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5. 5. 2019
Ročník XXVI. číslo 18

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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, 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 30,2+4.5+6.11+12a+13

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
1: Sk 5,27b-32.40b-41 2: Zj 5,11-1 Ev. Jan 21,1-19
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště: Břízovo č. 503

Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Jan 21,4
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

Středa 8. května – PANNY MARIE PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ 
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 8.00 hod., celebruje P. Radek Maláč, 
mši svatou u Šubrtovy kaple v 17.00 hod. celebruje P. František Eliáš

PRVNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST v kostele sv. Barbory je v pondělí 6. květ-
na 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 (kromě 8. května).  

8. května v 8.00 hod., o svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, bude mše sva-
tá v kostele sv. Bartoloměje zakončená Loretánskými litaniemi, večerní májová  nebude.

MODLITBY ZA DÉŠŤ u Šubrtovy kaple budou ve středu 8. května v 18.00 hod. večer, 
po skončení mše svaté.

SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK je v pondělí 6. května od 16.30 hod.

Velké poděkování patří otci Radkovi za mši svatou, kterou s námi slavil o velikonočním 
pondělí na zábřežské interně.

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

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE
7. 5. – 10 hod.  „Maminy na síti aneb nástrahy sociálních sítí”, 

beseda, por. Mgr. Jiřina Vybíhalová komisař PČR
14. 5. – 9.30 hod. „Zábřeh – město pro rodinu”, beseda se sta-

rostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem 
Ph.D.

15. 5. – 16.30 hod. Městská hra – „Rodina má cenu, za mamutem 
se ženu aneb Zábřeh v pravěku”, start u Hnízda.

21. 5. – 9.30 hod. Kritické myšlení, přednáška Mgr. Zuzany Staroštíkové
28. 5. – 9.30 hod. Přečetli jsme za vás aneb beseda nad knížkou „Digitální demence”.

KONCERT KE SVÁTKU MATEK 

Někdy zlobíme my je, někdy zlobí ony nás. Přesto jsou maminky 
naše nejbližší bytosti, na které nedáme dopustit. 

Popřát maminkám a pozvat je na koncert do kostela sv. Barto-
loměje můžeme v neděli 12. května v 15.00 hod.

Vystoupí ženský pěvecký sbor SLAVICE, 
jako host DPS HLÁSEK MŠ Strejcova, 
Zábřeh, Chrámový sbor Ruda nad Mo-
ravou a jako sólistka Eliška Hrochová. 
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Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní uči-
liště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. 
Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme 
možnost přihlásit se do oborů zemědělec–farmář, lesní mechani-
zátor a opravář lesnických strojů a zahradník.
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu:
Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019

Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz 

FARNOST   DUBICKO           FARNOST   DUBICKO

POUŤ KE SVATÉMU JANU SARKANDROVI. 
U příležitosti Arcidiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 4. 5. 
2019 v 10.00 hodin byla v katedrále sv. Václava v Olomouci u příležitos-
ti životního jubilea vyznamenána paní Marie Křížková z  dubické far-
nosti – za celoživotní varhanní službu.
Blahopřejeme. farnost Dubicko

ČERVENOVODSKO        ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. dubna: Domov důchodců sv. Zdislavy 398; Jakubovice 650 + na Boží 
hrob 1.452; Písařov 1.520; Janoušov 412; Červená Voda 1.963 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 28. dubna: Klášterec 1.700; Svébohov na opravy 6.400; Jedlí 1.300 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky na Sv. zemi 24. 4.; na kněžský seminář 27. 4.; postní pokladničky a sbírky z ne-
děle 28. 4.: Mohelnice 8.115, 8.390, 6.766, 5.578; Úsov 716, 1.510, 3.009, 1.971; Studená 
Loučka -, 962, 1.186, 512 Kč. 

CHVÁLOVÁ SCHOLA vás srdečně zve tuto neděli 5. května v 17.00 hod. na VEČER 
CHVAL. Chvály proběhnou na faře v Mohelnici.

Více informací naleznete na www.farnostmohelnice.cz

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 28. dubna: Lubník 1.250; Tatenice 1.250; Hoštejn 1.550; Kosov 400 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

CHLAPI se sejdou ke společným modlitbám na faře v Tatenici v neděli 12. května 
v 19.00 hod.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckého bude v Kosově v neděli 19. 5., poutní mše sv. v 10.00 hod.
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POUTNÍKOVY HOLE 

Dovolte mi vyprávět Vám příběh o cestě mé a mé manželky Barunky do města Je-
ruzaléma. Tam mne vedla touha vzdát díky našemu Pánu Ježíši Kristu za přehršel mi-
losti, jíž mne zahrnul. Byl jsem totiž účastníkem těžké dopravní nehody, srážky osob-
ního vozidla s kamionem. Já, ačkoli jsem prodělal rozsáhlé polytrauma a už mne prý 
zapínali do pytle na mrtvoly, jsem přežil. 

Lékaři mé rodině ale velkou šanci nedávali, čekali, že množství mých poranění ne-
bude slučitelné se životem. Až když jsem přesto neumíral, začali lékaři usilovat o mé 
uzdravení. Avšak, primárně, díky těžkému kraniocerebrálnímu traumatu, mé rodině 
následně řekli, že by bývalo bylo pro mě lepší, kdybych skonal. 

Hospodin tedy zlámal mé kosti, ztrestal mně, nevydal mě však smrti. (Žalm 118) 
A já tak po šesti týdnech v kómatu vstoupil do nového světa. Byl jsem znovuzrozen 
a opravdu jsem se po rozsáhlé ztrátě paměti znovu začal učit mluvit. 

Byla to dlouhá cesta završená mou opětovnou mobilitou o francouzských holích, 
za niž jsem byl šťastný. A co víc, poprvé jsem sám, už bez doprovodu, vyrazil do kina 
na představení filmového klubu, které bylo prvním rendezvous s mojí nastávající. 

Za tuto všechnu milost jsem toužil Pánu poděkovat. Tudíž když mi po uplynutí 
sedmi let od nehody moje neuroložka řekla, že by teoreticky mé žíly v mozku měly být 
již zaceleny, a že bych, ač mi to nemůže doporučit, mohl být schopen zvládnout změnu 
tlaku při vzletu a přistání, bylo to vše, co jsem potřeboval slyšet. Ihned jsem tak začal 
plánovat cestu do Svaté země. 

To, kvůli čemu píši, a kde náš Pán Ježíš Kristus opět zjevil svou slávu, nezaslouže-
ně na velkém hříšníku, se stalo sedmý den našeho pobytu v Jeruzalémě. Ten den se 
nám poprvé během našeho pobytu, jenž byl jinak opravdu požehnaný, vše začalo ka-
zit a museli jsme měnit své plány. Místo původního programu jsme se šli podívat do 
Zahradního hrobu. To je místo mimo hradby Starého města, pár kroků od Damašské 
brány. 

Když jsme sem v pozdním odpoledni dorazili, bylo zde celkem dost lidí. Ti ale už 
končili svůj program, který spočíval v prohlídce zahrady a vyslu-
hování Večeře Páně. Zde jsme prožili hluboký zážitek, manželka 
začala děkovat Pánu za oběť na kříži, já se k tomu připojil a děko-
val i za veškerou milost, jenž mi dal. Děkovali jsme a chválili Pána, 
byli jsme celou dobu v hrobě sami a hluboce to prožívali. Měl jsem 
pocit, že právě zde se naplnilo to, proč jsem do Jeruzaléma jel, 
tedy vzdát Pánu díky a chválu.

Po tomto zážitku jsme s pocitem naplnění vyšli z hrobu.  Když 
jsme byli posledních pár kroků od východu, vešla dovnitř cizí 
paní. Rozhlížela se a někoho hledala, dokud nespatřila mne. Ná-
sledně zamířila rovnou ke mně. Řekla mi, že na tomto místě dnes 
vůbec neměla být. Dokonce prý jela jinam, ale vše se jí zhatilo 
a pořád jí v hlavě znělo, aby přišla sem do Zahradního hrobu, že 
se zde prý má modlit za něčí zdraví. Vůbec nevěděla čí, ale že když 
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od vchodu spatřila mne, tak si řekla, že bych to mohl být já. Přišla a ptala se, zda se za 
mé zdraví může pomodlit. Tuto nabídku jsem samozřejmě neodmítl a ona se pak už 
jen zeptala, zda na mě může při modlitbě vložit své ruce. 

Mimochodem, Edita je rakouská občanka žijící ve Vídni. Když se nás zeptala, jaký 
další jazyk kromě angličtiny umíme a odkud vlastně jsme, a my odpověděli, vytřešti-
la oči a my se dozvěděli, že se narodila v Ostravě a do Rakouska se před dlouhými lety 
provdala. Česky se již zadrhávala, těžce skládala věty a neustále se dotazovala ohledně 
slovní zásoby, ale modlitbu za mé uzdravení se snažila formulovat v češtině.

Modlitbu vedla ve jménu našeho Pána a Boha Ježíše Krista a vzývala svatého Du-
cha, aby přišel, dotkl se mě a já mohl odložit své hole. Kolem už začali proudit do za-
hrady poutníci a trochu přezíravě na nás koukali.  Ale to nás nerušilo a já jsem na vý-
zvu paní Edity otevíral své srdce Ježíši Kristu, přijímal ho za svého Pána a odevzdával 
se do Jeho rukou. 

Po mém odevzdání se Pánu stala se třikrát jedna, slovy těžce popsatelná, věc. Za-
žili jsme takový zvláštní „dotyk“ Ducha svatého, při kterém jsem se pokaždé cítil lépe. 
Ne už zlámaný jako lazar, ale takový lehčí, vjela do mě jakoby síla. Editu vždy tento 
„dotek“ téměř skolil.  Když se to zopakovalo potřetí, což bylo nejsilnější, podívala se 
na mne a zeptala se, zda jsem to cítil. Když jsem jí řekl, že ano, prohlásila, že teď už si 
je jistá. Dotkl se mně Duch svatý a ty hole, za jejichž odložení jsme se modlili, mohu 
opravdu odložit. 

Poděkoval jsem jí za modlitbu, rozloučili jsme se. Cestou domů jsem zkusil jít bez 
holí. Jak jistě tušíte, já se na nohách udržel a měl jsem téměř pocit, že si bez těch holí  
létám ulicí. Takto jsem ušel asi sto padesát metrů, když jsem si vzpomněl na scénu ze 
sedmnácté kapitoly Lukášova evangelia, kde se Ježíš ptá po těch devíti uzdravených, 
kteří se nevrátili, a nevzdávali Bohu chválu. Na místě jsem se tedy otočil a spěchal zpět 
do Zahradního hrobu. Zde jsem Editě zvěstoval své uzdravení a společně jsme všichni 
chválili Pána a vzdávali mu slávu a modlili se za sebe navzájem. 

Cestou zpátky do konventu jsem už šel ruku v ruce se svou manželkou a běhal po 
schodech. Vzpomněli jsme si na jednu zdejší poutnici, která bydlí v pokojích vedle. 
Zvrtla si nohu a měla problém s chůzí. Manželka jí nohu zatejpovala, ale potřebovala 
oporu. Daroval jsem jí tedy své francouzské hole. 

Hned jak jsem přijel domů, šel jsem s důvěrou na státní sociální podporu při úřadu 
práce a městský úřad Zábřeh ohlásit změnu svého zdravotního stavu. Nebyl jsem plně 
uzdraven, ale hole, jež mně tížily nejvíce, jsem mohl odložit. Šel jsem tak vrátit a ne-
chat rozstřihnout svoji invalidní kartu do osobního auta. 

Od návratu ze Zahradního hrobu mohu teď sám na sobě svědčit o tom, jak ve-
liký a milosrdný je náš Pán. Děkovat mu za tu nezaslouženou milost a chválit jeho 
Jméno. Mám pocit, že bych měl volat ze střech o tom, jak veliký je náš Pán Ježíš Kris-
tus. A kromě lidí kolem, kteří mne znali a teď vidí a diví se, chci tímto svědčit i Vám 
všem. Děkuji. Jan Gabriel Pajer     

Vzhledem k rozsahu FI jsme museli příspěvek dost zkrátit. Na požádání vám ho však 
pošleme nebo vytiskneme v nezkrácené podobě. Redakce 
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 28. dubna: Loštice 2.771; Moravičany - hodová sbírka 5.538 Kč.  
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Příští neděli bude mše v Paloníně slavena v 18.00 hod. 
V neděli 26. 5. zveme věřící z Palonína na výroční mši svatou do Mitrovic, která bude sla-
vena v 17.00 hod. V Paloníně 26. 5. mše  svatá nebude.

Ve středu 8. 5. budou mše v Moravičanech v 8.00 a v Lošticích v 9.30 hod.

ZVEME NA FARNÍ POUŤ DO MEDŽUGORJE – mís-
ta mimořádných milostí. Připojíme se k pouti farnosti 
Zábřeh. Během pouti se setkáme s jedním z vizionářů, 
jedním z  medžugorských kněží, navštívíme komunitu 
pro léčení narkomanů Cenacolo atd. V plánu je zasta-
vit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Ter-
mín:  15. 9. – 21. 9. 2019. Cena: 2.200 Kč + 40 euro 
(zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není  
v ceně, stravování vlastní). Přihlášky jsou k vyzvednutí ve farních kostelech Loštice, Mora-
vičany, Bíla Lhota, v Zábřeze a ve Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnos-
ti Zábřeh www.rkfzabreh.rps. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát paní Jaroslavy 
Knápkové (731 621 254). Vyplněné přihlášky můžete přinést na faru v Lošticích, nebo Zá-
březe, případně zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz. Do přihlášky uveďte, že jedete 
z farností Loštice, abychom znali počet našich poutníků a cestovali společným autobusem. 
Počet míst je omezen. 

FARNOST  ZVOLE                FARNOST  ZVOLE 

Ve Zvoli byla v neděli 28. dubna sbírka ve výši 4.920 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Každou první neděli v měsíci bude sbírka věnována na opravy kostela a farního domu, 
pokud nebude arcidiecézí vyhlášena na jiný účel. 
Vybíráme až do odvolání přímo na opravu nakloněného kříže na věži kostela. Všem 
dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

                                             P. František Eliáš a pastorační rada farnosti

V rámci NOCI KOSTELŮ farnost vypraví v pátek 24. května autobus do Brna. 
Bližší informace hledejte u Františka Deutsche, katechety.

MALETÍN
Tuto neděli 5. května v 15.00 hod. na závěr mše svaté po-
žehnáme 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.



7

PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa 
v Maletíně, můžete si ho objednat. Po dohodě bude dřevo od srpna do listopadu 2019 
zpracováno a připraveno na pile v Postřelmůvku. František Eliáš, 731 626 500

POSTŘELMOVSKO            POSTŘELMOVSKO

DĚKUJEME všem, kteří nám v posledních chvílích života mého manžela Mojmíra Haj-
díka z Postřelmova pomáhali svými modlitbami. Zvláště sestřičkám z Charity Zábřeh dě-
kujeme za jejich velkou pomoc a také všem, kteří se s ním 17. dubna 2019 přišli naposledy 
rozloučit. manželka a děti s rodinami

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. dubna:  Štíty 1.900; Cotkytle 384; Horní Studénky 3.630 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
Májové pobožnosti budou bývat vždy ve středu a v pátek po mši svaté.
V neděli 12. května po mši svaté bude Fatimská pobožnost
V neděli 19. května bude v 9.00 hod. bohoslužba pro děti a sbírka na povinný odvod 
diecézi

HORNÍ STUDÉNKY
V neděli 19. května v 7.30 hod. bude poutní mše svatá a při ní 
sbírka na povinný odvod diecézi.
V neděli 26. května bude v 7.30 hod. bohoslužba pro děti.

POZVÁNÍ NA POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK
Srdečně vás všechny zveme na pouť ke svatému Linhartovi do 
Horních Studének v neděli 19. 5. 2019. První poutní mše začíná 
v 7.30 hod. a celebrovat ji bude P. Jacek Brończyk. Začátek dru-
hé mše je v 10.30 hod. a celebrantem bude P. Jan Koblížek. Po 
druhé mši svaté bude slavnostní požehnání.

Srdečně zvou farníci z Horních Studének

COTKYTLE
V sobotu 11. května bude v 17 hod. mše sv. s nedělní platností, při ní sbírka na křesťan-
ská média. 
V neděli 12. května bude v 11 hod. poutní mše sv. ve Strážné.
V neděli 19. května bude v 11 hod. poutní mše sv. v Cotkytli. P. Jacek Brończyk

* * *
Když tím, že se svěříme Marii, vstupujeme do společenství života s Ní, budeme vcházet na 
cestu stále plnějšího spojení s Ježíšem, na cestu svatosti.
V každém člověku přebývá Kristus. Když na to budeš pamatovat, začneš se na lidi dívat 
jinak.

Slawomir Biela, Svěřit se lásce
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 12. KVĚTNA BUDE VE VŠECH
FARNOSTECH SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MEDIA
(PROGLAS A TV NOE)

Sbírky z neděle 28. dubna:  
Zábřeh 13.732; Postřelmůvek 440; Rovensko 420 + na Svatou zemi 790 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

SBÍRKA POTRAVIN A HYGIENICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
V sobotu 18. 5. 2019 na tzv. Den solidarity budeme od ranní 
8.00  hodiny do večerních 18.00 hodin například v Kauflandu 
v Zábřehu a v Šumperku. K organizaci a personálnímu zajištění 
sbírky stále ještě uvítáme ochotné dobrovolníky, kteří by rozdá-
vali letáčky, informovali o sbírce a za pokladnami do košíků při-
jímali darované potraviny či drogerii. Zájemci mohou své zapo-
jení a pomoc nabídnout u koordinátora akce na tel. 736 509 430. Vybrané věci jsou dále 
v průběhu celého roku přerozdělovány potřebným výdejními místy v Zábřehu a v Mohel-
nici. Nominace na poskytnutí této podpory pochází z obecních úřadů, sociálních odborů, 
úřadu práce, poraden i dalších sociálních služeb.  

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – HOŠTEJN. Zveme pečující na informační seminář, 
kde získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, zajištění financí na péči i rady, jaké jiné 
služby lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především prostor a možnost si po-
povídat. Sejdeme se ve středu 15. 5. 2019 od 16.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřa-
du. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice 
přijedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE. 
Zveme vás ve středu 15. 5. od 16.00 hodin do sídla pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 
290/9) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého 
blízkého, popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. 
Dopřejte si pro sebe tento čas.
Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449. 

INSPIRACE O NADĚJI NAVAZUJE NA POSTNÍ KAPKY 
Pokud se vám krátké postní duchovní impulzy formou e-mailu osvědčily, tak se můžete 
zapojit i do této aktivity. Jednoduchý formulář k odeslání vaší e-mailové adresy najdete na 
tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6j6mRh4ClhaBOHr41AWkgWHKSP-
gOKmoMkmEgRfMC1jK2iw/viewform?usp=sf_link
Pokud dostáváte FI mailem, zkopírujte, pokud ne, zavolejte, pomůžeme.  HL, tel. 731 626 509


