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28. 4. 2019
Ročník XXVI. číslo 17

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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 
a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen 

Žl 118  Děkujte Hospodinu neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sk 5,12-16                                2: Zj 1,9-11a.12-13.17-19                              Ev. Jan 20,19-31

Ordinárium: latinské č. 509      příště Olejníkovo č. 502

„Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány 
v mém boku. Nepochybuj a věř!“                                    Jan 20,27-28
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. dubna  svátek sv. Kateřiny Sienské, 
Čtvrtek 2. května  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Středa 1. května svátek sv. Josefa, dělníka
Pátek 3. května  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze v pondělí 29. dubna v 16.30 hod. 
PASTORAČNÍ RADA se sejde v úterý 30. dubna v 18.00 hod. na Charitě.
 

ŠERÁK NA ŠERÁKU. Animátoři zvou všechny mladé, kteří se nezaleknou fyzické aktivi-
ty, na tradiční „Šerák na Šeráku“.
Ve středu 1. května 2019, odjezd vlakem ze Zábřeha v 7.31 hod. (případně ze Šumperka 
v 7.09 hod. s přestupem v Rudě nad Moravou). Návrat nejdříve o půl páté. S sebou: jídlo 
a pití na celý den, dobré boty, pláštěnku, peníze na vlak a kapesné na Kofolu (Šeráka). Na 
všechny se těšíme!   Dominika Suchá

SPOLEK METODĚJ – KATOLICKÝ DŮM
 V Zábřehu opět zacvrliká MORAVSKÝ VRABEC. Již do 
24. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, 
country a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec. Přestože 
přihlašování kapel doposud nebylo uzavřeno, tak už teď se mů-
žeme těšit na vystoupení zhruba desítky skupin. Premiérově se 
na soutěži představí např. HORIZONT Polná, JÁ NEVÍM Os-
trava, či „domácí“ zábřežské seskupení RICHARD BAKSEVANIDIS & BAND. O přízeň 

odborné poroty i publika se budou dále ucházet i kapely zná-
mé z předešlých ročníků – mimo jiné např. ARREST Bruntál, 
KUPODIVU Brno, SHODOU OKOLNOSTÍ ze Šumperka, 
MUJČASS Bruntál či JOSEF PAK TRIO Ostrava. K ozdobě 
soutěže jistě bude patřit ŠANSONIKA z Orlové – vítěz letošní 
Moravskoslezské Porty. Soutěžní klání se za podpory Města 
Zábřeh a Olomouckého kraje uskuteční v sobotu 4. května 
na zahradě Katolického domu. Moderuje držitel Zlaté Por-
ty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.

 ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 4. května 
na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Od 14.00 
hodin bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se bu-
dou moci těšit na skákací hrad, ZOO koutek, airsoftovou střelnici či bohatou tombolu. 
Zpestřením programu bude westernová show, či taneční vystoupení skupiny Old country 
dance ze Šumperka. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

POUŤ PODNIKATELŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ 
Zveme vás na 17. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, která se uskuteční na sv. 
Hostýně v neděli 12. 5. 2019. Poutní mše svatá začíná v bazilice v 10.15 hodin. Po mši sva-
té jste zváni do Jurkovičova sálu na přednášku a k degustaci vína z arcibiskupských sklepů. 
Prosíme o nahlášení účasti do 6. 5. 2019 na e-mail: info@kristyn.cz. 
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KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE
Měsíc zasvěcený Panně Marii zahájíme i uzavřeme poutní 
mší svatou u Šubrtovy kaple. O svátku sv. Josefa, ve středu 1. 
května bude mše svatá slavena v 8.00 hod. 
Ve čtvrtek 30. května v 17.30 hod. uzavřeme mariánský mě-
síc s dětmi a po skončení mše svaté si zahrajeme hry a něco 
dobrého opečeme.
 

PRVNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST v kostele sv. Barbory je 
v pondělí 6. května v 18.00 hod.
Od tohoto pondělí budou v kostele sv. Barbory bývat májové 
pobožnosti v 18.00 hod. vždy v pondělí, úterý a ve středu (kro-
mě 8. května). 
8. května v 8.00 hod., o svátku Panny Marie Prostřednice všech 
milostí, bude mše svatá v kostele sv. Bartoloměje zakončená 
Loretánskými litaniemi, večerní májová nebude.

MODLITBY ZA DÉŠŤ
Modlit za déšť se budeme u Šubrtovy kaple ve středu 1. května po skončení mše svaté. 
K modlitbám za déšť se u Šubrtovy kaple opět sejdeme další středu 8. května v 18.00 
hod. večer. 

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 3. 5. – od 15.00 hod. možnost svátosti smíření. 

 PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI 4. 5., mše svatá v 7.00 hod. 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE
30. 4. – 9.30 hod. Správná manipulace od narození až do 1. narozenin, 

fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO LUCINKU - PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM. 
 V neděli 14. dubna 2019 se uskutečnil v sále kulturního domu v Rohli charitativní 
koncert pro Lucinku. Koncert se konal na Květnou neděli, poslední neděli před Veliko-
nocemi. V tento den se při bohoslužbě v kostele četlo Lukášovo evangelium, které mimo 
jiné popisuje utrpení Ježíše Krista cestou na Golgotu. Během této strastiplné cesty musel 
pomoci nést těžký kříž i Šimon z Kyrény. Symbolicky také při koncertu známí i neznámí 
lidé, přátelé, sousedé, lidé z blízka i zdaleka přispěli k tomu, že se vybrala nečekaně vyso-
ká finanční hotovost, která poslouží handicapované Lucince Gronychové k zaplacení spe-
ciální rehabilitace v Ostravě-Porubě. Heslem této neděle byly dvě věty: „Udělat něco pro 
druhého je velká oběť. Vykonat pro bližního dobrý skutek je čest!“  Celková částka z výtěž-
ku koncertu, která byla předána Veronice Jakobové, mamince Lucinky, činila 67.802 Kč. 
Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.  MUDr. Antonín Kutálek
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NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍM PRO KŘESŤANA JE PÝCHA
Papež František se zaměřil na další prosbu modlitby Otčenáš: odpusť nám naše viny. 

„Otče, měj s námi slitování, neboť i ten 
´nejsvatější´ mezi námi nepřestává být 
tvým dlužníkem,“ uvedl Svatý otec ve 
svém 12. zamyšlení nad modlitbou Otče-
náš, která byla věnována prosbě:  „odpusť 
nám naše viny“.
Odpuštění potřebujeme každý den
 Modlitba vstupuje do našich vztahů 
s druhými a stejně tak, jako potřebujeme 
chléb, o který jsme Pána žádali v předchozí prosbě, tak potřebujeme i odpuštění. Každý 
den. Křesťan, který se modlí, prosí Boha především o to, aby mu byly odpuštěny jeho 
dluhy, tj. hříchy. A i kdybychom byli dokonalí, průzrační jako křišťál a nikdy bychom se 
neodchýlili od dobrého života, stále zůstáváme dlužníky, kteří za vše vděčí Otci.“
Nebezpečím pro křesťana je pýcha
 Nejnebezpečnějším postojem křesťanského života je pýcha. Je to postoj toho, který 
se před Boha staví s tím, že s Ním má své účty v pořádku. Právě lidé, kteří si myslí, že 
jsou dokonalí, kteří kritizují druhé, jsou pyšní.
 Nikdo z nás není dokonalý, nikdo,“ zdůraznil papež a připomněl podobenství o fa-
rizeovi, jenž se cítil být dokonalý a všemi pohrdal, a celníkovi, který se se ani neodvažo-
val vstoupit do chrámu a svěřil se Božímu milosrdenství. „Pravím vám, že ten celník se 
vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 
 (Lk 18,14) Protože nebyl pyšný a znal své hranice a hříchy. 
Neviditelným hříchem je povýšenost
 Máme hříchy, které je vidět, a hříchy, které vidět nejsou, jsou skryté. A nejhorším 
z nich je povýšenost. Povýšenost může „nakazit“ i ty, kteří žijí intenzivní náboženský 
život. 
Hřích rozděluje bratrství, dává nám dojem, že jsme lepší než druzí, že jsme podobní 
Bohu. A místo toho jsme všichni před Bohem hříšníky, máme důvod, proč se bít v prsa. 
Pokud tedy chceš klamat sám sebe, řekni, že nemáš hřích.
Jsme Božími dlužníky
 Jsme dlužníky především proto, neboť jsme v tomto životě dostali mnoho: život, 
otce, matku, přátelství, krásy stvoření. I když všichni někdy procházíme těžkými dny, 
stále si musíme připomínat, že život je milost, je to zázrak, který Bůh stvořil z ničeho. 
Jsme dlužníky, protože, i když dokážeme milovat, nikdo z nás toho není schopen pou-
ze z vlastních sil. Můžeme milovat, ale s milostí Boží, pokračoval dále papež a dodal, 
že staří teologové toto nazývali „mysterium lunae“. Znamená to, že podobně jako mě-
síc, který nemá vlastní světlo a reflektuje světlo slunce, ani my nemáme vlastní světlo, 
ale odrážíme Boží milost, která je světlem Boha.
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 Jestliže tedy miluješ někoho, je to proto, že někdo blízko tebe v tobě probudil lásku, 
abys pochopil, že v tom spočívá smysl existence. Odpouštíme, protože nám bylo odpuš-
těno. 
 Pokud nasloucháme příběhu člověka, který udělal chybu, byl ve vězení, byl odsou-
zen, bral drogy... klademe si otázku, kdo by měl být obviněn za jeho chyby? Jenom jeho 
svědomí nebo nenávist a opouštění, které si člověk nese sebou? Toto je „tajemství mě-
síce“: milujeme především proto, že jsme byli milováni, odpouštíme, protože nám bylo 
odpuštěno. A pokud někdo nebyl osvícen světlem slunce, stane se chladným, jako zimní 
krajina.
 Žijeme v „řetězu lásky“, která nás předchází. Nikdo z nás nemiluje Boha tolik, jak 
On miloval nás. Stačí se postavit před kříž, abychom pochopili tento nepoměr. On nás 
miloval vždy a miluje nás jako první, uvedl Svatý otec a zakončil svoji katechezi modlit-
bou: „Pane, i ten nejvíce svatý mezi námi nepřestává být tvým dlužníkem. Pane, smiluj 
se nad námi, nade všemi!“ (Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Od 1. 4. začala možnost elektronických přihlášek, pro-
to již nyní můžeme přemýšlet o účasti. Jasný je termín 
10. – 14. 7. 2019.
Můžete se (nejlépe) již v  týdnu hlásit – hlavně kvůli 

ubytování. K tomu sledujte aktuální zprávy na http://konference.cho.cz.

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 21. dubna na kněžský seminář: Domov důchodců sv. Zdislavy 312; Jaku-
bovice 1.568; Písařov 1.976; Červená Voda 4.892 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 21. dubna na kněžský seminář a z pokladniček u Božího hrobu: Klášte-
rec 3.000, 1.500 + pouť 2.000; Svébohov 6.000, 2.000; Jedlí 2.000, 2.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

ŠAŠULDA A SLUNÍČKO. Divadlo Václav uvádí pohádku Aloise Mikulky v sobotu 4. května 
v 18.00 hod. v kulturním domě ve Václavově.
O prvním pátku 3. května budu navštěvovat nemocné.  P. Władysław Mach SDS

POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

V neděli 5. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1.855 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.700 Kč).
  O první sobotě v květnu 4. 5. bude v Postřelmově od 9.00 hodin Večeřadlo – marián-
ská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie. 
  Ve středu 1. 5. bude biblická hodina v Postřelmově na faře od 19.30 hodin. Všichni 
jsou srdečně zváni.    P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO   LOŠTICKO   LOŠTICKO

Sbírky z neděle 21. dubna na kněžský seminář a z pokladniček u Božího hrobu: Lošti-
ce 5.231, 3.016 (na Jezulátko jsme již potřebný obnos vysbírali); Moravičany 5.898, 4.800; 
Bílá Lhota 1.890, 872 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

  Příští neděli bude mše v Pavlově slavena v 18.00 hod.
  POUŤ KE KAPLIČCE SV. JOSÉFKA A HUBERTA v Doubravě nad Moravičanami 
bude ve středu 1. května, v den památky sv. Josefa dělníka. Mše svatá u kapličky bude ve 
14.00 hod. Za nepříznivého počasí bude mše svatá slavena v kostele sv. Jiří v Moravičanech.
  Zveme děti z farnosti v sobotu 4. května 2019 na POUTNÍ VÝLET NA HOSTÝN 
s otcem Janem. Sraz je v Lošticích, nám. autobusová zastávka v 7.30 hod. nebo Moraviča-
nech nádraží 7.45 hod. Vezměte si sebou svačinu a pití. Nahlaste se u otce Jana. 
  MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ AKCE 5 DNÍ S VINCENTÍNY (CZ) pro mladé 
muže 15-25 let bude probíhat v termínu 8. 8. až 12. 8. 2019 na faře v Moravičanech.  Akci 
organizují kněží a seminaristé z Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul. Více informací 
na www.vincentini.sk.

ZVEME NA FARNÍ POUŤ DO MEDŽUGORJE – mís-
ta mimořádných milostí. Připojíme se k  pouti farnos-
ti Zábřeh. Během pouti se setkáme s jedním z vizioná-
řů, jedním z medžugorských kněží, navštívíme komunitu 
pro léčení narkomanů Cenacolo atd. V plánu je zastavit 
se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Termín: 15. 
9. - 21. 9. 2019. Cena: 2.200 Kč + 40 euro (zahrnuje do-
pravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně, stravování 
vlastní). Přihlášky jsou k vyzvednutí ve farních kostelech Loštice, Moravičany, Bílá Lhota, 
v Zábřeze a ve Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Zábřeh www.rkfza-
breh.rps. Zda jsou ještě volná místa a pro více info se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové 
(731 621 254). Vyplněné přihlášky můžete přinést na faru Loštice, nebo Zábřeh, nebo za-
slat mailem na poutnik151@seznam.cz. Do přihlášky uveďte, že jedete s farností Loštice, 
abychom znali počet našich poutníků a cestovali společným autobusem.

 
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME k 85. narozeninám a přejeme 
paní Ludmile Joklové z Moravičan 
hodně zdraví, Boží ochranu a přímluvu Panny Marie.

                                                * * *

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE. Kde je matka, je něha. A Maria nám svým mateř-
stvím ukazuje, že pokora a něha nejsou ctnosti slabých, nýbrž silných, učí nás, že není třeba 
zacházet s druhými špatně, abychom cítili svoji důležitost. A svatý věřící Boží lid ji rozpoznal 
a pozdravil jako svatou Matku Boží.  Papež František
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FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla v neděli 21. dubna sbírka na kněžský seminář ve výši 6.520 a na Svatou zemi 
se vybralo 6.310 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V rámci NOCI KOSTELŮ farnost vypraví v pátek 24. května autobus do Brna. 
Bližší informace hledejte u Františka Deutsche, katechety.
MALETÍN
Tuto neděli 28. dubna v 15.00 hod. bude v Maletíně mše svatá. Liturgii doprovodí dětský 
sbor. 

Příští neděli 5. května v 15.00 hod. na závěr mše svaté požehnáme 
všem motoristům do nadcházející sezony. Zveme všechny majitele 
jednostopých, dvoustopých i trojstopých vozidel (hadroletů), aby 
se dostavili v hojném počtu.
Mši svatou doprovodí varhanář a varhaník Petr Strakoš a jeho 
hosté.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 21. dubna na kněžský seminář a z pokladniček od Božího hrobu: Lub-
ník 4.430, 1.770; Tatenice 4.300, 1.370; Hoštejn 4.150, 1.350; Kosov 680 Kč, -. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. dubna na kněžský seminář a z pokladniček od Božího hrobu:
Štíty 2.200, 410; Cotkytle 1.381, 500; Horní Studénky 1.450, 970 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
  Ve středu 1. května v 18.00 hod. bude májová pobožnost.
  V pátek 3. května v 17.00 hod. adorace, svátost smíření, v 18.00 hod. mše svatá a má-
jová pobožnost.
  V sobotu 4. května v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo.

HORNÍ STUDÉNKY
Každé pondělí a čtvrtek budou bývat po mši svaté májové pobožnosti
Ve čtvrtek 2. května v 16.00 hod. bude slavena mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srd-
ci Ježíšovu.  P. Jacek Brończyk

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

V úterý 30. 4. 2019 ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. Více informa-
cí naleznete na www.farnostmohelnice.cz. Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

* * *
Sbor dobrovolných hasičů Králíky pořádá v sobotu 4. května u příležitosti svátku sv. Flori-
ána HASIČSKOU POUŤ na Hoře Matky Boží u Králík. Poutní mše svatá v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v 11.00 hod. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 21. dubna na kněžský seminář: 
Zábřeh 28.015; Postřelmůvek 830 Kč. Zábřeh – z kasičky u Božího hrobu 23.619, dar na 
Haiti 500 Kč, na potřeby farnosti 4.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

Již tuto neděli 28. dubna 
na svátek Božího milosr-
denství budou v  kostelích 
a kaplích našeho děkanátu 
vybírány „postničky“ – pa-
pírové schránky, které pro-

vázely naše postní snažení v odříkání si ve prospěch druhých. O tom, komu pomoci, se 
můžete poradit s knězem, popř. s někým z pastorační rady farnosti, ve společenství. Jeho 
jméno a kontakt, napsaný na lístku, pak můžete přidat do postní kasičky. Nezapomínej-
me ani na modlitbu za tyto potřebné. Schránky můžete donést a odevzdat také po celý ná-
sledující týden přímo na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 7/15, Zábřeh). Na tyto, prosím, 
poznačte, z jaké farnosti pocházejí. Děkujeme.

MATERIÁLNÍ SBÍRKA BYLA LETOS ZASE VELMI ÚSPĚŠNÁ, celkem se za oba dny 
vysbíralo něco málo více než 8 tun materiálu. K oběma tradičním městům (Zábřeh a Mo-
helnice) se letos připojily i Štíty a obec Písařov.
Část darovaných věcí jsme nabídli kolegům ze spolupracujících sociálních služeb, které ve 
městě a v regionu působí - Azylový dům pro muže a ženy; do Domova pro osamělé rodiče 
s dětmi a prostřednictvím SOS Kompas Zábřeh jsme podpořili rodiny s dětmi lůžkovina-
mi, školními aktovkami, dětskou obuví a hračkami. V regionu neupotřebitelný materiál 
byl předán k dalšímu výběru do šatní banky. Věci staré a nehodnotné byly odvezeny k dal-
šímu průmyslovému zpracování např. na textilní koberce pod silnice nebo drť do sedadel 
automobilů, popřípadě završí svou pouť ekologickou likvidací.
Na náklady spojené se sbírkou nám dárci přispěli částkou 4.455 Kč. Za zapojení moc 
děkujeme jak dárcům, tak i dobrovolníkům, kteří nám pomohli s provozem sběrných 
míst. Předpokládáme, že další materiální sbírka šatstva se v našem regionu uskuteční na 
podzim, v měsíci říjnu. Průběžně mohou lidé využívat sběrné nádoby, které jsou v mnoha 
městech a obcích osazeny do kontejnerových hnízd.
Pro změnu potravinami a hygienickými prostředky nás mohou 
lidé zanedlouho obdarovat při Sbírce potravin, která se letos popr-
vé uskuteční i na jaře. 
V sobotu 18. 5. 2019 na tzv. Den solidarity budeme od 8 hodin 
ráno do večerních 18 hodin například v Kauflandu v Zábřehu a 
v Šumperku. 


