
8. 5. 2022
Ročník XXIX číslo 19

4. 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 100 Jsme jeho lid a stádce, které on pase
1: Sk 13,14.43-52 2: Zj 7,9.14b-17 Ev. Jan 10,27-30
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl: „Moje ovce sly-
ší můj hlas; já je znám a ony 
jdou za mnou. Já jim dá-
vám věčný život. Nezahy-
nou navěky a  nikdo mi je 
nevyrve z  rukou. Můj Otec, 
který mi je dal, je větší než 
všichni a  z  Otcových ru-
kou je nemůže vyrvat nikdo. 
Já a Otec jedno jsme.“
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K EVANGELIU
„Moje ovce slyší můj hlas…“ 
Naslouchat není snadné: plno věcí nás rozptyluje nebo se soustředíme 
na to, co chceme říci, a je nám zatěžko naslouchat druhým. Také to 
vyžaduje čas a my spěcháme…
To všechno platí i o naslouchání Bohu. Boží slovo máme k dispozici 
v Písmu. Ale čtení si žádá čas, potom uvažování, přemítání, aby do 
nás Boží slovo vstoupilo a abychom si dovolili slyšet slovo o pokoji, 
které nás učí a těší. „Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá“ 1Sam 3,10.
Ti, kdo se ztotožňují s Ježíšem, slyší jeho hlas, přicházejí k němu a dů-
věřují mu.
Z lásky ho následují, chtějí jen, aby byli s ním.
Tvá slova, Pane, tiší naše bolavá srdce. Znáš nás; dáváš nám svůj největší dar, jímž je věčný 
život; budeš nás bránit před každým, kdo by se ti snažil vyrvat nás z tvé ruky. Co víc si mů-
žeme přát? Zdroj: Posvátný prostor

ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA MĚSÍC KVĚTEN 2022 

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii na-
cházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhod-
lání ke službě. 

POUŤ DO MEDŽUGORJE 1. 7. – 9. 7. 2022
Autobus je naplněn, ale zájem trvá. Pokud by se našlo dost poutníků, mohly 
by jet autobusy dva. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí na faře v Zábřeze nebo ke stažení na stránkách 
www.rkfzabreh.cz

PUTOVÁNÍ S  METODĚJEM. Stejně jako 
v  minulých letech připravuje i  letos Spolek 
Metoděj na prázdninové měsíce cyklus jed-
nodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího 

okolí. Už teď je možno se těšit na červencový výlet do Sv. Jana pod Skalou připravovaný 
na sobotu 16. 7., nebo na výlet do Českého Ráje (20. 7.). Velký zájem lze předpoklá-
dat o výlet do Prahy (28. 7.) s návštěvou přírodní rezervace Prokopské údolí. V srpnu 
pak bude cyklus pokračovat v sobotu 6. 8. návštěvou národní přírodní památky Peklo 
u České Lípy. Cyklus uzavře v sobotu 13. 8. autobusový zájezd s prohlídkou památkové 
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 kláš-
tera a komentovanou prohlídkou města.
Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní 
zájemci mohou průběžně hlásit.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
čtvrtek 12. května  sv. Nerea a Achilea, mučedníků 
pátek 13. května  Panny Marie Fatimské 
sobota 14. května  sv. Matěje 

Čtvrtá neděle velikonoční je nazývána nedělí Dobrého pastýře a je spojena s modlit-
bou za nová duchovní povolání.
O této neděli budou v kostele sv. Bartoloměje při mších svatých v 7.00 hod. a v 8.30 hod. 
dva bohoslovci. 
Od 9.30 hod. se s nimi můžete setkat a pobesedovat na Devítce. 

TUTO NEDĚLI SLAVÍME TAKÉ SVÁTEK MATEK 
Milé maminky, děkujeme za všechnu vaši lásku, péči a něhu. Ze srdce přejeme 
Boží požehnání, zdraví a úsměv na tváři. red. 

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
Matko naše a Těšitelko, potěš nás všechny a dej všem pochopit, že tajemství 
štěstí je v tom, že budeme opravdu dobrými lidmi, když budeme přemáhat 
zlo dobrem, věrní vždy tvému Synu Ježíši Kristu. 
Matko pravdy, Panno oděná sluncem pravdy, ještě nikdy nebyly masy lidí 
tak soustavně obelhávány falešnými ideologiemi, tak neprodyšně izolová-
ny od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí Kristovy církve, od 

výchovy ke křesťanské mravnosti. Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmateno 
a vnitřně zotročováno. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí 
sami sebe a temné mocnosti budou triumfovat. 
Maria, dějinná hodina tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou tě Bůh připravil 
od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce lži. Vrať 
nám svého Syna, který se z tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě. 
Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, ani ústy, ani jiným způsobem 
jednání. Amen. (Modlitba papeže Jana Pavla II.)

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 biskup 
arcibiskupství olomouckého.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
V kostele sv. Bartoloměje je výstav Nejsvětější svátosti každý čtvrtek od 15.00 hod. a kaž-
dou neděli od 17.00 hod.

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věří-
cího má velkou moc. Jak 5,6
V  kostele sv. Bartoloměje v  pátek 13. května po skončení mše svaté, která začíná 
v 17.30 hod., bude adorace s přímluvnou modlitbou.
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V BARBORCE VYSTOUPÍ SÓLISTKY BRNĚNSKÉ OPERY 
Atraktivní koncertní recitál nabídne cyklus 
Bravo v neděli 15. května v kostele svaté Bar-
bory. Vystoupí na něm dvě sólistky operní 
scény Národního divadla v Brně, sopranistka 
Tereza Kyzlinková a  mezzosopranistka Jana 
Hrochová, a to za klavírního doprovodu Mar-
tina Hrocha. Bude se jednat o  vzpomínkový 
koncert na paní Dagmar Braunerovou, zná-
mou zábřežskou osobnost, která se dlouhá léta 
angažovala například ve vedení Pěveckého sboru severomoravských učitelek. „Paní 
Dagmar Braunerová byla bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností zábřežské-
ho hudebního života. Jako učitelka na ZUŠ ovlivnila celé generace dětí a dokázala 
v  nich probudit lásku k  hudbě, v  některých dokonce zájem umění profesionálně 
provozovat. Řada z nás si ji pamatuje jako svoji hudební babičku, které vděčíme za 
mnohé,“ uvedl Martin Hroch. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na nejznámější 
duchovní písně a árie. Navzdory lákavému programu i atraktivním účinkujícím je 
vstupné na koncert se začátkem v 16 hodin dobrovolné.

KAPELA SILENCE & JOY. Snaží se hrát hudbu tak, jak ji 
cítí, i za cenu, že se bude vymykat všem pravidlům a tradi-
cím. Do svých písní se snaží dostat ticho, radost, vděčnost 
a chválu. To, že je skoro celá kapela tvořena z lidí hlásících 
se ke křesťanství, je poznat jak z textů písní, tak z celkového 

pocitu, který hudba přináší.
Tomáš Velzel – kytara, doprovodné vokály, Ludmila Smejkalová – zpěv, banjo, akor-
deon, Veronika Kolářová – příčná flétna, doprovodné vokály, akordeon, 
Zuzana Řeháková – klavír, Matěj Pavlů – bicí.
V sobotu 21. května v 19.00 hod. jste zváni do sálu ZUŠ Zábřeh na koncert, při 
kterém bude představeno první CD kapely.
 Více o kapele na http://silenceandjoy.com

Smíšený pěvecký sbor Carmen ze Zábřeha pod vedením Jiřího Nováka slaví 
30. výročí vzniku sboru. 
V rámci těchto oslav zve SPS Carmen všechny své přízniv-
ce na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v  úterý 
7. června 2022 v 19.00 hod. v kostele sv. Barbory v Zábřeze.  
Na programu jsou duchovní skladby současného italského 
skladatele Mariana Garaua, Missa pro defunctis (Mše za zemřelé) současného špa-
nělského skladatele Ramira Reala, spirituály a  Česká mše moravského skladatele 
Vojtěcha Říhovského.
Spoluúčinkují Schola Gaudium ze Svébohova a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Hu-
berta pod vedením Josefa Hrocha.  Vstupné dobrovolné.
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AFRIKA – KONTINENT SLONŮ, ŽIRAF, LIDÍ A VÍRY. 
Zveme Vás na setkání s  kreativním dominikánským knězem 
a evangelizátorem Janem Rajlichem nazvané „Afrika – konti-
nent slonů, žiraf, lidí a víry“ v úterý 10. května v 18.00 hod. 
v Katolickém domě.
RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP se narodil 4. 11. 1954 v Táboře v ro-
dině JUDr. Václava Rajlicha. Je členem dominikánského řádu  
od 1. 1. 1977.
Studoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a současně 
řádové studium filosofie a teologie. Do roku 1990 pracoval v IN-
ORGA, ÚTZCHT ČAV a Ústavu nukleární medicíny a biofyziky 
1. LF UK. V té době byl tajně vysvěcen na kněze, dělal bytové se-
mináře z filosofie a kroužky studentů. Jako kněz tajně pracoval hlavně s mládeží v oázách 
a se studenty na Matematicko-fyzikální fakultě. V letech 1990-2000 učil filosofii, sociolo-
gii a katolickou sociální nauku na Katolické teologické fakultě UK v Praze, moderní filo-
soficko-etické myšlení na Fakultě sociálně ekonomické UJEP Ústí nad Labem, výběrové 
semináře na Pedagogické fakultě UJEP. V letech 2000-2010 působil jako správce farnosti 
sv. Jiljí v Praze a P. Marie Růžencové v Plzni. Od roku 2010 do srpna 2013 byl správcem 
farnosti a rektorem papežské baziliky minor v Jablonném v Podještědí. V září 2010 obhájil 
licenciátní práci o využití zásnub při přípravě na manželství a získal titul ThLic. Aktuálně 
působí v klášteře bratří dominikánů v Olomouci. Za ČKA Jana A. Nováková

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 1. května: Tatenice 1.580; Lubník 1.790; Hoštejn 1.500; Kosov 600 Kč 
+ dar 1.000 Kč. 
POSTNIČKY: Tatenice 1.735 (8 postniček); Koruna 665 (2); Hoštejn 2.223 (8); Kosov 877 
(5); Lubník 2.500 (6 postniček) 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.

postřelmovsko            postřelmovsko
V neděli 15. 5. oslaví chromečtí farníci svého patrona sv. Jana Nepomuckého. Poutní mše 
svatá bude v 8.00 hodin. Mše svatá v Postřelmově v 11.00 hodin.

V  neděli 15. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v  Postřelmově a  Chromči. 
Minulou třetí neděli byla sbírka na kněžské platy. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich 
štědrost. P. Vladimír Jahn

Farnost Postřelmov zve v sobotu 21. 5. na výlet do Kutné Hory. Přihlásit se můžete 
i telefonicky na čísle tel. 732 430 578.
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 1. května: Loštice 3.033 Kč; Moravičany 2.486 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANY
 Dnes po mši svaté požehnáme mariánský obrázek od Ireny Sobotkové z Vilémova. Ob-

rázek je ve farní zahradě.
 Příprava prvokomunikantů je v úterý 10. května v 17.00 hod. 
 Za dva týdny, v neděli 22. května po mši svaté zveme všechny farníky do kavárny na 

společné posezení na faře v Moravičanech.

V neděli 22. května odpoledne v 15.00 hod. zveme děti ze všech farností na pravidelné 
měsíční setkání na faru v Lošticích.

KVĚTEN JE MĚSÍC PANNY MARIE. 
Májové pobožnosti v kapličce Panny Marie Růžencové v Žádlovicích začínají 
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 týdnu 
vždy po mši svaté a v neděli se růženec a litanie budeme modlit 30 min přede 
mší. V Pavlově budou májové pobožnosti každý den v 17.00 hod. 

V Paloníně 30 min přede mší svatou a v úterý, pátek a v neděli v 18.00 hod.
Povzbuzujeme k účasti.

V novém školním roce začne příprava na biřmování. Přihlásit se mohou děti od 14 let, 
ale také všichni dospělí, kteří mají zájem o tuto svátost. 
Nahlaste své jméno a telefonní kontakt na faře.

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 1. května: Štíty 2.630; Horní Studénky 1.300; Cotkytle 650 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY. V pátek 13. května v 18.00 hod. bude po mši svaté FATIMSKÁ PO-
BOŽNOST. V Crhově bude mše svatá v sobotu 14. května v 17.00 hod.

V neděli 15. května budou bohoslužby pro děti a účelové sbírky:
Horní Studénky – poutní mše svatá v 7.30 hod. při ní sbírka na opravy
Štíty – v 9.00 hod. sbírka na potřeby farnosti
Cotkytle – poutní mše svatá v 11.00 hod., sbírka na potřeby farnosti. 

Zveme všechny do kostela sv. Leonarda v Horních Studénkách na mši svatou, kterou 
bude sloužit spolu s kněžími a rodáky z pohraničí v  úterý 17. května v 10.30 hod. bis-
kup Mons. Antonín Basler. 
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 1. května: Červená Voda 3.764; Písařov 1.276; Jakubovice 479;
domov důchodců 200 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 1. května: Klášterec 1.400; Svébohov 1.700; Jedlí 2.100 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUTNÍ MŠE SVATÁ VE VYŠEHOŘÍ bude v kapli sv. Jana Nepomuckého v sobotu 
14. května v 17.00 hod.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 1. května byla ve Zvoli ve výši 4.260, v Pobučí 630 Kč. 
Dary: TV NOE 2.000, Radio Proglas 2.000, „Cesta 121“ 2.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

POZVÁNÍ DO KOMUNITNÍHO CENTRA
VÝHLED NA MĚSÍC KVĚTEN

 Ve středu 11. května začíná setkávání maminek s dětmi „BROUČCI“.
 Setkávání bude každou středu v čase 16.00–17.30 hod., příspěvek 50 Kč. 

Určeno je pro děti do tří let. Na začátku se pozdravíme básničkou, povíme 
si říkanky, zatancujeme si a pak už si budeme jen hrát.

 K  dispozici nám bude velký sál na hraní, lítání a  dovádění. Máme hračky, balónky, 
odrážedla, stany…

 A pokud tou dobou ještě spinkáte nebo prostě jen nestíháte, nevadí, přijďte kdykoliv, 
na společném začátku netrváme. Budeme se na vás moc těšit.

 Ve čtvrtek 12. května v 17.00 hod. vás zveme do Komunitního centra 
na přednášku Jindřicha Štreita VESNICE JE SVĚT a na výstavu nadějného 
mladého fotografa, jeho žáka Vojtěcha Plháka z Lukavice.

 sobota 21. května – letní kino. Dětské představení – Myši patří do nebe, pro dospělé – 
Zátopek

Farnost  maletín
Tuto neděli 8. května se uskuteční CYKLOPOUŤ do Hynčiny. 
Poutní mši svatou budeme slavit v 15.00 hod. v kostele sv. Sta-
nislava. 
Pouť do Hynčiny i proto, že na stropě kostela je na fresce zachy-
cena pouť „tří králů“ do Betléma. 

Na závěr mše svaté požehnám samozřejmě všem, především však cyklistům a jejich do-
pravním prostředkům. P. František Eliáš



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 1.290 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

TUTO NEDĚLI 8. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOS-
TECH SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MEDIA 
Sbírky z neděle 1. května: Zábřeh 18.685; Rovensko 1.046 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 500, na Mary᾽s Meals 500  Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

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 
Více na www.zemesemodli.cz Za pořadatele Josef Michalčík, jáhen 

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU
ADAPTAČNÍ SKUPINA SLU-
NEČNICE – NABÍZÍME 
Ve středu 4. 5. 2022 jsme v zázemí 
Katolického domu Zábřeh otevřeli 
adaptační skupinu pro děti ukrajin-
ských uprchlíků. Pro děti ve věku 3 
– 6 let jsou zde od pondělí do pátku 

(v čase 7.00 – 15.30 hodin) připraveny aktivity, které jim pomohou zadaptovat se v naší 
zemi, naučí je český jazyk a usnadní jim nástup do mateřské nebo základní školy. Jejich 
maminkám pak umožní přijmout zaměstnání na zkrácený nebo plný pracovní úvazek. 
Pro děti je zajištěna celodenní strava a – díky zapojení českých i ukrajinských pracovníků 
– pestrý program. Pobyt ve skupince je zcela ZDARMA. 
HLEDÁME 
K zajištění provozu adaptační skupiny do konce srpna 2022 hledáme a přijmeme PEDA-
GOGICKÉHO PRACOVNÍKA na částečný úvazek, dopolední nebo naopak jen odpole-
dní směnu, případně pouze na práci v některé dny v týdnu. Vítána je praxe z předškolní 
výchovy, místo je vhodné pro pedagoga čerstvě v důchodu nebo i na rodičovské dovolené. 
Přihlášku dítěte do adaptační skupiny i podrobnější informace k obsazovanému pracov-
nímu místu naleznete na webových stránkách Charity Zábřeh – www.charitazabreh.cz. 

KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 19
S Pannou Marií na cestu k míru. Mariánský měsíc květen vybízí nejen k májovým po-
božnostem, ale také k návštěvě mariánských poutních míst.
Jak objevovat Matku Boží. Květen – měsíc Mariin přináší litanie i růžencové pobožnosti. 
Pro někoho jde o hluboké meditace, jiní tvrdí, že je to neoslovuje.
Jak tedy Marii objevovat?
Ruská velikonoční ofenzíva. Známý americký historik, odborník na východní Evropu, 
upozorňuje na pomýlené chápání oběti a mučednictví, které pomáhá putinovskému Rus-
ku ospravedlnit i ty nejhanebnější válečné zločiny.


