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23. 4. 2017
Ročník XXIV., číslo 16

neděle
božího milosrdenství

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, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; 
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, 
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, 
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého 
a vykoupeni krví tvého Syna. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

Žalm 118     děkujte hospodinu, neboť je dobrý, 
            jeho milosrdenství trvá navěky. 
1: Sk 2,42-47                                             2: 1 Petr 1,3-9                                    Ev. Jan 20,19-31  

Ordinárium: 
Ebenovo č. 504                  
příště latinské

„Pán můj
a Bůh můj!“ 
                      Jan 20,28
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SVÁTKY A PAmÁtKY tÝdne
Pondělí 24. dubna  sv. Jiří
Úterý 25. dubna  svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota 29. dubna  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,  patronky Evropy

maletín. Tuto neděli 23. 4. v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Ma-
letíně.  P. František Eliáš

PŘežilA Jsem GUlAG. V úterý 25. dubna si nenechte ujít jedinečnou příležitost vy-
slechnout autentické svědectví skutečného, těžko uvěřitelného životního příběhu dnes již 
šestaosmdesátileté Věry Sosnarové. Ta byla ve svých 14 letech odvlečena do tehdejšího So-
větského svazu na nucené práce a v jednom z pověstných gulagů na Sibiři strávila 19 let. 
Nakonec se jí podařilo vrátit zpět do vlasti a zařadit se do normálního života. Podle jejího 
příběhu byla napsána Jiřím Kupkou kniha s názvem Krvavé jahody. Knihu bude možné 
zakoupit za zvýhodněnou cenu. Katolický dům, začátek v 18 hodin. Vstupné dobrovolné. 

 Josef Klimek

mAteŘsKÉ A rodinnÉ CentrUm vÁs Zve v úterý 25. dubna od 9.30 
hod. na přednášku Mgr. Zuzany Starošíkové „slaďování, harmonizace… 
Ale jak to vše stihnout?“ Je to i na vás už někdy moc? Toužíte být dokonalý 
a obětavý pracovník, bezchybný a trpělivý rodič a současně si i naplno užívat 
svůj osobní život a koníčky? Jde to vůbec?
Workshop je určen maminkám i tatínkům, ale i nastávajícím rodičům a všem, kdo musí 
slaďovat a někdy jim to drhne.  Irena Švédová 

Příští neděli 30. dubna bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
   P. Martin Rumíšek 

PoUŤ Ke svAtÉmU JAnU sArKAndrovi. U příležitosti 
Arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 6. 5. 2017 
v 10.00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci budou vyzna-
menáni zasloužilí farníci za celoživotní službu. 
Ze zábřežské farnosti budou při této příležitosti vyznamenáni: 
MVDr. Alois Frank a Ing. Jaroslav Jašek MBA – za celkovou ob-
novu kostela sv. Barbory. 
Manželé Václav a Anna Kupkovi – za pomoc při obnově koste-
lů v zábřežském děkanátu a za aktivní zapojení se do života far-
ností děkanátu. 
MUDr. Ladislav Švestka – především za pomoc kněžím a při ob-
nově kostelů a kaplí v pohraničí, při příležitost 90. let života (2. 
července). 

Pokud se sejde dost zájemců, kteří se chtějí pouti do katedrály zúčastnit a mimo jiné být 
svědky ocenění našich spolufarníků, bude vypraven ze Zábřeha autobus. Hlásit se můžete 
u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427.  P. František Eliáš
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FArnost Zvole A sPoleK ZvolsKÁ 4 vÁs ZvoU nA 2. PěŠí PoUŤ nAŠí FAr-
nosti A vŠeCh, KteŘí se PŘidAJí.
Putovat budeme v sobotu 20. května z Krasíkova  ke kapli Panny Marie u Rychnova. Pout-
níky doprovází P. Martin Rumíšek. Podrobnější informace v některém z dalších čísel FI.   

 Miroslav Hroch
liKvidACe lePrY. Letos v březnu jsme si připomněli již čtvrt století existen-
ce díla Likvidace lepry. Ano, je tomu již pětadvacet let, kdy bylo založeno dílo po-
moci pro malomocné, pro ty, kterým často nikdo pomáhat nechce. 
Je to zároveň pár dní, co jsem se vrátil z kontrolní cesty v Libérii a mohl tak na 
vlastní oči vidět „naši“ nemocnici v Gantě. Především jsem ale mohl poznat ty, 

kteří zde pracují, od sester Terezínek, přes lékaře a zdravotníky, až po zahradníka a kuchařky. 
Všichni si uvědomují, že práce v Gantě je jejich posláním. Zpravidla se jedná o bývalé pacienty, 
kteří se sem před lety přišli sami léčit s leprou nebo tuberkulózou, anebo přišli jako děti s rodi-
či, kteří již zůstali v leprokolonii. 
Ganta ale nejvíce promlouvá skrze své pacienty. Jako návštěvník jste přivítán právě těmi, kteří 
trpí leprou a to ve formě, kterou dnes již považujeme za dávno překonanou. Projevy lepry, tu-
berkulózy a vředů buruli jsou zde k vidění ve své nejsyrovější podobě. Skoro jako bychom se 
vrátili do doby, kdy jsme tyto nemoci ještě neuměli léčit. 
Po celou dobu své návštěvy jsem v duchu děkoval Pánu bohu za vás, naše přátele, dobro-
dince, dárce, kterým není lhostejný život lidí, kteří se stále musí potýkat s těmito zákeřnými 
nemocemi. vaše dobrota je zábleskem jejich naděje. 
 S přátelským pozdravem…  Stanisław Góra (president organizace Likvidace lepry) 

AKtUAlitY Z CentrA Pro rodinnÝ život
PoUŤ Pro neZAdAnÉ. Zveme nezadané věřící na pěší 
pouť na Svatý Kopeček, a to v neděli 14. 5. Začátek ve 12.30 
hod. u katedrály sv. Václava v Olomouci. Půjdeme do bazili-
ky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku na mši svatou 
(v 15  hod.).  
Prosíme o přihlášení předem, nejpozději do 9. 5. Plánovaný 
konec na Svatém Kopečku bude kolem 17.30 hodin. Pouť je dlouhá cca 8 km a jde zhru-
ba o dvě hodiny chůze. Bližší informace a možnost přihlášení jsou na tel. 587 405 250-1 
nebo e-mailu: reznickova@arcibol.cz nebo na www.rodinnyzivot.cz. DOŠLÁPNI SI NA 
SAMOTU A PŘIJĎ!

PoUŤ rodin A modliteb ZA neJmenŠí. Pod záštitou Mariana Jurečky a ve spo-
lupráci s KDU-ČSL, Maticí svatokopeckou a Hnutím modliteb za nejmenší zveme rodiny 
a děti v neděli 21. května na pouť rodin na Svatý Kopeček. Hlavním celebrantem mše svaté 
v 10.30 hod. bude Mons. Josef Hrdlička, po mši svaté bude v ambitech následovat občer-
stvení, koncert a program pro děti… Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, 
e-mail: zaboj@arcibol.cz.

* * *
KAtoliCKÝ tÝdeníK 16/2017 se vrací k velikonočnímu třídenní; na 4.-5. straně se 
věnuje tématu kázání z několika pohledů kněží i laiků; v Perspektivách se můžeme dočíst 
i o Strachově Labyrintu; na straně 13 o křesťanech na Blízkém východě a na straně 14 na-
jdeme příspěvek zábřežského farníka Tomáše Velzla. 
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boží sYn
Ze své absolutní lásky k člověku 

se stAl člověkem.
Ze své absolutní vševědy

věděl, co …, osobně …, pro koho, aby každý byl zachráněn.
S absolutní pečlivostí a zaujetím

ChovAl a ZJevovAl lásku k svému Otci.
Svou absolutní důsledností

strhl na sebe viny a tresty za hříchy lidstva 
a ve vrcholu zátěže na kříži volal: „Jim odpusť, Otče“.

 Svou absolutní vytrvalostí…
až do konce se svěŘovAl Otci: „Do tvých rukou, Otče.“

On, jakožto absolutní svatost, se nikdy a ničím neProvinil.
 To i lotr naprosto pochopil. A dostal BOŽÍ ČIN – RÁJ, NEBE.

Svou absolutní mocí
vstAl ze zapečetěného a hlídaného hrobu.

Svou absolutní ohleduplností a cílevědomostí
UPoKoJil učedníky. S odhalenými ranami říkal:

„Pokoj vám“.
ČAS, jako stvořitelský čin, sám vždy s absolutní přesností 
ZnAl, nAPlŇovAl, Užil, vYUžil, dodržovAl,

ZAKotvil a sPoJil
 s věčností v „tajemný součas“. 

Bez požitkářství a omylu uskutečnil vše – modlil se …
… a i pořádek v hrobě při vzkříšení stihl. 

Jan to „uviděl a uvěřil“.
Ve své absolutní boholidské radosti, bez humoru řekl: 

„odChÁZím vám připravit místo.“ …
„U mého Otce je místa dost“.

rAdUJme se A JÁseJme. PÁn vstAl. nÁŠ PÁn Je dost 
sChoPnÝ A dobrÝ. 

nAProstÉ dobro. AbsolUtní dobro. 
AlelUJA! AlelUJA! AlelUJA!

Velikonoce 2017, bratr Lev
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boží lÁsKA – milosrdenství – vYKoUPení
 Boží milosrdenství není pouze jednou z Božích vlastností, ale je naopak tou navenek 
viditelnou a účinnou stránkou podstaty Boha, který je láska.
 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, 
že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne 
že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smí-
ření za naše hříchy. (1 Janův 4,8-11)
 Pokusili jsme se už někdy trochu pochopit propastnou lásku nebeského Otce, o kte-
ré se zpívá ve velikonočním chvalozpěvu Exultet – Zajásejte? („Aby vykoupil otroka – své-
ho Syna jsi vydal“.) S úžasnou pravdivostí je to vystiženo ve  filmu Nela Gibsona Umučení 
Krista. 
 Skutečnost našeho vykoupení odhaluje nejen nesmírnou lásku Boží k nám lidem, ale 
i v lidských rozměrech neslýchanou velikost člověka, kvůli kterému se obětoval tak veliký 
Vykupitel. Pro nic malého by přece Ježíš, Boží syn nepodstoupil tak kruté mučení a po-
tupné ukřižování. O tom všem k nám promlouvá velikost Boží lásky a naše lidská velikost 
mluví i o naší veliké odpovědnosti.
 Mluvíme-li o Božím milosrdenství, nesmíme zapomenout ani na Matku Boží. Panna 
Maria zná nejlépe a nejhlouběji tajemství Božího milosrdenství, zná jeho cenu a ví, jak je 
veliká. Sama ji totiž na sobě zakusila: početí Ducha Svatého, životem pozemským v milosti 
posvěcující ve stálém styku s Božím Synem Ježíšem, vzetím do nebe, korunováním za krá-
lovnu nebe a země. Proto ji nazýváme Matkou milosrdenství, naší milou slitovnou Paní. 
Všichni jsme děti Mariiny, neboť jako Matce nás Marii svěřil Ježíš na kříži. 
Tajemství Božího milosrdenství nejdokonaleji obsahuje zjevení Božího milosrdenství, 
které si připomínáme tuto neděli. Pozvedá i z nejhlubšího pádu a osvobozuje i od nejhor-
ších hrozeb, které se dnes vznášejí nad světem. Neboť i dějiny jsou pod vládou Boží. 
   P. Antonín Pospíšil 

červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Písařov 1.518, Jakubovice 1.600, Červená 
Voda 5.724; Mýnický Dvůr 270 Kč.
sbírky na svatou Zemi: Písařov 519, Jakubovice 1.510, Červená Voda 1.450 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

  Římskokatolická farnost Červená Voda zve všechny na koncert do Šanovského koste-
líka a to v sobotu 22. 4. v 18.00 hod. 
Na čerstvě opravené varhany zahraje Josef Hroch, zazpívá Eliška Hrochová a Šimon Mi-
nář. Zazní díla  W. A. Mozarta, G. F. Händla, Františka Šimíčka, Cesara Francka a jiných.
  Všichni jste v neděli 23. dubna v 15.00 hod. srdečně zváni na pouť ke kapličce Božího 
Milosrdenství v Červené Vodě.
  Senioři se setkají ve čtvrtek 27. 4. v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě.
  Mše svatá v Janoušově bude v neděli 30. 4. v 16.00 hod.
  Vedoucí buněk se setkají v neděli 30. 4. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
  Setkání všech buněk bude v pondělí 1. 5. v 17.00 hod. v Červené Vodě.
  P. Radek Maláč



6

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Loštice 6.699; Moravičany 5.121 Kč. 
sbírky z pokladniček od božího hrobu: Loštice 1.905Kč
 Pán ať odmění Vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

Náboženství v Lošticích i v Moravičanech bude v úterý 25. dubna a se-
tkání biřmovanců ve středu 26. dubna.
Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu hodových slav-
ností v Moravičanech.
Tímto děkuji také těm, kteří přišli na brigády na faru v Lošticích. 
v tomhle roce nás čeká ještě hodně práce. Kdyby někdo mohl přijít 
na brigádu kterýkoliv den v týdnu, odpoledne či dopoledne, na pří-
pravy mariánské jeskyňky na farním dvoře, prosím, přihlaste se.  
Větší brigáda na přestavbu pastoračně-společenské místnosti bude ve 
čtvrtek od 15.00 a v sobotu od 13.00 hod.           P. Kristián Libant, CM

farnosti  spravované  z  klášterce

sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Jedlí 4.500; Klášterec 2.200; Svébohov 
7.400 Kč. 
Dary: Svébohov – dar na opravy 4.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fon-
du vás zvou v neděli 30. dubna ve 14.00 hod. do zasedací místnosti obec-
ního domu na koncert Duo Troppau. Účinkují Veronika Hrdová – kytara; 
Monika Hrdová – flétna.

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Lubník 3.070; Tatenice 4.200; Hoštejn 
3.100; Kosov 630 Kč. 
sbírky na svatou Zemi: Lubník 2.010; Tatenice 1.000; Hoštejn 1.800 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Společenství modlitby chlapů se sejde v Tatenici na faře v neděli 30. dubna v 18.00 hod. 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Štíty 3.080; Cotkytle 1.356; Horní Stu-
dénky 1.500 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk 

Farnost Štíty
 V neděli 23. 4. v 15.00 hod. bude pobožnost k Božímu milosrdenství 
 V neděli 30. 4. bude bohoslužba pro děti. 
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noC KostelŮ. Také štítecká farnost se letos připojila 
do akce Noc kostelů. Proběhly už dvě informační schůz-
ky, kde jsme sestavili program a  zajistili jeho hlavní body. 
Těšit se můžete na koncert skupiny Madalen,  komento-
vané prohlídky, prezentaci o historii a současnosti kos-
tela, putování za pokladem pro děti a mnoho dalšího. Aby vše proběhlo jak plánujeme, 
bude potřeba několik dalších dobrovolníků. Zapojit se můžete při přípravách programu 
pro děti, balení  perníčků, přípravě a roznášení plakátů a pozvánek. Uvítáme také dobro-
volníky, kteří pomohou přímo při akci. Pokud sdílíte stejné nadšení a chcete nám pomoci, 
rádi vás přivítáme na schůzce, která proběhne 25. dubna od 18.00 hod. na faře ve Štítech.  
  Eva Pecháčková

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Mohelnice 9.133; Úsov 2.301; Studená 
Loučka 1.332 Kč. 
sbírky na boží hrob: Mohelnice 1.428 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
- V úterý 25. 4. v 14.00 bude na faře pravidelné setkání seniorů. 

 Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Z mohelnické farní kroky lP 1970, děkan martínek 
Zima byla dlouhá, mrazivá a hodně sněhu. Jaro se opozdilo a Velikonoce byly ve sněho-
vých záplavách.
boží tělo bylo ohroženo počasím a neúčastí hudebníků, kteří dostali k účasti záporný po-
kyn. Přesto přišli v civilu a hráli.  
První svaté přijímání: celkem bylo připravováno na 80 dětí. Zjistilo  se několik dětí z círk-
ve československé, pravoslavné i židovské. K přijímání přistoupilo jen 70 dětí. Chrám byl 
plný.
Poutě: 7. černa byl poutní zájezd do Křtin a Sloupu. Jely tři autobusy.
Za čtrnáct dnů v neděli 21. června odpoledne, byla tradiční pouť do Králík, kam věřící 
rádi si jdou odpočinout. Autobus byl přeplněn.
Den předtím byla pouť mládeže: Rožnov-Pustevny-Radhošť-Frenštát; oběd-Frýdek Mís-
tek-Fryčovice-Hukvaldy-Mohelnice. Farní rada umožnila tento zájezd a pouť zdarma, za 
výkony mládeže v chrámě po celý rok. Nadšení bylo veliké.
5. července v neděli jely 4 autobusy poutníků na Cvilín (Krnov). Chrámový sbor zpí-
val Olejníkovu mši. Rytmická skupina mládeže zpívala a hrála při mši svaté, kterou měl 
P. František Martinek. Počasí krásné-nálada výborná.
Škola. Přihlášky do náboženství bylo nutno podle nových směrnic posílat ředitelům škol. 
Do náboženství nesmí chodit  8. a 9. třídy.
biřmování bylo v  Mohelnici v sobotu 24. října v 8 hod. a v 10 hod. Z Mohelnice bylo 
242  biřmovanců, svátost jim udělil kapitulní vikář prof. Josef Vrana, přespolních bylo 88, 
svátost udělil  Otakar Trtílek.
Klempířské práce na kostele sv. Stanislava stály celkem 8.034,10 Kč, betlém byl rozší-
řen  panem Nedomlelem o ovečky se psem  a o mlýn - vše se těšilo neobyčejné pozornosti 
dětí i dospělých. Chrámový sbor (40 členů) nacvičil pečlivě Hradilovu mši, zazpíval ji pod 
dirigentem Dr. Josefem Martínkem z Karlových Varů.                   Bartoš H.

 

mAriÁnsKÉ PoUtě do KoClíŘovA. O první sobotě v měsíci květnu (6. 5. 2017) 
můžete s námi opět putovat do Koclířova. Odjezd ze Zábřeha – Valová v 11.30 hod. 
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sbírky z neděle16. dubna na kněžský seminář: Zábřeh 27.860; Zvole 32.510; Postřelmů-
vek 1.010; Maletín 4.640; Hynčina 1.320 Kč.
Pokladničky u božího hrobu - na svatou Zem: Zábřeh 20.060; Zvole 5.300 Kč  
dArY: Zábřeh –  na kostel Brno-Lesná 500; na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
  Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                        P. František Eliáš

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

Postní AlmUžnA
Již tuto neděli 23. dubna budou v našich kostelích vy-
bírány „postničky“ – papírové schránky, které pro-
vázely naše postní snažení v odříkání si. Schránky 
můžete nosit také po celý následující týden přímo na 
recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15). Jen na ni, pro-
sím, označte, z jaké farnosti kasička je. Děkujeme.

PoZvÁní nA ChAritní PoUŤ
Zveme vás v sobotu 29. 4. na Svatý Kopeček u Olomouce na druhou charitní pouť. Začí-
náme v 9 hod v Samotíškách, odkud putujeme animovanou růžencovou cestou k bazili-
ce. Mši svatou v 10 hod celebruje otec biskup Josef Hrdlička a na odpoledne je připraven 
program v ambitech pro malé i velké. Pojedeme společně autobusem, který je pro zúčast-
něné zdarma. 

svÉPomoCnÁ sKUPinA Pro PeČUJíCí
Využijte setkání a vzájemného sdílení s lidmi, kteří se starají o své blízké jako vy, a na-
čerpejte sílu a další povzbuzení do vaší nelehké služby. Nabízíme vám tuto příležitost ve 
středu 26. dubna 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).

ZAměstnÁme ŘidiČe
Charitní sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. hledá a přijme řidiče na zajištění přepra-
vy osob a dopravy materiálu osobním i dodávkovým automobilem. Firma se zaměřuje na 
zaměstnávání lidí s postižením, uchazeč s handicapem nebo zdravotním znevýhodněním 
bude mít tedy přednost. Zájemci s řidičským průkazem skupiny B a praxí v řízení mohou 
kontaktovat jednatele Jiřího Kargera (tel. 736 509 430, email: jednatel@reparto.cz).

* * *
velké poděkování patří otci Martinovi i všem, kteří přispěli svým dílem ke slavení liturgie 
velikonočního pondělí na zábřežské interně.
Celá mše se nesla v duchu radostné naděje, kterou nám přináší Kristus zmrtvýchvstalý. 
  Za klienty, rodinné příslušníky i další účastníky bohoslužby Marcela Doleželová.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. 
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