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SLAVNOST
ZMRTVýcHVSTÁNÍ PÁNě

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 jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě:
dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, 
abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

Žl 118 Toto je den, který učinil Pán, jásejme 
a radujme se z něho!

1: Sk 10,34a.37-43 2: Flp 3,8-14 Ev. Jan 20,1-9 
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K dNEŠNÍ NEděLI
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že 
je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učed-
níkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten dru-
hý učedník byl rychlejší než Petr a  doběhl 
k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, 
že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 
Pak za ním přišel i  Šimon Petr, vešel do 
hrobky a  viděl, že tam leží pruhy plátna. 
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, 
neležela u  těch pruhů plátna, ale složená 
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten 
druhý učedník, který přišel ke hrobu první, 
viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, 
že Ježíš musí vstát z mrtvých.
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SVATý TýdEN
Právě dočítám evangelium z Květné neděle o slavném vjezdu 
Ježíše do Jeruzaléma, a na to navazující pašije. Zamýšlím se 
nad celým průběhem Svatého týdne a uvědomuji si, že jeho 
události vlastně neustále a opakovaně prostupují mým živo-
tem. Začíná to při každé mši svaté, kdy spolu s ostatními ra-
dostně zpívám: „ Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! 
Hosana na výsostech!“ (Mk 11,10). 
Potom se sám Pán na oltáři proměňuje v chléb a víno, dává mi 
sebe jako při poslední večeři, a já Ho, jako tehdy Petr, utvrzuji, 
že s Ním půjdu kamkoliv. 
Mše svatá končí, vyjdu z kostela a ve všedních záležitostech života usínám jako učedníci 
na Olivové hoře. Kolikrát se v  různých peripetiích života ze mě stává Jidáš, který Ježí-
še zradil! Kolikrát se ze mě stává Petr, který Ježíše zapřel! Ještě že má duše aspoň občas 
zaslechne kokrhání kohouta a  zachytí Pánův pohled. A hříchů přibývá a každý z nich, 
i ten nejmenší, křičí spolu s celým shromážděním před Pilátem: „Pryč s ním! Ukřižuj  ho, 
ukřižuj!“ (Lk 23,21).
A náhle můj život prostupuje tma a Ježíš volá z kříže: „ Dokonáno je...!“ (J 19,30). Jestliže 
nechci zůstat a dál žít ve smutku a beznaději Velkého pátku, musím vstoupit do ticha Bílé 
soboty a s pokorou pohledět do nitra svého srdce, v pravdě uznat své hříchy, vstát, vejít do 
zpovědnice a vyznat je s lítostí před Pánem.
A v tom okamžiku nastává zázrak zázraků. Kámen je odvalen a Ježíš vstává z mrtvých. 
A já mohu vstát spolu s Ním. „Bohu díky za ten jeho nevýslovný dar!“ (2Kor 9,15).

Anna Peková

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022
Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby 
neochabovala.

KATOLIcKý dŮM – ZÁBAVNÉ OdPOLEdNE
Nejenom seniory zveme na Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem, které připravujeme na tuto 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
Tuto neděli 17. dubna od 10.00 hod.
PLETENÍ POMLÁZEK PŘED HNÍZDEM
Pravidelný program najdete na www.hnizdozabreh.cz

děKANÁTNÍ RAdA 
Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 20. dubna. Mši svatou budeme spo-
lečně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč
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SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Ať moc Kristova vzkříšení – chlad zloby, strachu a nenávisti –

v lásku promění.
Požehnané svátky Velikonoční ať jsou všem časem nejen radosti z na-
plněných Božích příslibů, ale i časem naděje pro věci budoucí, které 
jsou bezpečně v Božích rukou.
Zároveň upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se starali o  přípravu 
a průběh obřadů. kněží děkanátu

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE. V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání 
Páně budou bohoslužby jako v neděli.
Na Velikonoční pondělí budou mše svaté v 7.00 a v 8.30 hod.  

VELIKONOČNÍ PONděLÍ:
Mírov 8.30, Vyšehorky 10.00 hod. 

24. dubna NEděLE BOŽÍHO MILOSRdENSTVÍ
O první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. 
Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. 30. dubna 
2000, v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské.
Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství ur-
čeném celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, 
skrze něž proudí milosti; at' se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, 
i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699).  

ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ BISKUPOVÉ děKUJÍ VŠEM, KdO POMÁHAJÍ 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, 
kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukra-
jiny. 
Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadá-
le v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozlič-
nou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary 
či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku 
ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drob-
nými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou 
pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).
Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války 
a žehnáme vám i vašim blízkým.

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
a předseda ČBK spolu s členy stálé rady ČBK

Pravidelné MOdLITBY ZA UKRAJINU v kostele sv. Barbory v 19.00 hod. budou po-
kračovat od pondělí 25. dubna.
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PASTýŘSKý LIST VELIKONOcE 2022
Drazí bratři a sestry,
slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smr-
tí, ale i nad smrtí všech, kteří byli křtem ponoření do jeho 
smrti. Jedná se tedy o každého z nás. Rád to připomínám 
v této době, kdy kvůli pandemii covidu a válce na Ukrajině 
se mezi námi šíří pandemie strachu spojená se strachem ze 
smrti. Pro ty, kteří nepočítají s věčným životem, znamená 
snad opravdový konec a úplný zánik. Smrt nás opravdu obere o všechno, ale 
ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, časem pak i o jméno, až 
odejdou ti, co nás znají. Zůstane nám jen to, co jsme vykonali z lásky, co jsme 
poslali do nebe před svou smrtí. To je sice pro radostné sváteční slavení téma 
vážné, ale je plné naděje. Svatí, kteří to pochopili, se snažili odstěhovat do 
nebe celý svůj majetek a shromáždit si tam velké bohatství. Arcibiskup Stojan 
říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu.
Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří z lásky k Bohu štědře pomá-
hají válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ti většinou přišli o všechno. Mnozí 
přišli jen v jedněch šatech a s taškou v ruce. Bez vlastní viny se stali naprosto 
chudými a závislými na pomoci. Všechno, s čím jim pomůžeme, s ubyto-
váním, ošacením a stravou, či s nalezením zaměstnání, je jedno z dobrých 
znamení, že žijeme jako noví lidé. Mám radost, že mnoho farností otevřelo 
dveře svých domů pro lidi na cestě jako ti dva učedníci z evangelia na cestě 
do Emauz. Nejedni farníci tak udělali pravou velikonoční zkušenost víry 
a v lidech, které vyhnala z jejich domovů válka, poznali díky skutkům lás-
ky vzkříšeného Krista. Konkrétní skutky nezištné lásky, která neposuzuje 
a nevybírá podle sympatií, prohlubují naši velikonoční víru.
Včera jsme si připomněli svůj křest a obnovili jsme křestní slib. Ve křtu jsme 
vstoupili do Kristovy smrti. Tam jsme zemřeli pro svět a zrodili se pro Boží 
království. To znamená, že my už máme smrt za sebou. Smrti se už nemusíme 
bát, jestli žijeme pro Boží království. Nový život ovšem znamená, že už neži-
jeme podle těla, podle toho, co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, 
ale že žijeme podle Boha, podle Ducha Svatého. Takový život nese nádherné 
plody: jako je láska, radost a pokoj. Ten nás vede k úžasné svobodě Božích 
dětí. Pak jsme dokonce svobodní i od nás samých. Kdo opravdu uvěřil v Kris-
tovo vzkříšení, ten nechává Boha žít v sobě. Kdo v sobě nenechá žít toho, 
který dává život, sám se odsuzuje k smrti a beznaději. Kdo žije svůj křest, 
vytváří křesťanskou kulturu a buduje společenství, protože v sobě nechává 
milovat Boha. Bůh je láska. Proto když ho necháváme v sobě žít, necháváme 
ho milovat svým srdcem, svými skutky, svýma rukama. On pak i skrze nás 
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může dělat zázraky a budovat krásný svět. Den vzkříšení je den plný radosti, 
života a naděje, prostě je krásný. Budeme-li žít svůj křest naplno, bude celý 
náš život krásný. Jak Ježíšovi učedníci našli velikonoční radost? Když přišli 
ke hrobu. 
Láska k Ježíšovi přivedla ženy k jeho hrobu. K životu křesťanů, k naší veli-
konoční kultuře patří i hroby. Nejen ten Kristův prázdný, ale i hroby všech 
křesťanů, kteří jako Kristem vykoupení a posvěcení přijímáním eucharis-
tie, posvěcují zem, do které jsou ukládáni ke vzkříšení. Vždycky mě mrzí, 
když slyším, jak přibývá zemřelých, kteří nemají ani hrob, ani se s  nimi 
nikdo nerozloučí. Přece i za ně Kristus zemřel. I je čeká vzkříšení. Křesťané 
vždy považovali pohřbívání zemřelých za skutek tělesného milosrdenství 
a pohřbívali i cizince a doprovázeli i neznámé. I dnes, či právě dnes, je hoj-
ná účast na rozloučení se zemřelým součástí křesťanské kultury, která roste 
z víry ve vzkříšení.
A ještě jedna velikonoční událost je dnes velmi aktuální. O Velikonocích 
vznikla asi nejstarší fake news – falešná zpráva, o níž je řeč v Bibli, u svatého 
Matouše. Tehdejší velekněží dali vojákům peníze a nařídili jim lživě říkat: 
Když jsme ve službě zaspali, učedníci odnesli jeho tělo. Ta falešná zpráva je 
rozšířena u židů dodnes. Falešné zprávy se dnes v době vyspělých komuni-
kačních prostředků šíří velmi snadno a rychle. Nepoctiví lidé je vymýšlejí. 
Mnozí dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují 
do informační války, podrývání autority či rozpadu církve a společnosti. 
Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní a informace 
si prověřujme z více zdrojů, ale nezapomeňme, že církev je společenstvím 
těch, kdo uvěřili v Kristovo vítězství a společná víra je pro ně víc než sou-
kromý názor. Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o vítězství zla. Lidé evangelia 
jsou šiřiteli dobrých zpráv.
Sestry a bratři,
každému z Vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, radost, která 
otvírá srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství a vydává 
svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho hodnotu. Kéž 
Vaše víra roste každým skutkem lásky k  potřebným a  Vaše věrohodnost 
správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia.
K velikonočnímu způsobu života každému z Vás

ze srdce žehná

Farnosti  spravované  z  Klášterce
Sbírky z neděle 10. dubna: Klášterec 1.800; Svébohov 2.000 + příspěvek na květiny k Bo-
žímu hrobu 2.200 Kč; Jedlí 2.150 + dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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lošticKo              lošticKo              lošticKo

Sbírky z neděle 10. dubna: Loštice 4.147 Kč; Moravičany 2.032 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

VELIKONOČNÍ PONděLÍ
Mše svaté: Moravičany 8.00, Loštice 9.30, Bílá Lhota 11.00, Palo-
nín 11.00 hod. 

MORAVIČANSKÉ HOdY:
sobota 23. dubna – od 12.00 hod. ADORAČNÍ DEN 
 v 18.00 hod. mládežnická mše svatá s Jiřinkami

neděle 24. dubna – v 8.00 hod. hodová mše svatá ke cti sv. Jiří, patrona farního kos-
tela s hudebním doprovodem zábřežského sboru Carmen, požehnání polím a zahra-
dám

PATROcINIUM KAPLE 
O svátku sv. Marka v pondělí 25. dubna v 18.00 hod. vás zveme na slav-
nostní mši svatou do kapličky sv. Marka v Hrabí. 
Mše svatá bude obětována za všechny živé a zemřelé obyvatele Hrabí. 
Po mši bude požehnání polím a zahradám. 

postŘelmovsKo            postŘelmovsKo

BOHOSLUŽBY O  VELIKONOČNÍM PONděLÍ: Postřelmov 8.00, Chromeč 9.30; 
Hrabišín 9.30, Sudkov 11.00 hod. 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRdENSTVÍ. Na Velký pátek začala novéna k Božímu 
Milosrdenství, která bude zakončena o druhé neděli velikonoční bohoslužbou 24. dub-
na v 15.00 hodin.

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 10. dubna: Tatenice 1.570 + dar 500; Lubník 1.600; Hoštejn 2.150; Ko-
sov 820 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

VELIKONOČNÍ PONděLÍ. 
Mše svaté: Lubník 7.00; Hoštejn 8.00; Tatenice 11.00 hod. 

SPOLEČENSTVÍ cHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v neděli 24. dub-
na v 18.00 hod. 

• Po dobu letního času budou slaveny nedělní mše svaté na KO-
RUNě v 15.00 hod. 
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štítecKo              štítecKo              štítecKo

Sbírky z neděle 10. dubna: Štíty 2.920; Horní Studénky 1.300; Cotkytle 960 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

VELIKONOČNÍ PONděLÍ 18. dubna budou mše svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.

AdORAČNÍ dEN. V  úterý v  oktávu velikonočním 19. dubna bude adorační den ve 
Štítech od 15.00 do 18.00 hod.

O neděli Božího milosrdenství 24. dubna bude bohoslužba pro děti a účelové sbírky:
v Horních Studénkách v 7.30 hod. – sbírka na opravy
ve Štítech v 9 hod. – sbírka na potřeby farnosti
v Cotkytli v 11 hod. – sbírka na potřeby farnosti. P. Jacek Brończyk

Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka z 5. neděle postní a sbírka z Květné neděle ve Zvoli ve výši 4.680 a 18.120 Kč. 
Dary: na Radio Proglas 500 a na TV NOE 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

VELIKONOČNÍ PONděLÍ 18. dubna – mše svatá v 8.00 hod.

BRIGÁdA V LESE. V sobotu 23. dubna v 8.00 hod. se sejdeme před kostelem ve Zvoli 
a v 8.15 hod. ve farním lese v „Americe“ na pasece k dokončení úklidu klestu po těžbě 
dřeva. 

Spolek Zvolská čtyřka Vás srdečně zve ve čtvrtek 
21. dubna 2022 v 17.00  hod. na přednášku P. Martina 
Holíka, kněze brněnské diecéze a  zakladatele Radia 
Proglas, na téma JAK NEZTRÁCET INFORMAČNÍ 
ROZVAHU aneb TROCHA NADĚJEPLNÉ ORIENTACE V TURBU-
LENTNÍ SOUČASNOSTI. 
Setkáme se v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli.

Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

Farnost  maletín

Tuto 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. 

  

Katolický týdeník 17.
V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově se minulou sobotu uskuteč-
nila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně jednoho z Čech – P. Dominika 
Zavřela.



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.260 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 10. dubna: Zábřeh 28.598; Rovensko 1.554 Kč. 
DARY: na platy kněží 4.000, na potřeby farnosti 6.000, na TV NOE 200, na Radio Proglas 
200, na Mary´s Meals 1.400, na Haiti 300, na likvidaci lepry 300 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

TUTO NEděLI 17. dUBNA JE VE VŠEcH FARNOSTEcH SBÍRKA NA 
PLATY KNěŽÍ 

cHaritativní  slUŽBa  círKve  v  DĚKanátU

POSTNÍ ALMUŽNA aneb „Jak s  postní kasičkou?“ Tento týden skončila 
tradiční aktivita Postní almužna. Krabičky s obsahem vašeho „postního sna-
žení“ můžete od 2. neděle velikonoční nosit do svých kostelů nebo také na re-
cepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15; v pracovní dny v době od 7 do 16.30 hod.) 
Krabičky, prosím, označte názvem své farnosti. 
Díky této aktivitě můžeme v rámci „Stipendijního fondu“ formou nevratné fi nanční vý-
pomoci podpořit děti a mládež z vícečetných, neúplných a sociálně slabých rodin. Letošní 
využití chceme zaměřit zvláště na děti z Ukrajiny, které k nám přišly – na jejich zapojení, 
přizpůsobení se životu, jejich fungování ve školkách a školách. Děkujeme vám. 

ZAPOJTE SE dO SMYSLUPLNÉ PRÁcE A SLUŽBY LIdEM: 
V CHARITĚ ZÁBŘEH aktuálně obsazujeme pozice přímé péče o nemocné, seniory i han-
dicapované a hledáme nové spolupracovníky. 
ZdRAVOTNÍ SESTRA domácí péče: dostane přidělen služební automobil a na základě 
rozpisu práce ve sjednaném (i kratším úvazku) navštěvuje pacienty v regionu Zábřežska 
a Mohelnicka, kde vykoná lékařem indikovanou zdravotní péči – převazy, odběry, apli-
kace injekcí a inzulinu, ošetření pooperačních ran a bércových vředů, ošetřovatelskou 
rehabilitaci, sledování fyziolog. funkcí... Současně hledáme PEČOVATELE na rozvoz 
obědů, dopravu klientů a  převozy a  servis zdravotních a  kompenzačních pomůcek – 
těžších polohovacích postelí, antidekubitních matrací, invalidních vozíků, chodítek, 
sedaček do vany… 
Podrobnější informace o  všech volných pracovních místech zájemci najdou na webu 
www.charitazabreh.cz

SBÍRKA POTRAVIN: koná se v  sobotu 23. 4. 2022 v  čase 8–18 hodin v  regionálních 
supermarketech Kaufl andu v Zábřehu a v Mohelnici, které se k provedení samy nabídly. 
Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou s oslovováním nakupujících u vstupu do pro-

dejny 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


