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3. 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, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej,
ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen  

Žl 30,2+4.5+6.11+12a+13b

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě 
vysvobodil.
1: Sk 5,27b-32.40b-41 2: Zj 5,11-14 Ev. Jan 21,1-19
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli 
pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebe-
deovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli 
mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když 
už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: 
„Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pra-
vou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu 
onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že 
je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. 
Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť 
s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) 
chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil 
a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, 
síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: 
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„Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, 
stejně i  rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po 
svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: 
„Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: 
„Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Po-
druhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Odpověděl 
mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ 
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se 
zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: 
„Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje 
ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepá-
sával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný 

tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po 
těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“

Máš mě rád? Pas mé ovce. Máš mě rád? Pas mé ovce. Máš mě rád? Pas mé ovce. Stále se 
ptejme, jaká je Ježíšova cesta. Jednou to nestačí. 
Stále se snažme jít jeho cestou: děkovat, žehnat, odpouštět, pouštět, přijímat, objímat. Mi-
lovat. www.fortna.eu 

MŠE SVATÁ PRO LEKTORY bude pro všechny, kteří absolvovali kurz mlu-
veného slova, i pro společenství věřících v pondělí 2. května v 17.30 hod. 
v  kostele sv. Bartoloměje. Celebrovat mši svatou bude Mons. Anto- 
nín Basler, pomocný biskup arcibiskupství olomouckého.

MODLITBY ZA UKRAJINU jsou každé pondělí od 19.00 hod. v kostele sv. Barbory 
v Zábřehu. 

VÝLET NA ŠERÁK. Srdečně zveme všechny mladé na výlet na Šerák, který 
se uskuteční v sobotu 7. května. Sejdeme se v 7.10 hod. na vlakovém nádraží 
v Zábřeze. 
S sebou pohodlné boty, svačinu a dobrou náladu. Více informací najdete na 

našem facebookovém profilu Mládež Zábřeh. Těší se na Vás Animátoři Zábřeh

FARNOST RYCHNOV NA MORAVĚ oznamuje zahájení poutní sezóny na Mariánské 
studánce. 
Mše svaté od 1. května do 2. října 2022 vždy ve 14.30 hod. v kapli Panny Marie v  lese. 
1. května při mši svaté bude posvěcena nová socha Panny Marie.
Srdečně zveme všechny poutníky. farníci z Rychnova

POUŤ DO MEDŽUGORJE 1. 7. – 9. 7. 2022
Autobus je naplněn, ale zájem trvá. Pokud by se našlo dost poutníků, mohly by jet au-
tobusy dva. Přihlášky jsou k vyzvednutí na faře v Zábřeze nebo ke stažení na stránkách  
www.rkfzabreh.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
úterý 3. května  svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů
středa 4. května  sv. Floriána 
pátek 6. května  sv. Jana Sarkandera 
Zajímavým dokladem úcty ke sv. Janu Sarkanderovi mezi Olomoučany je fakt, že jeho 
sochu bez ohledu na hrozící potíže ze strany církevních úřadů umístili mezi sochy světců 
zdobící slavný Sloup Nejsvětější Trojice – více než sto let před jeho blahořečením.
sobota 7. května  sv. Benedikta II.

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE
Svatá Maria, Matko Boží, tys darovala světu pravé světlo, Ježíše, svého Syna, 
Syna Božího. Ty ses bezvýhradně odevzdala Božímu povolání, a tak ses stala 
zdrojem té dobroty, která prýští z Něho. Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. 
Uč nás poznávat a milovat ho, abychom byli schopni opravdové lásky a upro-
střed žíznícího světa byli pramenem živé vody.

(modlitba papeže Benedikta XVI.) 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v  kostele sv. Barbory jsou vždy v  pondělí, úterý a  ve středu 
v 18.00 hod.

ROZDÁVEJTE LÁSKU je název koncertu, který v  sobotu 
7.  května v  16.00 hod. v  kostele sv. Bartoloměje uvede ženský 
pěvecký sbor SLAVICE. Hosté: dětský pěvecký sbor Pampelišky 
z MŠ Pohádka a ženský pěvecký sbor Radost z Bělé pod Pradě-
dem. 

STŘEDA 4. 5. ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 
8.00 – 10.00 hod. P. Jaroslav Šima

10.00 – 12.00 hod.  P. Władysław Mach SDS 
10.00 – 12.00 hod. P. František Eliáš
12.00 – 14.00 hod.  P. Vladimír Jahn 
14.00 – 16.00 hod. P. Ján Jakubovič CM
15.00 – 17.00 hod.  P. Kristián Libant CM
17.00 – 18.00 hod.  P. Karel Skočovský 

Ke svátosti smíření můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit také o prvním pátku v mě-
síci 6. května od 15.00 hod.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A BIŘMOVÁNÍ 2022
Svátost biřmování v kostele sv. Bartoloměje v neděli 22. května při mši 
svaté v 8.30 hod. bude udělovat Mons. Antonín Basler, pomocný bis-
kup arcibiskupství olomouckého.
Děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání v neděli 19. června v kos-
tele sv. Bartoloměje při mši svaté v 8.30 hod.
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POZVÁNÍ DO KATOLICKÉHO DOMU
 V Zábřehu OPĚT ZACVRLIKÁ MORAVSKÝ VRABEC. 
Do jubilejního 25. ročníku své existence vstupuje soutěžní pře-
hlídka folkové, country a  trampské hudby nazvaná Moravský 
vrabec. Přestože přihlašování kapel doposud nebylo uzavřeno, 
tak už teď se můžeme těšit na vystoupení bezmála dvacítky sku-
pin. Premiérově se na soutěži představí např. RED & WHITE 
Petrovice, T.H.S. BRZDAŘI Olomouc, JOZEFČÍK Ostrava, 
eFeM GRASS Frýdek Místek, Th e McMillan´s Brothers Opava, 
MS BAND Velká Bystřice a další. Domácí region budou repre-

zentovat šumperské skupiny SHODOU OKOLNOSTÍ a BLUEGRASS NOVA. O přízeň 
odborné poroty i publika se budou dále ucházet i kapely známé z předešlých ročníků – 
mimo jiné např. ARREST Bruntál, ZA KONCEM Sviadnov, FČÍL a TU z Nového Jičína, či 
FEST z Karviné. K ozdobě soutěže budou jistě patřit kapely, které se v minulosti staly drži-
teli prestižních cen na festivalech Porta, Zahrada, či Mohelnický dostavník – DOMINIKA 
Ostrava, KORKI (dříve ŠPUNT) Přerov, HUMÉNEČKO Veselí n. M., či BYMA FAMILY 
z Frýdlantu n. O. Na soutěži přivítáme i zahraničního účastníka, kterým bude skupina 
WHISKEY RIVER z polského Chorzowa. Soutěžní klání pořádané za podpory Města Zá-
břeh a Olomouckého kraje se uskuteční v sobotu 7. května na zahradě Katolického domu. 
Moderuje držitel Zlaté Porty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.

 ZAHRADNÍ POSEZENÍ. 
Souběžně s  akcí Moravský vrabec bude v  sobotu 7. května na 
zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro 
malé i velké. Od 14.00 hodin bude pro návštěvníky připraveno 
bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se budou moci těšit na 
skákací hrad, statickou ukázku historické vojenské techniky, či boha-
tou tombolu. Zpestřením programu bude taneční vystoupení skupiny OLD COUNTRY 
DANCE ze Šumperka.

 PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. 
Stejně jako v minulých letech připravuje i  letos Spolek Metoděj na prázdninové měsíce 
cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Už teď je možno se těšit na 
červencový výlet do Svatého Jana pod Skalou připravovaný na sobotu 16. 7., nebo na výlet 
do Českého Ráje (20. 7.). Velký zájem lze předpokládat o výlet do Prahy (28. 7.) s návště-
vou přírodní rezervace Prokopské údolí. V srpnu pak bude cyklus pokračovat v sobotu 

6. 8. návštěvou národní přírodní památky Peklo u České Lípy. Cy-
klus uzavře v sobotu 13. 8. autobusový zájezd s prohlídkou památ-
kové zóny v Polné a Mohyly míru u Slavkova. Jakousi „předehrou“ 
k tomuto prázdninovému cyklu bude v sobotu 18. června výlet do 
Broumova s návštěvou benediktinského kláštera a komentovanou 
prohlídkou města. Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní 
Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlá-
sit. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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KONFERENCE OTCOVO SRDCE 24. – 26. 6. 2022
Konference je otevřená pro všechny generace a církevní denomina-
ce. Je organizovaná misijní mezidenominační organizací Mládež pro 
Krista, z.s. ve spolupráci s místními církevními společenstvími. Mů-
žete se těšit na Paľa Streža.
Ve čtvrtek 23. 6. od 19.00 do 22.00 hodin bude otevřený večer s vol-
ným vstupem zejména pro místní. Chvály povede slovenská kapela Timothy.
Program konference bude začínat v  pátek 24. 6. v  9.00 hodin a  končit bude v  neděli 
26. 6.  2022 ve 13.00 hodin.
Program konference bude probíhat v prostorách Kulturního domu v Zábřehu.
Více podrobností najdete, zaregistrovat se a zaplatit poplatek můžete na:

https://otcovosrdce.cz/akce, i na internetové stránce naší farnosti.
V případě, že to kapacita konference umožní, můžete se na konferenci zaregistrovat na 
místě. Vstup v jednotlivých dnech je 200 Kč. 
Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme. + 420 608 171 525, info@otcovosrdce.cz

FarnostI  sPravovanÉ  Z  klÁŠterce
Sbírky z neděle 24. dubna: Klášterec 2.100; Svébohov na opravy 5.200; Jedlí 2.300 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE SVÉBOHOVĚ jsou v  kostele Nanebevzetí Panny Marie 
každý den v 19.00 hod. 

PostŘelmovsko            PostŘelmovsko
Možnost svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem bude ve stře-
du v Leštině od 17.00, ve čtvrtek v Chromči od 17.30 a v pátek v Postřelmově 
od 16.00 hodin.

O první sobotě v květnu bude mše svatá ke cti Panny Marie a modlitby od 9.00 hodin 
v Postřelmově. 
V pondělí 2. 5. od 18.00 hod. bude biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni jsou 
srdečně zváni.

ŘK farnost Postřelmov organizuje v sobotu 21. května výlet do Kutné Hory. Přihlásit 
se můžete i telefonicky na čísle tel. 732 430 578. P. Vladimír Jahn

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ.
Srdečně Vás všechny zvu na svoji první prodejní výstavu obrazů, 
ilustrací a grafi k, která bude zahájena vernisáží v  sobotu 7. května 
v 17 hod. v kulturním domě v Postřelmově.
Vernisáž bude obohacena o  křest mé nové dětské knihy s  názvem 
„Bůh žije“. O hudební doprovod vernisáže se postará zábřežská ka-
pela Silence and Joy.
Těším se na společné setkání! Tomáš Velzel
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ČervenovoDsko            ČervenovoDsko
Sbírky z   Velikonoc na platy kněží: Červená Voda 9.707; Písařov 5.084; Jakubovice 
3.320 Kč. 
Sbírky z neděle 24. dubna: domov důchodců 315; Červená Voda 4.147; Písařov 960; Ja-
kubovice 597; Janoušov 270 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

loŠtIcko              loŠtIcko              loŠtIcko
Sbírky z neděle 24. dubna: Loštice 3.393 Kč; Moravičany – hodová sbírka na CM 5.600 Kč. 
Příští neděli je sbírka na křesťanská média. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

KVĚTEN JE MĚSÍC PANNY MARIE. 
Májové pobožnosti v kapličce Panny Marie Růžencové v Žádlovicích za-
čínají v neděli 1. května v 17.30 hod. 
Pak budou celý měsíc, pondělí až pátek vždy v 17.30 hod.  
V Lošticích a v Moravičanech se mariánské litanie budeme modlit v týd-
nu vždy po mši svaté a v neděli se růženec a litanie budeme modlit 30 mi-
nut před mší. V Pavlově budou májové pobožnosti každý den v 17.00 hod. 
V  Paloníně 30 minut před mší svatou a  v  úterý, pátek a  v  neděli 
v 18.00 hod.

Povzbuzujeme k účasti.

 V úterý ráno v Lošticích nebude mše svatá a příští týden nebude náboženství, protože 
jsme na provinciálním setkání v Bratislavě.

 Dospělí, kteří máte zájem o přijetí svátosti křtu nebo svatého přijímání, nahlaste své 
jméno a telefonní kontakt na faře, abychom o Letnicích mohli začít s přípravou.

 V rámci opravy fary v Lošticích svépomocně spravujeme a malujeme zadní část chodby 
směrem k zahradním dveřím. Její součástí bude nová vestavěná skříň, kterou fi nancuje 
naše komunita CM.

FarnostI  sPravovanÉ  Z  tatenIce
Sbírky z neděle 24. dubna: Tatenice 1.930; Lubník 1.830; Hoštejn 1.600; Kosov 850 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

V týdnu od 9. do 14. května nebudou ve farnostech spravovaných z Tatenice slouženy 
mše svaté. 

HOŠTEJN. V sobotu 14. května v 18.00 hod. bude v kostele sv. Anny v Hoštejně mše svatá 
s nedělní platností. Celebruje P. Otto Sekanina. 

POUŤ V KOSOVĚ. V neděli 15. května v 10.00 bude v kosovské kapli slavena mše svatá 
ke cti sv. Jana Nepomuckého. 
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Štítecko              Štítecko              Štítecko

Sbírky z neděle 24. dubna: Štíty - na potřeby farnosti 2.005; Horní Studénky 4.600; Cot-
kytle 1.008 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
V pátek 6. května v 17.00 hod. adorace a svátost smíření, v 18 hod. mše svatá.
V sobotu 7. května v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo se svatým přijímáním.

HORNÍ STUDÉNKY 
Ve čtvrtek 5. května v 15.30 hod. svátost smíření, pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšo-
vu, mše svatá v 16.00 hod.

COTKYTLE 
V sobotu 7. května bude mše svatá s nedělní platností v 17.00 hod.
V neděli 8. května v 11.00 hod. bude poutní mše sv. ve Strážné.
 P. Jacek Brończyk  

Farnost  Zvole              Farnost  Zvole

Sbírka z neděle 24. dubna ve Zvoli byla ve výši 4.180 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

POZVÁNÍ DO KOMUNITNÍHO CENTRA
VÝHLED NA MĚSÍC KVĚTEN

 středa 4. května – brigáda v 16.30 hod., mytí oken, jarní úklid
 čtvrtek 5. května – Miroslav Šebesta – Muzikoterapie
 středa 11. května – začíná setkávání maminek s dětmi „BROUČCI“
 čtvrtek 12. května - Jindřich Štreit – přednáška a výstava fotografií Vojtěcha Plháka
 sobota 21. května – letní kino. Dětské představení – Myši patří do nebe a pro dospělé 

– Zátopek

Farnost  maletín

Tuto neděli 1. května v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Maletíně 
požehnám na závěr mše svaté všem motoristům do nadcházející se-
zony. Zvu všechny majitele jednostopých, dvoustopých i trojstopých 
vozidel (hadroletů), aby se dostavili v hojném počtu.

O týden později, v neděli 8. května v 15.00 hod., plánujeme CYK-
LOPOUŤ do kostela sv. Stanislava v Hynčině. Už i proto, že na stro-
pě kostela, v presbytáři, je také na fresce zachycena pouť tří králů 
do Betléma. 
Na závěr mše svaté samozřejmě požehnám především cyklistům 
a jejich dopravním prostředkům. P. František Eliáš
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 8. KVĚTNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA 
NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA 
Sbírky z neděle 24. dubna: Zábřeh 10.871; Rovensko 871 Kč. 
DARY na potřeby farnosti 17.400 Kč.  
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHarItatIvní  slUŽBa  církve  v  DĚkanÁtU

ZAPOJTE SE DO SMYSLUPLNÉ PRÁCE A SLUŽBY LIDEM: 
V CHARITĚ ZÁBŘEH aktuálně obsazujeme pozice přímé péče o nemoc-
né, seniory i handicapované a hledáme nové spolupracovníky. 
ZDRAVOTNÍ SESTRA domácí péče: dostane přidělen služební automo-
bil a na základě rozpisu práce ve sjednaném (i kratším úvazku) navštěvuje 
pacienty v regionu Zábřežska a Mohelnicka, kde vykoná lékařem indikova-
nou zdravotní péči – převazy, odběry, aplikace 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, inva-
lidních vozíků, chodítek, sedaček do vany… 
Podrobnější informace o  všech volných pracovních místech zájemci najdou na webu 
www.charitazabreh.cz

AFRIKA – KONTINENT SLONŮ, ŽIRAF, LIDÍ A VÍRY. 
Zveme Vás na setkání s kreativním dominikánským knězem a evangeli-
zátorem Janem Rajlichem nazvané „Afrika - kontinent slonů, žiraf, lidí 
a víry“ v úterý 10. května v 18.00 v Katolickém domě.
RNDr. Th Lic. Jan Rajlich OP se narodil 4. 11. 1954 v Táboře v rodině JUDr. 
Václava Rajlicha. Je členem dominikánského řádu od 1. 1. 1977.
Studoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a současně řádové 

studium fi losofi e a teologie.
Aktuálně působí v klášteře bratří dominikánů v Olomouci. Za ČKA Jana A. Nováková

MODLITBY ZA NAŠI ZEM jsou každou středu v 18.00 hod. u Mariánského sloupu na 
Masarykově náměstí v Zábřehu. 
Modlíme se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec na tyto úmysly: 
 za kralování našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti
 za svatou Matku Církev, aby náš Pán vedl papeže, biskupy a kněze, aby nám byli dobrý-

mi pastýři a hlasateli pravdy
 za naši vládu, aby dbala zákonů Božích
 za náš národ, smíření ve společnosti, za mír a svobodu
 za nás samé, naše rodiny, přátele, dobrodince a ducha pravé kajícnosti
Více na www.zemesemodli.cz Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen


