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31. 3. 2019
Ročník XXVI. číslo 13

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ (radostná)
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 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

Žl 34

Okuste a vizte,
jak je Hospodin dobrý
1: Joz 5,9a.10-12 2: 
2 Kor 5,17-21
Ev. Lk 15,1-3.11-32
Ordinárium: latinské č. 509 
příště Olejníkovo č. 502

Hodujme a veselme se, 
protože tento můj syn 
byl mrtev, a zase žije, 
byl ztracen, a zase je nalezen.

Lk 3,32
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Z POSTNÍCH KAPEK
Dt 4,32-35 - Kristus je milován Otcem a touto láskou miluje nás. Nezačíná od sebe, nýbrž 
od Otce. Naše skutky často ztroskotávají, protože začínáme sami od sebe a nikoli od vděč-
nosti. A kdo začíná od sebe, kam dojde? Kdo začíná od sebe, dochází k sobě! Je neschopen 
cesty. Křesťanský život je především vděčná odpověď štědrému Otci. Křesťané, kteří jenom 
plní „povinnosti“, prokazují, že osobně nezakusili onoho Boha, který je „náš“. 

 papež František z kázání o Desateru 
(homilie sv. otce najdete na www.radiovaticana.cz)

SVÁTOST SMÍŘENÍ- PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE 
  O prvním pátku v měsíci 5. dubna od 15.00 hod. můžete přistoupit v kostele sv. Barto-
loměje v Zábřeze ke svátosti smíření. 

  ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 
Pondělí 15. dubna 
 7.30-10.30 hod.      – P. Kristián Libant CM, P. František Honíšek CM 
                                     P. Władysław Mach SDS, P. Radek Maláč 
 10.30 – 13.30 hod. – P. Vladimír Jahn 
 10.30 – 13.00 hod. – P. František Eliáš
 13.00 – 14.00 hod. – P. Bohuslav Směšný 
 14.00 – 16.00 hod. – P. Jaroslav Šíma, P. Petr Souček
 15.00 – 17.00 hod. – P. Ján Jakubovič CM, P. Jaroslav Přibyl 
 17.00 – 18.30 hod. – P. Vitalij Molokov, P. Jacek Brończyk 

 Sobota 6. dubna je první sobotou v měsíci, mše svatá v 7.00 hod. 

PAŠIJE – HUDEBNÍ PÁSMO – KULTURNÍ DŮM ZÁBŘEH 
Středa 17. dubna, 19.00 hod. Účinkuje smíšený sbor, rocková kapela, komorní orchestr. 
Vstupenky v předprodeji na www.kulturak.info. Vstupné 150 a 170 Kč.
Autorkou Pašijí je Jaruška Beková z AC Kroměříž.
Z rozhovoru s autorkou (více na www.apostolskacirkev.cz/623-projekt-pasije-2016).
 Mohla bys čtenářům přiblížit, kdy se zrodila myšlenka tohoto představení?
Asi tak před 15 lety. Tehdy jsem se zamýšlela nad evangeliem Jana a snažila se vžít do toho, 
jak se cítili lidé, kteří byli součástí velkého 
Ježíšova příběhu. Asi stěžejní pro mě bylo, 
co musela prožívat Ježíšova matka Marie 
– to byla i jedna z prvních písní, které 
vznikly. Jaké to bylo, stát pod křížem a dí-
vat se, jak jí umírá syn. Druhou byla pís-
nička Vjezd do Jeruzaléma, a to už se mi 
v hlavě začal skládat celý příběh a rodi-
la se ohromná touha složit něco většího... 

 Pořádají křesťanské církve v Zábřeze 
pod záštitou starosty 
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO 
CHYSTÁME SE NA VELIKONOCE 

2. 4. – 9.30  Výživa u dětí aneb jak na to, beseda
9. 4. – 9.30  Velikonoce v rodině, beseda s Mgr. Marií Hojgrovou
16. 4. – 9.30  Jak usnadnit dětem vstup do mateřské školy, 
 beseda s Mgr. Bronislavou Karafiátovou
17. 4. – 15.30  Pleteme pomlázky, přijďte i vy 
 (materiál na pletení je v Hnízdě zajištěn) 
21. 4. – 10.00  Pleteme pomlázky, přijďte i vy 
 (materiál na pletení je v Hnízdě zajištěn)

KATOLICKÝ DŮM – SPOLEK METODĚJ
 PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. 
Stejně jako v minulých letech připravuje i letos Spolek Metoděj na prázdninové měsíce 
cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Už teď je možno se těšit na 
červencový výlet do Valtic připravovaný na středu 10. 7., nebo výlet na Tiské pískovcové 
stěny (20. 7.). Velký zájem lze předpokládat o výlet na bájnou horu Říp (27. 7). V srpnu 
pak bude cyklus pokračovat v sobotu 10. 8. výletem do skanzenu Veselý kopec a „pekla“ 
v obci Čertovina a v sobotu 17. 8. pak výletem do Slou-
pu v Čechách. Cyklus uzavře ve středu 28. 8. výlet do 
Prahy s prohlídkou historické čistírny odpadních vod a 
Národního divadla.
Jakousi „předehrou“ k tomuto  prázdninovému cyklu 
bude v sobotu 15. června výlet na hrad Pernštejn. Bližší 
informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. 
Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.

 HAITI 10 LET POTÉ. 
Zábřežská farnost je dlouhodobým podporovatelem 
rozvojových aktivit na Haiti. Nedávno se z pracovní ná-
vštěvy této nejchudší země západní polokoule vrátil zá-
břežský lékař MUDr. Josef Marada. 
Ve čtvrtek 11. dubna se v Katolickém domě tento, „lé-
kař bez hranic“ podělí o své prožitky a poznatky z  po-
slední misijní návštěvy. Začátek v 18.30 hodin. 
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na rozvojové projekty satelitní farnosti v 
Baie de Henne.
Také sbírky z neděle 14. dubna budou v Zábřeze určeny pro farnost Baie de Henne. 

OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 6. dubna v  Katolickém domě v Zábřeze TUR-
NAJ VE STOLNÍM TENISE. Určeno pro hráče všech věkových kategorií. Neregistrovaní 
(včetně dětí) od 7.30 hod., registrovaní od 14.00. Startovací poplatek 50 Kč. Přihlášky do 
4. 4. můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je odevzdat na recepci Chari-
ty Zábřeh.  Jana Kubíčková, 605 536 270
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AD MEMORANDUM
 Katolický dům v Zábřeze navštívila v pondělí 25. 3. 2019 MUDr. 
Marie Svatošová a posluchači zaplnili velký sál stejně, jako když přije-
la v roce 2006 na pozvání České křesťanské akademie Zábřeh. Sjeli se 
i zaměstnanci a dobrovolníci Charity Zábřeh, která má nezastupitelné 
místo na Zábřežsku. 
 Možná bude někoho zajímat, kde jsou kořeny této bohulibé čin-
nosti?
V roce 1945 byla v Zábřeze a taktéž v mnoha farnostech tehdejšího okresu Zábřeh 
ustavena farní Charita. Na to byla ustavena Okresní Charita. Ta se stala zřizovatelkou 
Studentského domova. Farní Charita Zábřeh získala zdravotní sestru pro pečovatel-
skou službu a plně hradila náklady s tím spojené. Farní Charita Zábřeh měla tehdy ko-
lem 1.000 registrovaných členů.
 Taktéž v roce 1945 bylo zapotřebí postarat se o studenty zdejšího gymnázia. In-
flačních peněz bylo dost, nikdo nechtěl studující vzít na byt. Tato okolnost by byla 
znemožnila studium žáků z pohraničí. Byl však získán jeden celý dům a v druhém 
domě jedno patro Brassovy vily, proti Brassově továrně, později zvané Perla v ul. 28. 
října. Tehdejší profesor náboženství na gymnáziu Zábřeh, P. ThDr. Vojtěch Martinů 
dal podnět k celé akci za pomoci svého spolužáka ze studií, (vysvěceni v roce 1935) 
t. č. místního duchovního správce P. Stanislava Sedláka. Zmíněný profesor získal 
100.000 Kčs z Ministerstva školství a vybavení pro vývařovnu z prostředků UNRY, 
(UNRA byla mezinárodní organizace, založená v roce 1943 na základě Washington-
ské dohody. Jejím účelem bylo plánovat, koordinovat, spravovat, nebo zajišťovat po-
moc obětem II. světové války). Tím bylo umožněno také stravování nových přícho-
zích zaměstnanců na úřadech a v podnicích po tzv. odsunu Němců, do doby, než zde 
získali byty a mohli přivést i rodiny. Hned v prvém měsíci, tj. září 1945 se vařilo pro 
100 strávníků.
 Před letními prázdninami 1946 bylo oznámeno z podniku PERLA, že dávají Farní 
Charitě Zábřeh výpověď, poněvadž ve zmíněných budovách v ul. 28. října chtějí zřídit 
podnikový internát.
 Naskytla se možnost koupit od místní Záložny budovu na Žižkově ul. č. 15. Tato 
budova byla adaptována pro ubytování studentů, kancelář Okresní Charity Zábřeh a 
stravovnu. Budova byla zakoupena za 250.000 Kčs a celou sumu uhradili kněží, půso-
bící na okrese Zábřeh.
 V plánu bylo postavit v  Zábřeze Charitní dům se sociálními službami. Komunis-
tický puč v únoru 1948 zrušil všechny plány, a tak se záměr neuskutečnil… Vývařovnu 
vedly však dál po stránce administrativní vedoucí domácnosti P. ThDr. Vojtěcha Mar-
tinů a jeho sestra MUDr. Borovičková. Tak se stalo i po převzetí Okresním národním 
výborem v Zábřeze. Počet strávníků dosáhl až čísla 500. Vedoucí, tehdy tzv. závodní jí-
delny (bezplatná pracovnice Charity) dostala zvláštní uznání od Krajského národního 
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výboru jako nejlepší v Severomoravském kraji. Majetkoprávní osudy Charity P. ThDr. 
Vojtěchu Martinů po roce 1948 již nebyly známy, poněvadž změnil působiště.
 V  letech 1948-1950 byl profesorem fundamentální teologie a dogmatiky na 
diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích a stal se tajným zástupcem gene-
rálního vikáře v Litoměřicích. 21. 10. 1954 byl státní mocí zatčen a následně odsou-
zen za tzv. velezradu na 8 let odnětí svobody. Komunistickým režimem byl vězněn 
do roku 1960.
 V roce 1991 objevil vedoucí Odboru sociálních věcí na Městském úřadě Zábřeh 
pan Jan Zíka v novinách, že dům na Žižkově ul. č. 15, kde sídlilo Oděvní družstvo, je 
na prodej za 3 mil. Kčs. Neodkladně byla zahájena jednání k získání domu, kde dříve 
působila Farní Charita Zábřeh se strategickou polohou v blízkosti děkanského chrámu 
sv. Bartoloměje. S argumentací, že budoucí Charita Zábřeh bude sloužit nejen pro oby-
vatele Zábřeha, ale i celého okolí, rozhodlo okresní shromáždění zástupců obcí okresu 
Šumperk o úhradě zmíněné částky z okresního rozpočtu. Dům pro budoucí Charitu 
Zábřeh byl zachráněn. Dne 5. prosince 1991 jsme na radnici seznámili s naším plánem 
tehdy pomocného biskupa Jana Graubnera a 1. dubna 1992 zahájila Charita Zábřeh 
svoji činnost.
 Volně zpracováno dle písemného svědectví P. ThDr. Vojtěcha Martinů, 
 *30. 9. 1911, +4. 7. 1995.  Ing. Mgr. František Srovnal 26. března 2019

PLETENÍ OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LEPROU 
Pokud se chcete zapojit, případně už jste se hlásili, můžete si materiál vyzvednout na faře 
v Zábřeze. Lze také použít bílou přízi značky Sněhurka, ale je dražší. 
Pletení organizuje občanské sdružení Omega plus  Kyjov, my se připojíme přes arcidiecéz-
ní knihovnu Olomouc. Klubíčka je nutné zaplatit, jedno stojí 50 Kč (špulky bude třeba 
vracet). 
Pleteme na jehlicích 2,5 lícovou i rubovou stranu hladce, na 25 nebo 30 ok včetně kraj-
ních, 275 vroubků, celý obvaz by neměl být delší než 1,5 m. 
Pokud nejste zrovna zručný pletař/pletařka a chcete pomoci nemocným v  leprosáriích, 
můžete přispět na dopravu. Jen jeden balík s 350 obvazy, posílaný do Ugandy, stojí dva ti-
síce korun a dopravné hradí výhradně sponzoři. 

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 323; Jakubovice 585; Písařov 
1.493; Červená Voda 2.568 Kč.   
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

K pobožnosti  pěší křížové cesty se sejdeme na Křížové hoře v neděli 7. dubna. 
Sraz v 15.00 hod. na rozcestí nad Šanovem. Postní úmysl bude mít každý svůj vlastní.

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ. Farníci z Červené Vody chválí nápad střídání postních 
kazatelů ve farnostech. Moc si to užíváme a děkujeme.                 farníci
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 24. března: Klášterec 1.400; Svébohov 2.000; Jedlí 1.900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
Svébohov – první sobota v měsíci 6. dubna, mše svatá v 7.15 hod. 

POSTŘELMOVSKO             POSTŘELMOVSKO

SBÍRKY 
  V neděli 7. dubna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici 
 (minule 2.466 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.150 Kč).
  Při mimořádné sbírce na odvod arcidiecézi se vybralo: v Postřelmově 12.080 Kč, 
 v Chromči 7.830 Kč, v Sudkově 810 Kč, v Lesnici 7.282 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimílr Jahn 

  Tichá adorace a možnost sv. zpovědi před prvním pátkem bude v dubnu: 
 ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, 
 v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
  MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI BUDE:
  ve středu 10. 4. v Leštině od 16.30, ve čtvrtek 11. 4. v Chromči od 17.00, 
 v pátek 12. 4. v Postřelmově od 15.30, v úterý 16. 4. v Lesnici od 16.30 a ve středu 17. 4.  
 v Postřelmově od 15.30 hodin bude cizí zpovědník.
  O první sobotě v dubnu,  6. 4., bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše sv. ke cti 
Panny Marie v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. března: Štíty 1.430; Cotkytle 751; Horní Studénky nenahlášeno. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
 

ŠTÍTY
  Ve čtvrtek 4. dubna v 10.00 hod. bude mše svatá v Domově důchodců
  V pátek 5. dubna v 17.00 hod. adorace, v 18.00 hod. mše svatá
  V sobotu 6. dubna v 8.00 hod. MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO 
  V neděli 7. dubna po mši svaté povedou pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY biřmovanci, 

děti a mládež 
  Ve středu 10. dubna od 15.30 hod. PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ, zpovídá 
 P. Vladimír Jahn  P. Jacek Brończyk

 FARNOST HORNÍ STUDÉNKY 
  Ve čtvrtek 4. dubna v 16.00 hod. mše svatá k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
  Ve čtvrtek 11. dubna od 15.00 hod. ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
  COTKYTLE - v neděli 14. dubna bude zpovídání před Velikonocemi po mši sv. 
 v 11.00 hod.  P. Jacek Brończyk
  Zveme všechny v neděli 7. dubna na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY.  Půjdeme z Hor-

ních Studének na Olšanské hory.  
 Sraz je ve 14.30 hod. před kostelem.  farníci 
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FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 24. března: Hoštejn 1.220; Lubník 1.080; Tatenice 1.660; Kosov 620 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 24. března ve výši 5.390 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Každou první neděli v měsíci bude sbírka věnována na opravy kostela a farního domu. 
Nyní budeme vybírat až do odvolání přímo na opravu nakloněného kříže na věži kos-
tela. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  
  P. František Eliáš a pastorační rada farnosti

POUŤ NA SLOVENSKO 7. – 9. června 2019
Navštívíme farnost Žákovce, působiště kněze Mariana Kuffy, Levoču a Spišskou Kapitulu. 
Několik míst je ještě volných. 
Cena 1.300 zahrnuje cestu autobusem a ubytování. Stravování ve vlastní režii, s sebou 
Eura na osobní potřebu. Hlásit se můžete u Františka Deutsche tel. 737 440 891 nebo 
e-mail franta.deutsch@seznam.cz. Cena splatná při přihlášení.

PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA 
Pokud budete mít ještě zájem o řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa 
v Maletíně, můžete si ho objednat. Větrná kalamita vyvrátila další stromy. Po zpracování 
bude řezivo připraveno na pile v Postřelmůvku. P. František Eliáš 731 626 500 

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude mimořádně slavena tuto neděli 
31. března v 15.00 hod.  P. František Eliáš

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 24. března: Loštice 3.034; Moravičany 1.744 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM
LOŠTICE
  Příští neděli 7. dubna v 17.00 hod. bude slavena mše svatá v Pavlově
  V pondělí 1. dubna bude v Lošticích slavena mše svatá v 7.30 hod., v úterý mše svatá 

nebude, pojedeme do Olomouce na kněžský den
  K nemocným se svatým přijímáním přijdeme ve čtvrtek 4. dubna dopoledne
  Ve středu a v neděli při mších svatých bude 2. a 3. skrutinium  katechumenky, která 

bude o Velikonocích pokřtěna
PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ
  V Moravičanech ve čtvrtek 11. dubna od 16.30 hod. zpovídá otec Petr Souček
  V Lošticích v pátek 12. dubna od 15.00 hod. zpovídá otec Metoděj Hofman
 Každoroční svěcení křížů bude na Květnou neděli během mše svaté.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 24. března: Zábřeh 14.222; Rovensko 501 Kč. 
Pokladnička – rekonstrukce „Devítky“: 287 Kč; dar na Proglas 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

MATERIÁLNÍ SBÍRKA. Šatstvo, obuv, lůžkoviny, nádobí, domá-
cí potřeby, malé funkční elektrospotřebiče a hračky bude zábřežská 
CHARITA přijímat pouze ve dnech 5. – 6. dubna 2019. Darované věci 
budou sbírány v pátek i v sobotu v době od 9 do 17 hodin. Sběrným 
místem jsou již známá zázemí: v Zábřehu přízemí objektu bývalé-
ho obchodního domu Slunce (Žižkova 235/5, pod Muzeem - Do-
mem Pod Podloubím); v Mohelnici dodávkový automobil zaparko-
vaný na náměstí před kulturním domem.

Budete-li se chtít ke sbírce ve své farnosti či obci připojit, spolupracovat na jejím pro-
vedení a rozšířit počet našich sběrných míst, kontaktujte prosím vedoucího Dobro-
volnického centra DobroDruh Tomáše Orehka, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@
charitazabreh.cz. Vybavíme Vás potřebnými informacemi, pomůžeme s propagací a 
vysbírané věci si odvezeme. Děkujeme.

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT. Zveme vás v neděli 14. dubna ve 14.30 hod. do zábřež-
ského kostela sv. Barbory na třetí VZPOMÍNKOVÝ KONCERT věnovaný památce 
pacientů, které jsme doprovázeli. Během koncertu vám bude představena Kniha ži-
vých. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. 

ZVEME VÁS NA POUŤ PO 390 FARNOSTECH – BĚHEM POUHÉHO JEDNO-
HO DNE. Zdá se vám tento nápad nemožný a neproveditelný? Ano, fyzicky to mož-
né opravdu není. My vás ale zveme na pouť MODLITEBNÍ. V modlitbě můžete bě-
hem jediného dne navštívit všechny farnosti, ve kterých bude o Velikonocích zapálen 
paškál vyrobený v palonínské dílně sociálního podniku REPARTO Zábřeh s. r.o. (dce-
řiné firmy Charity Zábřeh). Prosba za farnosti, kde paškály - které vznikají prací lidí 
s postižením - hoří, jsou bonusem, který ke každé odesílané zásilce každoročně rádi a 
zdarma „přibalujeme“. 
Jak bude modlitební pouť probíhat? Přihlášený poutník do své denní modlitby zahrne 
i zmíněné farnosti (jejich konečný seznam bude uvedený na webových stránkách Cha-
rity Zábřeh). Chcete-li se zapojit a některý den velikonoční doby (případně i více dní) 
modlitbou naši aktivitu podpořit, ozvěte se pastorační asistentce Janě Skalické (email: 
pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz; tel: 736  509 431). Můžete k  této modlitební 
aktivitě povzbudit i známé, kterým sice ubývají fyzické síly, ale přesto by ještě chtěli - 
dle svých možností - někde pomoci. Děkujeme!


