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12. 5. 2019
Ročník XXVI. číslo 19

ČTVRTÁ 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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn,
Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným 
Pastýřem do nebeské radosti. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                                            Amen 

Žl 100,2.3.5  Jsme jeho lid a stádce, které on pase
1: Sk 13,14.43-52                                2: Zj 7,9.14b-17                                             Ev. Jan 10,14
Ordinárium: Břízovo č. 503             příště Ebenovo č. 504 

Moje ovce 
slyší můj hlas; 
já je znám 
a ony jdou za mnou. 
Já jim dávám 
věčný život. 
Nezahynou navěky 
a nikdo mi je 
nevyrve z rukou.  

Jan 10,14 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 13. května     Panny Marie Fatimské
Zábřeh – mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod. 
Úterý 14. května        Svátek sv. Matěje, apoštola 
Čtvrtek 16. května   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

KONCERT KE SVÁTKU MATEK 
Popřát maminkám a pozvat je na koncert  do kostela sv. Bar-
toloměje můžete tuto neděli 12. května v 15.00 hod. 
Vystoupí ženský pěvecký sbor SLAVICE, jako host DPS HLÁ-
SEK MŠ Strejcova, Zábřeh, Chrámový sbor Ruda nad Moravou 
a jako sólistka Eliška Hrochová. 

Děkanátní setkání kněží zábřežského děkanátu se uskuteční ve 
středu 15. května. Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.  

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM vás zve na rodin-
nou městskou hru, RODINA MÁ CENU, ZA MAMUTEM SE 
ŽENU! ANEB ZÁBŘEH V PRAVĚKU, která má za cíl stmelit 
celou rodinu pomocí nejrůznějších úkolů, které se týkají doby 
pravěké. Při této hře zapojíte všechny smysly a dovednosti. 
Navíc se projdete Zábřehem a třeba se dozvíte i něco nového!   
Výprava je určena prarodičům, rodičům a dětem.  Trasa je 
vhodná pro kočárky. 
S sebou: oblečení a doplňky vhodné do pravěku, malé kladív-
ko a štětec pro hledání zkamenělin, nadšení pro společnou hru. 
Neváhejte a přijďte okusit pravěk na vlastní kůži!  
Akce začíná u klubovny Hnízda: Masarykovo nám. 7, Zábřeh 

v úterý 14. května. Start od 16.00 do 16.30 hod.
Kontakt: Irena Švédová, svedova.irena@seznam.cz 
Web: https://www.hnizdozabreh.cz/, facebook

BESEDA O MISIJNÍM DOBROVOLNICTVÍ V KENI
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste strávili rok svého života 
pomocí v rozvojové zemi? A co to vlastně znamená misijní 
dobrovolnictví? Jak vypadá příprava budoucího dobrovolní-
ka? A jaké strasti ale i radosti potkaly v Keni dobrovolnici 
Janu Jeklovou?
Zveme vás na Besedu o misijním dobrovolnictví v Keni, 
která se uskuteční v neděli 26. května 2019 od 16 hodin v 
kostele sv. Barbory v Zábřehu. 
Součástí besedy bude povídání Jany Jeklové o roční dobro-
volnické službě v Keni aneb „Kde láska chybí, lásku zasej a 
lásku také sklidíš...“ Bude také možné přispět na výlohy spojené s cestou do Keni budoucí 
dobrovolnici z naší farnosti Markétě Peichlové.
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ČKA ZVE NA PŘEDNÁŠKU. Na téma „Tradice a obnova - je konflikt ne-
vyhnutelný?“ bude přednášet Dan Drápal ve středu 22. května v 18.00 hod. 
ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2.
Je tradice svazující - nebo prospěšná? 
Mluvíme-li o obnově, co obnovujeme? 
Je konflikt mezi tradicí a obnovou nevyhnutelný? 
Jan Drápal  je publicista a překladatel. Do roku 2004 byl prvním senio-
rem Církve Křesťanská společenství. Nyní žije v Jeseníku. Sepsal řadu knih a publikuje 
články na církevních i sekulárních serverech.  
Aktuality můžete sledovat i na našem facebookovém profilu: Česká křesťanská akademie, 
místní skupina Zábřeh (https://www.facebook.com/Česká-křesťanská-akademie-místní-sku-
pina-Zábřeh-350869468271855/). Za ČKA Jana A. Nováková

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ ze 17. na 18. května 2019 (pátek - sobota)
Hlavním úmyslem je vyprosit odmítnutí Istanbulské úmluvy, která skrytou formou úto-
čí na samotnou podstatu stvoření a zaváděním gender ideologie se snaží prosadit zničení 
rodiny a přirozeného řádu hodnot, které ustanovil Bůh. Připojujeme též úmysl za ochra-
nu nenarozeného života.
Staré Město u Uh. Hradiště - Velehrad
22.15 hod. Přednáška v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě – RELATIVIZACE 

MANŽELSTVÍ A RODINY – Mgr. JANA JOCHOVÁ 
23.45 hod.  Zahájení pěšího procesí směrem na Velehrad 
2.00 hod. Mše svatá v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant Mons. Mgr. PAVEL DO-

KLÁDAL
3.40 hod. Kyvadlová doprava do Starého Města a k vlakovému nádraží.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 5. května: Klášterec 1.200; Svébohov 1.900; Jedlí  1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                   P. Władysław Mach SDS

SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v klubovně obecního domu ve čtvrtek 16. 5. v 19 hod. 

NOC KOSTELŮ. Farnost Svébohov vás sr-
dečně zve v  pátek 24. května  na koncert 
mužského pěveckého sboru Řádu svatého 
Huberta ze Zábřehu, který se uskuteční ve 
20.00 hodin. v  kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Svébohově. Vstupné dobrovolné.

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ. Sbor dobro-
volných hasičů Svébohov pořádá 32. ročník 
Setkání harmonikářů, které se koná v nedě-
li 19. května 2019 ve 14.00 hod. v obecním 
domě ve Svébohově.                                                   Zvou pořadatelé 
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VÝZVA BISKUPŮ KE SBÍRCE NA POMOC KŘESŤANŮM
V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU
K neděli 26. května
 Drazí bratři a sestry, při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli 
výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval 
vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni pozna-
jí, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzá-
jem.“ (Jan 13,34–35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, 
ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás ne-
může nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali 
už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali 
sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.
 Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minu-
lých letech ovládali islamističtí extremisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. 
Do země se vrací pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mo-
hou vrátit, ale jejich domy jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli 
situaci na vlastní oči.
 Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým spole-
čenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z ute-
čeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? 
Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně oho-
řelé od požárů, ale denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou 
vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž vychází obnova života celého města. 
Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně 
venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí 
tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž ve spo-
lečenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Z loňské sbírky byla podpo-
řena obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polo-
vina z 50 tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. 
Naši zástupci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravo-
vána velmi svědomitě a většina lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.
 Proto Vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale 
i o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásle-
dované křesťany. Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc 
potřebnými oživení naší víry a našich církevních společenství.
 S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají
                                                                                 Vaši čeští a moravští biskupové
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5. května:  Domov důchodců sv. Zdislavy 609; Jakubovice 614; Písařov 
1.526; Červená Voda  2.809 Kč.   Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.                
                                                                                                       P. Vitalij Molokov
OPĚT  BUDOU SLOUŽENY MŠE SVATÉ 
 První čtvrtek v měsíci v 17 hod. v Mlýnickém Dvoře 
 Druhý čtvrtek v měsíci  v Moravském Karlově 
 Třetí  čtvrtek v měsíci  v Šanově 
a poslední čtvrtky jsou zadány pro naše drahé seniory, mše svatá v 8.00 hod. ve farním 
kostele. Změny jsou vždy uvedeny ve farních ohláškách.     

Navštivte s námi kostely v Olomouci v pátek  24. 05. 2019 
při NOCI KOSTELŮ. Odjezd v 16.00 hod. z parkoviště pod 
kostelem v Červené Vodě. Cena 200 Kč. Přihlášení na tel.  737  
869 214. 

ZVEME VÁS NA MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Neděle v 18.00 hod.; středa a pátek po mši 
svaté. Přijđte i vy poděkovat Panně Marii.

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Z mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka, LP 1994, pokračování 
Vánoce. Po mrazivém adventu s ranními roráty jednou týd-
ně, jsou teplejší Vánoce. Chrámový sbor nacvičil s  Dr. Ti-
chým na zkouškách od poloviny října „II. českou vánoční mši 
Zd. Marhuly“ pro půlnoční bohoslužbu, pro mši sv. Božího 
hodu „Vánoční mši  B. Jeremiáše“. Záběry z půlnoční mše sva-
té jsou ve vysílání místní televize. Na svátek sv. Štěpána zpí-

vá sbor mladých „Hej mistře, od J. J. Ryby“, s dirigentem Jirkou Novákem. Odpoledne 
byl ve farním kostele koncert dívčího sboru umělecké školy ARIETA, zazpíval vánoční 
zpěvy a koledy, které odměnil zaplněný kostel potleskem.
Chrámový sbor. Chrámový sbor má 41 členů, řídí jej MVDr. Vít Tichý. Pravidelně 
zpívá o Velikonocích a Vánocích. V průběhu roku při bohoslužbách, při mimořádných 
příležitostech (svěcení zvonů, návštěva biskupa) i na májové pobožnosti.
Technický administrátor farnosti je pan František Hroch, řídí a organizuje opravy, 
současně je kostelníkem. Na opravy bylo vydáno 180 tisíc Kč.
Příjem z měsíčních sbírek na opravy vynesl 126 tis. Kč 
Počasí. Jaro je chladné a deštivé. Deštivé počasí trvá do konce června, kdy nastupuje 
léto s teplotami přes 30°C. Podzim je opět deštivý.         Bartoš H.
 Více informací naleznete na www.farnostmohelnice.cz
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 5. května a postní almužna: Lubník 1.120 (1.030); Tatenice 930 (2.450); 
Hoštejn 1.650 (3.180); Kosov 940 + dar 1.500 (700) Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                P. Jaroslav Přibyl

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

Změna mše sv. v Hoštejně v SOBOTU 18. 5. v 18.30 hod. s nedělní platností. 
V neděli 19. 5. mše sv. SLAVENA NEBUDE. 

POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSOVĚ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU bude v neděli 19. 
května v 10.00 hod.

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

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. května:  Štíty 1.760; Cotkytle 287; Horní Studénky 1.180 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                     P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V neděli 19. 5. v 9.00 hod. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka na povinný odvod 
diecézi
HORNÍ STUDÉNKY
V neděli 19. 5. při poutních mší sv. bude sbírka na povinný odvod diecézi
V neděli 26. 5. v 7.30 hod. bude bohoslužba pro děti
COTKYTLE
V neděli 19. 5. v 11 hod. bude poutní mše sv., a zároveň bohoslužba pro děti,
při které bude sbírka na povinný odvod diecézi                           P. Jacek Brończyk

 
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 ce-
lebrovat ji bude P. Jacek Brończyk. Začátek druhé 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
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FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla v neděli 5. května sbírka na opravy ve výši 10.610 a dar na opravy 10.000 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, tel. 737 440 891.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde na faře ve Zvoli ve středu 15. květ-
na v 18.00 hod. 

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 zpra-
cováno a připraveno na pile v Postřelmůvku.                František Eliáš 731 626 500

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 5. května: Loštice 2.735; Moravičany – hodová sbírka 7.653 Kč.  
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.                                 P. Kristián Libant CM

V úterý 14. 5. mše v Lošticích nebude. Náboženství tento týden není.
NOC KOSTELŮ. V pátek 24. května srdečně zveme všechny na Noc kostelů do kostela 
sv. Prokopa v Lošticích. Bohatý program začíná v 15.30 hod. a ukončen bude fanfárami 
z věže kostela ve 21.00 hod. Program naleznete na plakátcích. 

V neděli 26. 5. nebude mše svatá v Paloníně. Věřící z Palonína zveme na výroční mši sva-
tou do Mitrovic, která bude slavena v 17.00 hod. 

ZVEME NA FARNÍ POUŤ DO MEDŽUGORJE – místa mimořádných milostí. Termín: 
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, Moravičany, Bílá Lhota, v Zábřeze a ve Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových strán-
kách farnosti 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 Zábřeze, případně zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz. Do přihlášky uveďte, 
že jedete s farností Loštice, abychom znali počet našich poutníků a cestovali společným 
autobusem. Počet míst je omezen.

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

V neděli 19. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a na opra-
vy kostela v Chromči. Minule byla sbírka na kněžský seminář, vybralo se v Postřelmově 
10.348 Kč, v Chromči 9.350 Kč, v Sudkově 1.060 Kč a dar 5.000 Kč, v Lesnici 3.003 Kč.   
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
 V úterý 14. 5. bude v Postřelmově od 16.30 hodin pobožnost a mše svatá ke cti Ducha 
Svatého . Všichni jsou srdečně zváni.
 V neděli 19. 5. oslaví obec Chromeč svého patrona sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá 
bude v 8.00 hodin, proto v Postřelmově bude mše svatá  v 11.00 hodin.
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SBÍRKA DNEŠNÍ NEDĚLE 12. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH 
NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA (PROGLAS A TV NOE)

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19. KVĚTNA BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU 

26. KVĚTNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA POMOC KŘESŤANŮM 
V ZEMÍCH BLÍZKÉHO VÝCHODU

Sbírky z neděle 5. května:  Zábřeh 12.871; Rovensko 774 Kč. DARY ZÁBŘEH: na likvida-
ci lepry 300, na seminář 500 Kč, na Devítku 2.000; Rovensko na misie 200 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                              P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO 
PEČOVATELE V  ZÁBŘEZE. Zveme vás ve středu 15.  5. 
od 16.00 hodin do sídla pečovatelské služby (Zábřeh, Valo-
vá 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 50 9449. 

CHARITA ZÁBŘEH v regionu připravuje SBÍRKU POTRAVIN, 
stále ale chybí ochotní dobrovolníci. Celkem ve 3 supermarketech bu-
deme přijímat od dárců potraviny a hygienické potřeby v rámci nad-
cházející jarní potravinové sbírky. V sobotu 18. května na tzv. Den so-
lidarity budeme od ranní 8 hodiny do večerních 18 hodin k zastižení 
v Kauflandu v Zábřehu a v Šumperku a v prodejně Billa na ul. Jeremi-
ášova v Olomouci.
Přítomnost nemusí být celodenní, lze ji rozdělit na „směny“ 8–13 a 
13–18 hodin. Zájemci mohou své zapojení a pomoc nabídnout u ko-
ordinátora akce na tel. 736 509 430.

KLUB O PÁTÉ – SOREHA. Na nejbližším setkání v úterý 21. 5. 2019 
nám Mgr. Petra Tošnerová tentokrát odpoví na otázky týkající se sou-
žití s člověkem s duševním onemocněním – ať už se jedná o dítě, rodi-
če či partnera, i na to, jaký vliv má mozek na duševní poruchy. Setkání 
proběhne v prostorách Sorehy (Žižkova 235/5 – bývalá prodejna Slun-
ce, pod Domem Pod podloubím) od 15.00 hodin. Na setkání s vámi se 
těší tým pracovníků služby Soreha. 
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