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5. 4. 2015
Ročník XXII., číslo 14

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

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

TÉMA NA DUBEN
EUCHARISTIE A EVANGELIZACE

„Vzali Pána 
z hrobu 
a nevíme, 
kam ho položili.“

Jan 20,2

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 učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
  

 1: Sk 10,34a.37-43                                       2: Kol 3,1-4                                          Ev. Jan 20,1-9  
Ordinárium: Ebenovo č. 504 
příště latinské č. 509
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SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Vzkříšení, je onen „den po sobotě“, kdy se 
události světa otočily jiným směrem. Jako by právě dnes vyvstal „osmý den“ stvoření. Na 
tento den čekalo tvorstvo od Adamova pádu. Od této chvíle již nevládne osudu člověka 
smrt, ale život. Ježíšovo zmrtvýchvstání je zcela reálnou porážkou smrti. Není žádná moc-
nost, zlo, ďábel, smrt..., která by mohla člověka oddělit od Boha. www.vira

MŠE SVATÉ v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze: v pondělí velikonoční v 6.50 a v 8.30 
hod., v úterý, středu a čtvrtek velikonočního oktávu v 9.40 a v pátek v 7.00 a v 18.00 hod. 
   P. František Eliáš

OTEC ARCIBISKUP JAN GRAUBNER ZVE FARNÍKY FARNOS-
TÍ NAŠEHO ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU V SOBOTU 11. DUB-
NA 2015, V PŘEDVEČER NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, NA 
HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH K MODLITBÁM ZA NAŠE 
RODINY A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. 
Začátek v 15.00 hod. společnou modlitbou Růžence, v 16.00 hod. po-
kračujeme adorací a a v 17.00 hod. slavíme mši svatou s arcibisku-
pem Janem. 

Ze Zábřeha pojede autobus přes Rovensko, Postřel-
můvek, Vyšehoří a Klášterec a druhý autobus ze Zá-
břeha pojede přes Václavov, Svébohov a Jedlí. 
Odjezd z Valové ve 13.00 hod. 
Hlásit se můžete v Zábřeze u paní Ludmily Korgerové 

na tel. 583 414 512, mobil 732 805 427 a na faře, ve vesnicích u kostelníků v zákristii. 

Charita Zábřeh nabízí farníkům děkanátu odkázaným na vozík, kteří se chtějí zú-
častnit děkanátní poutě, přepravu speciálně upraveným vozidlem zdarma. Vzhledem 
k naplánování i kapacitě je nutné se nahlásit u paní Kristýny Lepové tel. 736 509 478,  
preprava@charitazabreh.cz.

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

NEDĚLE 12. DUBNA – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. 
30. dubna 2000, v den svatořečení sestry Faustyny Kowalské. „Svět-
lo Božího milosrdenství (…) bude svítit na cestu lidem třetího milé-
nia,“ prohlásil Karol Wojtyla při vyhlášení nové slavnosti.
 Jan Pavel II. umřel před deseti lety 2. dubna 2005 o slavnosti Bo-
žího milosrdenství. A o svém působení na Petrově stolci řekl: „Posel-
ství o Božím milosrdenství utvářelo určitým způsobem obraz mého 
pontifikátu.“
 Není tedy náhodou, že o deset let později vyhlašuje papež František první Svatý rok 
svého pontifikátu – Rok milosrdenství. 
 Slavnostní ohlášení proběhne v sobotu 11. dubna 2015 v 17.30 hodin, kdy bude před 
Svatou branou vatikánské baziliky přečtena papežská bula. Následně bude František slavit 
nešpory ze slavnosti Božího milosrdenství. Liturgicky to tedy bude týž den, během něhož 
o deset let dříve zemřel Jan Pavel II.
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Papírové schránky „post-
ničky“, do nichž jsme bě-
hem postní doby vkládali 
to, co jsme postem „ušet-
řili“, budou v kostelích  
vybírány příští neděli 12. dubna – na neděli Božího milosrdenství. Celý následující týden 
pak můžete schránky nosit také na recepci Charity Zábřeh. Kéž je vaše postní snažení, pro-
měněné ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční. 

MATERIÁLNÍ SBÍRKA – JARO – 16. – 18. dubna. Sběrným místem v Zá-
břehu je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká - u nádraží po odbočce  
u firmy Hevos). Otevřeno bude čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod. Zachova-
lé věci budou předány do charitního sociálního šatníku a skladu, věci, které se 
takto nedají upotřebit, budou předány k dalšímu průmyslovému zpracování 
nebo k ekologické likvidaci. Děkujeme předem také za příspěvek na úhradu nákladů spo-
jených se sbírkou, který je cca 1Kč na 1kg.

            Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

KINO OPAKUJE FILM O FARÁŘI MARIÁNU KUFFOVI
Po pozitivních ohlasech na únorovou projekci kino Retro opět 
uvede stominutový dokument „ Opři žebřík o nebe“ o práci slo-
venského faráře Mariána Kuffy. Ten se na své faře v malé vesnici 
Žakovce, ležící v podhůří Tater, stará o několik stovek lidí z okra-
je společnosti. Režisérka Jana Ševčíková se pět let setkávala jak 
s tímto pozoruhodným člověkem, tak i se samotnými obyvateli 
fary. Výsledkem je lidsky působivý dokument, který bude zábřež-
ský biograf reprízovat v neděli 12. dubna od 16 hodin. Film zkou-
má nejen Kuffovu hlubokou víru a jeho přesvědčení, ale nahlíží  

i na sociální problémy, které stále ještě trápí venkovské Slovensko. PhDr. Zdeněk David

FARNOST ZVOLE: Spolek Zvolská čtyřka a farnost Zvole připravují rekonstrukci farního 
domu ve Zvoli. Pokud máte někdo doma zbytky stavebního materiálu: cihly, kámen, písek, 
trámy, desky...,  a chtěli byste se ho zbavit, rádi Vám od něj pomůžeme. Stačí zavolat na te-
lefonní číslo 725 796 359, nebo napsat na e-mail: jozyk.barton@seznam.cz. Moc nám po-
můžete. Pokud chcete přispět finančně, můžete tak učinit převodem z vašeho účtu na účet 
spolku číslo: 3695833319/0800. Další informace na http://farnostzvole.cz/zvolskactyrka.  
Děkujeme také těm, co se modlí za zdar tohoto díla.  Josef Bartoň

Ohlášky
Do stavu manželského vstoupí v sobotu dne 11. dubna 2015 

Ing. František Friedl ze Zábřeha a Ing. Snášelová Michaela z Bludova. 

V sobotu 18. dubna Ondřej Žák z Leštiny a Helena Resnerová z Rudy nad Moravou
a Kamil Merta z Výprachtic a Marcela Krmelová ze Zábřeha.

V sobotu 24. dubna
Mgr. Tomáš Dombek z Bolatic a Ing. Barbora Hamplová ze Zábřeha.
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Pastýřský list Velikonoce 2015
 Drazí bratři a sestry, každému z Vás přeji pravou veliko-
noční radost, radost ze vzkříšení.
 Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil na-
šemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi. 
On umřel světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Kris-
ta Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás. (Ef 2,6a) Křestním ponořením do jeho smr-
ti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou 
slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. (Řím 6,4) Když jsme byli s Kristem 
vzkříšeni, usilujme o to, co pochází shůry… nemysleme na to, co je na zemi. (srov. 
Kol 3, 1–2)
 Být křesťanem znamená mít v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš, který  
se ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. (Flp 2,5.8) Znamená to 
být ukřižován spolu s Kristem, takže můžeme říct se svatým Pavlem: Už nežiji já, 
ale žije ve mně Kristus. (Gal 2,20) Znamená to neznat nic jiného než Ježíše Krista, 
a to ukřižovaného. (1Kor 2,2) Ukřižovaný Kristus však vstal z mrtvých a pro svoje 
spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. (1Kor, 15,20.22)
 Zmrtvýchvstalý žije jiný život. On není závislý na světě. Křesťan, který pat-
ří Kristu, není jako ostatní lidé - snad jen o trochu slušnější a strážce nějakých 
hodnot - on objevil lásku Boha, který miluje až k smrti. Křesťan už ve křtu vstal 
k novému životu a žije už dnes životem Kristovým. My jsme přešli ze smrti do ži-
vota, a proto milujeme bratry. Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme po-
vinni položit život za své bratry. (1Jan 3, 14.16) 
 V poslední době často slyšíme o pronásledovaných křesťanech, o současných 
mučednících, kteří raději obětují život, než aby zra-
dili Krista. Bez víry v život věčný by to nedokázali, 
ba ani by to nemělo smysl. Historici odhadují, že 
od Kristova zmrtvýchvstání za něj položilo život asi  
70 milionů křesťanů. Více než polovina z nich  
zemřela v minulém století a dnešek nezůstává po-
zadu. I dnes platí, že krev mučedníků je semenem 
nových křesťanů. Zatímco slyšíme o krutém pro-
následování třeba v muslimském světě nebo v ko-
munistické Koreji, jen v Číně přibývá každým 
dnem prý deset tisíc křesťanů. Církev ve světě sku-
tečně roste.
 I nás oslava Kristova vzkříšení volá ke svědec-
tví. Nepolevujme v modlitbách za pronásledova-



5

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
 Prožíváme oslavu vzkříšení Ježíše Krista. Ta nám říká, že i my budeme jednou z hrobu 
povoláni k životu, tak jak vyznáváme: „Věřím v těla vzkříšení.“ Naše víra ve vzkříšení těla 
je rozumná. Tělo a duše patří k sobě a spolu vytváří celého člověka. Nesmrtelnost člověka 
tedy není přislíbena duši, nýbrž celému člověku.
 Slavné vzkříšení k věčné blaženosti není dílem okamžiku, je to proces dynamický, který 
má tři etapy. 
 První etapa se děje skrze víru a křest. Hřích nás učinil duchovně mrtvými, křest hřích 
odstraňuje a křísí duši k tajemnému duchovnímu zmrtvýchvstání. Tento duchovní život 
se prohlubuje v ostatních šesti svátostech, v jeho světle chápeme jak důležité je udržovat 
a upevňovat jej v sobě, zejména účastí na svatém přijímání, to je eucharistii. 
 Druhá etapa probíhá v okamžiku smrti. Smrt otevírá člověku nové obzory, nový svět. 
V tomto světle se nám jeví smrt nejen jako pouhý biologický děj, společný všemu živému, 
ale jako jev duchovní, nutný předpoklad k naší účasti na životě Božím. V tom můžeme vi-
dět požehnání smrti. 
 Třetí etapa – vzkříšení těla se uskuteční na konci času při zániku tohoto viditelné-
ho světa, při Kristově druhém příchodu, kdy přijde jako mocný Král veškerenstva. Toto 
vzkříšení bude naprostá proměna, bude to dílo nadpřirozené Boží činnosti. 
 Vzkříšení je vrcholné dovršení a oslavení lidství. Nepřestávejme mít na paměti pravou 
velikost člověka a jeho věčnou proměnu a snažme se, abychom jednou dosáhli věčně 
šťastného života ve svém oslaveném těle. P. Antonín Pospíšil 

RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ A POŽEHNANÉ 
VELIKONOCE PŘEJÍ

 kněží zábřežského děkanátu

né křesťany, ale mějme i odvahu žít v naší sekularizované společnosti jako Boží 
děti novým životem podle vzoru Kristova i za cenu nějaké oběti. Svět má právo 
to vidět, aby mohl uvěřit. Nezapomínejme, že každá neděle je oslavou vzkříše-
ní a každá mše svatá je skutečným zpřítomněním smrti a vzkříšení Krista. Jestli 
opravdu chceme něco udělat pro obrácení Evropy, pro zachování míru, slavme 
každou neděli jako opravdový svátek vzkříšení k novému životu a najděme zno-
vu cestu k častější účasti na mši svaté nejen o nedělích. Jsou-li mnohé kostely při 
mších ve všední dny prázdné, nemůžeme říct, že děláme dost pro záchranu naší 
vlasti a Evropy. 
 Velikonoce nás zvou k nové zkušenosti víry. I my můžeme být svědky no-
vého vzkříšení církve v naší zemi. Ale musíme spolu s Kristem vstupovat do 
Velkého pátku, abychom mohli zažívat radost velikonočního vzkříšení. Zá-
kladem je nepřerušené spojení s Kristem a jistota, že od 
jeho lásky nás nemůže odloučit nic na světě. Tuto ra-
dostnou jistotu každému z Vás ze srdce přeje a vyprošuje 
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červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 29. března: Červená Voda 2.075, Písařov 1.176, Jakubovice 704, Janoušov 
330 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

 Všechny srdečně zveme do Hartíkova ke kapličce Zmrtvýchvstání Páně na pouť, 
která je tuto neděli 5. dubna. Poutní mše svatá v 15.00 hod.

 Velikonoční pondělí: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.

 Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 9. dubna ve 14 hod. 

 Farnost Červená Voda zve všechny v neděli 12. dubna na pouť ke kapličce Božího Mi-
losrdenství (na kruhovém objezdu směr Boříkovice, asi po 1 kilometru odbočit doprava  
a polní cestou asi další 1 km ke kapličce). Poutní mše svatá v 15.00 hod. P. Radek Maláč 

postřelmovsko    postřelmovsko

 Bohoslužby na pondělí velikonoční – změna: Postřelmov 9.00, 
Sudkov 9.30, Hrabišín 10.00 hod.

 V sobotu 11. dubna bude na „Pouť za obnovu rodin a kněžská 
povolání“ na horu Matky Boží u Králík vypravený autobus. Z Leštiny 
odjíždí ve 13.30 hodin a dále bude stavět v Lesnici, Sudkově, Postřelmo-
vě a Chromči. 

 O neděli Božího Milosrdenství 12. dubna završíme novénu pobož-
ností v kostelích: v Lesnici ve 14.00 hodin a v Postřelmově v 15.00 hodin. 
P. Vladimír Jáhn

BLAHOPŘÁNÍ. V neděli 5. dubna 2015 oslaví své 60. narozeniny 
Mgr. Vlasta Klevetová z Postřelmova.
K tomuto jubileu jí vyprošujeme všechno dobré, zdraví, radost, moudrost, 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

 členové živého růžence z Postřelmova

farnosti spravované z  tatenice

Sbírka z neděle 29. března: Lubník 930, Tatenice 1.560, Hoštejn 1.000, Kosov 670 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Mše svaté o velikonočním pondělí - oprava: Tatenice 11.00, Hoštejn 8.00, Lubník 19.15, 
Kosov 7.00 hod.               

PASTORAČNÍ RADA farnosti Hoštejn se sejde na faře v Hoštejně ve čtvrtek 9. dubna po 
mši svaté. 

PASTORAČNÍ RADA farností Tatenice a Lubník se sejdou na faře v Tatenici v pátek  
10. dubna po mši svaté.                P. Jaroslav Přibyl



7

lošticko    lošticko    lošticko

Loštice: 
 Náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. 
 Od středy 8. dubna budou mše svaté v 18.00 hod. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 10. dubna v 18.45 na faře. 
 Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti 3.401 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
 Náboženství bude čtvrtek 9. dubna od 18.45 do 19.30 hod. na faře. 
 Od čtvrtka 9. dubna budou mše svaté v 18.00 hod. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 10. dubna v 18.45 hod. na faře v Lošticích. 
 Sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti 1.740 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
   P. Miroslav Obšivan 
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 29. března: Štíty 1.990; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.650 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

Velikonoční pondělí: Štíty 9.00 hod.; Horní Studénky 7.30 hod.; Cotkytle 16.00 hod.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Devítidenní Korunku k Božímu milosr-
denství se začneme modlit na Velký pátek před obřady, dále pak vždy přede mší svatou 
(s výjimkou Bílé soboty, kdy se sejdeme v 9.30 hod.). Pokud nebude mše svatá, pomod-
líme se doma.   Za Modlitby matek Jana Schönová

K POBOŽNOSTI „CESTA SVĚTLA“ jste zváni do Horních Studének tuto neděli 5. dub-
na. Začátek v 15 hod. u kostela sv. Linharta. 
 

NA POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ NA HORU MATKY BOŽÍ 
DO KRÁLÍK bude vypraven autobus - odjíždí: ze Zborova ve 14.00 hod., z Horních Stu-
dének ve 14.15 hod. a ze Štítů ve 14.30 hod.  P. Josef Altman

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 29. března: Mohelnice 3.381; Úsov 4.193; Studená Loučka 280 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
Ve dnech 16. – 18. dubna 2015 proběhne tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůž-
kovin, prostěradel a domácích potřeb. Materiál se v Mohelnici bude sbírat 
přímo do dodávkového vozidla s logem Charity umístěné na Nám. Svobody 
u Mohelnického kulturního centra. Ve čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod. 
Zachovalé věci pomohou chudším lidem prostřednictvím charitního sociál-
ního šatníku a materiálního skladu, neupotřebitelné věci budou předány k dalšímu prů-
myslovému zpracování nebo ekologické likvidaci. Děkujeme předem také za příspěvek 
na úhradu nákladů spojených se sbírkou, který je cca 1Kč na 1kg.

      Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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Sbírky z neděle 29. března: Zábřeh 9.690; Jedlí 1.700; Svébohov 1.300; Klášterec 1.370; 
Zvole 11.910 (na opravy); Postřelmůvek 450 Kč. 

DARY: Zábřeh – na TV NOE 1.000, na Proglas 500, na likvidaci lepry 250, na „Ces-
tu 121“ 250, růžencové společenství na opravu fary 500, z Nemile na kostel sv. Barbory 
1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci březnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory 
částkou 2.750 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

Tuto neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je ve všech farnostech  
sbírka na kněžský seminář v Olomouci. 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB V LETNÍM ČASE. Změny začátku mší svatých: Zábřeh v pátek 
v 18 hod., Rovensko v sobotu (s nedělní liturgií) v 17.30 hod.  P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme na VELIKONOČNÍ zá-
bavné odpoledne s hudbou a tancem, které se uskuteč-
ní dnes, tj. 5. dubna o velikonoční neděli. Známé me-
lodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek  
ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných sta-
nov na neděli 12. dubna 2015 výroční členskou schůzi. Za-
čátek v 15.00 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 
2014, plán činnosti na rok 2015 a další. Důležitým bodem bude projednání nových stanov 
Spolku Metoděj. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, 
ale i všechny své příznivce a dobrodince.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:
•	 v	 úterý	 7.	 dubna	 v	 9.30	 hod.	 na	 promítání	 dokumentu	 „Já	 a	moje	

romská rodina“
•	 v	 úterý	 14.	 dubna	 na	 besedu	 „Jak	 pracovat	 s	 agresivitou	 dětí“.	 

Přednáší L. Liberdová  Irena Švédová

FARNOST SVÉBOHOV a Kruh přátel hudby Svébohov vás zvou v neděli 
12. dubna v 18.00 hod. do zasedací místnosti Obecního domu na koncert 
TRIA GIDEON (Pavel Wallinger – housle, Karel Plocek – viola, Jan Škrd-
lík – violoncello).

Vstupné dobrovolné.


