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5. NEDělE POSTNÍ

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, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

Žl 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost

1: Iz 43,16-21 2: Flp 3,8–14       Ev. Jan 8,1-11 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGElIuM K DNEšNÍ NEDělI
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid při-
cházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu 
přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řek-
li mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při 
činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil t akové ženy ukameno-
vat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, 
aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal 
prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, 
vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní 
hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. 
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší na-
před, až zůstal on sám a žena před ním.
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě 
neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani 
já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“
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POSTNÍ MOTIVACE PRO TENTO TÝDEN
„Nesuďte, a  nebudete souzeni, nezavrhujte, a  nebudete zavrženi. 
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37) Cizoložná žena, kterou 
k Ježíši přivedli, si podle posouzení lidí zasluhovala smrt. Ježíš ukazuje, že 
tento závěr není ani správný, ani spravedlivý. Chce, abychom posuzování 
druhých nechali na Bohu. Boží měřítko je spravedlivější než lidské. Tím 

měřítkem je láska. Tak máme přistupovat ke svým chybujícím bližním. Důležitější je mi-
lovat a modlit se za ně než vypočítávat jejich chyby. Bůh přijímá každého, kdo lituje svých 
hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své chování. 
Snažme se zvlášť v tomto týdnu poznat své hříchy, litovat jich a přijmout radost z toho, 
že nám Bůh odpouští a miluje nás. 

ÚMySl APOšTOláTu NA MěSÍC DuBEN 2022 
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné 
i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni 
ze strany vlády i svého okolí. 

MODlITBy ZA uKRAJINu
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, dí-
kůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 
abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a váž-
nosti.“ 1 Tm 2, 1

Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj pro ukrajinu a Rusko, které 
probíhají každé pondělí 19.00–20.30 hod. v kostele sv. Barbory v Zábřehu. 

Jana Stejskalová 

MODlITBA ZA MÍR VE SVěTě
Milosrdný a milostivý Bože, 
Vládce světa, Otče lidstva, Pane dějin, Kníže pokoje!
Slyš naše hlasité volání,
když světu hrozí zničení a válka. 
V tvém jménu prosíme o mír pro lidstvo. 
Pomoz nám, Pane, překonat hněv a nenávist,
aby člověk nezabíjel jiného člověka, 
aby si představitelé národů opět přátelsky podali ruce, 
aby smrtící zbraně byly znovu zamčené na svých základnách
a armády se vrátily do kasáren. 
Do tvých rukou, všemohoucí Pane vkládáme naši přítomnost i budoucnost. 
Tobě svěřujeme vládce i ovládané, velitele i vojáky, 
každého člověka a každé stvoření.
Odpusť nám naše slabosti a hříchy. Postarej se o nás s otcovskou péčí. 
O mír, harmonii a lásku tě prosíme na přímluvu Panny Marie Královny pokoje
a všech tvých svatých. Amen 

Slova modlitby: P. Zbigniew Kras, kaplan prezidenta Polské republiky
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KVěTNá NEDělE 10. DuBNA
V Zábřeze na Květnou neděli začne mše svatá v 9.30 hod. žehnáním ratolestí u Mariánského 
sloupu a následným průvodem do farního chrámu.

PONDělÍ 11. DuBNA – ZPOVěDNÍ DEN V ZáBŘEZE 
8.00 – 10.00 hod. P. Vitalij Molokov; P. Wladyslav Mach SDS

10.00 – 12.00 hod.  P. František Eliáš; P. Jaroslav Přibyl
12.00 – 14.00 hod.  P. Jacek Brończyk 
14.00 – 16.00 hod. P. Vladimír Jahn; vincentin z Loštic
15.00 – 16.00 hod.  P. Petr Souček 
16.00 – 18.00 hod.  dva vincentini z Loštic

Na Zelený čtvrtek jsou všichni, především ministranti, zváni do olomoucké katedrály 
sv.  Václava. V  9.30 hod. bude v  katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou 
posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. 
Kněží také před biskupem obnoví kněžské závazky, protože tento den je dnem společenství 
kněží s jejich biskupem.

BOHOSluŽBy VE SVATÉM TÝDNu V ZáBŘEZE
Zelený čtvrtek – 18.00 hod.

ZMěNA V lETOšNÍM ROCE 
Velký pátek – pobožnost křížové cesty 9.00 hod., 
 velkopáteční obřady v 15.00 hod. 

Bílá sobota – Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie 20.30 hod.

OD ZElENÉHO ČTVRTKu DO BÍlÉ SOBOTy NEPŘETRŽITě bude v  kostele sv. 
Bartoloměje v Zábřeze příležitost k  tiché adoraci, k zastavení, k zamyšlení, k projevení 
vděčnosti Bohu.

Farnosti  spravované  ze  zábřeha

VyšEHORKy
Zelený čtvrtek – 18.00 hod.; Velký pátek 15.00 hod., Bílá sobota 20.30 hod. 

SyNODálNÍ PROCES 
Rádi bychom v  naší farnosti pokračovali v  započatém synodálním procesu. Zveme 
proto členy pastorační rady a  dva zástupce jednotlivých skupinek (např. moderátor 

+ jeden z  účastníků) k  setkání v  úterý 19. dubna v  17.00 hod. 
v Katolickém domě. Bude přínosné, když se účastníci schůzky 

předem seznámí se závěry dalších skupinek (najdete na 
webu farnosti). Formát dvou zástupců skupinky volíme 
z praktických důvodů. Jana A. Nováková
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OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu  9. dubna v Katolickém domě 
v Zábřeze TuRNAJ VE STOlNÍM TENISE. 
Určeno pro hráče od 12 let. Neregistrovaní od 8.30 hod., registrovaní 

od 14.30 hod. Startovací poplatek 100 Kč (mládež 50 Kč). Přihlášky do 7. 4. do 12 hod. 
můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz. Jana Kubíčková, 605 536 270

NáRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT byl stanoven na 
30. dubna 2022. 
Je manifestací pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě 
by mělo dostat šanci.
Zahájení v  11.00 hod. mší svatou v  katedrále Pražského 
hradu. 
Informace o tomto pochodu a přihlášení k účasti najdete na webu https://hnutiprozivot.cz/

Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka z neděle 27. března byla ve Zvoli ve výši 6.210 Kč. 
Dar na likvidaci lepry 2.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

BOHOSluŽBy VElIKONOČNÍHO TRIDuA VE ZVOlI 
Zelený čtvrtek 18.00 hod.
Velký pátek 15.00 hod. 
Vigilie Vzkříšení – neděle 4.45 hod. 

SPOlEK ZVOlSKá ČTyŘKA
Z důvodu náhlé změny na straně lektora se přednáška PhDr. Marka Hermana 
dne 7. 4. 2022 konat nebude. Věříme, že se v brzkém čase podaří naše setkání 
uskutečnit. Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré.

9. 4. 2022 / 14.00 hod. – kulturní dům Rájec – VElIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
Nabídneme tvořivé dílničky – pletení pomlázek, výroba dřevěných dekorací, malování 
na kamínky, pletení z pedigu, pečení perníčků – jedlých i těch dekoračních z dřevěných 
forem, drátkování, zdobení kraslic, ubrousková tech-
nika... Cena za jednotlivé dílny se bude pohybovat od 
5 Kč do 20 Kč.
Přijďte si vyrobit zajímavé a originální dekorace a prožít příjemné odpoledne.
Občerstvení zajištěno.  Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

VElKÉ PODěKOVáNÍ patří všem, kteří v sobotu 26. března pomáhali při 
úklidu paseky „v Americe“. 
V úklidu paseky budeme pokračovat v sobotu 23. dubna od 8.00 hod. 

Na všechny brigádníky i na společnou práci se těší P. František
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Červenovodsko            Červenovodsko

VElIKONOČNÍ BOHOSluŽBy
Zelený čtvrtek: Červená Voda 18.00, Písařov 16.00 hod.
Velký pátek: Červená Voda 18.00 velkopáteční obřady, Písařov 16.00 hod.
Bílá sobota – vigilie: Červená Voda 22.00; Písařov 19.30 hod.

dubicko              dubicko              dubicko

VElIKONOČNÍ OBŘADy VE FARNOSTI DuBICKO
Zelený čtvrtek 18.00 hod.; Velký pátek 18.00 hod.; Bílá sobota vigilie 19.00 hod.

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 27. března: Klášterec 1.900; Svébohov 2.600; Jedlí 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

VElIKONOČNÍ BOHOSluŽBy
Zelený čtvrtek: Klášterec 18.30; Svébohov 17.00; Jedlí 16.00 hod.
Velký pátek: Klášterec 18.30; Svébohov 17.15; Jedlí 16.00 hod.
Bílá sobota – vigilie: Klášterec 20.00; Svébohov 18.00; Jedlí 16.00 hod.

postřelmovsko            postřelmovsko

SVATá ZPOVěĎ PŘED VElIKONOCEMI:
– v leštině ve středu 6. dubna od 17.00 hodin,
– v Chromči ve čtvrtek 7. dubna od 17.30 hodin,
– v Postřelmově v pátek 8. dubna od 16.00 hodin a v úterý 12. dubna od 16.00 hodin,
– v lesnici ve středu 13. dubna od 17.30 hodin.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 27. března: Štíty 1.790; Horní Studénky 1.700; Cotkytle 419 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Na Květnou neděli bude v našich farnostech přede mší sv. žehnání ratolestí.
Ve Štítech na Květnou neděli  povedou křížovou cestu Modlitby matek.

SVáTOST SMÍŘENÍ PŘED VElIKONOCEMI 
na Květnou neděli Cotkytle v 11.00 hod., pondělí 11. dubna Horní 
Studénky 15.30 hod., středa 13. dubna Štíty 16.30 hod.

VElIKONOČNÍ BOHOSluŽBy
Zelený čtvrtek: štíty 18.00, Horní Studénky 16.00 hod.
Velký pátek: štíty 18.00, Horní Studénky 16.00 hod.
Bílá sobota – vigilie: štíty 20.00, Horní Studénky 18.00 hod.
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 27. března: Tatenice 2.860; Lubník 2.240; Hoštejn 1.860; Kosov 1.060 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

MISIJNÍ KluBKO DěTÍ se sejde v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici tuto neděli 3. dubna 
ve 14.00 hod. 

SPOlEČENSTVÍ CHlAPŮ se sejde tuto neděli v 18.00 hod. na faře v Tatenici. 

DuCHOVNÍ OBNOVA PRO KluKy A HOlKy
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde 
proběhne malá duchovní obnova s otcem Jaroslavem.
Začátek v pátek 8. dubna 2022 společnou večeří (po mši svaté, 
tj. kolem 19.00). Ukončení bude 10. dubna 2022 po obědě (kolem 
14.00 hod.).
S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení, Bibli, psací 

potřeby, hygienické potřeby, šátek, malý nožík, malou baterku (pokud máte)…. 
Cena pobytu je 250 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, na telefonu 775 339 868
nebo na e-mail jitka.meda@seznam.cz – a to nejpozději do 4. 4. 2022. 
 Na všechny se těší otec Jaroslav a Jitka Veiglerová

SEDEROVá VEČEŘE A NěCO VÍC – PRO DěVČATA OD 10 lET 
Chceš prožít poslední večeři podobně, jak ji prožíval Pán Ježíš a ještě něco navíc? Jsi děvče 
a je ti víc než 10 let? Pak je tu pozvánka právě pro tebe.
Společný odjezd vlakem z  Hoštejna je ve čtvrtek 14. 4. 2022 v  15.21 hod. (ze Zábřehu 
v 15.14 hod.). Kdo nebude chtít cestovat vlakem, může se k nám připojit v 16.00 na faře 
v Tatenici. Ukončení bude na Bílou sobotu po obědě (kolem 13.00 hod.) Odjezd vlakem 
z Tatenice ve 14.35 hod.
S sebou si vezmi: spacák, karimatku, oblečení na spaní, papuče, pohodlné boty. Oblečení 
do kostela na mši, oblečení na ven, pláštěnku nebo deštník.
Hygienické potřeby (kartáček, pastu, hřeben, sponky), ručník,  Bibli, zápisník, psací 
potřeby, malý nožík, šátek.
Nezapomeň 300 Kč (ubytování, strava) a hlavně dobrou náladu.
Svou  účast mi potvrď co nejdříve, nejpozději do pondělí 11. 4. 2022 osobně nebo na 
tel.: 775 339 868, či e-mail: jitka.meda@seznam.cz.

Těší se na vás Jitka Veiglerová  a spol.

VElIKONOČNÍ BOHOSluŽBy
Zelený čtvrtek: Hoštejn 19.15, lubník 16.00, Tatenice 17.30 hod.
Velký pátek: Hoštejn 19.15, lubník 16.00, Tatenice 17.30 hod.
Bílá sobota – vigilie: Hoštejn  neděle 5.30, sobota: lubník 19.00, Tatenice 21.00 hod.
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 27. března: Loštice 3.730 Kč; Moravičany 1.941 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

ZMěNy V lETNÍM ČASE
Sobotní mše svaté v penzionu budou bývat v 9.00 hod. a začátky večerních mší svatých 
v kostelích se přesouvají na 18.00 hod. 

šKOlENÍ PRO POŽáRNÍ PREVENTIVNÍ HlÍDKy z  Loštic a  Moravičan bude 
v Lošticích v Prokopce v pondělí 4. dubna v 17.00 hod. 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH – ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI bude ve čtvrtek 
7. dubna dopoledne. 

SVáTOST SMÍŘENÍ PŘED VElIKONOCEMI
Moravičany  čtvrtek 7. dubna 16.30–18.00 hod. P. Petr Souček 
Bílá lhota neděle 10. dubna 10.30–11.30 hod.  vincentini 
loštice  středa 13. dubna 16.00–18.00 hod.  P. Metoděj Hofman

VElIKONOČNÍ BOHOSluŽBy
Zelený čtvrtek: Loštice 18.00 hod., Moravičany 18.00 hod., 
Bílá Lhota 17.00 hod. 
Velký pátek: Loštice 15.00 hod., Moravičany 17.00 hod., 
Bílá Lhota 15.00 hod.
Bílá sobota: Loštice 19.30 hod., Moravičany 19.30 hod., 
Bílá Lhota 18.00 hod. 

Blahopřání.
Ke krásným osmdesátinám gratulujeme paní ludmile Aplové. 
Přejeme jí hodně radosti i  zdraví a  na přímluvu Panny Marie 
vyprošujeme hojnost Božího požehnání. farníci a kněží 

KATOlICKÝ TÝDENÍK 14
Charity začleňují tisíce uprchlíků
Téma: Bl. Karel Habsburský
První dubnový den uplyne 100 let od smrti posledního císaře a krále Rakousko- uherské 
monarchie, kterého papež Jan Pavel II. prohlásil blahoslaveným. Karel I. Habsburský 
uzavřel svůj životní příběh ve vyhnanství na Madeiře.
Důvěra i odvaha bojovat
Ve středu 23. března zemřela v 84 letech Madeleine Albrightová. Jako americká ministryně 
zahraničí na svou rodnou zemi nezapomněla. Přinášíme ohlédnutí za touto mimořádnou 
osobností politického života.
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Sbírky z neděle 27. března: Zábřeh 13.807; Rovensko 1.107 Kč. 
Dary na potřeby farnosti 3.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

charitativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu

KluB PEČuJÍCÍCH PRO RODIČE PEČuJÍCÍ O  DÍTě (i  dospělé) SE 
ZNEVÝHODNĚNÍM: DOBRÉ VZTAHY JAKO ZÁKLAD PRO PÉČI – setkání rodičů 
se uskuteční v úterý 5. 4. 2022 v 9 hod. Zábřeh, Žižkova 10 (vstup z ulice Havlíčkova). 
Tématem provede psycholog Mgr. Jaroslav Člupný.

ZáBŘEŽSKá CHARITA POMáHá SPOlu S VáMI uKRAJINě
Každý den do Centra Ondřej přicházejí desítky lidí z Ukrajiny, kteří uprch-
li před strašnou válkou, aby zde vyhledali pomoc. A tu jim, díky vaší stá-
lé ochotě a štědrosti, můžeme poskytovat. Děkujeme za vaše hmotné dary, 
dobrovolníkům za pomoc při třídění a převážení věcí, děkujeme všem, kteří 
organizují sbírky a připravují i akce a aktivity, které lidem z Ukrajiny pomo-
hou se začleňováním do naší společnosti. Sledujte naše webové stránky www.charitaza-
breh.cz, kde vás o aktivitách a aktuálních sbírkách informujeme.
Pro ukrajinské i české děti připravilo zábřežské Kino Retro na neděli 17. 4. 2022 od 15 ho-
din promítání fi lmu s  populární Ovečkou Shaun: Farmagedon. Máte-li ve svém okolí 
ukrajinské děti, kterým by návštěva kina udělala radost a pomohla alespoň na chvíli za-
pomenout na prožité hrůzy, pozvěte je spolu se svými dětmi strávit příjemné společné 
velikonoční odpoledne.   

POMOZTE NáM POMáHAT! Abychom mohli být potřebným nablízku a naše pomoc 
měla konkrétní, praktickou a hmatatelnou podobu (jak to po nás chce evangelium i zakla-
datel sv. Vincenc z Pauly), provozuje naše CHARITA výdejní místa potravinové pomoci, 
sociální šatník, sklad použitého nábytku a elektrospotřebičů, apod. Abychom měli čím 
pomáhat, sbíráme a shromažďujeme průběžně i v určených akcích dary jednotlivců, fi rem 
či supermarketů. 
Velmi by nám nyní pomohli ochotní dobrovolníci, kteří propůjčí svůj čas a ruce ke shro-
mažďování zásob potravin a  hygieny od nakupujících při nadcházející jarní SBÍRCE 
POTRAVIN: koná se v sobotu 23. 4. 2022 v čase 8–18 hodin v regionálních supermarke-
tech v Zábřehu a v Mohelnici, které se k provedení samy nabídly, hledáme dobrovolníky, 
kteří nám pomohou s oslovováním nakupujících u vstupu do prodejny a příjmem darů do 
košíků za pokladnami (lze se zapojit i jen na půlden 8-13 nebo 13-18 hodin).
Uvítáme a prosíme o Vaše nabídky směřované na Dobrovolnické centrum DobroDruh:  
tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz 


