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6. 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 Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém
našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků. Amen

Žl 67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí 
kdekterý národ!

1: Sk 15,1-2.22-29 2: Zj 21,10-14.22-23 Ev. Jan 14,23-29

Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec 
ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, 
nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který 
mě poslal. 
To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluv-
ce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí 
všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který 
dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a  neděsí. 
Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. 
Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť 
Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to 
stane, abyste uvěřili, až se to stane.“
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K EVANGELIU
Církev zakouší nejednu složitou situaci. Nejde jen o správné porozumění víře a její věrné 
zachovávání, ale i o běžné zajištění fungování. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. 
Pokoj je stav srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha 
Svatého. I uprostřed otázek, starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupo-
vat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je živý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to 
pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezignaci či lenost. Je to pokoj, který 
motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle. vira.cz

Vůně a chuť Věčného města
Byla to láska až na druhý, možná třetí pohled: Střechy ježaté anténami, chladně vypadající 
domy obložené travertinem, na chodnících popraskaný asfalt, psí výkaly a větrem unáše-
ná směs odpadků, listí a piniového jehličí. Chaotický štrůdl aut a mezi nimi se proplétající 
motorina. Pronikavý zvuk klaxonů, ječení sirén sanitek, rachocení popelářů po jedenácté 
večer. Křik tmavě zelených papoušků v korunách palem. Po dešti dusný, skoro štiplavý 
vzduch.
 Všechno se zdálo být obrovské. Vypadalo to úplně jinak, než jsem znal z fotografií. 
Známé obrazy se jakoby vymknuly z rámů. Nic pořádně nefungovalo. Každý měsíc byla 
stávka. Málo jsem rozuměl. A ještě hůř mluvil. Ale... byly tu knihy. Všecky, o kterých se 
mi kdysi zdálo a ještě o tři tuny víc. A káva! Desítky litrů voňavé silné italské kávy. A pak 
Caravaggio. A Michelangelo. Byl jsem ztracený a zamilovaný.
Moje vzpomínky na Řím jsou jako neuspořádaná hromádka pohlednic. Starý film, kte-
rému se zpřeházela okénka. Víc než sedm let jsem nasával Řím všemi smysly. Zastavoval 
jsem se na rozích ulic, pozoroval lidi, rukou přejížděl po kvádrech věkovitých chrámů. 
Znám barvu, chuť, vůni i zvuk Věčného města. Mám rád jeho křesťanskou duši.
S hrdostí a nadšením jsem tu nacházel stopy svého křestního patrona, sv. Karla Boromej-
ského: stůl, na kterém podával jídlo chudým (sv. Praxeda), jeho liturgická roucha (S. Ma-
ria Maggiore). Okouzlil mne Borrominiho kostelík San Carlino alle Quattro Fontane. Se 
zatajeným dechem jsem klečíval před skleněnou schránkou v bazilice sv. Ambrože a Karla 

na Via del Corso, kde odpočívá světcovo 
srdce. 
 Obrazy vzpomínek se slévají, vpíjejí se 
jeden v  druhý. Avšak celkový tvar se ne-
ztrácí, naopak. Je utkaný z přediva přátel-
ství, rozhovorů, setkání. Nejsou jen budo-
vy a  události, jsou tu lidé. A  v  mnohých 
z  nich nové obdarování. Cítím velkou 
vděčnost za dobu zde strávenou. 
 Jsem si jistý, že Řím mluví. Na pozadí hlu-
ku naší doby šeptá příběhy lidské slabos-
ti i  vznešenosti, hříchu i  svatosti, dějiny, 
v nichž ani ti maličcí nejsou zapomenutí. 
I  my jsme jejich součástí. I  z  nás tu na-
vždycky něco zůstane.
 P. Karel Skočovský (psáno pro KT)
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POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A  ŠUMPERK ZA OBNOVU  
RODIN A  ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ SE USKUTEČNÍ  
V SOBOTU 11. ČERVNA V OLOMOUcI.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
čtvrtek 26. května  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod. 
Ježíšovo nanebevstoupení je pro nás útěchou. Putujeme totiž životem a Kristus nám otevřel 
cestu k Bohu. Je jako horolezecký průvodce, který při výstupu na horu dosáhne vrcholu a nás 
přitahuje k sobě.
Svěříme-li mu svůj život, navážeme-li se na jeho lano, necháme-li se jím vést, máme jistotu, 
že jsme v bezpečných rukách, v rukách našeho Spasitele, našeho přímluvce.
Drazí bratři a sestry, nanebevstoupení neznamená Ježíšovu nepřítomnost, ale říká nám, že 
je mezi námi novým způsobem. Nenachází se už jen na nějakém konkrétním místě. Nyní 
je přítomen v každém prostoru a času, je nablízku každému z nás. V životě už tak nikdy 
nejsme sami.
Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý nás vede. A spolu s námi vede i mnoho bratří a sester, kteří 
v tichosti a ve skrytu, ve svém rodinném a pracovním životě, ve svých problémech a těžkos-
tech, ve svých radostech a nadějích každodenně žijí víru
a společně s námi přinášejí světu vládu Boží lásky.

Zpracováno podle katecheze papeže Františka 17. 4. 2013

O  Slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na 
SLAVNOST SESLÁNÍ DUcHA SVATÉHO
Modlitby novény: 1) Hymnus „Veni Creator Spiritus“(kancionál 422, 423); 
2) Desátek růžence k  Duchu Svatému; 3) Četba (popř. krátké rozjímání) 

úryvku z Písma svatého; 4) Litanie k Duchu Svatému; 5) Závěrečná modlitba (při soukro-
mé modlitbě je možno některé body podle svých časových možností vynechat.)

Zveme Vás na setkání s P. Zdeňkem Jančaříkem nazvané „ŽENA V cÍRKVI“ 
v úterý 24. května v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. Zdeněk Jančařík, salesián žije v Brně. Dlouhodobě se věnuje publicisti-
ce, píše knihy a má svůj vlastní diskusní 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 ži-
vota církve. Za ČKA Jana A. Nováková

Ohlášky
Dne 4. června 2022 chtějí v kostele sv. Františka Xaverského

v Uherském Hradišti uzavřít manželství
Ondřej Hrachovský a Jana Ježíková ze Zábřeha
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Animátoři zvou mladé ve věku 13 – 18 let na VÍKEND SPEcIÁL, který se 
uskuteční 27. – 29. května na faře v Jedlí.
Víkend bude na téma „PŘÁTELÉ JSOU BOŽÍ“ a jako host za námi přijede 
otec Jan Berka ze Šumperka. 

Můžete se těšit na akční program, pohodičku u deskovek nebo vyrábění, společnou mod-
litbu a hlavně dobrou partu lidí podobného věku. Cena víkendu je 350 Kč.
Přihlašování probíhá na našem webu mladez-zabreh.webnode.cz do 23. května.
Více informací na webu a také na FB. Na viděnou se těší celý přípravný (dream)tým :)

POUŤ K MARII GORETTI DO HOŠTEJNA BUDE V SOBOTU 11. ČERVNA 

Smíšený pěvecký sbor carmen ze Zábřeha na Moravě 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 španělského skladatele Ramira Reala, 
spirituály a Česká mše moravského skladatele Vojtěcha Říhovského.  
Spoluúčinkují Schola Gaudium ze Svébohova a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta 
pod vedením Josefa Hrocha. Vstupné dobrovolné.  

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří paní Marcele Doležalové za její 34letou službu na zá-
břežské interně a  LDN, zejména za její obětavou spolupráci s  kněžími, kteří poskytují 
klientům pastorační péči. 
Do dalších roků přejeme Boží požehnání a zdraví. 
 farní rodina, příbuzní, přátelé a kamarádi 

SPOLEK METODĚJ
 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle plat- 
ných stanov na úterý 24. května 2022 výroční členskou 

 schůzi. Začátek v  16.00 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční 
zpráva za rok 2021, plán činnosti na rok 2022 a další.
Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny 
své příznivce a dobrodince. Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek – předseda

 POJEĎTE S NÁMI NA SVATÝ HOSTÝN.
 Zveme Vás na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější morav-

ské poutní místo, kterou připravujeme na úterý 31. května. Na 
zpáteční cestě navštívíme poutní kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Cholině.

 Přihlášky přijímá a  bližší informace podává Josef Klimek, tel. 
731 465 717 nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172.

 Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 350 Kč splatná v autobuse.
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KONFERENcE OTcOVO SRDcE 24. – 26. 6. 2022
Konference je otevřená pro všechny generace a církevní 
denominace. Je organizovaná misijní mezidenominační 
organizací Mládeží pro Krista, z.s. ve spolupráci s míst-
ními církevními 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 po-
vede 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.
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 na tel. 608 171 525, info@otcovosrdce.cz

MODLITBY ZA UKRAJINU jsou každé pondělí – do konce měsíce května budou za-
čínat hned po skončení májové pobožnosti, která začíná v  18.00 hod., tedy zhruba 
v 18.30 hod. 

KATOLIcKÝ TÝDENÍK 
Papež vybral pražského arcibiskupa
Dlouho očekávané oznámení jména 37. pražského arcibiskupa učinil na svátek Panny 
Marie Fatimské Mons. Giuseppe Silvestrini, pověřený vedením nunciatury. Stalo se tak 
v pátek 13. května v pravé poledne.
Reforma kurie
Už v neděli 5. června, vstoupí v účinnost reforma Římské kurie, správního aparátu Sva-
tého stolce. Dlouho očekávaná Apoštolská konstituce (ústava) pokračuje v modernizační 
a evangelizační cestě, kterou zahájil Druhý vatikánský koncil.
Paliativní péče – cesta k respektu
Kolem 70 % lidí umírá v nemocnicích. Paliativní týmy (včetně duchovních) se v rámci 
pětiletého pilotního projektu starali o 4 000 z nich a ministerstvo zdravotnictví na jeho 
základě otvírá možnosti pro rozvoj paliativní péče v nemocnicích.
Emoce v partnerské komunikaci
Když se začne mluvit o emocích v partnerské komunikaci, mnozí hned vidí lítat talíře, 
křik a slzy, výčitky, případně zlověstné ticho. Dost krátkozraké...

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 15. května: Červená Voda 2.063; domov důchodců 220; Písařov 1.082; 
Jakubovice 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 
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FarnostI  sPravovanÉ  Z  klÁŠterce
Sbírky z neděle 15. května: Klášterec na opravy 3.000; Vyšehoří – pouť 1.050; Svébohov 
na opravy 5.600; Jedlí 2.200 + dar na kostel 1.000 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. 

loŠtIcko              loŠtIcko              loŠtIcko
Sbírky z neděle 15. května: Loštice 2.700 Kč; Moravičany 6.752 Kč; Bílá Lhota 1.145 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

O Letnicích, v neděli 5. června, bývá sbírka na odvody do provincie CM. Této sbírky se 
jako loštická komunita zříkáme ve prospěch zakoupení auta na misijní potřeby v Hondu-
rasu. Obě auta, která tam mají, jsou už hodně zastaralá a v havarijním stavu. Silná a fun-
gující auta jsou na takové misii nezbytně potřebná, bez nich se nedá existovat.

Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

 V úterý 24. května v 17.00 hod. je v Prokopce příprava dětí na první svaté přijímání.

 V sobotu 28. května zveme na pouť k sv. Joséfk ovi v lese v Doubravě nad Moravičany. 
Poutní mše svatá v 15.00 hod.

 Příští neděli v 17.00 hod. zveme na výroční mši svatou do Mitrovic, která bude slouže-
na za všechny živé a zemřelé obyvatele Mitrovic. 

 Slavnost prvního svatého přijímání bude v Moravičanech v neděli 5 června. Mše 
svatá začíná v 9.00 hod. Zpověď před přijímáním a nácvik bude v kostele sv. Jiří v Mora-
vičanech v sobotu 4. června. v 9.30 hod.

 V neděli 5. června o Letnicích a při vzpomínce sv. Pavlíny vás všechny srdečně zve-
me ke kapličce sv. Pavlíny (na cyklostezce u Palonína) na výroční mši svatou, která 
bude sloužena v 11.30 hod. za všechny živé a zemřelé obyvatele Palonína a na vaše
 úmysly.

 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.

FarnostI  sPravovanÉ  Z  tatenIce
Sbírky z neděle 15. května: Tatenice 910; Lubník 1.510; Hoštejn 680; Kosov 12.170 + dar 
1.500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ cHLAPŮ se sejde tuto neděli 22. května v 18.00 hodin na faře v Tate-
nici.
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Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 15. května: Štíty na potřeby farnosti 3.440; Horní Studénky na opravy 
5.500; Cotkytle na potřeby farnosti 2.756 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

MŠE SVATÉ O SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. 
Ve čtvrtek 26. května začíná devítidenní novéna k Duchu Svatému.

HORNÍ STUDÉNKY – mše svatá ve čtvrtek 26. května v 17.00 hod., po skončení mše 
svaté novéna k Duchu Svatému.

ŠTÍTY – mše svatá v pátek 27. května v 18.00 hod., po skončení mše novéna k Duchu 
Svatému. 

HERBORTIcE – v sobotu  28. května v 15.00 hod.

cOTKYTLE – v neděli 29. května v 11.00 hod. P. Jacek Brończyk 

Farnost  Zvole              Farnost  Zvole
Sbírka z  neděle 15. května byla ve Zvoli ve výši 5.880 + dar na Komunitní centrum 
3.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

NOc KOSTELŮ. Při příležitosti Noci kostelů v  pátek 10. června 
2022 vystoupí v 19.00 hodin v kostele Neposkvrněného početí Pan-
ny Marie ve Zvoli písničkář, básník a inspirátor české hudební scény 
Oldřich Janota. 
Obsazení: Oldřich Janota – kytara, zpěv, Romana Janotová – zpěv, 
housle. Srdečně Vás zveme.

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

POZVÁNÍ DO KOMUNITNÍHO cENTRA
Spolek Zvolská čtyřka Vás ve čtvrtek 26. května v 17.00 hod. zve do Komu-
nitního centra na besedu o HOSPIcOVÉ PÉČI. Obsahem besedy bude krát-
ké seznámení s  historií mobilní hospicové péče, jejími základními principy 
a možnostmi služby poskytované v zábřežském regionu.
Besedují: Lucie Rýznarová – sociální pracovnice domácí hospicové péče
a Marie Václavská – zdravotní sestra, koordinátorka domácí hospicové péče.



TUTO NEDĚLI 22. KVĚTNA JE VE VŠEcH FARNOSTEcH SBÍRKA 
NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY 

Sbírky z neděle 15. května: Zábřeh 19.127; Rovensko 1.735 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 5.400, na TV NOE 300, Na Radio Proglas 500 Kč. 
FARNOST VYŠEHORKY: sbírka z 8. května 720, z 15. května 410 Kč + dar na 
křesťanská média 1.000 Kč. Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry bylo ze Zábřeha 17. května odesláno 3.000 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková

cHarItatIvní  slUŽBa  církve  v  dĚkanÁtU
VZPOMÍNKOVÝ KONcERT: V  neděli 29. května od 14.30 hod. vás srdečně zveme 
do zábřežského kostela sv. Barbory na koncert věnovaný památce pacientů, které jsme 
v uplynulém roce našimi službami doprovázeli. Během koncertu bude představena Kniha 
živých. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen – v letošním roce slaví 30 let svého půso-
bení. Přijďte s námi prožít krásné sváteční odpoledne.

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.

VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY 2022. Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste 
svým odříkáním a modlitbou podpořili letošní aktivitu Postní almužny. Jak jsme předem 
informovali, díky této aktivitě můžeme v rámci „Stipendijního fondu“ formou nevratné 
fi nanční výpomoci podpořit děti a mládež z vícečetných, neúplných a sociálně slabých 
rodin. Letos se chceme zaměřit zvláště na děti z Ukrajiny, které k nám přišly – na jejich 
zapojení, přizpůsobení se životu, jejich fungování ve školkách a školách. 
Děkujeme všem našim spoluorganizátorům z farností za pomoc při rozdávání a sbírání 
postních krabiček, za počítání jejich obsahů. Děkujeme také všem kněžím za jejich spo-
lupráci a podporu. 
Výtěžek: 82.244 Kč 
Červená Voda 2.473 Kč; Dlouhomilov 1.260 Kč; Dubicko 3.368 Kč; Hněvkov 1.821 Kč; 
Horní Studénky 1.255 Kč; Hoštejn 3.100 Kč; Chromeč 1.780 Kč; Jakubovice 777 Kč; Jedlí 
1.437 Kč; Klášterec 2.217 Kč; Lesnice 4.084 Kč; Loštice 4.371 Kč; Lubník 2.500 Kč; Mo-
helnice 7.036 Kč; Písařov 1.085 Kč; Postřelmov 3.776 Kč; Postřelmůvek 4.384 Kč; Rohle 
934 Kč; Studená Loučka 688 Kč; Svébohov 2.708 Kč; Sudkov 355 Kč; Štíty 472 Kč; Tatenice 
2.400 Kč; Třeština 986 Kč; Úsov 12.427 Kč; Zábřeh 12.327 Kč; Zvole: 2.223 Kč.

KLUB PEČUJÍcÍcH: INKONTINENČNÍ POMŮcKY. Tematické setkání s praktickými 
radami proběhne ve středu 1. 6. v 16 hod. v Centru na podporu pečujících (Zábřeh, Žiž-
kova 10 – vstup z ulice Havlíčkova). Provede nás jím odborná specialistka na dané téma 
Renata Sedlářová.


