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5. 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

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, 
ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí
hojné plody a dosáhnou radostí věčného života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

Žl 145 Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi
1: Sk 14,21b-27 2: Zj 21,1-5a Ev. Jan 13,31-33a.34-35
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka 
a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví 
Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. 
Dítky, jen krátký čas jsem 
s  vámi. Nové přikázání vám 
dávám: Milujte se navzájem; 
jak jsem já miloval vás, tak 
se navzájem milujte vy. Podle 
toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem.“
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K EVANGELIU
Zradou je Bůh oslaven? Zní to jako protimluv. Jakkoli Ji-
dáš usiluje o zkázu Krista, z hlediska Boží strategie právě 
začala cesta vykoupení. Ježíšova smrt a vzkříšení je os-
lavou Boha, oslavou a ukázkou Boží vlády nad světem.
Z kázání svatého Efréma, jáhna
Náš Pán byl rozdrcen smrtí, ale tím prorazil cestu k její-
mu zničení. Sám se podrobil smrti a podstoupil ji z vlast-
ní vůle, aby touž smrt proti její vůli potřel. Náš Pán totiž 
vyšel a nesl si kříž, jak to chtěla smrt. Na kříži však zvo-
lal mocným hlasem a vyvedl mrtvé z podsvětí, i když se 
smrt vzpírala.
Skrze tělo, které přijal, jej smrt zabila. Ale stejnou zbraní 
dobyl nad smrtí vítězství. Jeho božství se skrylo v lidství 
a utkalo se se smrtí. Ta zabila i byla zabita: zabila život 
přirozený, ji však zabil život nadpřirozený.
Protože by Pán nemohl bez těla propadnout smrti ani by ho bez těla nemohlo pohltit pod-
světí, přišel k Panně, aby si z ní vzal nástroj těla a otevřel jím brány podsvětí. S tělem, které 
přijal, vstoupil do pekel, uchvátil jejich bohatství a vyplenil jejich poklady…
Sláva tobě, Kriste, neboť tys přijal tělo smrtelného člověka a učinil z něho pramen života 
pro všechny smrtelníky.
Arciže žiješ! Vždyť tvoji vrahové učinili z tvého života setbu; po způsobu rolníků jej zaseli 
do hluboké země jako pšenici, aby vzešel a zároveň dal život mnohým.
Nuže, nabídněme Kristu svou lásku jako velkou a všezahrnující oběť. Ať tryská bohatství 
našich chvalozpěvů a modliteb k tomu, který nabídl Bohu za oběť svůj kříž, abychom skr-
ze něj byli všichni štědře obdarováni. 

KONFERENCE OTCOVO SRDCE 24. – 26. 6. 2022
Konference je otevřená pro všechny generace a církevní denominace. Je organizovaná mi-
sijní mezidenominační organizací Mládež pro Krista, z.s. ve spolupráci s místními církev-
ními společenstvími. Můžete se těšit na Paľa Streža.
Ve čtvrtek 23. 6. od 19.00 do 22.00 hodin bude otevřený večer s volným 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 Kultur-
ního domu v Zábřehu.
Zaregistrovat se a zaplatit poplatek můžete na

https://otcovosrdce.cz/akce/. 
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, tel.: + 420 608 171 525, 
info@otcovosrdce.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
pondělí 16. května  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 
pátek 20. května   Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

VZPOMÍNKOVÝ  KONCERT
VĚNOVANÝ  PANÍ  DAGMAR  BRAUNEROVÉ

V kostele sv. Barbory vystoupí sólistky brněnské 
opery. Atraktivní koncertní recitál nabídne cyk-
lus Bravo v neděli 15. května v kostele svaté Bar-
bory. Začátek v 16.00 hod. a navzdory lákavému 
programu a  atraktivním účinkujícím vstupné 
dobrovolné. 
Vystoupí na něm dvě sólistky operní scény Národ-
ního divadla v  Brně, sopranistka Tereza Kyzlin-
ková a  mezzosopranistka Jana Hrochová, a  to za 
klavírního doprovodu Martina Hrocha. Bude se jednat o vzpomínkový koncert na paní 
Dagmar Braunerovou, známou zábřežskou osobnost, která se dlouhá léta angažovala na-
příklad ve vedení Pěveckého sboru severomoravských učitelek. „Paní Dagmar Braunerová 
byla bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností zábřežského 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. 

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

pocitu, který hudba nese.
Tomáš Velzel – kytara, doprovodné vokály, Ludmila Smejkalová – zpěv, banjo, akordeon, 
Veronika Kolářová – příčná flétna, doprovodné vokály, akordeon, Zuzana Řeháková – kla-
vír, 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

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.

VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI. V kostele sv. Bartoloměje je výstav Nejsvětější svá-
tosti každý čtvrtek od 15.00 hod. a každou neděli od 17.00 hod.
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Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby
papeže Františka na měsíc květen 2022

Modleme se, abychom s  papežem Františkem ochotněji 
svěřovali Panně Marii utrpení a slzy ukrajinského lidu
Blahoslavené Panně svěřujeme zejména utrpení a  slzy ukra- 
jinského lidu. Tváří v tvář válečnému šílenství prosím, i nadále se  
každý den modleme růženec za mír. Modleme se za vůdce národů,  

aby neztratili smysl pro tep lidu, který si přeje mír a ví, že zbraněmi ho nikdy nezíská.“

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Den pro rodinu – srdečně zveme na městskou rodinnou hru  s názvem: 
VZHŮRU DO LABORATOŘE aneb mami, tati, jak to funguje?
KDY? Středa 18. května, start od 16.00 do 17.00 hod.
KDE? Startujeme od klubovny Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
Trasa hry vede středem města, má 7 stanovišť a je vhodná i pro kočárky.
Doporučujeme laboratorní plášť, nebo jiné laboratorní oblečení.
Hra proběhne za každého počasí, badatelé jsou neohrožení, pečliví, důslední, chytří, trpě-
liví a nebojí se neúspěchu.
Prožijte se svou rodinou aktivní odpoledne, těšíme se na vás. Vaše Hnízdo

Zveme Vás na setkání s P. Zdeňkem Jančaříkem nazva-
né „ŽENA V CÍRKVI“, které bude v úterý 24. května 
v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. Zdeněk Jančařík, salesián. Žije v Brně, dlouhodobě 
se věnuje publicistice, píše knihy a má svůj vlastní dis-
kusní pořad Žabovřeské rozmlouvání. Jeho poslední 
knihy Ty jsi kněz navěky (2020) a Žena ať v církvi promluví (2022) 
se zasazují o výraznější zapojení žen do katolické liturgie i do života 
církve. Za ČKA Jana A. Nováková

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 8. května na křesťanská média: Červená Voda 5.741; Písařov 2.312; Ja-
kubovice 1.780 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 8. května na křesťanská média: Klášterec 1.700; Svébohov 3.200; Jed-
lí 2.000 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.
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 8. května na křesťanská média: Loštice 3.533 Kč; Moravičany  8.719 Kč. 
Dnes je sbírka na potřeby farnosti. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Příští neděli po mši zveme všechny farníky na společné posezení do kavárny na faru 
v Moravičanech.

 Pravidelné měsíční setkání dětí všech farností bude příští neděli na faře v Lošticích.
 V sobotu 28. května zveme na pouť k sv. Joséfkovi do lesa v Doubravě nad Moravi-

čany.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI v kapličce Panny Marie Růžencové v Žádlovi-
cích začaly v neděli 1. května. 
Pak celý měsíc, pondělí až pátek vždy v 17.30 hod.  
V Lošticích a v Moravičanech se mariánské litanie modlíme v týdnu vždy 
po mši svaté a v neděli se růženec a  litanie modlíme 30 min. přede mší. 
V Pavlově jsou 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.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 8. května na křesťanská média byla ve Zvoli ve výši 5.240; v Hynčině 
1.950 Kč. Dar na Komunitní centrum 10.000, na Ukrajinu 2.000 a na kněžský seminář 
1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

POZVÁNÍ DO KOMUNITNÍHO CENTRA
Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s Biografem Láska Vás v sobotu 21. května 
srdečně zvou na rodinný animovaný film MYŠI PATŘÍ DO NEBE.
Začátek v 16.00 hod. Kinokavárna otevřena od 15.30 hod. 
Životopisný film ZÁTOPEK bude promítán od 19.00 hod. 

ČERVEN SE SV. ANTONÍNEM
Všechny červnové soboty se budeme scházet ke mši svaté v  Rájci 
u sv. Antoníčka. Zvány jsou především rodiny, tématem bude apoštol-
ská exhortace papeže Františka o lásce v rodině. 
Začínáme o první sobotě v červnu 4. 6. v 16.00 hod. Pozvěte se na-
vzájem. P. František Eliáš



6

štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
Sbírky z neděle 8. května na křesťanská média: Štíty 2.920; Horní Studénky 2.400; Cot-
kytle 290 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POUTNÍ MŠE SVATÉ 15. KVĚTNA: 
Horní Studénky v 7.30 hod., Cotkytle v 11 hod.

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. 

ŠTÍTY
 Májové pobožnosti jsou stále ve středu a v pátek po mši svaté v 18 hod.
 V sobotu 21. května v 18 hod. bude v Herolticích mše svatá s nedělní platností.
 V pátek 20. května se sejde po mši sv. v 18 hod. farní rada na faře

Blahopřání
V pátek 20. května 2022 oslaví naše farnice Marie Janků významné  
životní jubileum, 88. narozeniny. Přejeme jí mnoho Božího požehnání, 
ochranu Panny Marie, mnoho zdraví a pohody. 

P. Jacek Brończyk a členové růžencového společenství a ostatní farníci.

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 8. května: Tatenice 2.280; Lubník 1.690; Hoštejn 2.850; Kosov 940 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

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

MISIJNÍ KLUBKO ZVE DĚTI, rodiny, ale i všechny ostatní na MÁJOVOU 
POBOŽNOST ke kapličce na Koruně. Sraz u kapličky tuto neděli 15. května 
v 15.00 hodin. 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 22. května v 18.00 hodin na faře v Tatenici.

  

Animátoři zvou mladé ve věku 13–18 let na VÍKEND SPECIÁL, který se 
uskuteční 27.–29. 5. na faře v Jedlí. Víkend bude na téma "Přátelé jsou Boží" 
a jako host za námi přijede otec Jan Berka ze Šumperka. Přihlašování spus-
tíme co nevidět a bude probíhat na našem webu mladez-zabreh.webnode.cz. 

Také na FB najdete více informací. Dominika Suchá
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ELEAZAR, DŮSLEDNOST VÍRY A DĚDICTVÍ CTI
Vybráno z katecheze papeže Františka při generální audienci na Svatopetrském ná-
městí. Katechetický cyklus o stáří – 8. část.
Jistému Eleazarovi, jednomu z  předních znalců Zákona, který byl pokročilého věku 
a  ušlechtilých rysů tváře, otevřeli násilím ústa a  nutili ho pozřít vepřové maso. On 
však zvolil raději čestnou smrt než život s  potupou a  dobrovolně šel na popraviště.  
(2 Mak 6,18-19)
Starý člověk, který by vzhledem ke své zranitelnosti souhlasil s tím, že praktiková-
ní víry lze považovat za bezvýznamné, by mladé lidi přivedl k přesvědčení, že víra 
nemá reálný vztah k životu. Již od počátku by se jim jevila jako souhrn postojů, které 
je dle okolností možno předstírat nebo skrývat, protože žádný z nich není životně 
důležitý.
Víra si zaslouží respekt a poctivost až do konce: změnila nám život, očistila mysl, 
naučila nás klanět se Bohu a milovat bližního. Pro všechny je požehnáním! Ovšem 
celá víra, nikoli jedna její část. Stejně jako Eleazar nebudeme o víře smlouvat kvůli 
hrstce klidných dní, nikoli, budeme důslední až do konce. 
Starověká heterodoxní gnóze, což byla pro křesťanství prvních století velice mocná 
a svůdná léčka, rozvíjela právě tuto teorii: víra je spiritualita, nikoli praxe, síla my-
sli, nikoli forma života. Podle této hereze věrnost a čestnost ve víře nijak nesouvisí 
s chováním v životě, institucemi v rámci společenství a tělesnými symboly. Nijak se 
jich netýkají. Takový zorný úhel je velice lákavý, protože svým způsobem vyjadřuje 
nepopiratelnou pravdu, a  sice skutečnost, že víru nelze nikdy umenšit na soubor 
stravovacích pravidel či společenských praktik. Víra je něco jiného. Potíž je v tom, že 
gnostická radikalizace této pravdy maří realismus křesťanské víry. Křesťanská víra je 
totiž realistická, nespočívá v pouhém odříkávání Kréda, ale v jeho promýšlení, pro-
cítění a konání, činění rukama. Gnóze naopak navrhuje předstírání – důležité je mít 
vnitřní spiritualitu a pak si můžeš dělat, co chceš. To ale není křesťanské. Jedná se 
o první gnostickou herezi, která je nyní velice módní v mnoha duchovních centrech 
a vyprazdňuje svědectví těchto lidí, které vyjevuje konkrétní Boží znamení v životě 
společenství a odolává zvrácenosti mysli skrze tělesná gesta.
Jistě, víme, že z praktikování víry se může stát bezduchá vnějškovost, což je jiné ne-
bezpečí, pravý opak. I to je pravda. Avšak praxe víry sama o sobě taková vůbec není. 
Možná se žádá právě po nás, starcích, toto velice důležité poslání: navrátit víře její 
čest, navrátit jí důslednost, jakou dosvědčil Eleazar, důslednost až do konce. Praxe 
víry nesymbolizuje naši slabost, ale je spíše znamením její síly. Už nejsme nejmlad-
ší, a když jsme se vydali Pánovou cestou, nebylo to z žertu! Víra si zaslouží respekt 
a poctivost až do konce: změnila nám život, očistila mysl, naučila nás klanět se Bohu 
a milovat bližního. Pro všechny je požehnáním! Ovšem celá víra, nikoli jedna její 
část. Stejně jako Eleazar nebudeme o víře smlouvat kvůli hrstce klidných dní, nikoli, 
budeme důslední až do konce. Ve vší pokoře a pevnosti tak právě ve svém stáří do-
kážeme, že víra není jen „pro starce“. Věřme Duchu Svatému, který vše tvoří nové, 
a On nám jistě rád pomůže.



PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA PRONÁ-
SLEDOVANÉ KŘESŤANY 

Sbírky z  neděle 8. května na křesťanská média: Zábřeh 24.036; Rovensko 
2.070 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 10.400, na platy kněží 1.500 Kč. 

Farnost  vYšeHorkY  
Sbírka z 1. května: 720 Kč; z 8. května: 410 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativnÍ  slUŽBa  cÍrkve  v  dĚkanátU

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRY
Nabízíme zajímavou práci v  příjemném kolektivu pro VŠEOBECNOU 
SESTRU – do týmu terénní domácí zdravotní péče (domaci.pece@charita-
zabreh.cz; tel: 734 690 827) a pro VŠEOBECNOU/PALIATIVNÍ SESTRU 
– do týmu mobilní specializované péče (zdravotni.pece@charitazabreh.cz; 
tel: 736 509 441). Obě pozice jsou na pracoviště Zábřeh. Chcete-li se dově-
dět, co tato práce obnáší, v čem je zajímavá a osobitá, co Vás naučí a co Vám přinese, jaké 
jsou podmínky a mnoho dalšího, obraťte se na uvedené kontakty nebo navštivte webové 
stránky Charity Zábřeh. Pomáhejte s námi konkrétním lidem každý den pomáhat žít lepší 
životy. Děkujeme i za sdílení této informace.

POUŤ RODIN NA SVATÉM KOPEČKU 
Lákavé atrakce v zoologické zahradě, ale také mše svatá s arcibiskupem Janem Graubne-
rem čekají na všechny, kdo se tuto neděli 15. května vydají na Svatý Kopeček, kde se koná 
Den rodin.

ZOO OLOMOUC:
10.30 hod. pohádka o  zajíč-
kovi; 11.30 Lumpina a dráček; 
13.30 bubbleshow; 15.00 Bo-
biBum
Těšit se můžete na zábavný 
program na pódiu, komen-

tovaná krmení, rodinnou soutěž, hry, skákací atrakce a mnohé další. Všechny děti mají 
v neděli vstup do zoo zdarma. Držitelé Rodinných pasů půjdou navíc za zvýhodněnou 
cenu do Lanáčku.
BAZILIKA NA SVATÉM KOPEČKU:
10.00 hod. mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner.
11.00–14.00 loutková pohádka Dana Taraby, skákací hrad…

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 
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