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8. 4. 2018
Ročník XXV. číslo 14

neděle
božího milosrdenství

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

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

Žl 118,2-4.13-15.22-24
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: Olejníkovo č. 502   
příště Břízovo č. 503

„Pán můj 
a Bůh můj!“ 

Jan 20,28
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svÁtKY A PAmÁtKY tÝdne
v pondělí 9. dubna o slavnosti Zvěstování Páně bude slavena mše svatá v kostele 
sv. bartoloměje v 9.40 hod. a v 17.00 hod. 

PoZvÁní do KostelA sv. bArborY v ZÁbŘeZe
Farníci z Rudy nad Moravou spolu se svým farářem P. Mgr. Michalem Krajewskim přije-
dou ve středu 11. dubna zhlédnout obnovený kostel  sv. Barbory. Po krátké prohlídce s vý-
kladem bude sloužena ve 14.00 hod. mše svatá, na kterou jste všichni, kdo můžete, srdečně 
zváni.  František Srovnal

PoUŤ děKAnÁtU ZA obnovU rodin 
A KněžsKÁ PovolÁní
V sobotu 14. dubna 2018 vás zveme na pouť děkanátů Zábřeh a Šum-
perk do dómu sv. Václava v Olomouci. 
15 hod. modlitba růžence; 16 hod. adorace; 17 hod. mše svatá 
Odjezd autobusu ze Zábřeha – Valové ve 13.30 hod., hlásit se můžete 
u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427. 

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh vás zve na setká-
ní se stanislavem melicharem, který se podělí o zkušenosti a zážit-
ky z PoUtní CestY KomensKÉho. setkání se uskuteční v úterý 
17. dubna v 18.00 ve Farním sboru Českobratrské církve evangelic-
ké, U vodárny 2.
Odkaz Komenského života a díla je stále živý. Prokázaly to i zážit-
ky z Poutní cesty, kterou jsme s přáteli absolvovali od července 2013 do 
února 2015 na trase dlouhé přes 600 km od Uherského Brodu po Žacléř. 
Jste-li rovněž zvídaví a připraveni přijmout inspiraci pro rozšíření svého 
vnímání odkazu Komenského, rád vás s našimi zkušenostmi seznámím 

formou přednášky doplněné o bohatou fotodokumentaci. 
P. S: Pracuji jako středoškolský učitel. Odkaz Komenského mne zajímá jak z hlediska peda-
gogického, tak z pohledu lidského, neboť za klíčovou společenskou potřebu považuji rovněž 
vzdělání a cestu k pravdě jako základ porozumění mezi lidmi.  Stanislav Melichar

dUChovní obnovA Pro ženY. V sobotu 21. 4. 2018 od 9.00 do 16.00 hod. srdečně 
zveme na Devítku (Farní ul. 9, Zábřeh) na DUCHOVNÍ OBNOVU PRO ŽENY,  jejíž sou-
částí budou biblické tance, chvály, přednášky a mše svatá. Celým dnem nás bude prová-
zet Věra Kulišťáková a Monika Kuzmová, které k nám zavítají z Komunity Blahoslavenství 
v Dolanech. Na oběd objednáme pro zájemce pizzu. S sebou pohodlnou obuv.
Prosíme zájemkyně, aby se přihlásily na email: svedova.irena@seznam.cz, nebo telefonic-
ky na číslo 603 891 571. Těšíme se na společně prožitý čas. 
   Irena Švédová a Karla Hrochová
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velké poděkování patří otci Bohuslavovi za mši svatou, kterou s námi slavil o velikonoč-
ním pondělí na zábřežské interně.
Celá mše se nesla v duchu radosti ze Vzkříšení a byla i poděkováním ženám, nositelkám 
života a naděje, které se nebály a jako první spěchaly k hrobu. 

Za klienty, rodinné příslušníky i další účastníky bohoslužby Marcela Doleželová.

mAteŘsKÉ A rodinnÉ CentrUm hníZdo zve rodiny ke společné-
mu víkendu na skautské základně v Domašově u Olomouce od  25. do 27. 
května 2018. Tématem a společně připraveným programem budou důleži-
té události naší historie aneb „Cestujeme časem do naší historie“. Bližší in-
formace naleznete na webu www.hnizdozabreh.cz. Přihlášky do 13. dubna 
spolu se zaplacenou zálohou. 

JednotA orlA ZÁbŘeh

v KAŤÁKU se UtKAli stolní tenistÉ
V sobotu 24. března proběhl v Katolickém domě Zábřeh 8. ročník tur-
naje v ping-pongu. Celodenní boj stolních tenistů uspořádal Orel Zá-
břeh. V pěti kategoriích soutěžilo 55 hráčů ze Zábřeha i okolí. Na stup-
ně vítězů se probojovali:
žÁCi do 12 let: 1. místo Jiří KUBÍČEK; 2. Antonín HÁJEK; 3. Martin 
KROPÁČ

dorost: 1. Daniel HLUČNÝ; 2. Kryštof POSPÍŠIL; 3. Ondřej OZOROVSKÝ
ženY: 1. Dana DAVIDOVÁ; 2. Lenka OZOROVSKÁ; 
 3. Lucie ČUNDERLOVÁ
mUži neregistrovaní: 1. Daniel HLUČNÝ; 2. Jan ELIÁŠ; 3. Miloslav HLUČNÝ
muži registrovaní: 1. Vlastimil HVOŽĎARA; 2. Radomír JANHUBA; 3. František ON-
DRÁČEK
Všem hráčům děkujeme za účast a za férovou hru. Do příštího ročníku přejeme hodně 
pingpongových úspěchů.    Mgr. Jana Kubíčková

PoděKovÁnÍ. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném prů-
běhu výroční členské schůze Jednoty Orla Zábřeh, konané dne 27. 
března 2018. 
Děkujeme rovněž za jejich celoroční činnost a to v oblasti duchovní, 
kulturní a společenské.  Za přítomné členy Marie a Jan Zíkovi

Ohlášky
V sobotu 14. dubna v kostele sv. Bartoloměje přijmou svátost manželství

Ing. Jakub Němec z Nemile a Barbora Kotrlová z Mohelnice
a v sobotu 21. dubna

David Opravil a Kateřina Švédová ze Zábřeha.
Ať jim Pán žehná.
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nAlÉhAvÝ úmYsl APoŠtolÁtU modlitbY PAPeže 
FrAntiŠKA nA měsíC dUben 2018

– modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných 
lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář: Jakubovice 709; Písařov 854; Červená 
Voda 4.308 + na Boží hrob 786 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Vitalij Molokov 

výzva ČbK ke sbírce na pomoc při obnově domovů
obyvatel zemí středního a blízkého východu

Drazí bratři a sestry, 
stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. 
Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, 
která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. 
Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje 
v mnoha lidech, na které doléhá kříž.
„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště 
v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou 
a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu 
našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém 
východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláš-
tě solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou 
křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťa-
ny našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci bis-
kupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel vál-
kou postižených zemí.
Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 
15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše ges-
to pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po 
návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat 
samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši brat-
ři a sestry, tak tvrdě zkoušení, nezůstali bez projevu naší solidarity a kon-
krétní podpory. 
Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme

 Vaši čeští a moravští biskupové
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

blAhoPŘeJeme     
Farníci Mohelnicka  děkují paní Libuši Hrochové za její dlou-
hodobou, pravidelnou květinovou výzdobu farního kostela  a starost 
o čistotu kostelního prádla. Při příležitosti jejího  krásného životního 
jubilea dne 7. dubna, jí přejeme do dalších roků vše nejlepší, hodně 
pohody a radosti ze života, hodně zdraví, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie.  P. Petr Souček a farníci

Z mohelniCKÉ FArní KroniKY 
lP 1985-1989, P. rUdolF ZUbeK
Chystáme vše potřebné k opravě farní budovy. Farní budovou je samozřejmě míněna pů-
vodní kaplanka. Bývalou faru „obhospodařuje“ okresní vlastivědný ústav, je v ní mohel-
nické museum. Nadále je organizována pomoc otci Petrikovi v Městě Albrechtice.
1986
V tomto roce se provádí oprava fasády fary. Původní fasáda byla celá otlučena až na cihly. 
Práce postupovaly velmi rychle za pomoci starších a z části i mladších farníků, pod říze-
ním pana Vladimíra Kapla.
Obětavě zde pracovali p. J. Jakša, Hroch Frant., Vykydal Jiří, Vašek a H. Bartoš.
1987–1989
Jsou prováděny přípravné práce, zejména však finanční zajištění pro opravu střechy farní-
ho kostela sv. Tomáše Becketa.
V listopadu 1987 zemřel olomoucký biskup Josef Vrana, jenž fungoval jako apoštolský ad-
ministrátor. O jeho nástupci se vedla zdlouhavá jednání až do roku 1989.
Zemřel dlouholetý mohelnický kostelník pan Jan Ruprecht.  H. Bartoš

KlUb PeČUJíCíCh – svÉPomoCnÁ sKUPinA Pro PeČo-
vAtele v mohelniCi. Setkání, při němž mají pečující prostor 
ke sdílení svých zkušeností, ale kde také načerpají nové informa-
ce potřebné k péči o blízkého, proběhne v Mohelnici již podruhé. 
Sejdeme se ve středu 18. 4. od 16 hodin na Městském úřadě (jídel-
na v přízemí budovy). Na základě dlouhodobých zkušeností, kte-
ré máme s poskytováním našich služeb, víme, že téměř polovina pečovatelů se cítí nepři-
pravena na náročné situace vzniklé při péči o blízkého (onemocnění pečovatele, zhoršení 
zdravotního stavu pečovaného ap.). Předejít těmto obavám a pečující podpořit a povzbu-
dit je také cílem našeho setkání. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí 
pečovatelské služby, tel. 736 509 449. 

  

V Katolickém týdeníku č. 14 najdete dvoustránku 4–5 věnovanou rodičovské a rodinné 
problematice, na str. 6 článek „Mladí netrefí do kostela. Co s tím.“ Stránka 14 se pak vě-
nuje zápisům do škol. 
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farnosti  spravované  z klášterce

sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář (od božího hrobu): Klášterec 2.100 
(1.100); Svébohov 4.200 (2.100); Jedlí 3.000 (3.100) Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

postřelmovsko    postřelmovsko

Ve všech farnostech bude příští neděli mimořádná sbírka na pomoc 
při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. 

O třetí neděli v březnu se vybralo na opravy varhan v Postřelmově 
(minule 3.247 Kč) a na kapli v Chromči (5.000 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

farnosti  spravované  z tatenice

sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář (od božího hrobu): Lub-
ník 2.780 (2.050); Tatenice 5.000 (1.500); Hoštejn 3.000 (2.100); Kosov 
510 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                              P. Jaroslav Přibyl

 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 8. dubna 
 v 15.30 hod. 
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici 
 v neděli 8. dubna v 18.00 hod. 
 O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ bude slavena mše svatá 
 v Tatenici v 18.30 hod. 
 V sobotu 14. dubna nebude sloužena mše svatá na Koruně 
 (pouť děkanátu do Olomouce).

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář (od božího hrobu): 
Cotkytle 1.277 (500); Štíty 3.560 (720); Horní Studénky 1.350 (1.200). 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

   V pondělí  9. dubna o Slavnosti Zvěstování Páně, budou slaveny 
mše svaté: 
Štíty v 18.00 hod., Horní Studénky v 16.00 hod.
   Ve čtvrtek 12. dubna v 10.00 hod. bude mše svatá v Domově dů-
chodců ve Štítech. 
   V neděli 15. dubna je bohoslužba pro děti: ve Štítech v 9.00 hod., 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., v Cotkytli v 11.00 hod. Při této mši 
svaté bude v těchto farnostech sbírka na opravy.

 P. Jacek Brończyk
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lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář (a od božího hrobu) byla v Lošticích 5.311 
(2.000) a v Moravičanech 6.026 (1.580). 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

 V pondělí o Slavnosti Zvěstování Páně budou mše v Lošticích i v Moravičanech v 18.00 
hod. Ve čtvrtek v Moravičanech mše svatá slavena nebude.

 PŘedběžní ZÁJemCi o PoUŤ do KŘtin 25. – 27. července, ať už pěší, na kole, 
nebo ti, kteří pojedou autobusem, zapisujte se na seznam, abychom mohli dohodnout au-
tobus, ubytování apod. Více informací na vývěsce.

PAstorAČní rAdA FArnosti loŠtiCe 
Z voleb na Květnou neděli vzešla v Lošticích tato nová pastorační rada:
Volení členové: Josef Koukal,  Otakar Šamánek,  Lumír Konečný
Jmenovaní členové: Petr Havlíček st.,  Pavel Procházka st.
Delegovaní členové: Pavlína Kupková (Pavlov),  Marie Gieselová (Palonín)
Ekonomická rada: jednoho ze svých členů jmenuje pastorační rada, Daniela Slouková,  
Marie Škodová,  Anna Havlíčková ml.
První zasedání Loštické farní rady bude ve středu 11. 4. 2018 v 18.45 hod. na faře.

farnost zvole       farnost zvole

sbírka na svatou zemi byla ve Zvoli 6.650 Kč.
sbírka z neděle 1. dubna na kněžský seminář byla ve Zvoli 10.220 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
 
 Slavnost Zvěstování Páně je letos z neděle 25. března přeložena na  pondělí 9. dubna. 

Mše svatá ve farním kostele ve Zvoli bude slavena v 18.00 hod. 
 Ve středu 11. dubna se sejde pastorační rada ve Zvoli v 18.00 hod.
 Mše svatá v Jestřebí bude proto už v 17.00 hod. 
 V sobotu 14. dubna se sejdeme v 15.00 hod. v olomoucké  katedrále na pouti rodin. 

Využít můžete i autobusu vypravovaného ze Zábřeha ve 13.30 hod. Hlásit se můžete 
u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427. 

mAletín
sbírka na kněžský seminář byla 3.940 Kč. 
 V neděli 15. dubna v 15.00 hod. bude v kostele 

sv. Mikuláše slavena mše svatá. 
 V neděli 6. května, po mši svaté v 15.00 hod. ote-

vřeme v Maletíně motoristickou sezonu tradič-
ním požehnáním vašich dopravních prostředků 
(od koloběžek, veteránů až po silné jednostopé 
„oře“). 
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Příští neděli 15. 4. je ve všech farnostech sbírka na pomoc při obnově do-
movů obyvatel zemí středního a blízkého východu

sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář (od božího hrobu): Zábřeh 39.976 
(25.243); Postřelmůvek 1.375 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

Postní AlmUžnA. Již tuto neděli 8. dub-
na budou v našich kostelích vybírány „postnič-
ky“ – papírové schránky, které provázely naše 
postní snažení v odříkání ve prospěch druhých. 
O tom, komu pomoci, se můžete poradit s kně-
zem, popř. s někým z pastorační rady farnosti, 
ve společenství. Jeho jméno a kontakt pak může-
te přidat do postní kasičky. Nezapomínejme ani 
na modlitbu za tyto potřebné. Schránky můžete 
nosit také po celý následující týden přímo na re-

cepci Charity Zábřeh (Žižkova 15). Na tyto, prosím poznačte, z jaké farnosti kasička je, ať 
její výtěžek správně zaevidujeme. Děkujeme.

mAteriÁlní sbírKA – PŘideJte se K nÁm ve svÉ FArnosti. Začátek letošní 
jarní materiální sbírky se blíží – proběhne 20. – 21. 4. vždy od 9 do 17 hodin na již tradič-
ních místech: v Zábřeze v bývalém obchodním domě Slunce (pod domem Pod podlou-
bím) a v Mohelnici do dodávkového vozu na nám. Svobody. Můžete ale sbírku uspořádat 
také ve své domovské farnosti – umožnít tak svým méně mobilním farníkům i dalším ob-
čanům, aby i oni mohli provětrat šatníky a do sbírky přispět, aniž by museli složitě hledat 
způsob, jak věci dopravit k nám do Zábřehu či Mohelnice. Na výpomoci s propagací, ter-
mínu vyzvednutí darovaných věcí i na dalších podrobnostech se můžete předem domlu-
vit s vedoucím Dobrovolnického centra DobroDruh Tomášem Orehkem tel: 736 529 295, 
email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.

svÉPomoCnÁ sKUPinA Pro PoZŮstAlÉ. Bolest ze ztráty blíz-
kého si neseme v sobě dlouhý čas – cítíme se osamělí, máme starosti, 
co bude dál, vyrovnáváme se s mnoha pocity. Pomalu hledáme nový 
rytmus života. Nabízíme vám pomocnou ruku – setkání, kde se může-
te ze všeho vypovídat. Zveme vás ve čtvrtek 12. 4. od 16 hodin (Chari-
ta Zábřeh, Žižkova 15). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, 
zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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