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KVĚTNÁ NEDĚLE

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, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se
a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

Žl 122 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7 2: Flp 3,8-14 Ev. Lk 19,28-40 
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva 
ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivá-
zané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás 
někdo zeptal: ‘Proč ho odvazujete?’, odpovíte mu takto: ‘Pán ho potřebuje.’“
Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali 
se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“
Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysa-
dili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na cestu své 
pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý 
zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny 
zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehna-
ný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj 
a sláva na výsostech!“
Někteří farizeové ze zástupu na něj volali: „Mistře, zakaž to 
svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni 
mlčet, bude křičet kamení.“
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POSTNÍ MOTIVACE PRO TENTO TÝDEN
Pašije (Lk 22,14 – 23,56) Ježíšův výrok: „Milujte se navzájem, jak jsem já 
miloval vás.“ (Jan 15,12). V tento den, kdy si připomínáme triumfální vjezd 
Ježíše do Jeruzaléma, slyšíme také o dalších událostech, které brzy následo-
valy, a to o Ježíšově umučení a o jeho smrti na kříži. Ve všech těchto situa-
cích Ježíš potvrzuje, že je pravý král a Boží Syn. Neustupuje od své lásky k nám a pokládá 
za nás svůj život. 
Pokud máme mít podíl v jeho království, je důležité, aby láska k Bohu a k bližnímu 
byla pro nás v životě to nejdůležitější, stejně jako pro Ježíše. 

V pondělí 11. dubna v 18.00 hod. Vás zveme do Katolického domu na 
přednášku Marka Orko Váchy „SPOLEČENSTVO OBĚTÍ. OTÁZKA 
ODPOVĚDNOSTI ČLOVĚKA ZA JEHO ŽIVOT“.  
Útěky od odpovědnosti jsou nejstarším lidským pokušením. Naše výmluvy 
se během času stávají sofi stikovanější, ale zůstávají výmluvami. Dnes viníme 
vliv genů, vliv výchovy, ekonomických okolností a podobně. Odpovědnost 

za život spočívá v opuštění postoje oběti, sebelítosti a věčného oplakávání sebe a svého 
neštěstí. Vytýkat vinu druhým znamená, že jsem ještě nepřijal plnou odpovědnost za svůj 
život.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut.
Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Speci-
alizuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.
Dále připravujeme: P. RNDr. Th Lic. Jan Rajlich OP „Afrika – kontinent slonů, žiraf, lidí 
a víry“ v úterý 10. května v 18.00 v Katolickém domě

KATOLICKÝ DŮM – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Nejenom seniory zveme na Zábavné odpoledne s  hud-
bou a  tancem, které připravujeme na velikonoční neděli, 
tj. 17. dubna. Známé melodie zahraje skupina ALBATROS 
ze Šumperka. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. 
Občerstvení zajištěno.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

POZVÁNÍ DO HNÍZDA
V  úterý 12. dubna, mimořádně od 9.00 hod. beseda na téma: „Jak se 
chovat k ukrajinským běžencům? Jak účinně pomáhat a předejít zkla-
mání...“
Th Lic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD. Beseda se uskuteční jako vždy za pří-

tomnosti dětí.
Ve středu 13. dubna v 8.30 hod. DOPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

14 – 18 hod. Pletení pomlázek aneb něco i pro tatínky 
V neděli 17. dubna v 10.00 hod. Pletení pomlázek před Hnízdem

Pravidelný program najdete na
www.hnizdozabreh.cz

 v 10.00 hod. Pletení pomlázek před Hnízdem
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KVĚTNÁ NEDĚLE 10. DUBNA
V Zábřeze na Květnou neděli začne mše svatá v 8.30 hod. žehná-
ním ratolestí u Mariánského sloupu a následným průvodem do 
farního chrámu.

PONDĚLÍ 11. DUBNA – 8.00–18.00 hod. – ZPOVĚDNÍ DEN 
V ZÁBŘEZE 
Rozpis kněží, kteří budou zpovídat je v minulých FI a ve vývěsce 
kostela

ÚKLID KOSTELA PŘED VELIKONOCEMI bude v úterý 12. dubna od 16.00 hod. 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU V ZÁBŘEZE
Zelený čtvrtek – 18.00 hod.
Na Zelený čtvrtek bude součástí bohoslužby i  mytí no-
hou. Musí se ale najít dvanáct odvážných mužů. 
Pokud se chcete přímo zúčastnit a být jedním z dvanácti, 
neváhejte kontaktovat Boleslava Krieglera buď osobně, 
nebo na mobil 777 590 735.

ZMĚNA V LETOŠNÍM ROCE
Velký pátek – pobožnost křížové cesty v 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 za-
stavení, k zamyšlení, k projevení vděčnosti Bohu.
Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím, do archů, kte-
ré budou od Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin, 
tak, aby nezůstala žádná hodina neobsazená, kostel se nemusel zamykat 

a mohl být otevřený pro všechny, kteří chtějí přijít.

Na VELKÝ PÁTEK začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Novénu pro soukromou pobožnost najdete na stránkách
https://www.apostol.cz/pdf/novena.pdf

V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou bohoslužby jako v ne-
děli. Na Velikonoční pondělí budou v kostele sv. Bartoloměje mše svaté 
v 7.00 a v 8.30 hod. 

VYŠEHORKY
Zelený čtvrtek – 18.00 hod.; Velký pátek 15.00 hod., Bílá sobota 20.30 hod. 
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z 27. března a 3. dubna: Červená Voda 2.407 a 2.716; Písařov 1.011 a 1.061; Jaku-
bovice 668 a 631 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

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.

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 3. dubna: Klášterec 1.900; Svébohov 2.300; Jedlí 1.700 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.

Ve Svébohově na Velký pátek  bude pobožnost křížové cesty v 15.00 hod. 

postřelmovsko            postřelmovsko
Minulou třetí neděli se vybralo na farní kostel v  Postřelmově 4.328 Kč a  v  Chromči 
5.200 Kč. Peníze z pokladničky u Božího hrobu se odvádějí na Svatou zemi.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI bude v Postřelmově v úterý 12. dubna od 
16.00 hodin, v Lesnici ve středu 13. dubna od 17.30 hodin

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V PŘÍRODĚ NA VELKÝ PÁTEK
Sraz ve 14.30 hod. u  hlavního kříže na postřelmovském hřbitově. 
Zastavení křížové cesty budou na silničce ke kapličce sv. Františka. 
Při nepříznivém počasí bude pobožnost křížové cesty v  kostele 
sv. Matouše. 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Zelený čtvrtek: Chromeč 16.00, Lesnice 17.00, Postřelmov 18.30 hodin
Velký pátek: Lesnice 17.00, Postřelmov 18.30 hodin
Bílá sobota: Lesnice 18.00, Postřelmov 20.30 hodin

Neděle Zmrtvýchvstání: Postřelmov 9.30, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, 
Dlouhomilov 11.00 hodin
Pondělí velikonoční: Postřelmov 8.00, Chromeč 9.30, Leština 9.30, Sud-
kov 11.00 hodin
Na Velký pátek začíná novéna k Božímu Milosrdenství, která bude zakon-
čena o druhé neděli velikonoční bohoslužbou v 15.00 hodin.
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dubicko              dubicko              dubicko

VELIKONOČNÍ OBŘADY VE FARNOSTI DUBICKO
Zelený čtvrtek 18.00 hod.; Velký pátek 18.00 hod.; Bílá sobota – vigilie 19.00 hod

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 3. dubna: Štíty 1.530; Horní Studénky 960 + dar na opravy 1.000; Cotkyt-
le 620 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI 
Na Květnou neděli Cotkytle v 11.00 hod., v pondělí 11. dubna Horní Studénky 15.30 hod., 
ve středu 13. dubna Štíty 16.30 hod.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
ŠTÍTY:
Zelený čtvrtek 18.00,Velký pátek křížová cesta 15.00 hod., obřady 18.00 hod., Bílá sobota 
adorace u Božího hrobu 10.00–15.00 hod, vigilie 20.00 hod. 

HORNÍ STUDÉNKY:
Zelený čtvrtek 16.00 hod., Velký pátek křížová cesta 15.00 hod, obřady Velkého pátku 
16.00 hod., Bílá sobota adorace u Božího hrobu 18.00 hod., vigilie 18.00 hod.

V neděli 17. dubna na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně mše sv. a žehnání pokrmů: 
Horní Studénky 7.30 hod., Štíty 9.00 hod., Cotkytle 11.00 hod. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 3. dubna: Tatenice 1.100; Lubník 1.250; Hoštejn 1.300; Kosov 600 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

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.

SEDEROVÁ VEČEŘE – PRO DĚVČATA OD 10 LET 
Společný odjezd vlakem z  Hoštejna ve čtvrtek 14. 4. 2022 v  15.21 hod. (ze Zábřehu 
v 15.14 hod.). Ukončení bude na Bílou sobotu po obědě (kolem 13.00 hod.) Odjezd vla-
kem z Tatenice ve 14.35 hod.
Svou účast mi potvrďte co nejdříve, nejpozději do pondělí 11. 4. 2022 osobně, nebo na 
tel.: 775 339 868, či email: jitka.meda@seznam.cz.

Blahopřání.
13. dubna oslaví 70 let dlouholetá kostelnice paní Věra Drozdová 
z Kosova. Za její obětavou službu církvi jí děkujeme a do dalších let 
přejeme hodně radosti a zdraví a na přímluvu Panny Marie vyprošu-
jeme hojnost Božích milostí. farníci a otec Jaroslav 
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 3. dubna: Loštice 4.420 Kč; Moravičany 2.653 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Pokud můžete přinést zelené listy na výzdobu Božího hrobu a kostela, prosím přineste 
je nejpozději do středečního rána.

Na Zelený čtvrtek si budeme už tradičně i liturgicky připomínat Ježíšův příkaz lásky ob-
řadem mytí nohou. Prosíme členy farní rady v Moravičanech i v Lošticích, aby na tento 
obřad přistoupili k sedadlům u oltáře, kde bude obřad probíhat.
V Moravičanech začne adorace u Božího hrobu ve 14.00 hod.

Zelený čtvrtek, kdy vstupujeme do utrpení našeho Pána, vás zveme na 
fi lm Th e Passion of the Christ – Umučení Krista od Mela Gibsona. Film 
velmi reálně ukazuje posledních dvanáct hodin Ježíšova života, počína-
je agónií v  Getsemanské zahradě, krutým mučením a  ukřižováním, na 
kterém Ježíše doprovázela jeho Matka. Film bude promítán v Prokopce 
v Lošticích ve čtvrtek v 19.30 hod. 

Na Bílou sobotu vás zveme na společnou modlitbu ranních chval s modlitbou se čtením. 
Začínáme 9.30 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích. Po ní pokračuje adorace u Božího 
hrobu.

Blahopřání.
K  95. narozeninám gratulujeme panu Jaroslavu Kunstfeldovi 
a přejeme mu hodně zdraví a na přímluvu Panny Marie hojnost Boží-
ho požehnání. farníci a kněží

Farnost  zvole              Farnost  zvole

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 

KVĚTNÁ NEDĚLE – mše svatá v 10.15 hod.
Na Květnou neděli 10. dubna půjdeme podle tradice křížovou cestu od 
kostela v Pobučí na Kalvárii nad obcí. Začneme ve 14.00 hod. u kostela 
sv.  Jana a Pavla a při křížové cestě obcí vystoupáme až na Kalvárii nad 
vesnicí.

Zveme nejenom farníky, ale i poutníky z jiných farností. 
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VELIKONOCE VE FARNOSTI ZVOLE
ZELENÝ ČTVRTEK 14. dubna – mše svatá v 18.00 hod.
VELKÝ PÁTEK 15. dubna – v 9.00 hod. křížová cesta obcí, Velko-
páteční obřady v  15 hod., soukromá adorace u  Božího hrobu od 
17 do 20 hod.
BÍLÁ SOBOTA 16. dubna – v 9.00 hod. společná adorace o smyslu 
kříže u Božího hrobu, soukromá adorace od 10.00 do 20.00 hod. 
NEDĚLE 17. dubna – vigilie vzkříšení v 5.00 hod. (zvukový přenos z kostela bude i na 
hřbitov), následně agapé na faře, nedělní mše svatá v 10.15 hod.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 18. dubna – mše svatá v 8.00 hod.

Farnost  maletín
V neděli 17. dubna o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude slavena mše svatá v 15.00 hod. 
O Velikonočním pondělí 18. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v Hynčině. 

  

MODLITBY ZA UKRAJINU
Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj pro Ukrajinu a Rusko. Modlí-
me se každé pondělí od 19.00 hod. v kostele sv. Barbory v Zábřehu.

ODPUSŤ NÁM VÁLKU, PANE
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!
Odpusť nám, Pane, 
odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví 
mrtvých rozervaných zbraněmi.
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.
Odpusť nám, Pane, když nadále zabíjíme svého bratra, odpusť, když nadále jako Kain sbírá-
me kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.
Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále ospravedlňujeme svou krutost, pokud 
svou bolestí obhajujeme brutalitu svých činů.
Odpusť nám válku, Pane. 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!
Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle,
nenechávej nás napospas našim vlastním činům!
Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

neapolský arcibiskup Msgr. Domenico Battaglia
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 3. dubna: Zábřeh 18.607; Rovensko 1.120 Kč.
DARY: TV NOE 900, Proglas 700, na potřeby farnosti 14.750 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17. DUBNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA PLATY 
KNĚŽÍ 

PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí bratři a sestry, vím, že někteří nemáte rádi, když píši o církevních 
penězích. Já se k Vám v této postní době však obracím s pokornou pros-
bou o pomoc.
Víte, že stát vrátil církvím některé majetky a za některé dává fi nanční ná-
hradu. Zato postupně přestává dávat církvím peníze na platy. Letos je to 
už jen 60 %.Některé nekatolické církve si zavedly pravidlo, že farnosti si 
musí zaplatit své duchovní samy. Jiné zavedly povinnost svých věřících odvádět církvi 
deset procent ze svých příjmů. 
My to nechceme dělat příkazem, ale musím Vás poprosit o štědrou pomoc. To, co zatím 
odvedou farnosti každým rokem na biskupství,stačí na necelé jedny měsíční výplaty. Další 
výplaty hradíme z toho, co vydělá hospodaření biskupství zvláště v lesích a v zemědělství. 
To však stačit nebude.
Od příštího roku zavedeme nový způsob Vašeho ekonomického zapojení. Pro letošek jen 
nahradíme velikonoční sbírku na bohoslovce, kterých je dnes v semináři opravdu málo, 
velikonoční sbírkou na platy duchovních. 
Prosím o Vaši štědrost. Zároveň nabízím těm, kdo by mohli využít potvrzení o daru církvi 
ke snížení daně, aby svůj dar odevzdali ne v kostele, ale na farním úřadě, kde jim bude 
vystaveno potřebné potvrzení.
Děkuji Vám za poctivé prožívání postní doby i za Vaši štědrost
a ze srdce žehnám celým Vašim rodinám.

cHaritativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu
POMOZTE NÁM POMÁHAT! 
Velmi by nám pomohli ochotní dobrovolníci, kteří propůjčí svůj čas 
a ruce ke shromažďování potravin a hygienických výrobků  od nakupu-
jících při nadcházející jarní sbírce potravin. 

SBÍRKA POTRAVIN se koná v sobotu 23. 4. 2022 v čase 8–18 hodin v regionálních 
supermarketech v Zábřehu a v Mohelnici, které se k provedení samy nabídly. Hledáme 
dobrovolníky, kteří nám pomohou s oslovováním nakupujících u vstupu do prodejny 
a k přijímání darů do košíků za pokladnami (lze se zapojit i jen na půlden 8–13 nebo 
13–18 hodin).
Uvítáme a prosíme o Vaše nabídky. Směřujte je na Dobrovolnické centrum DobroDruh:  
tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz


