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26. 4. 2020
Ročník XXVII. číslo 17

3. 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

Žl 16 ukaž mi, Pane, cestu k životu
1: Sk 2,14.22b-33   2: 1 Petr 1,17-21 Ev. Lk 24,13-35

EVANGELIuM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je 
vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak ho-
vořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadr-
žovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zasta-
vili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, 
kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ 
Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bo-
hem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My 
však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí 
den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly 
jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich 
lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ 
A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to 
všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral 
dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.

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 
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Tak došli k  vesnici, kam měli namířeno, 
a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na 
něho naléhali: „Zůstaň s  námi, neboť se 
připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy 
dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi 
u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požeh-
nání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se 
jim otevřely oči a poznali ho. On jim však 
zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám 
nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil 
a odhaloval smysl Písma?“
Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jede-
náct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami 
pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

K NEDĚLNÍMu EVANGELIu 
Nenechte ho frnknout
Já ho moc dobře znám. Pěkný Rošťák. Srandista. Umělec. Neunavitelný Kreativec s citem 
pro Ten Jediný Správný Okamžik.
Když se To stane, víte, že v tom má prsty. Stojíte s pusou otevřenou. Čas se zpomalí na 
padesát procent. Všechno kolem jakoby nějak pobledlo a ztichlo. Všimli jste si něčeho, co 
jste předtím viděli milionkrát. A teď poprvé víte, že ji připravil pro vás. 
Sedmikráska ve spáře chodníku. Jedna věta ve vaší oblíbené knížce z dětství. Otakárek, co 
právě dosedl na váš plot. Závan vůně, který vám připomněl moment, když jste jako malí 
tajně babičce otevřeli noční stolek. Lidé mluví a vy nic neslyšíte. Protože jste si v obličeji 
své ženy všimli něčeho půvabného. 
Chápete? Já vím, že ano.
Ten moment je dar. A Ten, kdo vám ho připravil, se směje.
Touto ulicí půjde Ženich.
Probuďte se. Otevřete oči. Projde, a už se nevrátí. Nepropásněte ho.
A teď pro vás mám Úkol:
První člověk, kterého uvidíte po přečtení tohoto článku.
Řekněte mu něco hezkého. Nebo se usmějte. Nebo se aspoň na chvíli přestaňte 
mračit. otec Karel 

* * *

Chlubit se tím, co jsem nebo mám, prozrazuje kromě určité pýchy také nedostatek respektu 
vůči druhým, zvláště těm, kteří jsou ve srovnání s námi znevýhodněni. Jsme vybízeni chlu-
bit se milostí, kterou jsme proniknuti v Ježíši Kristu skrze víru. Vidět vše ve světle víry nám 
pomáhá vnímat vše jako dar. 
Optiku zahleděnosti do sebe, která nás vede k tomu, abychom si věci přivlastňovali a poklá-
dali je za své dílo, je třeba neustále měnit na optiku zaměření na Boha. Od sobecké krátko-
zrakosti je potřeba zaostřit na Boha, který je všude a ve všem.

Papež František Generální audience, 15. 2. 2017
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Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ VLÁDY
Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na bo-
hoslužbě za splnění těchto podmínek: 
– bohoslužby se v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru 

apod.) ve stejný čas, účastní nejvýše 15 osob (od 11. květ-
na by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 
50 osob. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.)

Účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva 
metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, 
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného 

prostoru povinně dezinfikují ruce, 
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích 

cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamži-
ku přijetí Eucharistie/Večeře Páně, 

– v  rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a  žehnání se svěcenou vodou 
a obdobné obřady. 

Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 hod.

Vzhledem k výše uvedenému, budou od pondělí 27. května bývat v kostele sv. Bartolo-
měje (v úterý v kostele sv. Barbory) mše svaté podle zavedeného rozpisu. 
Navíc bude v sobotu v 18.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje mše s nedělní platností. 

Dispenz od fyzické účasti na nedělní mši svaté v kostele nadále platí. 

Od neděle 26. dubna bude v kostele sv. Bartoloměje možnost zapsat se u jednotli-
vých mší do seznamu účastníků. 
Ti, kteří mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost. Prosíme, nepište se 
víckrát v daném týdnu než jednou. 

Účastníci mše svaté mohou přede mší přistoupit ke svátosti smíření. 

WEBOVÉ STRÁNKY ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI 
Na stránkách farnosti se stále můžete připojit ke sledo-
vání mše svaté každou neděli v 8.30 hod. 

Pokud vše půjde dobře, tak během měsíce května  
i  každou středu v  18.00 hod. můžete být účastni  
MÁJOVÉ pobožnosti.
První májová pobožnost by byla ve středu 6. května 

Děti najdou na webových stránkách farnosti katecheze 
otce Krzysztofa.
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KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE 
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a  barvitými kvě-
ty; klima je vhodné na procházky a výlety. V  liturgii spadá květen 
vždycky do velikonočního období, doby, ve které zní „aleluja“ a Kris-
tovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční 
víry. Je to i doba očekávání Ducha Svatého, který o Letnicích s mocí 
sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty, „přirozeným“ 
a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Pan-
ně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, „růže“, 
jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval 
světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou 
prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním 

srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše 
a pečetí daru Jeho Ducha.  (Benedikt XVI. 9. 5. 2010)

Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma nazýváme otcem 
víry (srov. Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela mnohokrát věřit a doufat „proti 
veškeré naději“. Jejím „ať se mi stane!“ se mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vy-
jádřila jím naprostou oddanost Bohu a jeho záměrům s jejím životem – jako by podepsala 
prázdný šek!
Tento životní postoj jí už zůstal, i když „anděl odešel“ a zmizela jakákoli znamení Boží 
přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které vypadaly, jako by se Bohu vymkly z ru-
kou: zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit; pronásledování od Heroda a nucená 
emigrace; ztráta dvanáctiletého Ježíše; a  samozřejmě pronásledování Ježíše od předáků 
židovství a nakonec jeho ukřižování. A to jmenujeme jen situace, které nám Písmo zane-
chalo – jsem si jist, že jich bylo daleko víc!
Proto je nám Maria tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných životních zkoušek.

Podle knihy Vojtěcha Kodeta

Mariina víra ukazuje na Ježíše a s Ježíšem k Otci. Je to 
ukazatel pro naši životní cestu. Maria, viděná bez své 
víry, by skutečně mohla být idolem, modlou. Maria vi-
děná s její vírou, Maria jako část církve, Maria jako naše 
sestra ve víře, Maria, která ukazuje na svého Syna a říká 
jako v Káně „udělejte všechno, co vám řekne“, je pokla-
dem církve. Pokladem, který není jen uložen, ale který 
je stále působivý. Vidíme-li Marii živou, vidíme víru, 
kterou musíme následovat. A vydáme-li se s ní na tuto 
cestu víry, objevujeme nevýstižné bohatství Kristovo. 
Dostáváme se do středu víry, do středu spásy – do Kris-
tova tajemství. Objevujeme nově lásku nebeského Otce 
a můžeme s Marií, se svatými, s Janem Pavlem II., s těmi, 
kdo mne přivedli k víře, s tebou i s tebou, začít z plného 
srdce zpívat, modlit se.
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NOC KOSTELů SE PŘESOuVÁ
NA 12. čERVNA 2020 

„Nový termín Noci kostelů je 12. 6. 2020. Dle ak-
tuálního plánu uvolňování omezení souvisejících 
s epidemií koronaviru bude možné přivítat příz-
nivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření 
(max. 50 osob najednou). 
Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také 
prostřednictvím multimediálních prostředků 

a internetové sítě a také prostřednictvím vysílání TV Noe,“ stojí na webu Noci kostelů. 
Na podrobnějších informacích ohledně organizace letošní Noci kostelů se pracuje.

KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 17
Kdy na mši svatou do kostela? 
Spolu s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru by se měli věřící postupně vracet 
do kostelů. 

Téma: Strach 
Strach. Dobrý sluha, ale zlý pán, podobně jako oheň. 
Mnohdy nás chrání před nebezpečím, ale možná ještě častěji paralyzuje. 
To když jako základní lidská emoce ovládne kormidlo našich myšlenek. 

Děje se přece tolik dobrých věcí! 
Milosrdný bratr GIAMPIETRO LUZZATO je manažerem, který za řád milosrdných bra-
tří dohlíží na jejich nemocnici Svaté rodiny v severoitalské obci Erba s 16 tisíci obyvateli.  
Přinášíme s ním rozhovor. 

upozorňujeme, že každé nové vydání je po dobu mimořádných opatření zpřístupněno 
ke stažení zdarma na www.katyd.cz.

Papež varoval před vir(tu)ální vírou 
V kázání (17. dubna) papež vykládal evangelium (Jan 21,1-14), v němž se zmrtvýchvstalý 
Ježíš ukazuje učedníkům, kteří se vrací na břeh Genezaretského jezera po nevydařeném 
nočním rybolovu. Poslechnou Pánovu výzvu, aby znovu vyhodili sítě, které se naplní ry-
bami. 
Tato scéna, komentoval František, probíhá zcela prostě, protože učedníci vyrostli v dů-
věrném přátelství s Ježíšem. Rovněž my, křesťané, vysvětloval dále, máme růst v této dů-
věrné známosti, která je současně osobní i pospolitá. Důvěrnost bez společenství, církve 
a svátostí je nebezpečná, protože se může změnit v gnostický vztah, oddělený od Božího 
lidu. „Za nynější pandemie komunikujeme prostřednictvím sdělovacích prostředků, ale 
nejsme spolu. Je to obtížná situace, kvůli níž se věřící nemohou účastnit bohoslužeb a ke 
svatému přijímání přistupují pouze duchovně. Je třeba vyjít z tohoto tunelu, abychom 
se vrátili do společenství, protože církev, která se šíří virálně, není církev. Kéž nás Pán 
naučí této konkrétní důvěrnosti, tomuto niternému přátelství s Ním, avšak v církvi, se 
svátostmi a spolu se svatým lidem Božím,“ modlil se Petrův nástupce.

www.církev.cz, zkráceno 
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prázdninové putování
s metodějem

jednodenní výlety pro děti i dospělé

Č E R V E N
Sobota 20. 6. ČÁSLAV, ŽLEBY – zámek
	 Sraz	na	nádraží	ČD	v	6:20	hod.	–	návrat	ve	20:22	hod.

Č E R V E N E C
Pondělí 13. 7. JABLuNkoVSkÁ VRChoViNA, hRČAVA
 TRoJmEzí, komoRoVSký GRůň, GíRoVÁ
	 Sraz	na	nádraží	ČD	v	6:00	hod.	–	návrat	ve	21:07	hod.

Sobota 18. 7. měSTo kRuPkA, komÁří hůRkA
 STřEdoVěkÁ šToLA SV. mARTiN
	 Sraz	na	nádraží	ČD	v	5:20	hod.	–	návrat	ve	21:22	hod.

Sobota  25. 7. ČESký RÁJ, dRÁBSké SVěTNiČkY
 PříhRAzSké SkÁLY, hYNšTA
	 Sraz	na	nádraží	ČD	v	5:20	hod.	–	návrat	ve	20:22	hod.

S R P E N
Sobota 15. 8. ŽďÁR NAd mETuJí, SToLoVÁ hoRA oSTAš
 koČiČí SkÁLY, ČESkÁ mETuJE
	 Sraz	na	nádraží	ČD	v	7:20	hod.	–	návrat	ve	20:22	hod.

Středa 19. 8. PRAhA	–	Filmové	ateliéry	Barrandov
	 	 	 	 Prokopské	údolí
	 Sraz	na	nádraží	ČD	v	6:20	hod.	–	návrat	ve	20:22	hod.

Sobota  22. 8.  doLNí kouNiCE	–	klášter	Rosa	Coeli
 PÁLAVA, kLENTNiCE, děVíN, PAVLoV –	turistická	vycházka
 Autobusový	zájezd	-	sraz	v	6:30	hod.	na	zastávce	POLIKLINIKA	–	návrat	v	cca	20:00	hod.

Î    Ó
Děti	nad	10	let	musí	mít	pro	uplatnění	slevy	jízdného	průkazku	na	některý	dopravní	prostředek,	nebo	pas.	Na	každý	výlet	

je	nutné	si	vzít	jídlo	a	pití	na	celý	den,	pohodlnou	obuv,	pláštěnku	a	průkazku	zdravotní	pojišťovny.

Děti i dospělí se mohou do 15. května hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová



7

farnost  zvole                    farnost  zvole

Dary: na sochu sv. Jana Křtitele 10.000, na potřeby farnosti 11.000, pokladničky 2.270 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš  

Z rozhodnutí vlády ČR budou již od 27. dubna bývat v chrámech veřejně dostupné boho-
služby, ale jen do počtu 15 osob.
Vzhledem k  vzniklé situaci budu sloužit denně mši svatou, veřejně neohlášenou, 
pro ta společenství, která po tom budou toužit a domluví se se mnou na daném dnu 
a  hodině slavení mše svaté tak, aby byly splněny zákonné podmínky co do počtu  
osob. 
Mohou to být velké rodiny, společenství rodin, modlitební společenství, úklidové sku-
piny a vůbec všichni, kdo se dokáží mezi sebou domluvit na termínu a času slavení 
mše svaté. 
V neděle bude nadále platit nabídka individuálního přijetí svátostí od 8.30 hod. do 
11.30 hod. (svátost smíření, svaté přijímání). P. František Eliáš
Dispenz od fyzické účasti na nedělní mši svaté v kostele nadále platí. 

FARNÍ DůM. Na první pohled, i když se život zpomalil a někde i utichl, 
práce na farním domě – komunitním centru čile pokračují. Dům dostává 
plynule novou podobu a už i laik si dovede představit, jak celé dílo bude 
pěkně vypadat. 
V březnu bylo profakturováno 124.000 Kč a v dubnu to bude 529.000 Kč.
Otevřeným tématem zatím zůstává, kde vzhledem k  vzniklé situaci se 
naleznou zdroje k  dofinancování celé stavby, která by v  červenci měla 
být zdárně zkolaudována. S  Boží pomocí, modlitbou a  štědrostí na-
šich dárců se dílo jistě podaří. Pokud nás budete chtít nadále podporovat, náš účet je 
3695833319/0800.  Ing. Tomáš Čvančara předseda spolku Zvolská čtyřka   

FARNOST MALETÍN NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP 
Pila v Postřelmůvku již zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně. 
Pokud máte zájem o levné řezivo: fošny, trámy, desky, vazbu a případně i palivo (krajinky) 
z farního lesa v Maletíně, můžete si ho objednat.  
Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků. František Eliáš 731 626 500

* * *
JACK FROST – ZAKUSIT OTCOVO OBJETÍ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství v Praze 2018

* Nikdy jste nebyli a nikdy nejste sami. Nejste nějaká nešťastná náhoda. To Bůh Otec vás 
stvořil a vymodeloval. Byl s vámi v okamžiku, kdy jste přicházeli na svět, a byl připraven 
vás přivinout do náruče.

* Proste Ducha Svatého, aby vám odhalil nevyřešené, skryté problémy, které ovlivňují vaši 
schopnost budovat si vztah s nebeským Otcem a přijímat jeho vroucí lásku.
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charitativní služba církve v děkanátu

Téměř před dvěma měsíci jsme zahajovali tradiční aktivitu Postní almužna. Nikdo z nás 
tenkrát netušil, že bude letos tak dlouhá. Situace se konečně mění a my se zanedlouho 
začneme setkávat při bohoslužbách i osobně. Krabičky s obsahem našeho postního sna-
žení a sebezáporu můžeme tedy začít nosit do svých kostelů a kaplí. Protože vzhledem 
k omezenému počtu věřících na mších nebude možné papírové schránky sesbírat během 
jedné neděle, budou se takto shromažďovat v průběhu celého měsíce května. Krabičky 
můžete také nosit a alternativně odevzdávat i na recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 7/15) 
v pracovní dny v době od 7.00 do 16.30 hod. 
Označte je, prosíme, názvem své domovské farnosti. 
Otec arcibiskup Jan navrhnul, aby byl letošní výnos Postní almužny určen Charitám na 
pomoc s mimořádnými výdaji spojenými s řešením pandemie koronaviru. 
Protože na podporu dětí a  mládeže v  rámci Stipendijního fondu ještě drobný zůstatek 
z předchozích let máme, prosíme vás tedy o podporu ak-
tivit, která naše zábřežská Charita musela bez přestávky 
a o to akutněji ve prospěch lidí nemocných, handicapova-
ných, starých, umírajících kontinuálně zajišťovat i  přesto, 
že se zbytek „světa“ zastavil a izoloval sám pro sebe doma. 
Děkujeme, že takto vnímáte potřebnost naší práce a vážíme 
si i všech dalších aktivit, jimiž nám pomáháte – dobrovol-
nickou pomocí i modlitbami za potřebné a za naši práci.

CHARITA SE ZAMĚŘuJE NA LIDI BEZ DOMOVA A HLEDÁ DOBROVOLNÍKY 
Po pomoci seniorům a lidem v karanténě se zábřežská Charita aktuálně zaměřuje na další 
skupinu lidí, kteří jsou koronavirovým onemocněním ohroženější než ostatní – na lidi 
bez domova, na lidi žijící na ulici. Tito spoluobčané mohou být navíc epidemiologickým 
rizikem i pro své okolí, přeci jen se s ostatními setkávají v obchodech, chodí na úřady, 
posedávají v parcích. Našim cílem je pomoci jim se zajištěním řádné osobní hygieny a tak 
předcházet případnému šíření nákazy. Pokud by někdo chtěl dobrovolnickou prací po-
moci s připravovanými aktivitami (roznos letáčků, vaření polévky, výdej balíčků s potra-
vinami a osobní hygienou, výdej čistého oblečení, dezinfekce zázemí sociální sprchy, …), 
může nám svou pomoc nabídnout na emailu: nadeje@charitazabreh.cz nebo telefonu: 
732 730 527.  Děkujeme za ochotu!


