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25. 3. 2018
Ročník XXV. číslo 12
květná neděle

Zábřeh
Zvole, Maletín

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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                     Amen

Žalm 51

Bože můj, Bože můj,
proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7        2: Flp 2,6-11        Ev. Mk 15,1-39 

Ordinárium: Ebenovo č. 504; příště latinské č. 509

Když se mu dost 
naposmívali, 
svlékli mu rudý plášť, 
oblékli mu zase 
jeho šaty a vyvedli ho, 
aby ho ukřižovali. 

Mk 15,20 
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Od květnÉ neděle dO vZkŘÍŠenÍ 
Ke vstupní modlitbě Květné neděle: „Skrytá harmonie mezi zvěstováním a kří-
žem spočívá v kenozi (sebe zmaření, sebe obětování) milovaného Syna. Ve zvěs-
tování se nachází její počátek, její semeno je ještě křehké. V hodině kříže je dovr-
šena a její klas je obtěžkán.  (www.vira.cz)

ZPOvÍdánÍ PŘed velIkOnOCeMI 
kostel sv. Bartoloměje, pondělí 26. března od 8.00 do 19.00 hod. 
   8.00 – 10.00 hod.  P. Kristián Libant CM, P. František Honíšek CM 
 10.00 – 12.00 hod. P. Jacek Brończyk, P. Władysław Mach SDS 
 12.00 – 14.00 hod. P. Jaroslav Přibyl, P. Vladimír Jahn 
 14.00 – 15.00 hod.  P. Radek Maláč, P. Bohuslav Směšný
 15.00 – 17.00 hod.  P. František Eliáš, P. Ján Jakubovič CM
 17.00 – 19.00 hod.  P. Vitalij Molokov, P. Petr Souček

Od ZelenÉHO ČtvRtkU dO BÍlÉ SOBOtY 
nepřetržitě bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze 
příležitost k tiché adoraci, k zastavení, k zamyšlení, 
k projevení vděčnosti Bohu. 
Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, 
prosím, do archů, které budou od Květné neděle 
v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin. V noci 
ze čtvrtka na pátek bude „držet stráž“ v Getseman-
ské zahradě mládež děkanátu. Ostatní farníky pro-
sím, aby se zapsali na noc z pátku na sobotu, tak, aby 
nezůstala žádná hodina neobsazená a kostel se ne-
musel zamykat, aby mohl být otevřený pro všechny, 
kteří chtějí přijít a prožít tichou chvíli s Pánem. 
P. Radek Maláč

kŘÍŽOvá CeStA PRO dětI
Zveme všechny děti na netradiční dětskou křížovou cestu. Sejdeme se na Velký pátek
v 15.00 hod. u kostela sv. Barbory. Těšíme se na vás!
    za Misijní klubko Velzlovi 
  
BOHOSlUŽBY ve SvAtÉM tÝdnU – kostel sv. Bartoloměje
 Zelený čtvrtek 18.00 hod.
 velký pátek: pobožnost křížové cesty 15.00 hod., velkopáteční obřady 18.00 hod. 
 Bílá sobota – Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie: 20.30 hod. 
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 1. dubna: 6.50, 8.30 a 18.00 hod. 

MŠe SvAtá nA ZáBŘeŽSkÉ InteRně
2. dubna na Velikonoční pondělí ve 13.00 bude celebrovat otec Bohuslav mši svatou na zá-
břežské interně pro klienty, jejich rodinné příslušníky i všechny, kteří se chtějí zúčastnit.
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OlOMOUC, kInO MetROPOl, ÚteRÝ 3. dUBnA v 17.30 hod.

JAnO kOeHleR
„Koehlerova keramická mozaika Pilátův soud je světový unikát. Snese srovnání s Guer-
nicou Pabla Picasse nebo tvorbou Andyho Warhola.“
Neobyčejně působivý dokument o malíři chrámů Jano Koehlerovi. 
Snímek pojednává o neuvěřitelné šestileté práci na vytvoření nového originálu Koehlerovi 
fresky Pilátův soud. Jde o jedno ze zastavení unikátní Jurkovičovy Křížové cesty na Svatém 
Hostýně. Mnoho lidí přitom neví, že známý architekt Jurkovič je sice autorem díla, mozai-
ky ale vytvořil Jano Koehler,  autor mnoha církevních děl na Kyjovsku i ve zbytku republiky.  
Film pojednává právě o tomto nevšedním umělci, a to prostřednictvím dvou současných 
restaurátorů, kteří byli nuceni při tvorbě nového originálu proniknout do postupů práce 
tohoto opomenutého umělce a doslova i do jeho způsobu myšlení a tvorby. Dostali úkol 
opravit tři nejhůře postižená zastavení a zjistili, že to není možné. Proto tvoří nové origi-
nály, jež původní díla zakryjí.
Po promítání filmu bude beseda s režisérem filmu a restaurátory křížové cesty.
  
MAteŘSkÉ A ROdInnÉ CentRUM HnÍZdO PRO váS PŘIPRAvIlO:
*  v úterý 27. března v 9.30 hod. besedu JAK SLAVÍME VELIKONO-

CE V RODINĚ, ANEB PŘIJĎTE SE INSPIROVAT – Mgr. Marie 
Hojgrová.

*  ve středu 28. března v 16.00 hod. PLETEME V HNÍZDĚ POMLÁZ-
KY. Přijďte i vy, materiál k výrobě bude v Hnízdě k dispozici.

*  v neděli 1. dubna od 10.00 hod. máte další a poslední možnost 
uplést pomlázku vlastnoručně. Materiál k výrobě bude v Hnízdě 
k dispozici.
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 18. března: Jakubovice 512; Písařov 646; Červená Voda 2.147 (na Haiti 
550); Domov důchodců sv. Zdislavy 230 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov 

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY 
 Zelený čtvrtek: Červená Voda 18.00; Písařov 16.00 hod. 
 velký pátek: Červená Voda 18.00; Písařov 16.00 hod.
 Bílá sobota – vigilie: Červená Voda 21.30; Písařov 19.00 hod.
 neděle Zmrtvýchvstání: Červená Voda 11.00; Písařov 8.30; Jakubovice 7.30 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 18. března: Mohelnice 3.869; Úsov 842; Studená Loučka 390 (minule 
190 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

 Tuto neděli 25. března vás zveme do kostela sv. Tomáše Becketa na postní chvály, které 
začnou v 15.00 hodin.
Na 16.00 hodin zveme na faru rodiny s dětmi. Pro manžele je na programu  Cesta manželů 
z Rokole a pro děti jsou připraveny stolní hry. Můžete přinést i něco dobrého na zub. 
  Těší se maminky z hnutí Modlitby matek
velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY 
 Zelený čtvrtek: Mohelnice 17.00 hod. 
 velký pátek: Mohelnice 17.00 hod. 
 Bílá sobota – vigilie: Mohelnice 21.00 hod.
 neděle Zmrtvýchvstání: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15 hod.

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 18. března: Klášterec 1.300; Svébohov na opravy 4.700; Jedlí 2.100 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY
Zelený čtvrtek: Klášterec 18.30; Svébohov 17.00; Jedlí 16.00 hod. 
velký pátek: Klášterec 18.30; Svébohov 17.00; Jedlí 9.00 pobožnost křížové cesty na Kří-
žovou horu, mše sv. v 15.30 hod.
Bílá sobota – vigilie: Klášterec 20.00; Svébohov 18.00; Jedlí 16.00 hod. 
neděle Zmrtvýchvstání: Klášterec 7.20; Svébohov 10.30; Jedlí 9.00 hod.
velikonoční pondělí: klášterec – pouť 10.30; Jedlí 9.00; Svébohov 7.30 hod.!

* * *
 Přišla hodina, kdy bude Syn člověka oslaven. (Jan 12,23) Ježíš dává sám sebe a vyzývá k 
následování. Jeho sláva není pomíjející, je věčná. Jeho vyvýšení na kříž je zároveň jeho 
oslavením. K jeho smrti patří vzkříšení. Jen my se ustrašeně bojíme vítězství, protože je 
spojeno s křížem. 
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postřelmovsko    postřelmovsko

AdORAČnÍ den farnosti Postřelmov je ve středu 28. března. Nejsvětější svátost bude 
vystavena v Postřelmově ve farním kostele a v Chromči v kapli. 
Čas je uveden v kostele na seznamu, podle toho, kdy se napsali adorující.

V neděli 1. 4. je při všech bohoslužbách sbírka na kněžský seminář. O březnové první ne-
děli byla mimořádná sbírka v Lesnici 2.404 Kč a v Chromči na farní kostel 2.120 Kč.
SvAtá ZPOvěĎ PŘed velIkOnOCeMI
 v pondělí 26. 3. v Postřelmově od 15.00, v úterý 27. 3. v Brníčku od 16.30 hod. 
 ve středu 28. 3. v Lesnici od 16.30 hod.

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY BUdOU
 Zelený čtvrtek – 17.00 Lesnice, 17.30 Chromeč, 18.30 Postřelmov
 Velký pátek – 17.00 Lesnice, 18.30 Postřelmov
 Bílá sobota – 18.00 Lesnice, 20.30 Postřelmov
 Neděle Zmrtvýchvstání – 9.30 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 
 11.00 Chromeč, 
 11.00 Dlouhomilov
 Pondělí velikonoční – 8.00 Postřelmov, 9.30 Sudkov

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 18. března byla v Lošticích 2.218 Kč a v Moravičanech 1.447 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

PAStORAČnÍ RAdA FARnOStI
Z voleb ukončených v neděli 11. 3. vzešla v Moravičanech tato nová pastorační rada.
Zvolení členové: Jiří Hroch, Jan Adamec ml., Radka Adamcová 
Jmenovaní členové: Josef Bílek, Ladislav Nejedlý, Ing. Antonín Adamec
Delegovaní členové: Jan Gottwald st. /Doubr.,  Jiří Bárta /Mitr.,  Tomáš Adamec /mládež
Ekonomická rada: jednoho ze svých členů jmenuje pastorační rada,  Ing. Vladimír Zacpal,  
Ing. Oldřich Sultus, Vlasta Čepová
První zasedání moravičanské farní rady plánujeme na čtvrtek 5. 4. 2018

  Zveme všechny farníky na živou křížovou cestu uli-
cemi Moravičan, která bude na velký pátek. Začátek je 
ve 12.00 hod. u kaple sv. Floriána.

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY
 v lOŠtICÍCH na Zelený čtvrtek v 18.00, na Velký pátek 
v 15.00 a na Bílou sobotu – vigilie v 19.00 hod.
 v MORAvIČAneCH na Zelený čtvrtek v 18.00, na Velký 
pátek  v 17.00 a na Bílou sobotu – vigilie v 19.00 hod.
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 18. března: Cotkytle 2.640; Štíty 3.200; Horní Studénky 5.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať  P. Jacek Brończyk

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY A OBŘAdY
29. 3. Zelený čtvrtek: Štíty v 18.00 hod.; Horní Studénky v 16.00 hod. 
30. 3. velký pátek: Štíty křížová cesta v 15 hod., velkopáteční obřady v 18.00 hod.; v Hor-
ních Studénkách začíná křížová cesta a obřady v 16.00 hod. 
31. 3. Bílá sobota: Štíty návštěva Božího hrobu 10–15 hod., vigilie Vzkříšení ve 20.00 
hod.; Horní Studénky vigilie Vzkříšení s udílením křtu v 18.00 hod. 
 1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Štíty mše sv. v 9.00 hod. s žehnáním pokrmů; Horní 
Studénky mše sv. s žehnáním pokrmů v 7.30 hod. 
FARnOSt COtkYtle 
27. 3. v úterý – AdORAČnÍ den FARnOStI, zpovídání před Velikonocemi  od 15 do 
18 hod., mše sv. v 18 hod.; 1. 4. v neděli na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. v 11 
hod., při ní žehnání pokrmů. 

nOvá vItRáŽ 
FARnÍHO kOStelA ve ŠtÍteCH 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech, nad jeho 
hlavním vchodem, byla ve čtvrtek 15. 3. 2018 umístěna ba-
revná figurální vitráž sv. Jana Nepomuckého. Byl vyroben 
nový kovový rám s novou vitráží, kterou zhotovila firma 
Bruštík s. r.o. Zábřeh.  Investorem tohoto díla je Město Štíty 
(předpokládané náklady 225 000 Kč). Jedná se o dar Města 
Štíty pro kulturní památku – farní kostel, při příležitosti vý-
ročí 740 let od založení města. 
vitráž bude požehnána biskupem při štítecké pouti 12. 8. 
2018, při slavné mši sv. v 11 hod. 
děkujeme Městu Štíty za hodnotný dar, který zdobí náš 
farní kostel a je také kulturním dědictvím pro další gene-
race   Za farnost Štíty P. Jacek Brończyk a farníci

                          * * *

DNY PRO IZRAEL – ZÁBŘEH - Křesťanské centrum – pěší zóna u Billy 
 neděle 25. března v 17.00 hod. – koncert skupiny AVONATAJ – tradiční židovské 
písně v podání souboru ze Šumperka. Vstupné dobrovolné. 
 Pondělí 26. března v 18.00 hod. – vyprávění RNDr. Michaely Vidlákové o holocaustu 
a o jejím pobytu v Terezíně. Vstupné dobrovolné. 
 Úterý 27. března v 18.00 hod. – diskusní večer o současném Izraeli.
 Středa 28. března v 18.00 hod. – sederová večeře, připomínka židovského Pesachu, je 
třeba nahlásit se předem (603 686 438).



7

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 18. března byla ve Zvoli 4.660 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. 
    P. František Eliáš 

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY

květná neděle: Zvole 10.15 hod. mše svatá a v 15.00 hod. 
mše svatá ve farnosti Maletín; Pobučí ve 14.00 hod. kří-
žová cesta s výstupem na „Kalvárii“ – vyjdeme od kostela 
sv. Jana a Pavla.

Zelený čtvrtek: Zvole 18.00 hod. mše svatá a do 20.30 
hod. následná adorace
  

velký pátek: Zvole 9.00 hod. pobožnost křížové cesty, kte-
rou ztvární děti a mládež, v 15.00 hod. velkopáteční ob-
řady
Bílá sobota: Zvole 9.00 hod. pobožnost křížové cesty

SlAvnOSt vZkŘÍŠenÍ – neděle 1. dubna: Zvole v 6.00 hod. vigilie – mše svatá; Male-
tín mše svatá v  15.00 hod. 
 

na Slavnost vzkříšení Páně – Boží hod velikonoční  pojede k farnímu kostelu ve Zvo-
li autobus. 
Z Jestřebí vyjíždí od kapličky v 5.30 hod.,  z Ráječka ze zastávky v 5.35 hod. a z Rájce v 5.40 
hod. ze zastávky a od kaple. 
Všichni jste srdečně zváni na vigílii, která slavnostně začíná v 6.00 hod. ráno. 

velikonoční pondělí: Zvole 8.00 hod.; Pobučí 15.00 hod. 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 18. března: Lubník 1.040; Tatenice 1.830; Hoštejn 1.420; Kosov 600 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PŘedvelIkOnOČnÍ SvátOSt SMÍŘenÍ: 
 Kosov v pondělí 26. března od 15.00 do 16.00 hod., 
 Hoštejn v úterý 27. března od 17.00 do 19.00 hod., 
 Lubník ve středu 28. března od 16.00 do 18.00 hod., 
 Tatenice ve středu 28. března od 18.30 do 20.00 hod.

velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY 
 Zelený čtvrtek: Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15; Lubník 16.00 hod.
 velký pátek: Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15; Lubník 16.00 hod.
 Bílá sobota – vigilie: Tatenice 20.30; Lubník 18.30 hod.
 neděle Zmrtvýchvstání: vigilie Hoštejn 6.00; Tatenice 10.00; Lubník 8.30 hod. 
 Pondělí velikonoční: Lubník 7.00; Tatenice 8.00; Hoštejn 9.00; Kosov 11.00 hod.
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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. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 18. března: Zábřeh na zpovědnice 21.978 + dar na zpovědnice 1.300; 
Postřelmůvek 520; sbírky Rovensko 20.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

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. 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

vZPOMÍnkOvÝ kOnCeRt. Zveme vás tuto neděli 25. března ve 14.30 hod. do zábřež-
ského kostela sv. Barbory na druhý „Vzpomínkový koncert“ věnovaný památce pacientů, 
o které jsme se starali a našimi službami doprovázeli. Během koncertu vám bude předsta-

vena „Kniha živých“. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen.

POdPORA PeČUJÍCÍCH OSOB – ROven-
SkO. Informační seminář pro pečující v Roven-
sku se uskuteční ve středu 28. 3. 2018 od 15.30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Nabí-

zíme zaškolení v péči, podporu odborníků, rady ohledně za-
jištění financí na péči, rady, jaké služby využít. Pečující mají 
prostor a možnost si také popovídat. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci 
dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k Vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 
736 509 449.

dceřiný sociální podnik RePARtO hledá mezi lidmi se zdravotním postižením (i s in-
validním důchodem) nové kolegy(ně) na následující pozice:
- projektový manažer – vedení administrativy a výkaznictví dotovaných projektů
- administrativní pracovník v účtárně – pomocné práce v agendě pokladny, fakturace, 
správy majetku
- úklidové práce – u objednatelů v domácnostech, zázemí pracovišť
Pracoviště Zábřeh, nástup a rozvržení pracovní doby dle domluvy, vhodné na zkrácený 
pracovní úvazek.

Více informací podá jednatel Jiří Karger - tel. 736 509 430, email: jednatel@reparto.cz

SBÍRkY ve vŠeCH FARnOSteCH:
 30. – 31. března na Svatou zemi (z pokladniček od Božího hrobu), 
 neděle  1. dubna sbírka na kněžský seminář.


