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17. 4. 2016
Ročník XXIII., číslo 15

4. neděle 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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj syn, dobrý pastýř tvého lidu, 
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce,
 aby došlo za svým vítězným pastýřem do nebeské radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                       Amen

Žalm 99  Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 
1: Sk 13,14.43-52                                 2: Zj 7,9.14b-17                                 Ev. Jan 10,27-30  
Ordinárium: příště latinské č. 509        Olejníkovo č. 502 

„Moje ovce 
slyší můj hlas; 

já je znám 
a ony jdou za mnou.” 

Jan 10,27
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Čtvrtek 21. dubna   sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
Sobota 23. dubna  Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka  

MAleTín. Tuto neděli 17. dubna v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně sla-
vena mše svatá.                                                                                       P. František Eliáš

eUCHARiSTiCkÁ HodinA
Pokud jste přihlášeni do společenství EUCHARISTICKÁ HODINA, a ještě 
jste si  nepřevzali členskou knížku, přijďte si ji vyzvednout do sakristie kos-
tela sv. Bartoloměje. 

Tuto neděli 17. dubna v Barboře zazní klavír a flétna
Koncert předních umělkyň nastupující generace interpretů klasické 
hudby, které získaly řadu ocenění na významných tuzemských i za-
hraničních soutěžích, zazní v kostele sv. Barbory. 

Klavíristka Monika Vavříková, absolventka kroměřížské konzervatoře a Fakul-
ty umění Ostravské univerzity, je sólistkou Janáčkovy filharmonie Ostrava. Flétnist-
ka Markéta Cabajová, působící na ZUŠ Žerotín v Olomouci, je absolventkou Králov-
ské konzervatoře v Bruselu. Na programu jejich společného koncertu zazní poslechově 
zajímavé skladby G. Ph. Telemanna, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Piazzolly a dalších.  
Sedmý koncert cyklu Bravo Zábřeh v letošní sezoně začíná v obvyklých 16 hodin, vstupné 
je dobrovolné.                                                                                               PhDr. Zdeněk David

Mateřské a rodinné centrum HníZdo vás zve v úterý 19. dubna od 9.30 hod. 
na besedu s Bc. Petrem Skálou Dis. „O handicapu a s handicapem a s úsmě-
vem“.                                                                                                     Irena Švédová  

SlAvnoSTní konCeRT k deSÁTÉMU vÝRočí PŮSoBení 
V sobotu 23. dubna v 17.00 hod. oslaví koncertem své desetileté působení 
TRUBAČI ZÁBŘEH.  Na koncert, který se uskuteční v kostele sv. Barbory, 
jste všichni srdečně zváni. 
  MgA. Ing. Jana Adámková, vedoucí Trubačů Zábřeh   

oRel JednoTA ZÁBŘeH zve neziskové organizace na „Turnaj 
v kuželkách“, který se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 v 15.00 hod. 
na kuželně. 
S sebou: sálovou obuv s bílou podrážkou. Startovné: talíře s občerstvením. 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: kubicek.jana@seznam.cz nebo na telefon 605 536 270 
(Jana Kubíčková)

víkend PRo TÁTY S děTMi - eXPediCe AnnABeRG
Jarní termín víkendového pobytu pro táty s děckama na poutním kopci Annaberg poblíž 
Andělské Hory je 22. až 24. dubna. Na programu bude, jako obvykle, výprava, táborák, 
noční hra, hry, tvoření a jiné. Počet míst je omezený, hlaste se na mobilu 737 517 341.                                                         
  Ondřej Sikora
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17. – 24. dubna 2016 – SvATÉ MiSie PRo FARnoST Zvole
Každý všední den začíná program ve farním kostele v 16.00 hod. příležitostí ke svaté zpo-
vědi, v 17.00 hod. následuje mše svatá a po jejím skončení přednáška nebo setkání.
Ve čtvrtek je celodenní adorace před Nejsvětější svátostí. 
Misie zakončíme v neděli 24. dubna v 10.15 hod. SLAVNOSTNÍ MŠÍ SVATOU, při kte-
ré svěříme farnost pod ochranu Panny Marie. Následuje Te Deum a modlitba, žehnání a 
uctění misijního kříže a apoštolské požehnání spojené s odpustky.

PoUŤ PŘiPRAvenA: kRAkov – lAGieWniki 28. 5. 2016!
Přijměte pozvání k prožití této mimořádné udá-
losti! Zúčastněte se národní pouti do svatyně Bo-
žího milosrdenství v Lagiewnikách, na kterou 
jsme zváni našimi českými a moravskými bis-
kupy i ředitelem radia Proglas Mons. Martinem 
Holíkem a pracovníky Proglasu. 
Cestovní agentura AWeR ToUR s. r. o. ve spo-
lupráci s farnostmi zábřežského děkanátu na-
bízí farářům a farníkům možnost autobusové 
dopravy. 
Cena 990 kč zahrnuje dopravu a  balíček pout-
níka v ceně 200 kč, obsahující liturgické texty, 
certifikát poutníka aj.
Přihlašovat se můžete v kanceláři AWeR 

ToUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail:info@
awertour.cz nebo prostřednictvím svých duchovních správců.  Pokud s účastí na pouti 
počítáte, přihlašujte se urychleně. 
                                                                                                  Za Awer Tour Lenka Hamplová

kAToliCkÝ dŮM
ZAHRADA ZNOVU ŽIVÁ. Takto jsme před léty nazvali náš projekt 
na revitalizaci zahrady za Katolickým domem. O tom, jak se nám daří 
tento projekt naplňovat, se můžete přesvědčit v sobotu 23. dubna při 
zahradní slavnosti spojené s oslavou 10. výročí založení obecně pro-
spěšné společnosti MAS Horní Pomoraví. Součástí akce bude veletrh výrobků „JESENÍ-
KY – originální produkt“, ukázky řemesel, soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, těšit se mů-
žete na horkovzdušný balón, projížďky na koloběžkách, skákací hrad, kulturní program a 
další. Začátek ve 13.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.  
                                                         Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na neděli 24. dubna 2016 vý-
roční členskou schůzi. Začátek ve  14.00 hodin v Katolickém domě. Na programu jedná-
ní bude výroční zpráva za rok 2015, plán činnosti na rok 2016 a další. Na jednání si touto 
cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobro-
dince.     Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek - předseda
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KRISTUS, DOBRÝ PASTÝŘ. (Jan 10,27-30)
 První křesťané se v dobách pronásledování skrývali v katakombách 
před nebezpečím zavržení, nebo i před smrtí. Pro své povzbuzení a 
proto, aby si uvědomili a utvrdili se v tom, že má smysl pro Krista a 
pro víru zemřít, že i  jejich smrt může být projevem veliké lásky Krista 
k nim, pro toto všechno si stavěli před oči podobu Dobrého pastýře. 
 Jakoby jim tanula na mysli slova starozákonní písně: „Hospodin 
je můj pastýř, nebudu mít nedostatek… I když půjdu roklí šeré smrti, 
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl 
mě potěšují.“ (žalm 23)
 Proto také nejstarší křesťanské umění, zachycené na zdech katakomb, znázorňuje Krista 
– Dobrého Pastýře. 
 I pro nás věřící je velikou milostí, že nás vede a my se dáváme vést Dobrým Pastýřem 
– Kristem. 
 Zabloudit na vesnici prakticky nejde – ale úplně jiné je to ve městě, ve velkoměstě, 
v takové Praze nebo New Yorku. 
 Kdyby náš život byl jen chléb a dům, práce, zábava či sport, posléze smrt a hrob, pak 
by v našem životě nebyly tak velké problémy a nebylo by bloudění. Dosažení cíle by bylo 
skoro pro každého snadné. Ale život – to je i duše, to je Bůh, věčnost, nebe i peklo. Tedy 
něco mnohem důležitějšího, než vše časné tady na zemi. 
 Právě dnešní doba je velmi těžká a jít cestou mimo správný cíl je tak lehké. Proto 
každý moudrý člověk chápe, jak velmi právě dnes potřebujeme dobré pastýře. Jak moc 
potřebujeme dobré vůdce, kteří by nám ukazovali cestu k cíli. Ukazovali řád ve zmatcích 
světa. V temnotě byli světlem, které by dodávalo v únavě svěžesti, v malátnosti odvahy, 
v slabosti sílu a v nebezpečí ochranu. 
 Kdo jiný může být tím Dobrým Pastýřem, než Pán a Spasitel Ježíš Kristus – Bůh. On 
právem může o sobě i dnes říci to, co řekl před dvěma tisíci lety „Já jsem Pastýř dobrý…“, 
nebo na jiném místě „Já jsem cesta, pravda a život“. Já jsem cesta vedoucí k poslednímu, 
nejvyššímu cíli, já jsem pravda uprostřed lži a polopravd, já jsem život uprostřed smrti. Vše, 
co vám má ukazovat cestu je vyjádřeno v Desateru Božích přikázání a v evangeliích. 
 Kristus, Dobrý Pastýř je nám vždy k dispozici. Musíme ovšem jeho podávanou ruku 
přijmout a s Kristem spolupracovat. Máme ve své moci, jestli nám bude Kristus požehnáním. 
Máme svobodnou vůli, veliký Boží dar, který nás vyvyšuje nade všechno stvoření a dává 
nám pravou lidskou důstojnost. Ale může nám být také kamenem úrazu a zdrojem neštěstí. 
Pravda půjde dál svou cestou a důsledky za její případné opomenutí si musí každý připočíst 
sám sobě.
 Proto buďme moudří, važme si své víry a buďme jí věrní. Následujme svého Dobrého 
Pastýře a buďme na to hrdí.                                                          P. Antonín Pospíšil 

Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a 
není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na 
útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích 
nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná 
Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto 
ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen 
jeden pastýř. (Jan 10,11-16)
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SPoJMe SílY ke CHvÁle BoHA
 Letos -  5. června přistoupí k prvnímu svatému přijímání 22 dětí 
a my bychom rádi k této slavnostní mši svaté přispěli svým zpěvem. 
Máme připraveny krásné rytmické písně, které se hodí pro tuto pří-
ležitost, ale chybí nám zpěváci, kteří by nám pomohli vyzpívat Bohu 
chválu.
 Prosím tedy všechny bývalé zpěváky i zpěvačky, i ty kteří by se rádi přidali ať už zpě-
vem, nebo hrou na jakýkoli hudební nástroj, aby spolu s námi pomohli vytvořit krásnou a 
důstojnou atmosféru, která by pro naše děti, které poprvé přijmou Krista byla nezapome-
nutelným zážitkem. Stačilo by několik zkoušek (v měsíci květnu) jako společná příprava na 
tuto slavnost, při kterých bychom se „sezpívali“. 
 Zároveň prosím i drahé polovičky – tatínky, aby pohlídali děti a umožnili tak mamin-
kám účastnit se této slavnosti.
 Buďme alespoň v tomto roce milosrdenství k sobě navzájem milosrdní. Plodem naší 
oběti bude oslava Boha a to není málo. Předem děkuji. Kdo by měl zájem s námi spolupra-
covat, může se ozvat na telefon: 731 626 552.          
  Za rytmickou scholu Mgr. Marta Rýznarová, DiS.

Ohlášky
V sobotu 23. dubna budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze oddáni
Ing. Petr Deutsch ze Zábřeha a Ivana Valouchová z Ostravy. 

Všechno dobré do společného života
(s omluvou za chybně uvedený měsíc v minulých FI) přeje redakce 

vědA – RoZUM – víRA
aneb nemůžete věřit, aniž činíte násilí svému rozumu?

 Tematický víkend v klášteře na Hoře Matky Boží 
u Králík ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2016. Program je určen 
jak pro ty, kteří nemohou učinit vnitřně pravdivý akt víry, 
aniž by činili násilí svému rozumu, tak i pro ty, jejichž cesta 
k Bohu je více rozumová, než je běžné. Nepředpokládá se 
víra v hovorovém slova smyslu, ale aktivní hledání Pravdy. 
 Účastníci budou mít příležitost pro tělesný i duchovní odpočinek na místě pokoje v krás-
né přírodě, smysluplná účast však předpokládá nemalé nasazení, pokud jde o vlastní přemýš-
lení a úsilí o ztišení. 
 Program, kterým bude provázet P. RNDr. Mgr. Miloš Pachr, CSc., bude zahrnovat před-
nášky na výše uvedené téma, společné diskuze, soukromé rozhovory a především osobní 
snahu disponovat se pro setkání s Tím, který je poslední Cíl lidského rozumu a vůle. Vše 
bude přizpůsobeno požadavkům účastníků, nakolik to jen bude možné.
 Zahájení programu v pátek ve 20 hodin, ukončení v neděli obědem. Cena pobytu (uby-
tování a strava) je 750 Kč.
Přihlášky do 25. 4. 2016 na adresu horamatky@gmail.com.
Kontakt: Hora Matky Boží u Králík, klášter, Kopeček 1, 561 669 Králíky, tel. 603 198 318, 
www.klasterkraliky.cz 
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 10. dubna: Písařov 550, Jakubovice 230, Mlýnický Dvůr 190, Červená 
Voda 2.430, Domov sv. Zdislavy 76 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.       P. Radek Maláč

Biřmovanci se setkají v neděli 24. dubna v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.

Společenství dětí a mládeže z Červené Vody zve srdečně všechny na divadelní
představení LUČNÍ POHÁDKY, kterou zahrají v červenovodském kostele v sobotu 30. 
dubna v 17.00 hod.                                                                                           P. Radek Maláč

Blahopřání
16. dubna oslavili manželé Anna a Ladislav Vicencovi 
50 let společného života. 

Do dalších let Boží požehnání i ochranu Panny Marie
přeje farní společenství z Písařova

  

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 10. dubna: Loštice 2.702, Moravičany 640 Kč.  
 Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!     P. Kristián Libant, CM

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 10. dubna: Štíty 2.050; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.350 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                P. Josef Altman 
 

Úterý 19. dubna je AdoRAční den FARnoSTi ŠTíTY. K adoraci před Nejsvětější 
svátostí jste zváni od 10.00 do 15.00 hod.  Adorační den zakončí svátostné požehnání.                                                                                 
                                                                                                                            

Příští neděli 24. dubna bude ve Štítech bohoslužba pro děti. 

V neděli 24. dubna vás zveme na pouť ke sv. Linhartovi do Horních Studének. Poutní mše 
svaté budou slaveny v 7.30 a v 11.00 hod., svátostné požehnání 15.00 hod.  
   P. Josef Altman

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 10. dubna: Lubník 950; Tatenice 1.590 + 200 dar; Hoštejn 1.400; Kosov 
500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                     P. Jaroslav Přibyl

v v v

o čeM PíŠe kT 16/2016
Pod titulky: Nastupující plzeňský biskup se byl představit u sousedů; Krakov chystá setká-
ní mladých křesťanů; Papežův „milostný dopis rodinám“; Byl jsem misionářem mezi mus-
limy.  Více na www.katyd.cz
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 10. dubna: Mohelnice 4.309, Úsov 1.600,  St. Loučka 635 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                  P. Petr Šimara

 Tuto neděli 17. dubna doprovodí liturgii mše svaté v kostele sv. Tomáše Becketa v Mo-
helnici mužský sbor Řádu sv. Huberta. 

 V úterý 19. dubna ve 14.00 hod. se na faře  koná pravidelné setkání seniorů. 
                                                                                               Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

SeTkÁní doMÁCíCH PečovATelŮ. Zveme vás na setkání domácích pečovatelů, 
tentokrát do Mohelnice, ve středu 20. dubna od 16 hodin. Sejdeme se v zasedací místnosti 
Městského úřadu (přízemí nové budovy). Tématem „Podpora člověka trpícího demencí“ 
nás provede Ing. Mgr. Markéta Horáková.
Dozvíme se, jaká jsou stádia onemocnění, příznaky a projevy; možnosti a specifika péče 
o nemocného, jak s ním komunikovat, aktivizovat ho, jaké k tomu využít techniky. 

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

Z Mohelnické farní kroniky – dr. R. Jaschek lP 1955
 Po stránce počasí a povětrnosti začal rok velmi podivně. Leden byl 
z počátku obvyklý, ale k jeho konci a skoro celý únor bylo poměrně tep-
lo a sníh padal velmi zřídka. Pak ale uhodila zima, která trvala přes celý 
půst. Jarní práce tím byly opožděny a ještě v květnu se selo. Dokonce ar-
cibiskupská konsistoř byla „zapřáhnuta“ do shonu pro získání ztraceného osevního času 
a svým přípisem ze dne 16. března povzbudila farní úřady, aby věřící nabádaly ke zvýšení 
pracovní morálky, ke vzájemné pomoci při zdolávání jarních prací a k svědomitému plně-
ní dodávek. Než i tato krutá a dlouhá zima opět povolila a se spožděním několika týdnů se 
pole opět počínala zelenati. V jiných dobách by se snad za tak tísnivých vyhlídek byla zvý-
šila účast obecenstva při bohoslužbách.  Ale  v naší farnosti se stal pravý opak. Zvlažnění 
občané naříkali, ale poprosit nepřišli ani  na sv. Marka, ani  v křížové dny.
 Přes to se snažil duchovní správce udělati, co se dalo. V rámci nedělních třetích boho-
služeb bylo postní kázání na námět „Za Ukřižovaným“ podle knihy B. Dašinského. „Pán 
Ježíš rozdává kříže“. 
 S uspokojením přijal pan generální vikář zprávu, že byly ve farnosti povoleny jednou 
měsíčně nedělní německé bohoslužby. Budou vždy okolo třetí neděle v měsíci. První byly 
20. března.
 Měsíc květen byl  podtrhnut májovými pobožnostmi. Někdy však světské  oslavy  způ-
sobily úbytek návštěvníků, zejména  mládeže, která byla zaneprázdněna  místními spor-
tovními podniky. Rádi slyšeli věřící i denní májové čtení od Kašky: „Panna Maria zrca-
dlem katolického křesťana“.  Je to život Panny Marie s moralizující perspektivou. 8. května 
se konaly i jubilejní bohoslužby.
 Velmi obtížná byla letos příprava dětí k 1. svatému přijímání, ale podařila se přece. 83 
školních dětí přistoupilo pod vedením bývalé katechetky Hanyšové 5. června k 1. sv. přijí-
mání. Doplňkem připravil farář dalších osm školních dětí na počátku prázdnin s povole-
ním arcibiskupské konsistoře na stejnou milost.                                    Bartoš H.
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TUTo neděli 17. 4. Je SBíRkA nA PRo-
GlAS A Tv noe

Sbírky z neděle 10. dubna: Zábřeh 8.780; Jedlí 4.100; Svébohov 2.000; Klášterec 2.340; 
Zvole 3.990; Postřelmůvek 430; Hynčina 670 Kč. DARY: Zábřeh – Hněvkov na opravu 
1.000; Jedlí – na opravy 1.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.        P. František Eliáš           

SvATÝ oTeC FRAnTiŠek vYHlÁSil SBíRkU nA PoMoC UkRAJině. 
SBíRkY Z neděle 24. 4. BUdoU ve FARnoSTeCH děkAnÁTU nA TenTo 
Účel. 
 Ve dnech 30. 3. – 9. 4. 
jsem společně se svými spo-
lupracovníky z Arcidiecézní 
charity Olomouc (ACHO) 
navštívil Ukrajinu, kde po-
máháme už skoro dvacet let. 
Už během této cesty jsme za-
registrovali zprávu o tom, 
že papež František vyhlá-
sil celoevropskou sbírku na 
pomoc této těžce zkoušené 
zemi. Tuto zprávu jsme při-
jali s velkou radostí a vděč-
ností, protože vleklé krize a 
války na východě Ukrajiny jsou pro obyvatele tragické a dotklo se to lidí ve všech částech 
země. 
 Jen pár čísel – dva miliony uprchlíků ve své vlastní zemi, 800 tisíc lidí potřebuje akut-
ně humanitární pomoc. Několika tisícům rodin byl někdo zabit, kromě traumat ze ztráty 
blízké osoby často odešel i živitel rodiny. Další tisíce mužů se vrací z války domů s těžkými 
psychickými poruchami z prožitých traumat. Následně se jim často rozpadá zázemí rodi-
ny, sklouzávají nejčastěji k alkoholizmu, odborná pomoc je nedostatečná anebo není vů-
bec. Když jsem v Kyjevě procházel místa na Majdanu a Chresčatiku, kde bývalá vláda ne-
chala střílet do lidí, cítil jsem se hrozně. Především když jsem si uvědomil, že se podobná 
situace může opakovat kdekoliv na světě. 
 Proto chci poprosit všechny dobré lidi, aby otevřeli svá srdce a podpořili sbírku na po-
moc lidem na Ukrajině. Papež František si velmi dobře uvědomil závažnost situace v této 
zemi i naši společnou křesťanskou odpovědnost za oběti, na které se v současné době 
neprávem zapomíná. Ukrajina je země se silnou křesťanskou tradicí, jsou to naši bratři 
a sestry. Ještě jednou prosím, pomozme. Děkuji. 
   Václav Keprt ředitel Arcidiecézní charita Olomouc

Fotky a jména zabitých na Majdanu


