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15. 4. 2018
Ročník XXV. číslo 15

3. neděle velikonoční
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, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej,
ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                                                Amen

Žl 4  Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 
1: Sk 3,13-15.17-19                                 2: 1 Jan 2,1-5a                                     Ev. Lk 24,35-48
Ordinárium: Břízovo č. 503                  příště Ebenovo č. 504

Dva učedníci 
vypravovali, 
co se jim přihodilo 
na cestě 
a jak Ježíše 
poznali 
při lámání chleba 

Lk 24,35
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česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh vás 
zve na setkání se Stanislavem Melicharem, který se podělí 
o zkušenosti a zážitky z PoUTní CeSTY koMenSkÉHo. 
Setkání se uskuteční v úterý 17. dubna v 18.00 ve Farním 
sboru českobratrské církve evangelické, U vodárny 2.
Odkaz Komenského života a díla je stále živý. Prokázaly to i zá-
žitky z Poutní cesty, kterou jsme s přáteli absolvovali od červen-
ce 2013 do února 2015 na trase dlouhé přes 600 km od Uherské-
ho 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 doplně-
né o bohatou fotodokumentaci.  
Stanislav Melichar

děkanáTní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 18. března. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

Po skončení večerní mše svaté v pátek 20. dubna jste zváni na adoraci s přímluvnou 
modlitbou.  P. Radek Maláč

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

MaTeŘSkÉ a rodinnÉ CenTrUM HníZdo zve rodiny ke spo-
lečnému víkendu na skautské základně v Domašově u Olomouce od  25. 
do 27. května 2018. Tématem a společně připraveným programem bu-
dou důležité události naší historie aneb „Cestujeme časem do naší histo-
rie“. Bližší informace naleznete na webu www.hnizdozabreh.cz. 

POZVÁNÍ DO HNÍZDA. V úterý 17. dubna v 9.30 hod. vás zveme na besedu s Bc. Tere-
zou Tillovou „Pohled do světa neslyšících“. 

Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční 
„PoUŤ MÉdií v rUkoU kŘeSŤanŮ“ v sobotu 12. května 
2018 – tentokrát na Velehrad. Poutní mše svatá začíná v 11.00 
hodin, celebruje biskup Josef Nuzík. 

Více na www.proglas.cz/pout2018.
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PUTování S MeToděJeM
Stejně jako v minulých letech připravuje i letos Spolek Metoděj na 
prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdále-
nějšího okolí. Už teď je možno se těšit na červencový výlet do Krnova 
a na Cvilín, připravovaný na středu 11. července, nebo na výlet na Ko-
kořínsko (14. 7.). Velký zájem lze předpokládat o výlet do Prahy s ex-
kurzí pražského letiště (18. 7.), či do jihlavské ZOO plánovaný na so-
botu 21. července. 
V srpnu pak bude cyklus pokračovat v sobotu 11. 8. výletem do Jimra-
mova a na hrad Svojanov a ve středu 15. 8. výletem do Nové Paky a na 
hrad Pecka. Cyklus uzavře ve středu 22. 8. výlet do Nymburka s návště-
vou zámku Loučeň.
Jakousi „předehrou“ k tomuto prázdninovému cyklu bude v sobotu 9. 
června výlet na zámky Konopiště a Jemniště. 
Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již 
také případní zájemci mohou průběžně hlásit.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

vÝroční členSká SCHŮZe SPolkU MeToděJ
výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává 
dle platných stanov na úterý 17. dubna 
2018 výroční členskou schůzi. 
Začátek v  16.30 hodin v Katolickém 

domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2017, plán činnosti na rok 2018 
a další. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale 
i všechny své příznivce a dobrodince. 

Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek - předseda

naděJe Pro kniHU!
Máte doma přebytečné knihy, ale je vám líto je vyhodit? Darujte 
je na užitečné projekty! Knihy budou dle stavu použity na tyto 
projekty: Farní knihovna (Farní centrum u sv. Jiří)  /  veřejná 
miniknihovna  /  Zkušební projekt kniha do vlaku

Knihy přebíráme každou neděli od 9.00 do 9.30 hod. na faře 
v Moravičanech. Kontakt: 731 324 117  

Společenství mladých z Moravičan

ŘíMSkokaToliCká FarnoST nová Hradečná
pořádá ve dnech 28. – 29. 4. 2018 FARNÍ JARNÍ POUŤ ke 100. výročí vzniku Českoslo-
venska a roku evangelizace do ŽiTavY a JaBlonnÉHo v PodJeŠTědí. 
Cena 1.600 Kč (v ceně: doprava, ubytování, pojištění, vstupné na Velké i Malé postní plát-
no, vstupné do mlýna a na zámek Lemberk). 

Přihlášky: Mgr. Lada a Magdaléna Kučerovy, tel.: 777 905 254
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Převoz těla kardinála Josefa Berana z vatikánu do Prahy se uskuteční 
už 20. dubna. kardinál dominik duka oP tak ve spolupráci s vládou 
a dalšími institucemi plní poslední přání svého předchůdce proná-
sledovaného komunistickým režimem.
„Bude to vlastně pohřeb pražského arcibiskupa v jeho diecézi. 
Byla to jeho rodina, která projevila pevný záměr, že je třeba 
splnit jeho poslední přání, které je napsáno v jeho závěti –  být 
pohřben v katedrále a nebude-li to možné, tak v hrobě rodi-
čů,“ vysvětluje kardinál Dominik Duka OP. 
Jak říká, čeští poutníci do Věčného města byli hrdí na to, že 
kardinál Beran nalezl místo odpočinku ve svatopetrské ba-
zilice. Bylo to však proto, že komunistická moc mu zabrá-
nila vrátit se do vlasti živému i mrtvému. „Tuto zlovolnost 
můžeme napravit,“ zdůrazňuje.
Uložení někdejšího pražského arcibiskupa pojal jeho ná-
stupce na svatovojtěšském stolci také jako jednu ze symbo-
lických součástí dostavby katedrály. „V její zadní části bude 
umístěn pomník – sousoší sv. Vojtěcha od Karly Žákové. Byl 
to právě kardinál Beran, velký ctitel tohoto světce, kdo umís-
til model tohoto sousoší do katedrály. Stal se kultovním mís-
tem, mše svaté u něj sloužili význační kněží naší církve, ale 
posléze byl odstraněn,“ připomíná Dominik Duka. Svědectví života Josefa Berana podle 
něj promlouvá i do současné situace, kdy komunisté, kteří jej vyhnali ze země a ani ho tu 
nedovolili pohřbít, hrají v politice opět významnější roli – mají se stát tichým společní-
kem sestavované vlády.
„Jeho symbolický návrat do této naší situace není náhoda, ale je to Boží řeč. Tak jsem se to 
naučil od Yvese Cognara – Bůh nemluví jenom v Písmu, ale i v událostech,“ říká kardinál 
Duka s odkazem na francouzského dominikána a teologa. „Jsem přesvědčený, že návrat 
kardinála Berana do katedrály je jednou z nejvýznačnějších událostí posledních desetiletí. 
Ve stejný den, kdy vyjde průvod s jeho tělem ze strahovského kláštera, z místa jeho poslední 
svobodné promluvy, do svatovítské katedrály, bude se konat sjezd současných komunistů. I to 
je velmi symbolické,“ uzavírá Dominik Duka. 

 (více v Katolickém týdeníku č. 15 na stránkách 2, 4, 5, 8 a v diecézní příloze) 

rePaTriaCe kardinála JoSeFa Berana – ProGraM 
Pátek 20. dubna: v 18.00 kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích, od 19.00 hod. uctění památky kar-
dinála Berana; 20.15 bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově – modlitební vigilie. 
Sobota 21. dubna: v 10.00 procesí s ostatky z baziliky na Strahově do katedrály sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha, v 11.00 slavnostní mši svatou celebruje Mons. Dominik kardinál Duka. Po 
mši svaté bude rakev s ostatky vystavena veřejné úctě až do pondělí 23. dubna, kdy bude 
po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hod. uložena v nově zřízeném sarkofágu. 

Více informací o životě, díle a beatifikačním procesu kardinála Josefa Berana je možné zís-
kat na oficiálním webu www.kardinaljosefberan.cz.
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ZaSvěCení FarnoSTí Panně Marii
Plenární zasedání čBk doporučilo zasvětit naše farnosti 
Panně Marii.
V linii zasvěcení, ke kterému nás pozvala Panna Maria při zje-
vení ve Fatimě (1917) došlo k zasvěcení světa, následně naší 
země a po národní pouti do Fatimy všech diecézí Čech a Mo-
ravy. 
Arcibiskup Jan Graubner doporučuje, aby farnosti byly zasvě-
ceny Panně Marii koncem května, po přípravné fázi během 
mariánského měsíce. 
v zábřežské farnosti se tak stane v neděli 27. května při ne-
dělní mši svaté v 8.30 hod.                                 P. Radek Maláč 

TÝden ModliTeB Za dUCHovní Povolání
ve dnech 16. – 22. dubna 2018 probíhá Tý-
den modliteb za duchovní povolání, který je 
završen v neděli Dobrého pastýře (4. neděle 
velikonoční). 
Svatý Jan Bosco řekl: „Když mluvím s mladý-
mi, nevěřím, že by mohli hledat vzácnější per-
lu, než je poznání jejich životního povolání.“

Modleme se tedy na tento důležitý úmysl, neboť jde o budoucnost nejen mnoha mladých 
lidí, ale v důsledku i o budoucnost lidského společenství.  red.

  

červenovodsko            červenovodsko

Sbírky z neděle 8. dubna: Jakubovice 873; Písařov 809; Červená Voda 3.031 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov 

farnosti  spravované  z klášterce

Sbírky z neděle 8. dubna: Klášterec 1.000; Svébohov 2.400; Jedlí 2.400 Kč.
Vyšehoří z 1. dubna na kněžský seminář 1.330 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

SenioŘi se sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svébohově ve středu 18. 
dubna v 19.00 (!) hod.  Marie Šanovcová 

PoZvánka na konCerT. Kruh přátel hudby Svébohov vás zve v pátek 
20. dubna v 19.00 hod. do zasedací místnosti obecního domu na koncert sou-
boru kallioPÉ Trio PraGUe. Vstupné dobrovolné. 
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 8. dubna byla v Lošticích 2.764 a v Moravičanech 4.542 Kč.
 Příští neděli je v Moravičanech hodová sbírka na Misijní Společnost sv. Vincence
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM
  Příprava dětí na první svaté přijímání je ve středu v 19.00 na faře v Lošticích. 
  PŘíŠTí TÝden váS ZveMe do Moravičan na HodY 
 Sobota 21. dubna 
 12.00 – 17.15 hod. adorace 
 17.30 – mládežnická mše svatá s Jiřinkami
 19.00 – Sokolovna: divadelní představení „Nízkotučný život“, 
               hraje Jednota divadelních ochotníků Loštice 
neděle 22. dubna 
   8.00 – hodovou mši za rodáky doprovodí schola SCHOLALE z Lesnice 
 14.00 – country odpoledne za Sokolovnou 

  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.

Ohlášky
Veronika Náplavová z Loštic a Ladislav Fica z Nových Zámkov SK

hodlají uzavřít manželství v kostele sv. Prokopa v Lošticích
v sobotu 21. dubna ve 13.00 hod. Zahrňme je do svých modliteb.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 8. dubna: Cotkytle 253; Štíty 1.500; Horní Studénky 870 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Sbírka na opravy ve Štítech a ve farnostech spravovaných ze Štítů bude v neděli 22. 4. 
2018

ve čTvrTek 19. dUBna Je ve ŠTíTeCH adorační den FarnoSTi. 
Výstav Nejsvětější svátosti od 14.00 hod., v 17.45  bude zakončení adorace a mše svatá 
v 18.00 hod. Farníci se mohou zapisovat na seznam adorujících vzadu v kostele.

V neděli 22. dubna bude ve Štítech po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na 2. 
čtvrtletí.   P. Jacek Brończyk
 

Ohlášky
V sobotu 21. dubna v kapli v Crhově přijmou svátost manželství 

David Opravil a Kateřina Švédová ze Zábřeha 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z 25. 3. – 8. 4.: 
Mohelnice – 25. března 4.085, 30. března 6.867, 1. dubna (na kněžský seminář) 7.626, 
2. dubna 2.072, 8. dubna 6.105; 
Úsov – 25. března 1.939, 30. března 2.696,  1. dubna (kněžský seminář) 2.210, 2. dubna 
360, 8. dubna 833; 
Studená loučka – 25. března 690, 30. března 2.709,  1. dubna (kněžský seminář) 620, 
2. dubna 300, 8. dubna 412 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

v úterý 24. dubna ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

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. 

      postřelmovsko    postřelmovsko

Sbírky z neděle 1. dubna na kněžský seminář: Postřelmov 7.850 Kč, Chromeč 7.000 Kč, 
Sudkov 1.030 Kč, Lesnice 5.198 Kč, Dlouhomilov 1.185 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 8. dubna: Lubník 2.120; Tatenice 1.140; Hoštejn 1.600 + 1.000 dar; Kosov 
600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole       farnost zvole

Sbírky z neděle 8. dubna byla ve Zvoli 4.560 a v Jestřebí 3.380 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. František Eliáš  
 

 V neděli 22. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Po-
bučí. 

MaleTín. Tuto neděli 15. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mi-
kuláše. 
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Tuto neděli 15. 4. je ve všech farnostech sbírka na pomoc při obnově 
domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu
Sbírky z neděle 8. dubna: 
Zábřeh 13.209 + dar na misie 300 Kč, na potřeby farnosti 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

darY na lePrU: ze Zábřeha byla dne 6. 4. 2018 odeslána částka 3.100 Kč. Všem dár-
cům „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

klUB o PáTÉ. SOREHA – sociální rehabilitace pro lidi s duševním 
onemocněním zve všechny, které téma psychického onemocnění zají-
má, na čtvrté tematické setkání. Proběhne v úterý 17. 4. 2018 od 15.00 
hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15). Tématem 
„Závislosti a poruchy osobnosti“ vás provede Mgr. Petra Tošnerová. 
Bližší informace podá: Simona Drlíková, tel: 735 764 444, email: soci-
alni.rehabilitace@charitazabreh.cz

MaTeriální SBírka – JiŽ PŘíŠTí TÝden. Avizovaná sbírka pro-
běhne již nadcházející pátek a sobotu 20. a 21. dubna, vždy od 9.00 do 
17.00 hodin na tradičních místech: v Zábřeze v bývalém obchodním 
domě Slunce (pod domem Pod podloubím) a v Mohelnici do dodávko-
vého vozu na nám. Svobody. Můžete ale sbírku uspořádat také ve své do-
movské farnosti – umožnit tak svým méně mobilním farníkům i dalším 
občanům, 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 výpo-
moci s propagací, termínu vyzvednutí darovaných věcí i na dalších podrobnostech se mů-
žete předem domluvit s vedoucím Dobrovolnického centra DobroDruh Tomášem Oreh-
kem tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.

Dceřiný sociální podnik REPARTO hledá mezi lidmi se zdravotním postižením 
(i s invalidním 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
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