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26. 3. 2017
Ročník XXIV., číslo 12

4. neděle postní
Zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

 postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
 tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

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

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím 
uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru svého lidu, 
abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

Žalm 23  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a                             2: Ef 5,8-14                                      Ev. Jan 9,1-41 
Ordinárium: Ebenovo č. 504      
příště latinské č. 509 

Hospodin je můj pastýř, 
nic nepostrádám,
 – dává mi prodlévat 
na svěžích pastvinách,
– vodí mě k vodám, 
kde si mohu odpočinout, 
– občerstvuje mou duši.

Žl 23
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sVÁtKY A pAMÁtKY tÝdne
Dnešní neděle se nazývá Laetare, radostná. Uprostřed postní doby připomíná 
vítězství vzkříšení, které se blíží.
KŘíŽoVÁ CestA v kostele sv. Barbory tuto neděli 26. března, kterou povede rytmic-
ká schola, bude začínat až po skončení vzpomínkového koncertu – v 15.30 hod. red. 

ČKA, místní skupina vás zve v úterý 28. března v 18. 
hod. do Katolického domu na přednášku phdr. Jana 
stříbrného ČesKÉ 20. století. 
Do dějin českých zemí a osudů jejich obyvatel zasáhly 
během 20. století (1900 – 2000) tak dramatické události, 

že z  jistot, které se zdály neměnné ještě na jaře 1914, nezůstal té-
měř kámen na kameni. Každých dvacet let, v desetiletí 1938-1948 
dokonce čtyřikrát, docházelo k zásadním změnám politickým i stá-
toprávním, které často znamenaly doslova přemety v chápání a in-
terpretaci našich dějin a byly využívány i zneužívány k ideologic-
kým cílům. Není proto divu, že v naší historické paměti, postižené 
takovou diskontinuitou, je dosud přítomno tolik mýtů a předsudků o našich nedávných 
dějinách a že je nezbytné, abychom si svoji historii znovu pravdivě a poctivě objevili. 
  Jana A. Nováková, Ph.D.
 

Celodenní ZpoVídÁní V Kostele sV. BARtoloMěJe V ZÁBŘeZe 
  V pondělí 3. dubna předvelikonoční zpovídání po celý den: 
 8.00 – 9.15 P. Martin Rumíšek; 
 9.00– 12.00 P. Bohuslav Směšný; 9.00 – 11.00 P. Radek Maláč; 
 12.30 – 15.00 P. Vladimír Jahn; 12.30 – 16.00 P. Petr Šimara; 
 15.00 – 18.00 P. Wladyslav Mach; 
 18.00 – 19.00, případně i déle P. František Eliáš. 
  Svátost smíření můžete přijmout od 15.00 hod. také o prvním pátku – 7. dubna. 
   P. František Eliáš
tURnAJ Ve stolníM tenIsU proběhl v sobotu 18. března za účasti 43 hráčů, kteří 
bojovali o vítězství ve čtyřech kategoriích.
ŽÁCI (do 12 let): 
 1. místo Daniel HLUČNÝ, 2. místo Ondřej PSOTKA, 3. místo Jan PÁTEK
DOROST (13 – 16 let):
 1. místo Daniel HLUČNÝ, 2. místo Antonín SIKORA, 3. místo Ondřej OZOROVSKÝ
ŽENY:  
 1. místo Marie RÝZNAROVÁ, 2. místo Dana DAVIDOVÁ, 3. místo Jarmila ZÍKOVÁ
MUŽI:  
1. místo Jiří VOGEL, 2. místo Petr MRÁZEK, 3. místo Jan HALTMAR, 
4. místo Zdeněk BÉM (nejlepší hráč bez registrace). Všem hráčům děkujeme za účast a do 
dalšího ročníku přejeme rychlou ruku a bystré oko.  Mgr. Jana Kubíčková

  V neděli 2.4. hraje Kino Retro filmový přepis románu Mlčení japonského spisovatele 
Šúsaku Endó. 
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Ve věku nedožitých 85 let zemřel dne 18. března 2017 po 
těžké nemoci emeritní arcibiskup pražský a primas čes-
ký, 62. nástupce sv. Vojtěcha a 35. arcibiskup na pražském 
stolci, 
JeHo eMInenCe MIloslAV KARdInÁl VlK. 
Narodil se 17. května 1932 v jihočeské Líšnici. V letech 
1955-1960 studoval na Filosofické fakultě UK obor archiv-
nictví, poté krátce pracoval jako archivář.
 V roce 1964 odešel studovat na CMBF do Litoměřic. V roce 
1968 byl vysvěcen na kněze a jmenován sekretářem česko-
budějovického biskupa Josefa Hloucha. 
V roce 1971 však musel toto místo z rozhodnutí komunis-
tických úřadů opustit a bylo mu pouze dovoleno spravovat 

dvě malé farnosti.
V roce 1978 mu byl zcela odebrán státní souhlas. V letech 1978-1988 pracoval jako umý-
vač oken a posléze jako archivář v Praze, kde zároveň tajně vykonával své kněžské povolá-
ní. 1. ledna 1989 mu byl navrácen státní souhlas a působil nejprve na Klatovsku, později na 
Šumavě. Dne 14. února 1990 byl jmenován biskupem českobudějovickým, 27. března 1991 
pražským arcibiskupem a 26. listopadu 1994 kardinálem. 
Mezi roky 1991 a 2010 působil jako pražský arcibiskup a primas český. V letech 1993-2001 
byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí. Také po roce 2010 se aktivně zapo-
joval do církevního a společenského života. 
V sobotu 25. března 2017 bude jeho tělo uloženo do arcibiskupské hrobky v katedrále. 

Requiescat in pace

Na kardinála Miloslava Vlka vzpomíná olomoucký arcibiskup Jan Graubner: „Děkuji Pánu 
Bohu za kardinála Miloslava, za to, že jsem ho mohl poznat už jako bohoslovec a žít s ním ve 
společenství kněží a později biskupů. Vždy jsem si vážil jeho nasazení pro Boží věci, neúnav-
nou službu lidem a spáse duší. Měl široký záběr a podílel se na budování církve v mnoha ze-
mích kromě jiného podporou biskupského společenství a budováním ekumenických vztahů. 
Vyprošuji mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život na zemi.“

ReQUIeM ZA KARdInÁlA MIloslAVA VlKA
(17. 5. 1932 – 18. 3. 2017)

R. I. p.
Reuquiem za Miloslava kardinála Vlka bude celebrovat v úterý 28. března 
v 18.00 hod. v olomoucké katedrále sv. Václava arcibiskup Jan Graubner

  

Katolický týdeník na tuto neděli (č. 12) věnuje čtyři strany ohlédnutí za životem a služ-
bou kardinála Miloslava Vlka. Perspektivy se v obsáhlém článku Jiřího Zajíce věnují otáz-
ce „Jak čelit strachům naší doby“ a pod titulem „Nechce se jim ke zpovědi“, píší o svátosti 
smíření našich dětí. 
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pRoČ KŘíŽ?
 Není snad jediného setkání, na kterém by se při hovo-
ru nedostalo na závažné a lidsky nepochopitelné Boží jed-
nání. Proč Bůh neprojevil své milosrdenství vůči Adamovi 
s Evou, ale k vyrovnání žádal zadostiučinění – krvavou daň 
po svém jediném Synu Ježíši Kristu. 
 Na tuto otázku odpovídá ve svém díle Cur Deus homo 
(Proč se Bůh stal člověkem) sv. Anselm z Canterbury (1033-
1109). Snaží se v tomto díle vysvětlit úlohu Krista a jeho 
smrti na kříži.
 Autor se chtěl zejména vyrovnat s přirozenou námit-
kou: Proč nemohl Bůh lidstvu jeho počáteční přestoupení 
odpustit? Proč nemohl jenom otevřít brány nebes prostým 
vyhlášením odpuštění, velkorysým aktem milosti? Proč 
bylo ukřižování nezbytné?
 Anselm odpovídá takto: Bůh původně stvořil člověka proto, aby se těšil věčné bla-
ženosti. Člověk však zmařil Boží záměr a uvedl do světa hřích. Aby bylo učiněno zadost 
spravedlnosti, musel být člověk za svůj hřích potrestán. Ale urážka svrchovaně dobrého 
Boha je tak veliká, že žádný trest by neposkytl dostatečné zadostiučinění.
 Důvodem, proč Bůh nemohl prostě odpustit hřích člověka bez nějaké formy trestu je 
ten, že když se člověk vzbouřil proti Bohu, porušil mravní řád vesmíru – a ten musel být 
napraven. Boží čest musela být znovu obnovena, a to se nemohlo stát, dokud trvala rána 
mravního řádu, k níž došlo kvůli lidské rebelii. 
 Jelikož člověk dlužil Bohu náhradu, ale nebyl schopen ji uskutečnit a protože Bůh ne-
mohl svou čest uhájit činem odpuštění, jedinou cestou k vykoupení prvotního hříchu bylo 
zprostředkování vykoupení skrze bohočlověka Ježíše Krista. Takto zdůvodňuje sv. Anselm 
nutnost výkupné smrti.
 Pro každého, kdo chce prohloubit pravdy víry, zůstávají v této souvislosti i dnes stá-
le prospěšná jeho proslulá slova: „Nesnažím se, Pane, proniknout tvoji hloubku, protože 
s ní nemohu ani zdaleka měřit svůj intelekt, ale toužím porozumět, alespoň do jisté míry 
tvé pravdě, kterou moje srdce věří a miluje. Nesnažím se totiž porozumět, abych věřil, ale 
věřím, abych porozuměl“ (Ivi, 1). 
 Láska k pravdě a stálá žízeň po Bohu, které poznačily celý život sv. Anselma, ať jsou 
každému křesťanovi podnětem k neúnavnému hledání stále niternějšího sjednocení 
s Kristem, Cestou, Pravdou.
  „Bože, ty ses smiloval nad lidstvem, když propadlo hříchu a smrti, a dals nám svého 
Syna, Ježíše Krista, aby svou smrtí hřích a smrt přemohl; dej, ať také v nás je hřích přemožen, 
abychom se podobali svému Vykupiteli. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.“
   P. Antonín Pospíšil 
 

  

láska k Ježíši ukřižovanému a opuštěnému není jen téma pro meditaci, ale způsob ži-
vota, který formuje silného křesťana a buduje nové vztahy a nese bohaté plody, mezi 
nimiž vyniká pokoj a jednota s Bohem a lidmi. 
  (z homilie o Popeleční středě otce arcibiskupa Jan Graubnera)
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červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 19. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 142, Písařov 710, Jakubovice 
676, Červená Voda 2.084; Mlýnický Dvůr 340 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

poUŤ do RoKole A WAMBeŘIC. Farnost Červená Voda vás zve v úterý 9. 5. 2017 na 
pouť k Panně Marii do Rokole a Wambeřic. 
Odjezd ze Zabřeha - Valové v 7.00 hod. Další podrobnosti o zastávkách po domluvě. Oběd 
zajištěn. Cena 270 Kč. Přihlášky do 16. 4. 2017 na tel. 737 869 214 (paní Kubitová).
  Biřmovanci se setkají v pátek 31. 3. v 19.30 hod. na faře v Červené Vodě.
  V neděli 26. 3. bude mše svatá v Janoušově v 16.00 hod. 
Farnost Červená Voda zve všechny v neděli 2. 4. na modlitbu KŘíŽoVÉ CestY. Půjde-
me na Křížovou horu nad Červenou Vodou. Začátek v 15 hod. na rozcestí nad Šanovem 
směrem na Křížovou horu. Kdo by chtěl, společný odchod od fary bude ve 14.45 hod.
  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 19. března: Mohelnice 4.477; Úsov 988; Studená Loučka 232 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

nÁleZ MAloVAnÉHo BetlÉMA
Po obnovení elektroinstalace a vymalování sakris-
tie bylo rozhodnuto nahradit staré obložení stě-
ny novým. Po sundání původního obložení, bylo 
s údivem zjištěno, že na deskách je namalován 
betlém. Dvě dvojice prken (60 x 120 cm) pokrývá 
výjev betlémské chýše (chléva), se svatou rodinou 
a dvěma klanějícími se postavami. Scéna je dopl-
něna otevřeným dřevěným přístřeškem chléva se 
šindelovou střechou. Další dvojice dřevěných pr-
ken, vyobrazuje v horizontální poloze kopcovitou 
krajinu s řídkým porostem a schematicky znázor-
něným městem, kde jsou zdůrazněny prvky hradeb se střílnami, dvěma branami, lodí 
a dominantní věží uvnitř města. Na vyšší věži je hodinový ciferník. V popředí je stojící 
voják v uniformě. Drží v ruce dlouhou žerď s praporem. K němu přistupuje muž v dobo-
vém oblečení. Desky byly otočeny malbou ke zdi a vlhkostí sakristie jsou značně zchátralé. 
Uvedený letopočet 1735 se stářím desek ale asi nesouvisí. Bude nutný konzervátorský zá-
sah, který zajistí stabilitu prken a ošetří je proti plísním. Malované desky zařadilo minis-
terstvo kultury na seznam památek. Dle odborníků se jedná o torzo malovaného pozdně 
barokního betléma a krajiny s dvojicí postav. (zpracováno dle ČTK)
P. S. Pan Winkler, který v roce 1942 (první zmínka o betlému v kronice) dělal ministranta 
a   dosud žije v Mohelnici, malované desky  poznal, říká, že se používaly jako betlém. Byly 
postaveny na oltáři sv. Josefa v kapli sv. Anny. Před ním byly na  oltáři ovečky s pastýři, 
apod.  Bartoš H.
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farnosti spravované z klášterce

sbírky z neděle 19. března: Jedlí 2.100; Svébohov 6.000 (na opravy); Klášterec 1.700 + dar 
na farnost 4.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 12. a 19. března (na opravy): Štíty 2.640, 3.510; Cotkytle 340, 1.800; 
Horní Studénky 900, 5.600 + dar 30.000 Kč. (Za chybné částky v minulých FI se redakce 
omlouvá). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk 
 

Farnost Horní studénky: V neděli 2. dubna Vás zveme k pobožnosti křížové cesty z Hor-
ních Studének na Olšanské Hory. Začátek ve 14.00 hod. u prvního zastavení. 
Farnost Štíty:
  Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravy ve Štítech i  v Horních Studénkách 
a především štědrému dárci za finanční dar 30.000  Kč.
  Ve Štítech bude ve čtvrtek 30. 3. v 18 hod. na faře setkání pastorační i ekonomické rady. 
  V sobotu 1. 4. v 8.00 bude v kostele Mariánské večeřadlo. 
  Křížovou cestu v neděli 2. 4. ve 14.30 povedou biřmovanci 
  V pátek 7. 4., před Květnou nedělí, bude od 17.00 hod. adorace a zpovídání před Veli-
konocemi. 

VelIKonoČní tVoŘeníČKo. Farnost Štíty Vás srdečně zve 6. dubna od 16.00  na 
„Velikonoční tvořeníčko“. Letos jsme se připojili k Městskému informačnímu centru. Těšit 
se můžete na tradiční tvořeníčko, zdobení perníčků, výstavu na téma velikonočních tra-
dic v zemích EU. Pro návštěvníky je připraveno malé velikonoční občerstvení. Nesetkáme 
se tentokrát na faře, akce bude probíhat na Městském úřadě ve Štítech v 2. patře.  S sebou 
dobrou náladu a nůžky.  Vstup zdarma.  Eva Pecháčková

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 12. a 19. března: Lubník 1.700; Tatenice 2.960; Hoštejn 2.600; Kosov 980 
+ dar 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ se opět sejde v neděli 9. dubna v 18.00 hodin na 
faře v Tatenici.  P. Jaroslav Přibyl

  

seZnAMKA „seJdeMe se V KAtedRÁle“
Zveme svobodné věřící na netradiční seznamovací setkání, které se uskuteční v sobotu 
1. dubna v Olomouci. Jde o pracovní brigádu spojenou s úklidem katedrály sv. Václava 
v Olomouci, po ní následné společné posezení u párků a čaje zakončené pro zájemce vý-
stupem na dómskou věž. Přijďte se seznámit s nezadanými věřícími nejen při práci pro 
kostel. U práce a popovídání můžete poznat nové přátele a možná toho, s kým bude váš 
život kompletní. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro vyvážený počet 
mužů a žen). Akce je určena pro věkovou skupinu 30–45 let. Sraz v 9.30 hod. před ka-
tedrálou, předpokládaný konec v 15.30 hod. Pro bližší informace a přihlašování pište na 
e-mail: reznickova@arcibol.c.z
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farnost dubicko      farnost dubicko

slAVnostní oteVŘení KoMUnItníHo doMU 
pRo senIoRY V dUBICKU 
V neděli 26. března vás obec Dubicko spolu s Římsko-
katolickou farností Dubicko srdečně zvou na slavnostní 
otevření komunitního domu. 
V 16.00 zazní v kostele Povýšení sv. Kříže varhanní kon-
cert v podání Ireny Chřibkové a v 17.00 hod. bude slav-
nostní otevření domu za účastí arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera a P. Oldřicha Prachaře. 

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 2. 4. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.494 Kč) 
a v Chromči na opravy farního kostela (minule 2.270 Kč).
Při sbírce na odvod Arcidiecézi se vybralo: Postřelmov 11.935 Kč, Chromeč 7.200 Kč, 
Sudkov 1.330  Kč, Lesnice 5.112  Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
V úterý 28. 3. je ve farnosti Postřelmov AdoRAČní den. Nejsvětější svátost bude vysta-
vena ve farním kostele v Postřelmově a v kapli v Chromči podle rozpisu.
O první dubnové sobotě 1. 4. bude v Postřelmově MARIÁnsKÁ poBoŽnost mše
svaté ke cti Panny Marie od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 19. března: Loštice 4.131 Kč; Moravičany 1.957 Kč. 
 Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.    
 Pán ať odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM
 Přechodem na letní čas změníme začátek večerních mší svatých na 18.00 hod.
 V rámci přípravy katechumenů bude mít příští neděli Petr Hašler již třetí skrutinium.  
      Křest bude mít na Bílou Sobotu na Velehradě. Poroučím ho do vašich modliteb.
ZVEME VŠECHNY FARNÍKY NA ŽIVOU KŘÍŽOVOU CESTU ULICEMI MORAVI-
ČAN NA VELKÝ PÁTEK. ZAČÁTEK JE VE 12:00 U KAPLE SV. FLORIÁNA.

U příležitosti 100. výročí zjevení vás zveme na poutní far-
ní zájezd do Fatimy. Letecky z Prahy do Lisabonu od 17. – 
24. 11. 2017. Navštívíme místa jako Fatima, Lisabon, Batalha, 
Alcobasa, Nazaré, Coimbra a Santiago de Compostela. Cena 
18.900 Kč zahrnuje: letenku Praha – Lisabon, 7 x ubytování 
ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze – 5 x Fatima, 2 x 
Santiago de Compostela, autobusová doprava po území Por-
tugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby 

průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb. Nahlaste se nejlépe do konce března.   
  P. Kristián Libant, CM, tel. 733 742 500
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sbírky z neděle 19. března: Zábřeh 11.580; Zvole 4.960; Postřelmůvek 510 Kč. 
DARY: Zábřeh – na Svatopetrský haléř 2.500 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

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

charitativní  služba  církve  v  děkanátu  
VZpoMínKoVÝ KonCeRt. Zveme Vás tuto neděli 26. března ve 14.30 
hod. do zábřežského kostela sv. Barbory na VZPOMÍNKOVÝ KONCERT vě-
novaný památce klientů a pacientů, které svými službami v předchozích le-
tech doprovázeli pracovníci Charity Zábřeh. Během koncertu Vám bude také 
představena KNIHA ŽIVÝCH. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. 

poděKoVÁní Z doBRoVolnICKÉHo CentRA dobrodruh: Před časem jsme 
vás na těchto stránkách žádali o materiál na tvoření. Děkujeme Vám všem, kteří jste na 
naši výzvu reagovali a opravdu nás hojně zazásobili. 
Pro tuto chvíli již nosit nemusíte. Těší nás vaše všímavost a ochota i tímto způsobem po-
máhat. Věříme, že se s námi i v budoucnu zúčastníte dalších společných aktivit. 

  

FInAnČní sBíRKA nA CHYBěJíCí soUsoŠí pRo VeleHRAd
V soutěži na nové sochy pro Velehrad, kterou v loň-
ském roce vyhlásilo Arcibiskupství olo moucké ve 
spolupráci s Maticí velehradskou, byl vybrán ná-
vrh brněnských autorů Vladimíra Ma touška a Radi-
ma Horáka. Výtvarné dílo, určené pro pilíře lemují-
cí vstup do poutního areálu, ztvár ní odkaz sv. Cyrila 
a Metoděje. Sochy budou vytvořeny ve spolupráci 
s Kamenictvím Jan Leitgeb v Blansku. 
Umělecké dílo, jehož rozpočet je vyčíslen na 
688 500 Kč, tvoří postavy z bílého kamene. Hodnotí-
cí porota ocenila sochařsky velmi přesvědčivou sty-
lizaci i to, že bílý pískovec vyniká na pozadí.
Rádi bychom Vás pozvali ke spoluúčasti na tomto 
díle formou finanční sbírky i modlitby za je ho zdar. 
Dary lze posílat na účet Matice velehradské číslo 
1419526399 / 0800 a použít přitom buď variabilní 
symbol 2017, nebo do zprávy pro příjemce napsat 
slovo „sochy“. Za podporu a modlitby děkujeme.
  Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské
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