci roku 1968, v relativismu a ve ztrátě smyslu života. Nikdo 
například neříká, že ve Spojených státech byl pětkrát vyšší počet obviněných mezi pasto-
ry protestantských komunit anebo že ve stejném období, kdy bylo v této zemi odsouze-
no něco přes 100 katolických kněží, bylo za stejný zločin zároveň odsouzeno 5 000 profe-
sorů gymnastiky a trenérů. A nikdo přitom nežádal vysvětlení na Basketbalové federaci! 
A nakonec, údaje nejvíce deprimující: oblastí, ve které se vyskytuje nejvíce případů po-
hlavního zneužití nezletilých, je rodina (zde dochází ke dvěma třetinám registrovaných 
případů). Co tedy má s tím vším do činění celibát? Ponechme stranou staré obsese Hanse 
Künga a jeho archaickou křižáckou snahu o odstranění nervů a podstaty církve. Od svět-
ských médií, která se dovolávají vědeckosti, preciznosti a profesionality, se však očekává 
větší objektivita. Minulý týden dálkově ovládaná „morální panika“ zasáhla dobře svůj cíl. 
Hon se soustředil na tu největší kořist, samotného Benedikta XVI., papeže, který provětral 
vzduch a zavedl řadu opatření za účelem maximální transparentnosti, kooperace s autori-
tami, a zejména péče o oběti. Byl to papež, který se ve Spojených státech a v Austrálii tvá-
ří v tvář setkal s těmi, kteří byli vystaveni oné hrůzné zkušenosti, aby požádal o odpuštění 
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jménem církve, jejímiž zraněnými členy jsou, a zasluhují proto přednostní pozornost. Na-
řknutí papeže Ratzingera právě na tomto poli by si zasluhovalo pouhé pohrdání, pokud by 
neodhalovalo něco důležitého o této historické době. Existuje kulturní, politická a mediál-
ní moc, která si bez uzardění a rozpaků vzala na mušku Petra. Zajisté to není poprvé a je 
vhodné si to pamatovat. Zuřivost a použité zbraně jsou však tentokrát mnohem podlejší 
než dříve. 

ARCIBISKUPOVÉ KOMENTOVALI PAPEŽŮV VZKAZ IRŮM
Převzato z Katolického týdeníku 14/2010 

 Všichni tři naši arcibiskupové – odstupující pražský arcibiskup Miloslav Vlk, jeho 
nástupce Dominik Duka i olomoucký arcibiskup Jan Graubner – reagovali v uplynu-
lých dnech na papežův otevřený dopis irské církvi. Všichni se s papežem shodují, že 
církev musí proti pedofi lním selháním kněží rázně zakročit.
 Za celkově pochybný označil kardinál Miloslav Vlk dosavadní postoj církve v někte-
rých zemích dlouhodobě ututlávat případy zneužívání dětí kněžími a vyzval v této souvis-
losti k větší otevřenosti. „Chybný postoj zametání takových věcí pod koberec, snaha, aby 
církev vypadala navenek pěkně, je v hloubce teologicky mylný. V této chvíli musí církev 
zářit přiznáním, vyznáním svých vin a pokáním,“ uvedl kardinál Vlk a ocenil papežův kri-
tický tón na adresu irského duchovenstva. „Je třeba vidět – a to je v církvi něco nového – 
že papež veřejně a otevřeně pranýřuje hříchy kněží, a dokonce i biskupů, jejich nespráv-
né postoje, jejich nezodpovědnost a nedbalost, nerespektování příslušných norem církve, 
poškození dětí a mladistvých, poškození důvěry v církev. A vše důrazně kárá,“ sdělil dále 
kardinál. Podle něho v této nelehké situaci církvi příliš nepomáhají ani různá lidová hnutí 
typu „My jsme církev“, která „církvi navrhují různá opatření a řešení, ačkoliv jí mnoho ne-
rozumějí a vnášejí do ní ducha světa“. 

Dominik Duka: je to  kampaň 
 Jiného hlediska si v celé aféře všímá nově jmenovaný pražský arcibiskup Dominik 
Duka. Ten rovněž uznává potřebu proti selháním kněží rázně zakročit, ale zároveň v celé 
kauze vidí i snahu poškodit církev. „Jedná se o zřetelnou kampaň, která míří k vytlačení 
církve z jejích pozic ve výchově a vzdělávání, jež jí odedávna náležejí a ve kterých se osvěd-
čila,“ prohlásil Dominik Duka a dodal, že součástí celé kampaně je též snaha odstavit cír-
kev od fi nančních zdrojů, které její působení v oblasti školství pomáhají realizovat. „Jed-
ním z hybatelů tohoto tlaku je militantní ateismus,“ říká arcibiskup Duka, podle něhož při 
posuzování celé aféry je třeba vzít v úvahu fakt, „že pedofi lní a podobné kauzy mají mezi 
katolickým duchovenstvem statisticky prokazatelně výrazně nižší výskyt než v institucích 
veřejnoprávních či jinak zřizovaných nebo v samotných rodinách. Navíc ze vznesených 
obvinění se obvykle prokáže pouze kolem deseti procent.“ Na list Benedikta XVI. irským 
katolíkům reagoval i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Podle něho je papežův list vý-
zvou pro celou církev a nabádá kněze, aby papežovu pastýřskému listu věnovali důklad-
nou pozornost. Zvláště pak vyzdvihuje papežova slova: „Žádám vás, abyste nabídli svůj 
půst, své modlitby, četbu Písma svatého i skutky milosrdenství za obdržení milosti uzdra-
vení a obnovy pro církev.“ Autor textu: Prinz, Jiří

Katolický týdeník si můžete objednat na adrese: Londýnská 44, 120 00 Praha2, 
tel. 224 250 395, e-mail: sekretariat@katyd.cz
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JUBILEA SVĚCENÍ NAŠICH OTCŮ BISKUPŮ
 Ve středu 7. dubna 2010 uplyne 20 let od biskupského svěcení otce arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera a otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Pomocnými biskupy pro 
olomouckou arcidiecézi byli jmenováni 17. března 1990 papežem Janem Pavlem II. 
 Děkujeme nebeskému Otci za dar jejich života i za dar jejich biskupské služby. Jim 
oběma pak z celého srdce děkujeme za oněch 20 krásných, ale velmi náročných let, za 
všechno, co pro celou církev, pro naši arcidiecézi i pro každého z nás vykonali. Za skvělý 
příklad kněžského života a naději, kterou neustále kolem sebe rozdávají. Do dalších let 
pak přejeme Boží požehnání, zdraví, plnost radosti od Pána a jednou nekonečnou od-
měnu v nebi.   Za celou arcidiecézi nejbližší spolupracovníci. Převzato z Oldinu 4/2010

Drazí a bratři a sestry,
všichni zakoušíme vážnost doby, která v posledních letech zazna-
menala: nadšení ze svobody, ale podcenila řád duchovních hod-
not; oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, 
ale i hospodářskou krizi; nadšení pro novou společnost a spoléhá-
ní na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť angažovat se. Ni-
kdo nás však nezbaví zodpovědnosti před Bohem i před dalšími 
generacemi.
Proto Vás všechny vyzývám a prosím, abyste se zapojili pravidel-

nou modlitbou, kterou vám předkládám, za náš národ a jeho představitele. V dějinách 
spásy se mnohokrát ukázalo, že právě vnější a společenské problémy často způsobené 
odklonem od Boha, které tlačily lid, byly impulsem k novému obrácení, 
věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh vy-
slyšel. Bůh je připraven i dnes nás vyslyšet.
 Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně děkuji a každému ze srdce 
žehnám                            Mons. Jan Graubner, arcibiskup

Obrázky s modlitbou za národ, které byly vytištěny pro všechny diecéze, dostanete od svých 
duchovních správců. 

ROK KNĚŽÍ S MYŠLENKAMI JANA PAVLA II.
*  Přinášejte svým přátelům radost z následování Ježíše. Kdo se 
s Ním setká, zakusí zvláštním způsobem, co znamená být šťastný.
*  Ať jsme si toho vědomi nebo ne, Bůh nás stvořil, protože nás 
miluje a proto, abychom ho milovali i my.
*  Pro ty, kdo touží po pokojném soužití, existuje jediná cesta: od-
puštění.
*  Láska není jen cit; je to úkon vůle, který spočívá v tom, že člo-
věk stále dává přednost dobru druhého před vlastním dobrem.
*  Svět naléhavě potřebuje velké prorocké znamení bratrské lásky. 
Nestačí totiž o Ježíši jen mluvit, je zapotřebí ukázat Ho skrze výmluvné svědectví vlast-
ního života.
*  Studujte Boží slovo a nechejte jím osvítit vaši mysl a vaše srdce. 
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NABÍDKA CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT
Biskupské nám. 2; 772 00 Olomouc; tel.: 587 405 250-3; www.rodinnyzivot.cz

 
SETKÁNÍ ŽEN V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH. Zve-
me ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná se-
tkání ve farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání 6. 4. 
2010 od 15.30 hod s přednáškou Marcely Řezníčkové – Noemi a Rút. 
Více informací: 

Marcela Řezníčková, reznickm@arcibol.cz

VÍKEND PRO OSAMĚLÉ MATKY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. Víkend 23. – 24. 
4. je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti 
samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozho-
voru s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými žena-
mi. Program víkendu pod vedením MUDr. Krausové a P. Josefa Červenky 
je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. 
 Bližší informace a přihlášky: 

Marcela Řezníčková, reznickm@arcibol.cz

DUCHOVNÍ OBNOVA SENIORŮ NA SV. HOSTÝNĚ. Duchovní 
obnova konající se od 14.5. – 16.5. je určena pro ty, kteří prožívají "třetí 
věk" svého života. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a sta-
rosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního 
života. Pro bližší informace:  Magdaléna Solárová, olsenior@seznam.cz

TÝDENNÍ POBYT PRO SENIORY V DOLOMITECH. Ve dnech 12. – 19. 6. se uskuteční 
týdenní pobyt pro seniory v pastoračním domě Velehrad, který se nachází v Itálii v krás-
ném horském údolí v obci St. Martin in Gsies v nadmořské výšce 1310 m. Dům slouží 
k duchovně - rekreačním pobytům a vedle rekreace a odpočinku je zde prostor i ke ztišení 
a upevnění vztahu k Bohu. Na své si přijdou i zájemci o poznání bohatých památek a kul-
turních zvyklostí Jižního Tyrolska.  
  Magdaléna Solárová, mobil 733 755 95 olsenior@seznam.cz

POBYT PRO RODIČE / PRARODIČE S VNOUČATY. 31. 7. - 7. 8. 2010, Krkonoše, pen-
zion Marianum, Jánské Lázně. Janské lázně jsou významné lázeňské město a turistické 
centrum. Penzion Marianum je položen v krásné přírodě krkonošského národního parku 
250 m od centra Janských Lázní, 1 km od stanice kabinové lanové dráhy na Černou horu 
(1 299 m n.m.). V roce 2005 prošel dům celkovou rekonstrukcí. 
     Magdaléna Solárová, mobil 733 755 955, olsenior@seznam.cz

  

Evoluční teorie v pohledu současné vědy a víry. Přednáší: P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D.Ter-
mín konání: 17. 4. 2010 v době od 9 do 16 hod. Místo konání: Velký sál arcibiskupské kurie, 
Biskupské nám. 2, Olomouc
 Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro 
školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, email: polcrova@arcibol.cz
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ČERVENOVODSKO        ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. března: Červená Voda 1.655; domov důchodců sv. Zdi-
slavy 237; Mlýnický Dvůr 375; Jakubovice 456; Janoušov 500; Písařov 692 
Kč.
Sbírky z pokladniček na Haiti za březen: Červená Voda 678; Mlýnický 
Dvůr 100; Jakubovice 460; Písařov 38 Kč. Dary: Písařov (oprava oltáře) 5.000 
+ 400 Kč z pokladničky za březen.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

Heslo pro děti: BER SVŮJ KŘÍŽ A ČIŇ POKÁNÍ, TO JE CESTA K ZMRT-
VÝCHVSTÁNÍ!

POUŤ U KAPLIČKY BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ v Červené Vodě bude v neděli 11. dub-
na v 16 hodin.
PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a zapojili svou službou na prů-
běhu Velikonočního třídení.

Krásné, požehnané a pokojné velikonoce přeje všem farníkům P. Pavel Vágner

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 28. března: Mohelnice 9.215; Úsov 1.068; Studená Loučka 283 Kč.
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.   P. Petr Šimara
Klub OVEČKA je otevřen každý čtvrtek od 9 do 11 hod. ve společenské místnosti fary v Mo-
helnici, Kostelní nám. 2, Dana Faltýnková tel. 583 431 820.
PROGRAM NA DUBEN: 
8.4.  Představení kosmetiky a ostaních výrobků fi rmy JUST  (přednáší Černá, Peroutková)
15.4.  Dubnové setkání u Kávy a čaje
22.4.  Obdivuhodné vnímaní Božího světa předškolními dětmi (přednáší Mléčková)
29.4.  Tvoření s maminkami - Pedig

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice zvou na „Jarní varhanní koncert“, který se 
koná v neděli 18. dubna 2010 ve 14.30 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. 
Účinkují: Petr Strakoš – varhany, Jana Kurečková (sólistka operety divadla Jiřího Myro-
na v Ostravě – soprán. Vstupné dobrovolné.

FARNOST DUBICKO     FARNOST DUBICKO

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Ž 93,1a
V neděli 11. dubna 2010 v 16.30 hod. „Ladíme velikonočně“ v kostele Povýšení sv. Kříže v Du-
bicku.Zazní krátké skladby J. S. Bacha, J. H. Buttstedta a žalmy 93., 9. a 2.
Varhany a přednes: Tomáš Ulrich

FARNOST JEDLÍ          FARNOST JEDLÍ

Dne 4. dubna oslaví osmdesáté narozeniny 
paní Božena Wintrová z Jedlí.
Upřímně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a ochranu 
Panny Marie.  

Společenství živého růžence a farníci 
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LOŠTICKO      LOŠTICKO      LOŠTICKO

VELIKONOČNÍ RADOST Z TAJEMSTVÍ BOHA. Když má člověk oprav-
du velikou radost, pak nebývá schopen přesně vyslovit, co cítí. Francouzi 
říkají o lásce, že „srdce má své důvody, které rozum nechápe“. Tak je tomu i 
s velikonočním jitrem. Událost zmrtvýchvstání způsobila radost. Dala v dě-
jinách do pohybu proces, kdy naděje nového života naplňuje srdce věřících 
radostí. Zmrtvýchvstání svědčí také o Boží skrytosti, vždyť tajemství je dů-
kazem Boha. Jeden velikonoční kazatel zachytil toto tajemství ve své mod-
litbě: „ Tvá sláva, Pane, je skryta hrubému zraku, otupělému srdci, do sebe 
zkřivenému sobectví. Vzdal ses vší okázalosti a povrchního triumfu a zlíbilo 
se ti žít v tom, čím lidé pohrdají. Tys jako vzkříšený nevletěl do jeruzalémského chrámu, abys 
ukázal židovským hodnostářům a zmanipulovanému lidu, že přes jejich vyřčený rozsudek 
žiješ dál, a tak je srazil na kolena.... Tys mluvil s Marií u prázdného hrobu tak, že tě měla za 
zahradníka, a přitom mluvila s tebou, jediným vítězem nad smrtí! Pane, tvé vzkříšení je pra-
menem naděje naší víry: násilí, kladivo a kříž, všechny ty hrůzy vypadají, že mají konečnou 
platnost. Tvé vzkříšení nám však dává tušit a věřit, že defi nitivou je tvá blízkost a láska. Ano, 
věříme, Pane, ale pomoz naší malověrnosti...“ 
 Přejeme Vám všem opravdovou vnitřní radost z tajemství Velikonoc. Kéž je pro nás všechny 
hybnou sílou pro kvalitnější život z víry! Misionáři z Loštic  P. Pavel Kavec CM 
(více o nás www.farnostlostice.cz )

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 28. března: Lubník 590; Tatenice 1.130; Hoštejn 1.500; Kosov 900 Kč. 
 Pán Bůh zaplať  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. března: Štíty 2.430; Cotkytle 910; Horní Studénky 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

  
V sobotu 10. dubna 2010 v 15 hodin se koná v pravoslavném kostele sv. 
Ducha v Šumperku koncert Scholy zábřežského děkanátu pod vedením 
Karola Ozorovského a Jiřího Nováka. Tento smíšený pěvecký sbor, který 
vznikl před dvěma lety sloučením mohelnické Carmen a zábřežského chrá-
mového sboru od sv. Bartoloměje a který v současné době sdružuje kolem 50 
pěvců, provede duchovní skladby skladatelů Temla, Ebena, Bortňanského, Čajkovského, Rim-
ského-Korsakova, Rachmaninova, Grečaninova, Burmatina, Stěpanova aj.

  

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ
V BAZILICE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE
pondělí – sobotu 9.00 hod., Neděle: 7.30, 9.00, 10.30 a 15 hod. 

         777 742 176 mail: fasvatykopecekuo@ado.cz
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SBÍRKY Z NEDĚLE 28. března: Zábřeh 9.540; Jedlí 1.850; Svébohov ; Klášterec 1.330; 
Zvole 3.630 Kč. Dary: Zvole – na opravy kostela v Pobučí 1.500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI O SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ JE VE VŠECH FAR-
NOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ. 

DARY DO POKLADNIČEKY U „BOŽÍHO HROBU“ JSOU URČENY PRO PODPO-
RU KŘESŤANŮ VE SVATÉ ZEMI.

KATOLICKÝ DŮM
 VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Meto-

děj Zábřeh zve všechny malé i velké ke společné-
mu prožití svátečních chvil této velikonoční ne-
děli (4.4.). Kromě tradičního pečeného jehněčího 
a občerstvení všeho druhu jsme pro vás připravili 
celou řadu dalších velikonočních překvapení. Začátek ve 14 ho-
din, vstupné dobrovolné. 

 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na sobotu 10. dub-
na 2010 VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU METODĚJ ZÁBŘEH. Začátek 
ve 14.30 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 
2009, plán činnosti na rok 2010 a jiné. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat ne-
jenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.

 POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Na sobotu 17. dubna Vás 
zveme na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní 
místo. Na zpáteční cestě navštívíme poutní místo Cholina. Přihlášky 
přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 
731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 
415 434. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 220 Kč splatná v autobuse.

 PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje, tak jako v minulém roce, 
na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Děti, ale třeba i jejich rodiče, či prarodiče tak budou například moci poznat krásy Čes-
kého ráje, navštívit hrady Buchlov, Potštejn, či Karlštejn, zámky Buchlovice, Častolovice, 
nebo Kuks. Veliký zájem lze očekávat o výlet lodí po Vltavě, nebo o exkurzi na přečer-
pávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Jakýmsi „předkrmem“ bude v sobotu 29. května výlet 
do Moravského krasu s návštěvou propasti Macocha a Punkevních jeskyní. Bližší infor-
mace v dalších číslech FI, nebo na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.
 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

  
V pátek 9. dubna se po večerní mši svaté budeme společně modlit za uzdravení.
                                           P. Radek Masláč


