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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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 Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém 
našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů 
1: Sk 10,25-26.34-35.44-48 2: 1 Jan 4,7-10 Ev. Jan 15,9-17
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte 
v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával 
přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost 
byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. 
To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já milo-
val vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele 
položí svůj život. 
Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už 
vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá 
jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem ozná-
mil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem 
vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl 
trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve 
jménu mém.
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Ježíšovy Velikonoce vrcholí událostí Letnic. Tam se Kristovo dílo dovršuje, když učed-
níci dostanou dar Ducha Svatého a mohou Kristovu zvěst nést dál. Duch Svatý je osoba 
Trojice, kterou nelze uchopit očima či rozumem. Projevuje se vylitím lásky do srdce člo-
věka. Ježíš volá učedníky, aby milovali. Jako by se dalo Duchu bránit, aby v nás působil, 
snad hořkostí, úzkoprsostí, sobectvím… Ježíš nás pozval do své osobní blízkosti, abychom 
ochutnali jeho lásku k Otci. Jestliže milujeme, Duch Svatý přichází a zúrodňuje naše srdce 
svojí mocí. www.vira.cz

MÁJOVÁ I SE SVAtýM JOSEFEM
Úterní májové pobožnosti v kostele sv. Barbory 
budou zaměřeny na vztah Panny Marie a sv. Josefa, 
jejího manžela a pěstouna Ježíšova. Pro ty, kteří se 
pobožnosti nemohou zúčastnit, budeme přinášet 
krátká zamyšlení, která vybírá otec Karel. 
Z Meditace Jana Pavla II. na téma „nezištný dar“
Myslím si, že každý muž, bez ohledu na stav a ži-
votní povolání, musí jednou zaslechnout ona slo-
va, která kdysi uslyšel Josef Nazaretský: „Neboj se 
přijmout Marii“ (Mt 1,20). „Neboj se přijmout“, to znamená, udělej vše pro to, abys poznal 
dar, jakým je ona pro tebe. Bát se můžeš jen jedné věci, a to, aby sis tento dar nepřivlastňo-
val. Toho se boj. Dokud ona bude pro tebe darem od samotného Boha, můžeš se bez obav 
těšit ze všeho, čím onen dar je. Navíc – jsi dokonce povinen učinit vše, co dokážeš, pro 
to, abys tento dar poznal, abys jí samotné ukázal její jedinečnou hodnotu. Každý člověk je 
jedinečný. Jedinečnost není omezením, je spíše manifestací hloubky. Možná Bůh od tebe 
žádá, abys jí právě ty řekl o tom, v čem spočívá její jedinečná hodnota a její výjimečná 
krása. V tom případě se neboj svého zalíbení. [Ono] je, a každopádně může být, účastí na 
tom odvěkém zalíbení, jaké Bůh má v člověku, kterého stvořil. Pokud se nikoli bezdůvod-
ně bojíš, aby se tvé zalíbení nestalo ničivou silou, pak svůj strach zbav předsudků. Plody 
samy ukážou, zda je tvé zalíbení tvůrčí.
Stačí se podívat na všechny ženy, které se objevují v okolí Krista, počínaje  Marií Magdal-
skou a Samařankou, přes sestry Lazara, až k té Nejsvětější, která byla požehnaná mezi vše-
mi ženami (srov. Lk 1,42). Nikdy však nesmíš sám rozhodovat, co tento Boží dar znamená. 
Modli se jen s celou pokorou za to, abys dokázal být strážcem své sestry, aby v dosahu vy-
zařování tvé mužnosti ona sama našla cestu svého povolání a svatost, kterou pro ni připra-
vil Bůh. Duchovní síla ženy je veliká. Jednou osvobozená žena je později schopná v sobě 
najít mnohem větší odvahu, je připravená na takové oběti, o nichž se mnohdy muži ani  
nezdá. Právě v tomto přesvědčení církev opakuje slova Písně písní: „Jak jsi krásná, přítel-
kyně moje…“ (Vyjde brzy pod názvem „Bůh mi tě dal“ v Karmelitánském nakladatelství)

MODLItBA PAPEŽE FRANtIŠKA V ROCE SVAtÉHO JOSEFA:
Buď zdráv, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě Bůh svěřil svého Syna, 
v tebe doufala  Maria. S tebou se Kristus stal člověkem. Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, 
veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a braň nás před vším 
zlem.    Amen.
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SVÁtKY A PAMÁtKY týDNE

čtvrtek 13. května  SLAVNOSt NANEBEVStOUPENÍ PÁNĚ 
Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou. Putujeme totiž životem a Kristus nám otevřel 
cestu k Bohu. Je jako horolezecký průvodce, který při výstupu na horu dosáhne vrcholu a nás 
přitahuje k sobě.
Svěříme-li mu svůj život, navážeme-li se na jeho lano, necháme-li se jím vést, máme jisto-
tu, že jsme v bezpečných rukách, v rukách našeho Spasitele, našeho přímluvce.
 papež František 17. 4. 2013.
Mše svatá v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod. 

pátek 14. května   svátek sv. Matěje 
Palestinský rodák, skromný proselyta (obrácený pohan), jenž byl po nanebevstoupení Páně 
vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Afri-
ce. Zemřel asi v 63 roce mučednickou smrtí.

DŮLEŽItÉ OZNÁMENÍ K PANDEMICKÉ SItUACI 
Od pondělí 26. 4. neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost napl-
nit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, 
pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při boho-
službě.

Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku 
či nanoroušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. 
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 
V Zábřeze do odvolání zůstává nedělní mše svatá v 10.00 hod. a možnost nedělní ado-
race s Eucharistií od 16.00 do 18.00 hod. 

PROSBA O MODLItBU ZA UKRAJINU 
Bratři a sestry,
vzhledem k vážnosti situace na Ukrajině, kde konflikt trvá již sedm let 
a stále eskaluje, vyzývá Česká biskupská konference, abychom se my 
u nás připojili k modlitbám za zklidnění situace a mír v této zemi.
Znepokojení nad zvýšenou vojenskou aktivitou na východní Ukrajině 
vyjádřil také nedávno i papež František, který nás vyzval k modlitbě na 
tento úmysl:
„S hlubokými obavami sleduji události v některých oblastech východní Ukrajiny, kde se v po-
sledních měsících množí případy porušování klidu zbraní, a s velkým znepokojením pozoruji 
zvýšení vojenské činnosti. Prosím a naléhavě žádám, aby se předešlo eskalaci napětí, a na-
opak se přistoupilo ke gestům, která by byla s to posílit vzájemnou důvěru a usnadnit tolik 
nezbytné a vytoužené smíření a mír. 
Také připojil prosbu za modlitbu na tento úmysl: Mějme na srdci také těžkou humanitární 
situaci, v níž se ocitl tento národ, kterému vyjadřuji svoji blízkost a na jehož úmysl vás pro-
sím o modlitbu.“
Připojme se ve svých farnostech a komunitách k modlitbě za Ukrajinu například při mši 
svaté, a to zařazením přímluvy za pokoj, mír a velikonoční naději na Ukrajině.

Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference
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týDEN PRO RODINU 
StŘEDA 12. 5. StARt od 15.30 hod. do 16.30 hod. od klu-
bovny Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
V rámci Týdne pro rodinu pro vás Hnízdo Mateřské a rodin-
né centrum z.s. připravilo dobrodružnou hru určenou pro 
rodinné týmy s názvem – Rodinná pohoda není náhoda aneb rodina v pohodě, plujeme 
na vodě. Vaše rodina se stane posádkou lodě a splní úkoly na sedmi námořnických stano-
vištích rozmístěných po našem městě. Trasa je kočárková, můžete tedy vyrazit i s nejmen-
šími dětmi. Přijďte v námořnickém kostýmu (není podmínkou). Hra se uskuteční za ja-
kéhokoliv počasí, námořníci jsou hrdí, silní, odvážní, nebojí se bouřky, žraloků ani pirátů! 
Přijďte a prožijte aktivní odpoledne se svými blízkými. Hra probíhá za plného silničního 
provozu, prosíme o opatrnost.

5. SEMINÁŘ O FARNÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUŇKÁCH ten-
tokrát on-line s návštěvou živé buňky – sobota 15. května 2021, začátek 
v 8.30 hod. modlitbou chval, předpokládané ukončení v 21.00 hod. 
V jednotlivých blocích vysvětlíme, co vlastně jsou farní evangelizační 
buňky a jak je rozběhnout také ve vaší farnosti, jak spolu s Ježíšem po-
znávat Boží sen o nás, jak se starat o svůj oikos, jak účinně sloužit a žít 
srdcem skutečného misionáře ve světě… Těší se na vás za český národ-
ní tým FEB P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, P. Radek Maláč, David 
Kasen a mnozí další z rodiny farních evangelizačních buněk. Na akci je 

nutné se přihlásit na webu farních evangelizačních buněk www.evangelizacnibunky.cz.

11. LEtNÍ ŠKOLA BOŽÍHO SLOVA 
Katechetické centrum v Olomouci pořádá v létě první ročník Letní školy Božího slova. 
Jeho téma zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ 
O ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS. Letní škola Božího slova se uskuteční v Olomouci v bu-
dově Arcibiskupského kněžského semináře v termínu 28.–31. 7. 2021. Podrobnější infor-
mace naleznete na www.katechetiolomouc.cz. Mgr. Martina Orlovská, Ph.D.

Farnosti  spravované  z  Klášterce
SBÍRKY z neděle 2. května: Klášterec 2.100 + dar na restaurování obrazu 1.000; Svébo-
hov 1.000; Jedlí 2.000 + dar na potřeby farnosti 500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MÁJOVÉ POBOŽNOStI ve Svébohově bývají každý den v 19.00 hod. 

Blahopřání 
V pátek 14. května slaví otec Władysław Mach SDS padesáté na-
rozeniny. Vážený otče, k Vašim narozeninám Vám přejeme všechno 
nejlepší a děkujeme, že denně obětujete svůj život Kristu a vedete nás 
k věčné spáse. Děkujeme za Vás Pánu Bohu a modlíme se, aby Vás na 
přímluvu Panny Marie posiloval ve víře, naději a lásce. farníci
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Zahrada oplývající květinami či úrodou jablek je chloubou každého zahrádkáře. Naopak 
jistě známe řadu míst, kde zahrada sotva vypovídá o péči, možná o zašlé slávě… Jak se to 
stane? Většinou se majitel přestal o zahradu zajímat nebo již nemohl přicházet. 
Vrátíme-li se do duchovního života, nebude problém na straně Pána, ale na straně naší. Jako 
by Pán do „zahrady“ takového srdce nemohl vstoupit, a tak zpustla, osiřela. Základní ref-
rén 15. kapitoly Janova evangelia zní: „Zůstaňte ve mně“. Žít s Bohem znamená, být s ním 
v každodenních starostech, při nákupech, v rozhodování i při odpočinku… A on jedná, pe-
čuje, a pak se dějí zázraky.  www.vira.cz

INICIATIVA SMÍŘENÍ K 400. VÝROČÍ BITVY NA BÍLÉ HOŘE 
V sobotu 8. května od 14.30 hod. vás zveme ke sledování televizního přeno-
su TV NOE z Bílé hory, kde proběhne akt smíření mezi katolickými kněží-
mi a protestantskými pastory. 
Připojte se v modlitbě a přeneste tento akt smíření i do vašeho okolí.

TÝDEN PRO RODINU
STŘEDA 12. 5. START od 15.30 hod. do 16.30 hod. od 
klubovny Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
V  rámci Týdne pro rodinu pro vás Hnízdo, Mateřské 
a  rodinné centrum z.s. připravilo dobrodružnou hru 
určenou pro rodinné týmy s názvem Rodinná pohoda 
není náhoda aneb rodina v pohodě, plujeme na vodě. 
Vaše rodina se stane posádkou lodě a splní úkoly na sedmi námořnických stanovištích roz-
místěných po našem městě. Trasa je kočárková, můžete tedy vyrazit i s nejmenšími dětmi. 
Přijďte v námořnickém kostýmu (není podmínkou). Hra se uskuteční za jakéhokoliv po-
časí, námořníci jsou hrdí, silní, odvážní, nebojí se bouřky, žraloků ani pirátů! Přijďte a pro-
žijte aktivní odpoledne se svými blízkými. Hra probíhá za plného silničního provozu, pro-
síme o opatrnost.

5. SEMINÁŘ O  FARNÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUŇKÁCH tentokrát on-line
s návštěvou živé buňky – sobota 15. května 2021, začá-
tek v 8.30 hod. modlitbou chval, předpokládané ukonče-
ní ve 21.00 hod. 
V  jednotlivých blocích vysvětlíme, co vlastně jsou farní 
evangelizační buňky a  jak je rozběhnout také ve vaší far-
nosti, jak spolu s Ježíšem poznávat Boží sen o nás, jak se 
starat o svůj oikos, jak účinně sloužit a žít srdcem skuteč-
ného misionáře ve světě…
Těší se na vás za český národní tým FEB P. Vojtěch Koukal, 
P. Kamil Obr, P. Radek Maláč, David Kasen a mnozí další 
z rodiny farních evangelizačních buněk. 
Na akci je nutné se přihlásit na webu farních evangelizač-
ních buněk www.evangelizacnibunky.cz. (určeno zejména 
pro ty, kteří se o farní buňky zajímají, chtěli by se dozvědět 
něco víc, případně se zapojit).
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ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
SBÍRKY z neděle 2. května: Červená Voda 2.352; Písařov 750; Jakubovice 715 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Vážení adoptivní rodiče z Červené Vody, Písařova, Jakubovic!
Walki Cadet z Haiti úspěšně dokončil školní docházku závěrečnými zkouškami. 
Všem, kteří jste pomohli a celou dobu ho finančně podporovali PÁN BŮH ZAPLAŤ.

J. Knápková

lošticKo              lošticKo              lošticKo
SBÍRKY z neděle 2. května: Loštice 3.540 + dar na kostel 5.000 Kč, Moravičany na křes-
ťanská media 7.050 Kč; Bílá Lhota 1.045 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

štítecKo              štítecKo              štítecKo
SBÍRKY z neděle 2. května: Štíty 2.540; Cotkytle 290; Horní Studénky 5.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠtÍtY 
*Ve středu 12. května v 18.00 hod. bude mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně a po 
ní fatimská pobožnost. 

•	 Ve	čtvrtek	13.	května	začíná	Novéna	k	Duchu	Svatému	(9	dní).
V sobotu 15. května v 7.00 hod. bude v Herborticích slavena mše svatá ze Slavnosti Na-
nebevstoupení Páně. 

•	 V	neděli	16.	května	bude	bohoslužba	pro	děti	

SBÍRKY VE FARNOStECH BUDOU 16. 5. NA tYtO ÚČELY:
V Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod. na opravy 
Ve Štítech při mši svaté v 9.00 hod. na potřeby farnosti 
V Cotkytli při poutní mši svaté v 11.00 hod. sbírka na opravy. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 2. května: Lubník 1.460; Tatenice 1.720 + dar 500; Kosov 970 + dar 
1.500; Hoštejn 1.900 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

MŠE SVAtÁ PRO DĚtI. V pátek 14. května v 18.30 hod. bude pro 
děti slavena  v tatenickém kostele mše svatá. Zveme děti i rodiče 
nejenom z Tatenice. 

POUŤ V KOSOVĚ. V neděli 16. května v 10.00 hod. bude slave-
na poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého, patrona kaple 
v Kosově. (V Hoštejně bude slavena mše svatá s nedělní platnosti 
v sobotu 15. května v 18.00 hod.) 

SPOLEČENStVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 
16. května v 18.00 hod.
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Farnost zvole              Farnost zvole
SBÍRKA z neděle 2. května byla ve Zvoli 5.790 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

MĚSÍC KVĚtEN S PANNOU MARIÍ A SV. JOSEFEM JEŽÍŠOVýM 
PĚStOUNEM. Každý den pokračujeme dle rozpisu bohoslužeb třice-
tidenní pobožností ke cti sv. Josefa. 
Ve čtvrtek 13. května v 17.40 hod. o Slavnosti Nanebevstoupení Páně 
budeme ve Zvoli slavit mši svatou a vzpomeneme také na 104. výročí 
zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

SPOLEK ZVOLSKÁ ČtYŘKA
Připravujeme letní příměstský tábor pro děti od 1. do 5. třídy. Téma: NÁ-
VRAT DO MINULOSTI. Termín konání: 19.–23. července na komunit-
ním centru ve Zvoli. Bližší informace a přihlášky naleznete na našich we-
bových stránkách zvolska4.cz/primestsky-tabor
Informace vám také rády sdělí Zdeňka Chmelařová, tel.: 737 463 932 nebo 
Petra Bartoňová, tel.: 736 715 847.
Spolek Zvolská 4 informuje, že bude vracet bezúročné půjčky farníkům, kteří pomoh-
li zajistit rekonstrukci farního domu – stavbu Komunitního centra ve Zvoli. Děkujeme 
všem, kteří nám tímto způsobem pomohli. Budou připravena potvrzení o vrácení půjčky 
a po podpisu budou peníze vráceny na účet, ze kterého byly odeslány. Neváhejte mě pro-
to kontaktovat na mobil: 732 746 345, nebo na email: tomas.cvancara@email.cz; Tomáš 
Čvančara předseda spolku Zvolská 4. 
Dotace z MAS Horního Pomoraví 2.185.000 Kč byla vyplacena v plné výši. Pro přiznání 
dotace, jejího vyúčtování a připsání na účet bylo třeba velkého nasazení nejen členů Zvol-
ské čtyřky. Všem, kteří se o to zasloužili, patří velké díky. 
Pravidelné brigády jsou vždy ve středu od 16.00 do 19.00. Je třeba upravit prostor před 
domem po stavebních pracích. Více informací ohledně brigád poskytne Josef Bartoň, mo-
bil: 725 796 359. Nadále Vás prosíme o modlitbu, pomocnou ruku nebo menší či větší 
finanční příspěvek. Dále řešíme dotaci na vybavení farního domu – KC Zvole a to na nové 
stoly, židle, kuchyň a další nezbytné věci. Tomáš Čvančara, předseda spolku

Maletín              Maletín              Maletín
Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 9. května i příští neděli 16. května 
v 15.00 hod. 

ZAHÁJENÍ MOtORIStICKÉ SEZÓNY 
Vzhledem k pandemické situaci, komplikující 
počet účastníků v kostele, jsme rozložili zahájení 
motoristické sezóny do celého měsíce května. 
Každou neděli po bohoslužbě žehnám před koste-
lem sv. Mikuláše dopravní prostředky (od kolobě-
žek, veteránů až po silné jednostopé „oře“).
 P. František Eliáš
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VYBRÁNO Z KAtECHEZE PAPEŽE FRANtIŠKA 
CÍRKEV JAKO UČItELKA MODLItBY
Sk 4,23-24.29-31
Život každé farnosti a každého křesťanského společenství se ryt-
micky odvíjí podle liturgické doby a komunitní modlitby. Vší-
máme si, že onen dar jednoduše přijatý v dětství, je ohromné 
a bohaté dědictví a že prožívání modlitby si zasluhuje stále větší 
hloubku. Oděv víry není škrobený, vyvíjí se spolu s námi, není 
tuhý, ale roste, a to také skrze krize a vzkříšení, či spíše nelze 
růst bez krizových momentů. Krize jsou k růstu nezbytné. Po 
určitých úsecích života si všímáme, že bychom je bez víry nebyli 
zvládli a že modlitba byla naší silou. Nikoli jen osobní modlitba, nýbrž také modlitba 
bratrů a sester a modlitba společenství, které nás doprovázelo a podporovalo, modlitba 
známých lidí, které jsme o ni požádali.
V církvi se vše rodí z modlitby a díky modlitbě vše roste. Když chce nepřítel – ďábel – na 
církev zaútočit, usiluje především o vysušení jejích pramenů, snaží se jí zabránit v mod-
litbě. 
Všímáme si toho například u jistých skupin, které se dohodnou, že uskuteční církevní 
reformy, změny v životě církve a jejich organizacích, přičemž o tom všem informují sdě-
lovací prostředky...
Modlitbu ale není vidět, nemodlí se tu. Dožadují se změn a zásadních rozhodnutí, a jejich 
návrhy jsou zajímavé, skutečně zajímavé! Ovšem předkládané jen v diskusi a médiích, kde 
ale zůstala modlitba? Právě modlitba totiž otevírá bránu Duchu Svatému, který podněcu-
je k cestě vpřed. Změny v církvi bez modlitby nejsou změnou církve, nýbrž skupinovou 
změnou. 
V Lukášově evangeliu klade Ježíš dramatickou otázku, která nás vždy přivede k zamyšlení: 
„Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,8).
Tato otázka stojí na konci podobenství, které ukazuje, že je třeba stále se modlit a neo-
chabovat. Můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej 
modlitby. Právě modlitba totiž nese vpřed víru i náš ubohý život – slabý a hříšný, avšak 
díky modlitbě bezpečně pokračující.
Jako křesťané bychom si měli položit otázku: Modlím se? Modlíme se? Jak se modlím? 
Mechanicky něco odříkávám, anebo se modlím srdcem? Modlím se v jistotě, že jsem sou-
částí církve a modlím se s církví, anebo se modlím tak trochu podle svých představ, ze 
kterých si utvářím modlitbu? Taková modlitba je totiž pohanská, nikoli křesťanská. 
Opakuji: Můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej 
modlitby. Zásadní úloha církve spočívá v tom, že se modlí a vychovává k modlitbě, pře-
dává z pokolení na pokolení lampu víry s olejem modlitby. Lampu víry, která vnáší světlo 
a pořádek do věcí, jaké mají doopravdy být, ovšem sytí se jedině olejem víry, jinak vy-
hasíná. Bez světla této lampy bychom neviděli na cestu k hlásání evangelia, dokonce by-
chom ani neviděli na cestu víry, nespatřili bychom tváře bratrů, k nimž máme přistupovat 
a sloužit, nemohli bychom osvítit místnost, ve které se scházíme ve společenství… Bez 
víry se vše bortí a bez modlitby víra vyhasíná. Víra a modlitba jdou ruku v ruce. Neexistuje 
jiná cesta. Proto je církev jak domovem a školou společenství, tak domovem a školou víry 
i modlitby.                                                                                   Zdroj Radio Vaticana
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SBÍRKY z neděle 2. května: Zábřeh 13.447; Rovensko 971 Kč.
Sbírka z 1. května – Šubrtova kaple 3.538 Kč
Dary: na TV NOE 1.500, na Radio Proglas 500 Kč; na potřeby farnosti 5.000 Kč, dar na 
účet farnosti 2.200 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

cHaritativní  slUŽBa  círKve  v  dĚKanátU
JARNÍ SBÍRKA POtRAVIN. Děkujeme vám 
všem, kteří jste přispěli do letošní jarní sbírky po-
travin. V sobotu 24. dubna jste našim dobrovolní-
kům v zábřežském a mohelnickém supermarketu 
Kaufl and darovali 1.634 kg potravin a drogerie. 
V neděli se ke sbírce připojila také zábřežská pro-
dejna Lidl a do připravených košíků (již bez asi-
stence dobrovolníků) vložili nakupující 47 kg 
převážně potravin. Přestože bylo nutné dodržovat 
veškerá opatření a kampaň byla tudíž nekontaktní, je výsledek opět úžasný! 
Díky obětavosti a šikovnosti dobrovolníků a velké štědrosti nakupujících se podařilo vy-
brat dostatečnou zásobu potravin k tomu, abychom měli následujícího tři čtvrtě roku co 
rozdávat potřebným. Děkujeme za vaši pomoc i podporu naší činnosti.
Zároveň PŘIPOJUJEME VýZVU. Pokud byste věděli o někom ve svém okolí, kdo by 
potřeboval jakkoliv pomoci, neváhejte mu naše služby nabídnout. Pokud vnímáte, že by 
ve vašem okolí bylo dobré někoho podpořit (jednorázově, nebo i opakovaně) balíčkem 
potravin či osobní hygienou, obraťte se na nás – email: chcipomoci@charitazabreh.cz, te-
lefon: 732 730 527. Předejte podnět, s nominovanými se už následně sami zkontaktujeme. 
Rádi pomůžeme a podpoříme ty, kteří se se svým těžkým údělem statečně perou a někdy 
se třeba i ostýchají si o pomoc sami říci. Mějme oči bdělé a buďme vnímaví k potřebám 
a chudobě druhých. 

  

1.–31. května 2021 „Rozhýbej se s  2 Komenskými“ napříč republikou a pošli příspě-
vek na stravu dětem Mary’s Meals.
Chceš podpořit dobrou věc a zároveň si zasportovat? Po celý květen běží již druhá bene-
fi ční pohybová výzva Mary’s Meals „Rozhýbej se s 2 Komenskými“. Můžeš se zapojit jak 
během, tak na kole. Můžeš se zapojit jako jednotlivec nebo ve skupině s rodinou, přáteli 
nebo kolegy. Svým startovným (400 Kč) zajistíš jídlo jednomu dítěti téměř na celý školní 
rok! Tvoje fyzická aktivita bude mít ještě druhý rozměr! A to díky sponzorovi, který za 

každý uběhnutý km zaplatí 2 Kč a za km ujetý na kole 0,50 Kč.
Stačí jen:

1. zaregistrovat se a přispět startovným ve výši 400 Kč (dvě bankovky 
s Komenským)

2. běhat nebo jezdit na kole
Vše včetně registrace na https://www.marysmeals.cz


