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Ročník XVIII., číslo 14

5. neděle postní
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

V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE. VE 14.30 HOD. 
KŘížOVÁ CESTA

Já jsem vzkříšení 

a život, praví Pán; 

kdo věří ve mne, 

neumře navěky.
Zpěv před Evangeliem

Bože, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; 
dej nám svou milost, 
abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků

žALM 130   U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
1: Ez 37,12-14                                      2: Řím 8,8-11                                  Ev. Jan 11,1-45
Ordinárium: Olejníkovo č. 502            příště Břízovo č. 503 
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sVÁtKY A pAMÁtKY tÝdne
sobota 16. dubna    Výroční den narození papeže Benedikta XVI. (1927)
Z myšlenek svatého otce: „SPE SALVI facti sumus“ (Řím 8,24) – ,,V naději jsme spaseni," říká 
sv. Pavel nejen Římanům, ale také nám. „Vykoupení“ či spása nepředstavují v křesťanské víře jen 
holý fakt. Vykoupení je nám dáno tak, že jsme byli obdarováni nadějí, na kterou se můžeme spo-
lehnout, a v její síle se můžeme zcela vystavit přítomnosti. Můžeme ji prožívat a přijmout i v její 
namáhavé podobě jen tehdy, když nás přivádí k cíli, jímž si můžeme být jisti. Tento cíl je tak vel-
kolepý, že je schopen ospravedlnit jakoukoliv námahu potřebnou k jeho dosažení.

FARnost MAletín. Tuto neděli 10. dubna jste zváni v 15 hod. ke mši svaté do kostela sv. 
Stanislava v Hynčině. Liturgicky oslavíme 5. neděli postní a připomene si také patrocinium 
sv. Stanislava.                                                       P. František Dostál

AKAdeMICKÝ tÝden V ZÁBŘeZe aneb (současní i bývalí) Zábřežáci 
sobě - I. Tuto neděli 10. 4. ve farním muzeu v kostele sv. Bartoloměje bude od 10.00 
hod. vernisáž výstavy KŘížE KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU. Úvodní slovo Michal 
Řoutil, hudební doprovod mužské trio.

děKAnÁtní RAdA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 13. dubna 
ke společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou spolu s věřícími budou slavit v 9.40 hod. 

 P. František Eliáš

FotoGRAFICKÁ soUtěŽ VYHlÁŠenÁ ARCIBIsKUpstVíM oloMoUCKÝM
V roce 2013 oslavíme 950 let od obnovení moravského 
biskupství v Olomouci r. 1063. K tomu jubileu připravu-
jeme reprezentativní knihu o dnešní diecézi, jejich ději-
nách i současném životě. Nosnou část knihy budou tvořit 
Vaše fotografie vybrané v soutěži. Soutěžit může každý, 
kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 v papí-
rové formě kanceláři kurie (Biskupské nám. 2, Olomouc) 
do 31. 12. 2011, nebo emailem na kancler@arcibol.cz ve 
formátu jpg a dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše 
fotografované místo). Hodnotí se umělecké a tematické 
zpracování. okruhy témat: 
1. Historie diecéze – památky, osobnosti, události. 
2. posvěcená krajina – sochy, kříže, kapličky, kostely, 
místa spojená s životem a působením světců či kandidá-
tů blahořečení. 
3. současný život církve – liturgie, pastorace dětí, mlá-
deže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, ži-
vot kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a zpěv. 
 Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie

FARnost ZVole. Před Květnou nedělí v úterý 12. dubna se bude farnosti Zvole věnovat 
P. Alfréd Volný. Od 15 do 18 hod. budete mít možnost přijmout svátost smíření a poté v 18 
hod. bude s Vámi slavit mši svatou. Prosím, využijte této možnosti přípravy na Velikonoce. 
   P. František Eliáš
srdečně všechny zveme na KŘíŽoVoU CestU na Kalvárii v pobučí. Bude se konat v ne-
děli 17. dubna ve 14.30 hodin. Začátek je v pobučské kapli. Zvolští farníci
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noC KostelŮ
 V pátek 27. května 2011 budou města po celé České re-
publice opět prozářena světlem otevřených kostelů a modli-
teben. Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi má již 120 při-
hlášených. Farnosti budou nabízet podle svých možností 
poutavé aktivity pro všechny věkové kategorie. 
 Budou to například: hra na varhany, koncert, přednáška, 
vystoupení dětí či mládeže, program pro děti, prohlídka kos-
tela s průvodcem, osobní setkání s knězem, návštěvy jinak 
nepřístupných prostor (půda, věž, zvony, kůr s varhanami, 
sakristie, krypta), prohlídka ztemnělého kostela netradičním 
způsobem – s baterkami, nebo s promítáním a mnoho dal-
ších možností. Fantazii se meze nekladou. Program se může 
opakovat vhodným způsobem několikrát za večer. 
 Zpráva pro pastorační rady: pokud máte zájem o přihlá-
šení kostela z území olomoucké arcidiecéze k tomuto projek-
tu, doporučujeme Vám přečíst si Cíle a Teze projektu http://
ado.cz/system/files/NK_informace-pro-poradatele-2.doc 
a po dohodě s duchovním správcem kostela nás kontaktovat 
na e-mailu: nockostelu@arcibol.cz nebo na telefonu 587 405 245. 
 Více informací naleznete na: http://ado.cz/obsah/noc-kostelu.  red.

BeAtIFIKACe JAnA pAVlA II.
letošní přípravy na beatifikaci Jana pavla II. jsou v plném 
proudu. Beatifikační bohoslužba na svatopetrském náměstí 
v Římě bude o svátku Božího Milosrdenství, 2. neděli veliko-
noční 1. 5. 2011. právě svátek Božího Milosrdenství je neroz-
lučně spjat s životem papeže Jana pavla II. 
 O svatořečení sestry Kowalské a šíření úcty k Božímu milosr-
denství se zasloužil právě Jan Pavel II. Už během 2. světové války 
na cestě do práce navštěvoval Karol Wojtyła klášter sester Božího 
milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách, kde Faustyna žila a krátce 
před válkou zemřela. Potom tam také putoval jako kněz a biskup 
krakovský. Už jako papež přijel do Lagiewnik 7. června 1997, aby odevzdal u hrobu sestry 
Faustyny Božímu milosrdenství celé lidstvo, církev a sám sebe. Tehdy papež také řekl: „Děkuji 
Boží prozřetelnosti, že mi dovolila splnit poselství Pána Ježíše a zavést svátek Božího milosr-
denství.“ 
 V roce 2002 Jan Pavel II. navštívil Lagiewniky opět, aby konsekroval novou baziliku Bo-
žího milosrdenství. 
 Sestru Marii Faustynu Kowalskou papež Jan Pavel II. blahořečil v roce 1993 a o sedm let 
později svatořečil. 
 Jan Pavel II. zemřel v sobotu dne 2. dubna 2005 v 21.37 hodin po 26 letech, 5 měsících a 17 
dnech svého pontifikátu, v předvečer neděle Božího Milosrdenství, svátku, který ustanovil. 

setKÁní s ACHABeM. Ti, kteří mají nastudovanou II. knihu Mojžíšovu a list židům se 
mohou těšit v pátek 15. dubna na setkání s Jaroslavem Achabem Haidlerem. 
                          P. František Eliáš
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UČíCí se CíRKeV - VelIKonoČní tŘídenní 
S odkazem: Klemens Richter - Liturgie a život

 Poslední dny velikonoční doby postní se u nás, po-
dobně jako v římské liturgii, nazývají Velký či Svatý nebo 
Pašijový týden. Vrcholem a středem této křesťanské li-
turgie je slavnost „tří velikonočních dnů utrpení, smrti 
a zmrtvýchvstání Páně“, jež začínají večerní eucharistic-
kou bohoslužbou na Zelený čtvrtek a končí nešporami 
o velikonoční neděli. Sv. Augustin mluví o „svatém triduu 
- Ukřižovaného, Pohřbeného a Vzkříšeného“. Takže Zele-
ný čtvrtek a Velký pátek nejsou přípravou na Velikonoce, 
nýbrž součástí jediného velkého svátku Velikonoc.
 Aby se zdůraznil význam ustanovení večeře Páně, za-
povídá se na ZELENÝ ČTVRTEK sloužit mši bez účasti 
obce. Měla by se pokud možno sloužit jen jedna boho-
služba, aby se symbolicky vyjádřila jednota obce v je-
diném stolování. Aspoň při této bohoslužbě by se mělo 
ve všech obcích podávat přijímání pod obojí způsobou 
- vždyť tu přece jde o slavnou památku ustanovení večeře Páně v její plnosti. Přenesení Těla 
Páně a odhalení oltáře v závěru bohoslužby tvoří přechod k slavnosti utrpení a smrti Ježíšovy 
na Velký pátek odpoledne.
 Dlouho se v dějinách církve slavnost těchto tří dnů, tohoto tridua, soustřeďovala na Ježí-
šovu smrt. Slavnost vzkříšení se omezovala na neděli, případně na pozdní odpoledne Bílé so-
boty. Toto oddělení obou stránek tajemství; vykoupení - smrti a vzkříšení - je nyní odstraně-
no a obojí tvoří jeden celek. Velký pátek a velikonoční noci jsou dvě stránky téže skutečnosti: 
bez smrti není žádného zmrtvýchvstání, smrt je jen branou do slávy. Proto tvoří tři svaté dny 
ve skutečnosti den jediný.
 Na VELKÝ PÁTEK neslaví církev podle prastaré tradice eucharistii, nýbrž jen liturgickou 
památku sestávající ze čtyř částí: bohoslužby slova, přímluv, uctívání kříže a přijímání. Těžiš-
těm jsou pašije podle sv. Jana. V nich se líčí nekalý proces proti Ježíšovi tak, aby se vyjevila 
pravda. Janovým tématem je cesta Božího Syna a Syna člověka k Otci. Janovy pašije jsou ko-
runou a oslavou vítěze kříže. Ježíš se tu nejeví jako pasivně trpící, jak tomu je u Marka o Květ-
né neděli, nýbrž jako aktivně jednající. Kříž tu ztratil všechno, co připomíná pohanu a hanbu. 
Stal se vítězným znamením vykoupení. Smrt na kříži je nejvlastnějším okamžikem. Ježíšova 
slova „dokonáno jest“ jsou jeho triumfem. A když Pilát odmítá námitky proti hebrejskému, 
latinskému a řeckému nápisu na kříži, je tím zdůrazněno, že tento ukřižovaný je mesiášským 
králem spásy - a to pro všechny národy. Tak je Ukřižovaný pro křesťana pravým vítězem, po-
pravený se stává prvním a určujícím. Velký pátek směřuje přes liturgickou sobotu (to je den 
bez liturgie) k oslavení Veliké noci. Podobně jako v prefacích Velkého týdne mluví i prefa-
ce velikonoční, o vítězství Kristově v jeho utrpení, neboť on „svou smrtí naši smrt přemohl 
a svým vzkříšením obnovil život“ (l. velikonoční preface).
 BíLÁ SOBOTA. Veliká noc má zvěstovat smrt a vzkříšení v jediném celku. Od liturgické 
reformy má opět přehledně členěnou strukturu: po oslavě velikonočního světla (velikonoční 
oheň, velikonoční svíce) následuje bohoslužba slova, pak křestní obřady (svěcení vody, obno-
vení křestního slibu, případně křest), eucharistie. Všechny části působivě vyjadřují výraznými 
symboly a texty velikonoční „přechod“ (pesach), památku záchranného přispění Hospodino-
va při odchodu Izraele z egyptského otroctví do země zaslíbené.“
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Mše svaté na BOží HOD VELIKONOČNí by měly rozhodně obsahovat nejvíce prvků Veli-
ké noci: třeba kropení vodou, posvěcenou v noci, nebo rozsvěcování svíček ke křestnímu vy-
znání od velikonoční svíce - paškálu. Vyvrcholením neděle je pak závěr tří velikonočních dnů 
společnými večerními nešporami.
 My léty obtěžkaní můžeme srovnávat, jak jsme prožívali Svaté třídenní ve svém dětství 
a mládí s prožíváním dnešní liturgie obnovené v roce 1956 papežem Piem XII. To co bylo pro 
nás ráno, je dnes hlubokým prožitkem utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Jen někteří nos-
talgicky vzpomínají na slavné vzkříšení obcí v podvečer Bílé soboty, i když by ani dnes nebylo 
nic proti velikonoční liturgii toto vzkříšení obnovit časně ráno, o velikonoční neděli. Ovšem 
stav věřících v dnešní době by předznamenal ve většině farností málo důstojný průběh osla-
vení vrcholného činu Ježíše Krista – jeho vzkříšení a našeho vykoupení. 
 A tak se snažme prožít v našich kostelech dnešní liturgii vyjadřující vzpomenuté děje utr-
pení i vzkříšení Ježíše Krista tak, aby nás posvětily a Bohu přiblížily.   P. Antonín Pospíšil

32. IGnÁC JAKo KAJíCí poUtníK, osVíCení
 Po svém uzdravení se Ignác rozhodl úplně změnit svůj život. 
Rozhodl se, že začne žít jen pro Boha a že bude jako Boží voják 
bojovat za Boží království, a tak si dobude nepomíjivé vavříny. 
Nejprve však chtěl projevit lítost nad dosavadním způsobem ži-
vota a konat pokání. Své pokání vzal Ignác opravdu vážně a vy-
dal se na pouť do Svaté země. Ignác sám sebe nazval poutníkem, 
který se stal bláznem pro Krista. Neustálými posty a odříkáním 
si vážně podlomil zdraví. Z těchto zkušeností později vyvodil 
poučení, že přehnané umrtvování těla činí tělo neschopným 
k práci, a stává se tak překážkou v duchovním životě. Přesto za-
žíval veliká pokušení a přepadaly ho zlé myšlenky. Velmi se trá-
pil. Zanedlouho byl zcela na pokraji svých sil. Byl úplně vyčer-
paný, protože však byl vytrvalý, nevzdával se. Snažil se všechno 
zlé překonávat, modlil se, ale žádný pokoj do srdce nepřicházel.
 Až jednoho dne mu Bůh vytoužený pokoj do srdce daro-
val. Neměl žádné vidění ani zjevení, ale spoustě věcí, které do té 
doby nechápal, náhle porozuměl. Bylo mu, jako by se z něho stal 
nový člověk. Zakusil, že Bůh nenechá bez povšimnutí žádnou 
dobrou snahu a vytrvalost. Díky tomuto osvícení také poznal, 
že to, aby se zalíbil Bohu, nezáleží na počtu modliteb a postů. Bůh nepotřebuje, abychom si 
vymýšleli další dobrovolná trápení. Pochopil, že jeho úkolem je: pomáhat duším, aby pozna-
ly, jaké důsledky má hřích. Ignác pochopil, že kolem nás je mnoho zla, které on sám na sobě 
mohl zakusit. A se zlem je potřeba bojovat, stát se vojáky v Boží armádě.
 Ignác v důležitém okamžiku svého života pochopil, že Bůh nenechá bez pomoci nikoho, kdo 
upřímně touží po Bohu, snaží se a chce konat dobro. Bůh odměnil Ignácovu upřímnou snahu 
a daroval mu nejen vytoužený pokoj a klid, ale i poznání. I nám se může stávat něco podobného. 
Kolikrát chceme někoho potěšit, pomoci mu, a nakonec se nám zdá, že jsme napáchali víc škody 
jak užitku, protože všechno dopadlo jinak, než jsme očekávali. I Ignác se snažil, modlil se, a místo 
pokoje a radosti zakoušel velká pokušení. Bůh mnohem víc než naše posty, odříkání a hladově-
ní potřebuje milující srdce člověka, který má dobrou vůli. Ale Bůh nenaloží na nikoho víc než je 
schopen unést. Odmění snahu upřímného srdce. Ignácovi dal nakonec víc, než si vůbec dokázal 
představit.
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pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 4/2011

ZpRÁVIČKY Z MInUlÝCH AKCí…
duchovní obnova s otcem Radkem a s tomášem Řehákem (1. – 2. 4. 2011):
Minulou sobotu se Katolický dům stal dějištěm 
již tradiční postní duchovní obnovy pro mla-
dé. O akci se můžete dozvědět více prostřed-
nictvím postřehů a zážitků několika účastníků.
 Jakub, 16 let: Začínali jsme v pátek mší 
svatou s otcem Radkem Maláčem a následnou 
adorací za vnitřní uzdravení. Po ní jsme se pře-
sunuli do Katolického domu, kde nás čekala se-
znamovací hra a také běhání po „úřadech“ za 
účelem získání potřebných povolení k cestě na Světové setkání mládeže do Madridu. Když 
se nám všem konečně podařilo dostat se na palubu letadla, mohli jsme si nerušeně vychut-
nat promítání filmu Pošli to dál. V sobotu nás hned po snídani čekala první přednáška To-
máše Řeháka, a to o zákeřném viru HIV s mnoha silnými příběhy konkrétních lidí. Jejich 
fotky nám byly promítány na plátno. Po ní následovala přednáška na téma „Partnerství, 
aneb jak na to, když nevíš jak na to“, která byla hodně emočně založená, působivá a strhující 
a přitom odlehčená a zábavná. Tomáš Řehák nám při ní otevřeně přibližoval svoje osobní 
zkušenosti, instrukce a rady, jak se postavit k partnerství. Potom jsme měli oběd a poslední 
blok přednášek na téma „Jak poznat Boží vůli“, při kterých nám bylo vysvětleno, jak nám 
Bůh dává najevo to, co od nás chce, jak nás může vést a jak se tomuto vedení můžeme ote-
vřít a spolehnout se na něj. Opět doplněno mnoha příběhy a svědectvími. Duchovní obno-
vy se zúčastnilo skoro 50 mladých lidí a myslím, že nám všem hodně dala a povzbudila nás 
v našem životě s Bohem.
 Aneta, 15 let: V Katolickém domě byl připraven večerní program a promítání filmu 
nazvaného „Pošli to dál“ a den byl zakončen společnou modlitbou. Ráno přijel pan Tomáš 
Řehák, kazatel evangelické církve. Dopoledne probíhala jeho přednáška s názvem „Partner-
ství, aneb jak na to, když nevíš, jak na to“, která měla opravdu úspěch, nejen díky novým in-
formacím, ale hlavně díky humorné formě celé přednášky. Druhá přednáška byla založena 
jak na příbězích z Bible, tak na příhodách a zkušenostech jeho samotného. Celé setkání bylo 
zakončeno křížovou cestou a pak se už všichni „duchovně obnoveni“ odebrali domů.
 Helena, 15 let: Po mši svaté následovala adorace, ke které musím dodat, že byla úžasná. 
Po večerních hrách došlo i na film ,,Pošli to dál“, který asi nikoho z přítomných nenechal 
chladným. Trval skoro do půlnoci, takže po něm už následoval vytoužený spánek a ráno 
nás čekal originální budíček v podání Aničky Janů. Musím říct, že přednáška Tomáše Ře-
háka byla neskutečně vtipná a přínosná zároveň. Díky ní jsem si mohla ujasnit věci týkající 
se lásky, partnerství a víry a mimo jiné jsme zjistili, jak se seznámit se spořádaným mladým 
křesťanem či křesťankou, takže teď už víme, jak na to. Zkrátka musím říct, že celá duchovní 
obnova byla naprosto vynikající a hodně jsem si z ní odnesla já i ostatní. Měla jsem mož-
nost poznat křesťany podobně staré, jako jsem já. Zároveň bych chtěla poděkovat animá-
torům za bezvadný program a vyzvat i další mladé křesťany, aby se, až bude další možnost, 
duchovní obnovy určitě zúčastnili, stojí to totiž za to!
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Co se pŘIpRAVUJe...
Arcidiecézní setkání mládeže v olomouci (15. – 16. 4. 2011):
 U příležitosti světového dne mládeže, který ustano-
vil Jan Pavel II. na Květnou neděli již v roce 1985, se mla-
dí olomoucké arcidiecéze setkají se svými biskupy, aby se 
tak připojili ke světové církvi. Proti setkáním v minulých le-
tech chystá ADCM také předprogram na páteční večer 15. 
4. 2011. Ve studentském kostele Panny Marie Sněžné se od 
19.30 odehrají muzikálové pašije, které si připravila skupina 
asi padesáti mladých lidí z východních Čech. Samotné se-
tkání proběhne v sobotu 16. 4. 2011. Začínáme v 8.45 v olo-
moucké katedrále sv. Václava. Po krátkém programu pro-
běhne katecheze otce arcibiskupa Jana Graubnera, po níž 
se vydáme na pouť do baziliky Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku. Na cestu máme objednané krásné počasí 
(a ČHMÚ nám dává zapravdu), takže je na co se těšit!  
 Nahoře poobědváme a od 13.30 na nás bude čekat zajímavá nabídka různých workshopů 
a přednášek P. Jaroslava Knichala, Mgr. Františka Krampotu, Tomáše Řeháka a dalších. Pro-
gram vyvrcholí závěrečnou mší svatou s olomouckými biskupy a konec celého setkání bude 
v 16.45. Cena je 50 Kč. Více informací najdete na www.ado.cz/mladez

III. ARCIdIeCÉZní FÓRUM MlÁdeŽe
Kroměříž se opět stala dějištěm již třetího Arcidiecézního fóra mládeže, 
které se uskutečnilo ve dnech 4. - 6. března 2011. Na toto setkání pozval 
otec arcibiskup mladé zástupce farností, aby naslouchal jejich hlasu. Mot-
tem bylo „Křesťanské společenství mládeže." Delegáti se nad tímto téma-
tem společně modlili, naslouchali si a diskutovali. Pozvání přijalo 127 zá-
stupců farností naší diecéze a na 30 kněží a jáhnů. Bylo zastoupeno 91 
farností z celkového počtu 421. V neděli ráno účastníci schválili společné 
prohlášení, které bylo přečteno při slavnostní závěrečné mši svaté v kostele 
sv. Mořice, které Vám přinášíme.

Co pomáhá společenství
 živá společenství staví na Kristu, společné modlitbě a Písmu svatém. Nezbytní pro život 
společenství jsou mladí lidé, kteří nás dokážou motivovat a jít nám příkladem, jsou ochotní  
podílet se na vytváření pestrého programu. V současné nestabilní době vidíme jako důležité 
pravidelně se scházet, navazovat a prohlubovat osobní přátelství. Je pro nás důležité mít ve 
farním společenství své místo a vnímat podporu kněze. Cítíme se užiteční a potřební, když se 
můžeme konkrétně zapojit do života farnosti.
Co ohrožuje společenství
 Uvědomujeme si také, že je mnoho skutečností, které naše společenství mládeže ohrožu-
jí. Je to mnohdy naše lenost, nechuť zapojit se a neochota vzít na sebe zodpovědnost. Někdy 
jsme přehlceni množstvím nabídek, uzavíráme se ve virtuálním počítačovém světě a nechce 
se nám vstupovat do reálných radostí a starostí lidí kolem nás. Občas se ztrácí z našich spo-
lečenství modlitba a kvalitní duchovní program. Stále rychlejší střídání generací nás vyzývá, 
aby naše společenství věnovala pozornost aktuálním problémům a neuzavírala se vůči svému 
okolí.
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Pokud dlouhodobě necítíme podporu kněze a farnosti, naše společenství zanikají. Z jed-
nání Fóra vzešly tyto výzvy mladým lidem, biskupům, kněžím a farním společenstvím olo-
moucké arcidiecéze:

Vzkazujeme mladým lidem:
*  žijte naplno v Kristu, stavějte na modlitbě a Písmu. 
*  Vzdělávejte se v otázkách víry a práce s mládeží, nebojte se na sebe vzít zodpovědnost.
*  Oslovujte mladé lidi, zvěte je do společenství a věnujte jim svůj čas.
*  Buďte hrdi na svou církev, nebojte se mluvit o Bohu, víře a církvi veřejně.
*  Spolupracujte s kněžími, farníky a ostatními společenstvími - zdolávejte překážky spo-

lečně.
*  Nezapomínejte na službu ve farnosti a nebojte se námahy.
*  Dávejte a ne jen přijímejte.
*  Vytrvejte, nedejte se odradit počátečními neúspěchy. Vypněte počítače a pojďte mezi lidi.
* Pamatujte, že radost je klíčem k lidským srdcím. Nepočítejte se pořád! I tři jsou dost.

našim biskupům vzkazujeme:
*  Děkujeme za Váš čas a vážíme si Vašeho zájmu o mládež.
*  Reagujte na dění ve společnosti u nás i ve světě. Váš názor je pro nás důležitý.
*  Prosíme, nechávejte nám kaplany pro mládež déle než jeden rok.

Vzkazujeme všem kněžím: 
*  Děkujeme za vše, co pro nás děláte.
*  Vzdělávejte se v otázkách pastorace mládeže.
*  Mluvte k nám srozumitelně a nevyhýbejte se palčivým tématům.
 *  Věnujte se také dosud nezapojeným a ukažte jim, že mohou být ve farnosti užiteční.
*  Důvěřujte nám mladým, všímejte si potencionálních animátorů a nebojte se nám svěřit 

úkoly v rámci vedení společenství.
*  Naslouchejte kaplanům pro mládež a zástupcům za děkanáty a informujte o aktivitách 

mládeže.
* Rádi vás uvidíme na našich setkáních.
*  Modlete se za nás.
*  Jste pro nás vzorem, pomáhejte i nám najít cestu a vytrvat na ní.

Farníkům vzkazujeme:
*  Setkávejme se i mimo liturgii.
*  Komunikujme mezi sebou, sdílejme se, podporujme se a respektujme odlišné názory.
*  V rodinách se společně modleme a vzdělávejme ve víře. Z dobrých rodin se rodí i dobrá 

společenství.
*  Modleme se za svého kněze, ochotně mu pomáhejme a neodsuzujme ho.
*  Budujte u dětí a mládeže úctu ke kněžím. Nemluvte o nich zle.
*  Zapojte své děti do života farnosti (schola, ministranti, farní tábory...)
*  Nevyhazujte malé dětí z kostela kvůli malichernostem. Jsou budoucností církve.
*  Dejte mladým lidem zakusit, že mají mezi vámi své místo.
*  Nebojte se nových podnětů, které mladí lidé přinášejí.
*  Možná se někdy chováme specificky. Mládí však specifické je. Prosíme, respektujte to.
*  Předávejte mladým zkušenosti. Nenechte se odradit, když se tváří, že o vaše rady nestojí.
*  Děkujeme za modlitbu, důvěru, zázemí a vytváření farního společenství.

   Delegáti III, Arcidiecézníhofóra mládeže
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JAponsKo – ZeMětŘesení - tsUnAMI
 Ačkoliv se nyní největší pozornost věnu-
je osudu japonských i jiných atomových elek-
tráren, je přece jen nejotřesnější skutečností 
zemětřesení a následná vlna tsunami. Není 
divu, že mnozí lidé jsou touto skutečností 
ochromeni a jakoby paralyzováni. Člověk je 
totiž neštěstím zaskočen vždy.
 Nejvíce nás zasahuje naše bezmocnost. 
Pohled na živel, který si hraje s námořní lodí 
jako s krabičkou sirek, který odhodí dům 
jako dětskou hračku a bez milosti spláchne 
vše živé a neživé, co je v jeho cestě, je depri-
mující. S tím nedokážeme vůbec nic.
 straší a trestá Bůh lidi? Člověk se často, jako i při jiných neštěstích, ptá, kdo je vinen, 
kdo za to může. Pán Bůh. Kdo jiný? „Napomíná, trestá, nemůže se už na naše lidské blázně-
ní dívat…“ Opravdu je Bůh tím, kdo pohybuje zemí proto, aby lidi vystrašil, potrestal a tisíci 
mrtvých je varoval? Byl by to tentýž Bůh, který „tak miloval svět, že dal svého Syna, aby žád-
ný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16)? Tomu lze těžko uvěřit. 
 Jsme na této zemi jen hosty. Především - jsme na této zemi takříkajíc hosty, nemáme tu 
nikdo právo „věčného pobytu“. Smrt je nakonec osudem každé živé bytosti a většinou si člo-
věk nevybírá okolnosti, za nichž nastane. Na druhé straně právě křesťanská víra nás ujišťuje, 
že ten nejhlubší a nejdůležitější vztah s Bohem nám nemůže vzít ani smrt. A že jeho dovedení 
do konce je vzkříšení. 
 nejsme páni všeho. Pokud se pak zamyslíme i nad ohrožením poškozenou jadernou 
elektrárnou, měli bychom v prvé řadě nešetřit obdivem a vděkem nad tou padesátkou sta-
tečných techniků, kteří se snaží situaci zvládnout, byť na to zřejmě sami doplatí. A potom 
musíme opět uznat, že nejsme páni všeho a že i ta nejlépe vyrobená a zabezpečená věc se 
může stát vlivem okolností velmi nebezpečnou. Nebo jinak: že právě rozvinutá technika, která 
nám v mnoha ohledech usnadňuje život, nás dělá neobyčejně zranitelnými a tuto zranitelnost 
v podstatě nelze odstranit. 
 obrácení (k realitě). Dovolil bych si tedy tvrdit, že katastrofa, se kterou se zde setkává-
me, nás může především obracet k realitě: ano, tak jsme bezmocní a tak zranitelní - a nera-
di si to přiznáváme. A modlitba? Jistě za ty, kdo zemřeli, za ty, kdo přežívají ve velmi těžkých 
podmínkách a za ty, kteří se jim snaží pomáhat. Za sebe navzájem ovšem také - abychom byli 
moudří a, jak říká apoštol, „vykupovali čas“.
 Nakonec je dobré připomenout slova našeho Pána, když k němu přišli lidé se zprávou 
o neštěstích, která jimi otřásla podobně, jako námi zemětřesení v Japonsku s jeho následky: 
„Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než 
ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak 
zahynete.“ (Lk 13,4-5). Není to vyhlášení trestu, ale výzva k obrácení. A tu je třeba hlásat po 
celé lidské dějiny novým a novým generacím, což křesťané lépe či hůře skutečně dělají a je to 
úkol, který jim Ježíš svěřil. Aleš Opatrný (www.vira.cz, redakčně zkráceno)
 

na pomoc obětem zemětřesení otevřela Charita ČR sbírkové konto, číslo účtu:
55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135.
 Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777 
(cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 27 Kč).
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červenovodsko     červenovodsko
sbírky z neděle 3. dubna: Červená Voda 1.844; Písařov 564; Jakubovice 1.861; Červená 
Voda – FI 661; Červená Voda – Haiti 1.947; Písařov – pohřeb 4.458; na oltář 1.000. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Informační setkání před poutí do Medžugorje: Červená Voda v pátek 15. dubna 16.00 
hod. fara; Zábřeh v neděli 17.dubna 16.00 hod. Katolický dům.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

„doBRÝ den, MAJoRe GAGARIne“
Píseň, kterou před 50 lety nazpíval brněnský dirigent a hudební 
skladatel Gustav Brom k poctě 1. kosmonauta, se stala populární 
jak svou melodií, tak i slovy. 12. dubna 1961 v 9 hodin 17 min. mos-
kevského času startoval z kosmodromu Bajkonur sovětský kosmo-
naut Jurij Alexejevič Gagarin (* 09.03.1934 + 1968 – ve věku 34 let) 
vesmírnou raketou Vostok 1 na cestu kolem země. Ve vesmíru byl 
108 minut a pak šťastně přistál u Semelova v Saratovské oblasti. 
Rozhlas a televize tehdy hudbou, zpěvem i slovem oslavovaly tento 
„triumf lidstva”. Po již vzpomínaném návratu jezdil Jurij Alexejevič 
z jednoho místa na druhé a všude vyprávěl: „Boha jsem tam naho-

ře neviděl.“ A měl pravdu, protože Boha nelze vidět v žádné „výkladní skříni ve vesmíru“... 
(On to musel říkat, protože mu to soudruzi nařídili). Jedno dvanáctileté děvče za Švédska 
napsalo Gagarinovi dopis. Byl krátký a obsahoval tento text: „Drahý kosmonaute Gagari-
ne, dovídám se, že jste letěl v kosmickém prostoru a jak říkáte, neviděl jste Boha. Pane, ráda 
bych se Vás zeptala, máte-li čisté srdce?“ 
 Gagarin byl ženatý s Valentinou Gorjačevovou. Měli spolu dceru Jelenu (*1959) a Galju 
(*1961). Je známé, že to byl člověk věřící a při návštěvě Kremlu požádal jednoho z ruských 
patriarchů o požehnání... To se ale nelíbilo tehdejšímu vedení a smrt prvního kosmonauta 
je dodnes obestřena tajemstvím... 
 „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Co více si přát? Pak budeme 
vidět věci a události kolem i sami sebe, úplně jinak. Ať je tomu s Boží pomocí tak! 
 žehnají Vám k tomu loštičtí misionáři.  P. Pavel a spol. 
 

postřelmovsko postřelmovsko
sBíRKY. V neděli bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.356 Kč) 
a v Chromči (minule 2.130 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude: 
*  v postřelmově v pátek 15. 4. od 16.00 (zpovídá P. Stanislav Suchánek) 
  a v pondělí 18.4. od 16.00 hodin 
*  v Chromči ve čtvrtek 14. 4. od 17.00 hodin 
*  v lesnici ve středu 20. 4. od 17.00 hodin 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
sbírky z neděle 3. dubna: Mohelnice 5.831; Úsov 305; Studená Loučka 1.105 Kč.  
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.                            P. Petr Šimara
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CHARItA ZÁBŘeH denní stACIonÁŘ oKÝnKo MoHelnICe
zve širokou veřejnost, rodinné příslušníky, přátele a příznivce této 
v regionu důležité sociální služby, na tradiční prodejní VelIKo-
noČní VÝstAVU, která se koná v pátek 8. dubna 2011 od 10.00 
hodin v prostorách denního stacionáře Okýnko, Zámecká 11, Mo-
helnice. Vystaveny budou výrobky a práce uživatelů, které bude 
možné zakoupit a tím přispět na nákup dalšího materiálu na tera-
pie. Budou zde současně vystaveny také výrobky zábřežské Chari-
ty: Centra denních služeb Oáza a Střediska osobní asistence a od-
lehčovacích služeb. Výstava potrvá do 16 hodin.

  Srdečně Vás zvou pracovníci a uživatelé DS Okýnko. 

štítecko    štítecko    štítecko
sbírky z neděle 3. dubna: Štíty 2.430; Cotkytle 1.220; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
v	Tuto neděli 10. března ve 14.30 hod. povede křížovou cestu František Frank.

farnosti spravované z  tatenice
sbírky z neděle 3. dubna: Lubník 400; Tatenice 870; Hoštejn 1.050; Kosov 630 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 30. dubna přijmou svátost manželství v Hoštejně v kostele sv. Anny 

Radek Hampl z Kosova a Veronika Kučerková ze Svébohova

v	v	v

RoK 2011 – Ježíš dává poznat otce. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu 
pro věčný život s Bohem. Po pádu člověka do hříchu Bůh přislíbil vykou-
pení (Gn 3,15) a neustále pečoval o lidský rod (Řím 2,6-7). Vytvořil velký 
národ (Gn 12,2-3) a vychovával ho prostřednictvím Mojžíše a proroků, aby ho uznal za je-
diného živého a pravého Boha, starostlivého otce a spravedlivého soudce, a aby očekával slí-
beného Spasitele. Boží Syn se stal člověkem, aby nám, lidem, ukázal Otce (J 14,9: „Kdo vidí 
mne, vidí Otce...“) Křest je vyjádření víry v Ježíše, který je novým „Mojžíšem“, neboť vede 
svoji církev tímto světem z otroctví do „zaslíbené země“ – tj. věčného života ve společenství 
s Bohem (Sk 7,36-37)

tURnAJ V KUŽelKÁCH. Vážení představitelé neziskových organizací 
farnosti Zábřeh, dovolte, abychom Vás a členy Vašich organizací co nejsr-
dečněji pozvali na přátelský turnaj v kuželkách a tak se vzájemně více po-

znali a o sobě „věděli“. Turnaj se odehraje v sobotu dne 30. dubna 2011 v 15:00 v kuželně na 
stadionu v Zábřehu. S sebou nutná sálová obuv, a pokud budete mít možnost se spolupodílet 
na občerstvení pro ostatní, tak jakýkoli „jedlý příspěvek“ bude jistě oceněn. Z organizačních 
důvodů prosím o zaslání informace, zda vaše organizace přijímá „hozenou rukavici“ na mail: 
safarikd@centrum.cz nebo na tel. 604 167 947.



12

sBíRKY Z neděle 3. dUBnA: Zábřeh 10.030; Jedlí 2.400; Svébohov 1.600; Klášterec 1.440; 
Zvole 3.310; Postřelmůvek 400; Vyšehoří 650 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 6.000; na kostel sv. 
Bartoloměje 1.000; na květiny k Božímu hrobu 1.000; na Japonsko 1.000; na kostel sv. Barbo-
ry 21.000; Zvole – na Haiti 1.000 Kč. 
 Všem dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

sBíRKA nA VYHoŘelÝ dŮM RodInY sVAČInoVÝCH V Jedlí
 Ředitel Charity Zábřeh Bc. Jiří Kar-
ger a starosta obce Jedlí Ing. Zdeněk Ax-
mann předali 28. března společně výtě-
žek pořádané veřejné sbírky manželům 
Liboru a Janě Svačinovým. Celé neštěs-
tí se stalo v sobotu 22.1.2011 v odpoled-
ních hodinách, kdy z dosud nezjištěných 
příčin, které jsou stále předmětem vyšet-
řování, začala hořet přilehlá dílna a oheň 
následně zachvátil celou střechu rodinné-
ho domku. Ihned po neštěstí se společně 
Charita i obec zapojily do pomoci rodině 
se dvěma dětmi. Hmatatelným výsledkem je výtěžek finanční sbírky, v rámci které se za dva 
měsíce podařilo shromáždit úctyhodných 176.300 Kč. V této částce jsou zahrnuty i dary 
farníků ze Zábřehu a Jedlí.
Chtěli bychom poděkovat nejen dárcům za poskytnutý příspěvek, ale také všem, kdo jakkoliv 
přiložili ruku k dílu za to, že před neštěstím druhých nezavírají oči. 

Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, tel. 736 509 430 
a Ing. Zdeněk Axmann – starosta obce Jedlí, tel. 602 572 028

poděKoVÁní. Rádi bychom Vám všem poděkovali za pomoc ať už psychickou, fyzickou 
nebo za finanční dary. Děkujeme Charitě a obci Jedlí za uspořádání sbírek, farnostem z oko-
lí i farnostem Loštice a Moravičany. Díky také obyvatelům Nemile, kteří na nás uspořádali 
sbírku, osobním dárcům, rodině, přátelům a sousedům za první pomoc po požáru. Velké díky 
manželům Juránkovým za poskytnuté přístřeší (a to bez nájmu) a za stálou pomoc. Také ma-
jiteli shořelého auta za to, že nechce škodu uhradit – je to obrovská úleva a pomoc. Mnoho-
krát děkujeme. 
 Ať nám pomáháte jakkoliv, všem ze srdce děkujeme. Doufáme, že s Vaší pomocí se nám 
podaří vrátit se po čase zpět domů.  Děkují Svačinovi

VÝZVA pRo ČtenÁŘe FI. spolu s příchodem jarního počasí hledáme pro malou lucin-
ku svačinovou (necelé 3 roky) nadbytečnou tříkolku. také shořela... pokud máte a nevy-
užijete ji, nabídněte prosím skrze tel. 736 509 430 (Jiří Karger). 
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postní poUŤ do HoRníCH stUdÉneK. 10. dubna, druhou neděli v měsíci, Vás už tra-
dičně zveme do Horních Studének. Ve 14 hod. začneme pobožností KŘížOVÉ CESTY, bě-
hem které můžete také přistoupit ke svátosti smíření. Následovat bude adorace zakončená 
svátostným požehnáním.                                     P. Stanislav Suchánek
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