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16. 5. 2021
Ročník XXVIII. číslo 20

7. 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

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa,
je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 103 Hospodin si zřídil na nebi trůn
1: Sk 1,15-17.20-26 2: 1 Jan 4,11-16 Ev. Jan 17,11b-19
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi 
mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém 
jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich 
nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se 
naplnilo Písmo. 
Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby 
měli v sobě plnost mé radosti. 
Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, 
protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 
Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachrá-
nil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze 
světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako 
jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do 
světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni 
v pravdě.“



2

K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Ježíšova modlitba na závěr poslední večeře bývá připomínána na Velikonoce. Její aktuálnost 
ale nemizí. Vždyť se nyní modlíme novénu za seslání Ducha Svatého. Když nebude dobře 
fungovat společenství učedníků – církev – nebude moci ani Duch projevovat svoji moc mezi 
lidmi s takovou intenzitou. Zároveň je vidět, že od počátku bylo obrovské pokušení dělat 
věci jinak a střet názorů, zkostnatělost či touha po benevolentnosti se vzájemně střetávaly. 
Řešení není v hádkách, ale v hledání Boží vůle a společné modlitbě. www.vira.cz

MÁJOVÁ I SE SVATÝM JOSEFEM
Jan Pavel II., Z apoštolské adhortace REDEMPTORIS CUSTOS
O svatém Josefovi a jeho poslání v životě Krista i církve (15. srpna 1989)
Josef ochránce Vykupitele, „udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě“ 
(Mt 1,24)

Církevní otcové, kteří čerpali inspiraci z evangelií, již od prvních staletí zdůrazňovali, 
že svatý Josef, který s láskou ochraňoval Marii a s radostí se věnoval výchově Ježíše Krista, 
také dnes střeží a chrání mystické Tělo Vykupitele, církev, jejímž obrazem i vzorem je 
nejsvětější Panna. 

Evangelisté, přestože jasně potvrzují, že Ježíš byl počat z Ducha Svatého a že v man-
želství tím zůstalo zachováno panenství (srov. Mt 1,18-25; Lk 1,26-38), nazývají Josefa 
manželem Marie a Marii manželkou Josefa (srov. Mt 1,16.18-20-24; Lk 1,27; 2,5). A jako 
je pro církev důležité vyznávat panenského početí Ježíše, neméně pro ni je hájit manželství 
Marie s Josefem, neboť ono tvoří právní podklad Josefova otcovství. 

Jak svatý Augustin, tak i svatý Tomáš, když zkoumali podstatu manželství, viděli ji 
vždy v „nedílné jednotě duší“, ve „sjednocení srdcí“ i v „souhlasu“, prvcích, které se exem-
plárním způsobem ukazují v manželství Marie a Josefa. Ve vrcholném okamžiku dějin 
spásy, kdy Bůh zjevuje svou lásku lidskému rodu prostřednictvím daru Slova, je to právě 
manželství Marie a Josefa, které realizuje v plné „svobodě“ „snubní darování sebe sama“, 
tím, že přijímá a vyjadřuje takovou lásku. „V tomto velkém díle obnovy všeho v Kristu se 
i manželství, očištěné a obnovené, stává novou skutečností, svátostí nové smlouvy. A tak je 
na prahu Nového zákona, stejně jako na počátku Starého, vyzdvižena manželská dvojice. 
A jako bylo manželství Adama a Evy pramenem zla, které se rozšířilo na celý svět, tak 
manželství Josefa a Marie je vrcholem, z něhož se rozlévá svatost po celé zemi. Spasitel 
začal dílo spásy tímto panenským a svatým svazkem, v němž se ukazuje jeho všemohoucí 
vůle očistit a posvětit rodinu, svatyni lásky a kolébku života. 

Kolik poučení lze z toho odvodit pro současné rodiny! Neboť „podstata a úkoly ro-
diny jsou nakonec určovány láskou. Proto má 
rodina poslání střežit, zjevovat a sdělovat lás-
ku jako živý odlesk a skutečnou účast na Boží 
lásce k lidem a na lásce Krista, našeho Pána, 
k jeho Nevěstě církvi.“ Každá křesťanská ro-
dina se má podobat svaté Rodině nazaretské, 
prvotní „domácí církvi“. „Z tajemného Božího 
úradku v ní skrytě po mnoho let žil Boží Syn. 
Je proto pravzorem a příkladem pro všechny 
křesťanské rodiny.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 18. května  sv. Jana I., papeže a mučedníka 
čtvrtek 20. května  památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Pocházel z Tasovic od Znojma. Původně se vyučil pekařem. Pro chudo-
bu a touhu po studiu odešel do ciziny. Po různých cestách přijal v Římě 
svátost kněžství a vstoupil do řádu redemptoristů, který pak uvedl do 
Varšavy. Po požehnaném působení byl vypovězen a ve svém apoštolském 
působení pokračoval ve Vídni. Sledován policií jako odpůrce upadávají-
cího osvícenství a jansenismu proslul jako skvělý apoštol ve všech spole-
čenských vrstvách.
pátek 21. května sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů
sobota 22. května  sv. Rity z Cascie, řeholnice

Pochází z Roccaporena. Stala se manželkou, matkou, přičemž se 
procvičovala v trpělivosti a lásce, prožívajíc kruté zkoušky. Mezi ně 
patřila i vražda manžela a příprava synů na pomstu, jak bylo zvy-
kem. Bůh pro její modlitby dalšímu zlu zabránil tím, že syny vzal 
k sobě. Rita po mnohých překážkách, v zázračném doprovodu tří 
světců, vstoupila do kláštera. Vynikala v kontemplaci o utrpení Páně 
a odměnou jí byla otevřená rána z trnové koruny na čele. Pro pověst 
svatosti a divů dostala titul: „svatá v nemožných záležitostech.“ 

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC KVĚTEN 2021

MODLEME SE ZA POKOJNÉ ŘEŠENÍ SPORU NA UKRAJINĚ, JEHO OBĚTI A TY, 
KTERÉ ZASÁHLA BOLEST.

VIGILE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
V sobotu 22. května od 19.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje Vigilie 
Seslání Ducha Svatého – adorace Nejsvětější svátosti oltářní s možností při-
jmout modlitbu za hlubší vylití Ducha Svatého.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO PLETAŘKY OBVAZŮ 
Našel se dobrovolník, který si vzal na starost distribuci přízí pletařkám a hotových obvazů 
do leprosálií. 
To znamená, že při nejbližší cestě do Olomouce nakoupíme příze a můžete si ji za 50 Kč 
vyzvednout na faře a k užitku svému i lidí postižených leprou plést. 
Hned jak bude příze na faře, dáme vědět, případně si můžete zavolat na tel. 583 414 531. 

Obvazy se pletou na jehlicích číslo 2,5, obě strany hladce, očka 
se běžně utahují. Šířka úzkého obvazu je 25 oček, širokého 
30 oček (včetně okrajových) a konec je potřeba zapošít. Délka 
275 vroubků. 
„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, 
mně jste učinili.“ (Mt 25,40) 
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Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 9. května: Červená Voda 2.171; Písařov 1.125; Jakubovice 1.076 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 9. května: Klášterec 1.800; Svébohov 1.500 + dar na opravy 5.000; Jedlí 
2.200 + dar na opravy 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI ve Svébohově bývají každý den v 19.00 hod. 

lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 9. května na potřeby farnosti: Loštice 4.637 Kč, Moravičany 7.111 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Ohlášky
Svátost manželství 21. května 2021 v kostele sv. Prokopa v Lošticích přijmou

Petr Bartoněk z Loučan a Gabriela Skopalová z Bílé Lhoty.
Doprovázejme je našimi modlitbami.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 9. května: Lubník 1.570; Tatenice 3.140; Kosov 800; Hoštejn 1.050 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 16. května v 18.00 hod. 

Ohlášky
V sobotu 5. června vstoupí v Tatenici ve svazek manželský

Pavla Totušková z Tatenice a Robin Kyselo z Lanškrouna
Vyprošujeme Boží požehnání.

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 9. května: Štíty 2.026; Cotkytle 460 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

•	 Tuto	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. 

V neděli 23. května na Slavnost seslání Ducha Svatého budou mše svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod. a v Cotkytli v 11 hod.
 P. Jacek Brończyk
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Farnost zvole              Farnost zvole
SBÍRKA z neděle 9. května byla ve Zvoli 6.630 + dar na komunitní centrum 10.000 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 třicetidenní pobožností ke cti sv. Josefa. 

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 komunitním 
centru ve Zvoli.
Bližší informace a přihlášky naleznete na našich webových stránkách zvol-
ska4.cz/primestsky-tabor. Informace vám také rády sdělí Zdeňka Chmela-
řová, tel.: 737 463 932 nebo Petra Bartoňová, tel.: 736 715 847.

Maletín              Maletín              Maletín
Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 16. května i příští neděli 23. 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 kostelem sv. Mikulá-
še dopravní prostředky (od koloběžek, veteránů až po silné jed-
nostopé „oře“).  P. František Eliáš

  
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 20
Téma: Svatý Jan Nepomucký 
Na konci května uplyne 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. 

Síla, kterou má jednota. Desítky duchovních různých církví se 8. května připojily k De-
klaraci smíření v Praze na Bílé hoře, kde se před 400 lety odehrála známá bitva. 

Šest dní po atentátu na papeže Jana Pavla II.
V květnu 1981 napsal pro redakci tehdejších Katolických novin „reportážní dopis“ přímo 
z dějiště, náměstí sv. Petra ve Vatikánu, kardinál František Tomášek. 
Publicistika str. 6
Pane, nauč nás vyjít ze svého já, vydat se cestou hledání pravdy. 
Nauč nás jít a vidět, nauč nás naslouchat, neživit předsudky, nedělat rychlé závěry. Nauč nás 
jít tam, kam nikdo nechce jít, vyhradit si čas, abychom pochopili, abychom se zaměřili na to, 
co je podstatné, nenechali se rozptylovat nadbytečným, abychom rozlišovali klamné zdání od 
pravdy. Dej nám milost rozpoznávat tvé příbytky ve světě a poctivě vyprávět o tom, co jsme 
viděli.  Modlitba papeže k Světovému dni sdělovacích prostředků
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LETNICE, SVATODUŠNÍ SVÁTKY
neděle 23. května 

O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha Svatého – 
tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha Svatého působí (dodnes) 
v církvi.
„Duch Svatý je Bohem působícím v nás.“ (Papež František 13. 
5. 2013)

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po 
nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch Svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu 
vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Let-
nice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Velikonocích 
připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování 
Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj.

BEZ DUCHA SVATÉHO BY ...
– Bez Ducha Svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou 

osobností.
 Díky Duchu Svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
 S Duchem Svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech pro-

tivenstvích.

– Bez Ducha Svatého by byla bible jen učenou knihou.
 S Duchem Svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

– Bez Ducha Svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
 S Duchem Svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

– Bez Ducha Svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
 S Duchem Svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

– Bez Ducha Svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
 S Duchem Svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

– Bez Ducha Svatého by byla církev pou-
hou organizací a institucí.

 S Duchem Svatým se stává společen-
stvím a organismem, přinášejícím osvo-
bození a záchranu od zla.

– Bez Ducha Svatého by byla charita jen 
jakousi sociální činností.

 S Duchem Svatým se charita stává osvo-
bozující pomocí.

 Duch Svatý se nabízí každému!
 Zdroj www.pastorace.cz
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA
ÚSTNÍ MODLITBA JE NAŠÍ KOTVOU

Papež František v knihovně Apoštolského paláce pokračoval 
v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho dnešní promluvu uvedly ver-
še 130. žalmu: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, / Pane vyslyš 
můj hlas! / Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě! / Bu-
deš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, / Pane, kdo obstojí? / 
Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. / Doufám 
v Hospodina, / duše má doufá v jeho slovo.

Modlitba je rozhovor s Bohem a každé stvoření v jistém 
smyslu rozhovor s Bohem vede. V lidské bytosti se modlitba stá-
vá slovem, invokací, zpěvem, básní… Boží slovo se stalo tělem 
a v těle každého člověka se slovo k Bohu vrací v modlitbě.

Slova jsou naše stvoření, jsou však také našimi matkami a do jisté míry nás formují. 
Slova modlitby nám dovolují bezpečně projít temnotou rokle, vedou nás po travnatých 
nivách oplývajících vodou, před zraky protivníků nám prostírají stůl, jak nás učí slova 
žalmu (srov. Ž 23). Slova povstávají z pocitů, avšak existuje také opačná cesta, na níž slova 
utvářejí city. Bible člověka učí jednat tak, aby se všechno dělo ve světle slova, aby nic lid-
ského nebylo vyřazováno, cenzurováno. Zejména bolest je nebezpečná, zůstane-li ukrytá, 
uzavřená v našem nitru… Bolest uzavřená v našem nitru, která se nevyjádří a nedostane 
volný průchod, může otrávit duši. Je smrtelná.

První lidská modlitba je vždycky hlasitou recitací. Nejprve se dají do pohybu rty. 
Jakkoli všichni víme, že modlit se neznamená opakovat slova, hlasitá modlitba je ta nej-
bezpečnější a vždycky je možné k ní přistoupit. City, jakkoli mohou být vznešené, jsou 
naopak vždy nejisté: přicházejí a mizí, opouštějí nás a vracejí se. A nejen to, rovněž mi-
losti pocházející z modlitby jsou nepředvídatelné. V některých chvílích překypujeme útě-
chou, která naopak jakoby zcela vyprchala v temnějších dnech. Modlitba srdce je tajemná 
a v určitých okamžicích skrytá. Modlitba rtů, kterou šeptáme nebo recitujeme společně, 
je vždycky po ruce, je stejně nutná jako manuální práce. Katechismus nás v této věci učí 
a praví: „Ústní modlitba je nezbytnou složkou křesťanského života. Učedníky, přitahované 
tichou modlitbou svého Mistra, Ježíš učí ústní modlitbě: „Otče náš“ (č. 2701). „Nauč nás 
se modlit“, prosí učedníci Ježíše a Ježíš je učí ústní modlitbu: Otče náš. Je to modlitba, ve 
které je všechno… Všichni bychom měli mít pokoru těch lidí v pokročilém věku, kteří 
v kostele – snad proto, že jim sluch již dokonale neslouží – polohlasně recitují modlitby, 
jež se v dětském věku naučili a naplňují loď kostela svým šepotem.

Nesmíme tedy pohrdat hlasitou modlitbou. Někdo snad řekne: „Ale, to je dětinské, to 
je pro nevědomé lidi; já usiluji o modlitbu mysli, o meditaci, vnitřní prázdno, do něhož 
by přišel Bůh…“

Prosím tě, neupadej do pýchy pohrdající ústní modlitbou. Je to modlitba prostých lidí, 
kterou nás naučil Ježíš: Otče náš, jenž jsi na nebesích… Slova, jež vyslovujeme, nás berou 
za ruku, v jisté chvíli nám navracejí chuť, dávají procitnout rovněž těm nejrozespalejším 
srdcím, probouzejí city, po nichž už nebylo ani stopy. A především jedině ona bezpečně 
nasměrovává k Bohu otázky, které On chce slyšet. Ježíš nás neponechal v mrákotě. Řekl 
nám: „Vy, když se modlíte, mluvte takto!” A naučil nás modlitbu „Otče náš“ (srov. Mt 6,9).
 Zdroj Radio Vaticana
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SBÍRKY z neděle 9. května: Zábřeh 12.182; Rovensko 1.020 Kč. 
Dary: na potřeby farnosti 1.100, na TV NOE 500, na Radio Proglas 500, na Haiti 500 Kč, 
dary na účet 3.000 Kč. 
Vyšehorky – sbírky za měsíc duben 6.860 Kč + dary  za  měsíc duben: na opravu střechy 
fary ve Vyšehorkách 5.200 Kč.Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

Na likvidaci lepry bylo ze Zábřeha 7. května odesláno 3.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Původ tradičních májových pobožností je dodnes sám o sobě poměrně ne-
známý. Je jisté, že tato forma mariánské úcty začala v Itálii. Jde tedy o ovoce 
italského baroka. 
V květnu roku 1784, v chrámu Kamilliánů ve Ferraře, se poprvé veřejně ko-
naly po celý květen májové pobožnosti. Jádrem těchto modliteb byla prosba 
za dobrou úrodu, později se především zdůrazňovala mariánská úcta. 
Je pravda, že podobné pobožnosti existovaly již dříve, ale jednalo se o po-
božnosti soukromé.  

Májové pobožnosti se potom od poloviny 19. století staly nejvýraznějším projevem ma-
riánské úcty. 
Vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie z roku 1854 bylo pro rozvoj 
májových pobožností velmi silným momentem. 
Zpočátku se pobožnosti konaly jak ráno, tak i večer. Svou strukturou májové pobožnosti 
často odpovídaly nedělnímu požehnání, protože zahrnovaly promluvu nebo rozjímání, 
zpěv litanií a další modlitby. Na závěr pobožnosti bylo udělováno požehnání. Kromě vy-
zdobeného májového oltáře se kladl především důraz na výstav Nejsvětější Svátosti. Májo-
vé pobožnosti zažily svůj rozkvět zejména v letech 1850–1950. 
Otcové II. vatikánského koncilu si přáli, aby tradice uctívání a pobožností pokračovala 
a byla uchována. I dnes májové pobožnosti patří k oblíbeným pobožnostem. V současné 

době má tato pobožnost svoje místo téměř v každé far-
nosti. Zdroj: www.paxvobis.cz

Pozdravena buď Královno, o Maria, nebe, země císařovno, 
o Maria.
Radujte se cherubíni, chválu vzdejte serafíni a pozdravujte 
Královnu: 
salve, salve, salve Regina.

Neopouštěj nás v těžkosti, o Maria, shlédni na nás v mi-
losti, o Maria.
Radujte se cherubíni, chválu vzdejte serafíni a pozdravujte 
Královnu: 
salve, salve, salve Regina. (z filmu Sestra v akci, 1992)


