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7. 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, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, 
je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 97 Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí
1: Sk 7,55-60 2: Zj 22,12-14.16-17.20 Ev. Jan 17,20-26

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také 
za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já 
v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já 
v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, 
aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako 
jsi miloval mne. 
Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které 
jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože 
jsi mě miloval už před založením světa. 
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, 
a  tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem 
jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi 
mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
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K EVANGELIU
Takový pokoj a radost, které vycházejí z přímého pozná-
ní a milování Boha, nám nedokáže dát nic jiného. Jakmile 
poznáme Boha jako zdroj veškerého bytí, milujeme celé 
stvoření jako výraz jeho lásky a dobroty. Stvoření, včetně 
všech našich milovaných, není soupeřem Boží lásky, nýbrž 
jejím vyjádřením.
Když někoho milujete, chcete pro něj to největší dobro, 
aby zakoušel pokoj, který je nade všechno chápání – po-
koj, který samotný svět nedokáže poskytnout – pokoj, kte-
rý vychází pouze z  poznání Boha a  lásky k  Bohu a  Boží 
přítomnosti ve stvoření.
Skrze dokonalou lásku ke svým křehkým učedníkům nám Ježíš dává poznat Boha. Podle 
vzájemné lásky učedníků pak i ostatní lidé poznají, že je poslal Ježíš.
V Novém zákoně najdeme přes tři sta zmínek o lásce; láska je totiž největším Božím darem 
vůbec. Tím, že se milujeme navzájem, zjevujeme Boží lásku světu. V dobách raného křesťan-
ství si pohané mezi sebou říkali: „Podívejte se, jak křesťané milují jeden druhého.“ Byli tím 
tajemstvím ohromeni a alespoň někteří tak uvěřili v Ježíše. zdroj Posvátný prostor

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. 

POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A ŠUMPERK ZA OBNO-
VU RODIN A  ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ SE USKU-
TEČNÍ V SOBOTU 11. ČERVNA V OLOMOUCI 
V sobotu 11. června jsme zváni na pouť děkanátu Zábřeh a Šumperk za 
obnovu rodin a kněžských povolání. Pouť začíná v 15.00 hod. modlitbou 
růžence, pokračuje v 16.00 hod. adorací a zakončena bude v 17.00 hod. 
mší svatou s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.

TRADIČNÍ POUŤ PRO PŘÍZNIVCE CELOSVĚTOVÉ SÍTĚ MODLITBY S  PAPE-
ŽEM se bude konat na Svatém Hostýně v  pátek 24. června  na Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova.

Velké blahopřání 
patří paní PhDr. Zdeňce Frankové k 90. narozeninám

a jí i jejímu manželovi MVDr. Aloisi Frankovi
k 70. výročí sňatku. 

Hospodin ať  ti jim žehná a chrání je,
ať nad nimi rozjasní svoji tvář a je jim milostiv. 

Pokoj a radost Kristovu do dalších dnů přejí kněží i farníci. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
pondělí 30. května  sv. Zdislavy 
úterý 31. května  svátek Navštívení Panny Marie 
středa 1. června  památka sv. Justina, mučedníka 
čtvrtek 2. června sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
pátek 3. června  památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
neděle 5. června SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE STŘEDA 1. 6. 2022
8.00–10.00 hod. P. Jaroslav Přibyl
9.00–11.00 hod. P. Jaroslav Šima

10.00–12.00 hod. P. Jacek Brończyk
12.00–14.00 hod. P. Vladimír Jahn 
14.00–16.00 hod. P. Ján Jakubovič CM
16.00–18.00 hod. P. Kristián Libant CM

TÝM OTCOVA SRDCE Vás zve v pátek 3. června 17.00–19.30 hod. do Křesťanské-
ho centra (pěší zóna k Bille) ke společným modlitbám za Zábřeh. 

ŠUBRTOVA KAPLE – ZAKONČENÍ MÁJO-
VÉHO MĚSÍCE 
Na zakončení měsíce Panny Marie se sejdeme ve čtvr-
tek 2. června v 17.30 hod. u Šubrtovy kaple ke slavení 
mše svaté. Po skončení mše budou pro děti připraveny 
hry i oheň k opékání.

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 pří-
znivce 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 Rea-
la, spirituály a Česká mše moravského skladatele Vojtěcha Říhovského.
Spoluúčinkují Schola Gaudium ze Svébohova a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huber-
ta pod vedením Josefa Hrocha. Vstupné dobrovolné.  

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
V kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 10. června po skončení mše svaté, která začíná 
v 17.30 hod. adorace s přímluvnými modlitbami. 
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v Pojeďte s  námi na Svatý Hos-
týn. Zveme Vás na tradiční jarní 
pouť na nejnavštěvovanější mo-

ravské poutní místo, kterou připravujeme na úterý 31. května. Na 
zpáteční cestě navštívíme poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – HRADEC KRÁLOVÉ
9.–14. srpna 2022 

„Časy se mění a člověk v nich. Život je veliký dar a co s ním udělám, 
záleží jenom na každém z nás“.
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže 
a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Setkání je ur-
čeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství mladých lidí.

Přihlášky, informace o  všech programech a  jejich vysílání médii naleznete na stránkách:  
https://celostatnisetkanimladeze.cz/. Hlavní programy bude vysílat TV NOE a Radio Proglas.
Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. Přípravné týmy stále hledají pomocníky.
Mladé rodiny zveme 13. srpna na sobotní program. Vybrat si budete moci z dopolední 
katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM, program bude připravený i pro vaše děti. 
Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děku-
je a žehná biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské konferenci, a otec 
Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem CSM HK

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE
BRNO VÝSTAVIŠTĚ BVV 6.–10. 7. 2022

Motto: „V něm je náš pokoj . . .“ (Ef 2, 14 - 22) 
Rezervujte si ve svých kalendářích. Přihlašování bylo spuštěno 28. 4. 2022
Je snadné v rámci přihlašování zajistit ubytování, nicméně lze i dojíždět ve 
dny, které si vyberete. 
Informace na plakátech nebo na www.cho.cz , kde je též kompletní přihlašovací formulář. 
Lze se hlásit i na jednotlivé dny. Přihlášení do 31. 5. je výrazně levnější. 

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 22. května na pronásledované křesťany: Červená Voda 3.336; domov 
důchodců 155; Písařov 1.277; Jakubovice 1.110 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 22. května na pronásledované křesťany: Tatenice 2.030; Lubník 1.250; 
Hoštejn 1.530; Kosov 520 (oprava z minulého týdne – sbírka 2.170 Kč).
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
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Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z  neděle 22. května na pronásledované křesťany: Štíty 2.770; Horní Studénky 
2.000; Cotkytle 330 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

HORNÍ STUDÉNKY 
Ve čtvrtek 2. června v  17.30 hod. svátost smíření, v  18.00 hod. mše svatá a  pobožnost 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

ŠTÍTY
V pátek 3. června v 17.00 hod. adorace a svátost smíření, v 18.00 hod. mše svatá. 
V sobotu 4. června v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo, 
v Crhově v 17.00 hod. mše svatá.

V neděli 5. června na Slavnost Seslání Ducha Svatého budou mše svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod. a v Cotkytli v 11.00 hod.

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2022
Dva roky jsme tuto akci odkládali, a letos si Vás 
dovolíme pozvat do crhovské kaple zasvěcené 
Cyrilu a  Metoději. Hlavním bodem programu 
bude pan Miroslav Kobza (také má crhovský ko-
řínek) s vyprávěním o „Historii kostelů a kapliček“. Součástí programu bude  promítání 
fotografií kaple. 
Proto Vás chci požádat, pokud máte foto kaple, svatby, křtin nebo jiných slavností z Crho-
va, prosím o zapůjčení. Naskenuji a vrátím. Foto můžete předat Miroslavě Šulové z Crhova 
nebo Evě Pecháčkové, tel: 736 529 295. 

postřelmovsko            postřelmovsko
O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule 2.470 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 3.000 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Blahopřání.
Dne 31. května 2022 oslaví naše farnice paní Marie Čmakalová  život-
ní jubileum – 81. narozeniny. Děkujeme jí za mnohaletou kostelnickou 
službu a  přejeme mnoho zdraví, Božího požehnání a  ochranu Panny 
Marie.  farníci z Chromče, členové živého růžence a P. Vladimír Jahn

Možnost svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem bude:
ve středu 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 červnu bude v Postřelmově mše svatá ke cti Panny Marie a modlitby 
od 9.00 hodin.
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loŠticko              loŠticko              loŠticko
Sbírky z neděle 22. května na pronásledované křesťany: Loštice 4.100 Kč; Moravičany 
7768 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM
V neděli 5. června sbírka na zakoupení auta pro misijní potřeby na Hondurasu. 

v Tuto neděli 29. května v 17.00 hod. jste zváni na výroční mši svatou do Mitrovic, která 
bude obětována za všechny živé a zemřelé obyvatele Mitrovic.

v Tento týden ve čtvrtek navštívíme nemocné. 

v 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 V neděli 5. června o Letnicích a při vzpomínce sv. Pavlíny vás všechny srdečně zveme 
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 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.

MORAVIČANSKÉ OKRAŠLOVACI SPOLEK 
zve v následujícím měsíci na tyto akce:

v Sobota 4. 6. od 9 do 18 – tradiční zahradnická brigáda ve Farské 
zahradě pro širokou veřejnost. Od 20.00 se pak uskuteční koncert pod 
širým nebem s  táborovým ohněm. Po celý víkend u  nás budou pobý-

vat dobrovolníci z pražské organizace Tamjdem. Společně budeme pečovat o prostory 
Farské zahrady. Přidejte se k nám.

v V pátek 10. 6. proběhne kavárna na Besedě a to v rámci chystané Noci kostelů. Otevře-
no bude od 18 do 22 hodin.

v V sobotu 11. 6. se uskuteční malý festival pod názvem „Den zdraví". Po celý den budou 
probíhat přednášky a praktická cvičení na téma zdravý životní styl. Program bude pro-
bíhat ve Farské zahradě a v komunitním centru Beseda. Více na plakátech.

v O víkendu 18. a 19. 6. proběhne na Besedě řemeslný kurz knihvazačství pod záštitou 
společnosti Mistr a žák. Máme poslední volná místa. Více na www.mistrazak.cz

v V úterý 21. 6. ve 20.00 se můžete zúčastnit rytmického setkání ve Farské zahradě. Těší 
se lektoři Dagmar a Vratislav.

Aktuální informace naleznete na sociálních sítích spolku nebo na webu www.moravican-
skeokraslovaci.cz 
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Farnosti  spravované  z  kláŠterce
Sbírky z neděle 22. května na pronásledované křesťany: Klášterec 2.200; Svébohov 1.900; 
Jedlí 1.700 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. 

FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
V neděli 12. června ve 14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou) k modlitbě 
ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.  

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 22. května na pronásledované křesťany byla ve Zvoli ve výši 5.030 + dar 
na Komunitní centrum 3.530 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 ho-
din v kostele Neposkvrněného početí Panny 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 apoštol-
ská exhortace papeže Františka o lásce v rodině. 
V sobotu 4. června v 16.00 hod. celebruje mši svatou s nedělní plat-
nosti P. František Eliáš 

POZVÁNÍ DO KOMUNITNÍHO CENTRA
přeložení data přednášky 

Spolek Zvolská čtyřka Vás ve čtvrtek 2. června v 17.00 hod. zve do Ko-
munitního centra na besedu o HOSPICOVÉ PÉČI. Obsahem besedy bude 
krátké seznámení s historií mobilní hospicové péče, jejími základními prin-
cipy a možnostmi služby poskytované v zábřežském regionu.

v v v

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 22
Jan Graubner: Říkat Bohu ano
Vedle pastoračních priorit představuje nový pražský arcibiskup
jednu z prvních viditelných změn: týká se jeho znaku.
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 5. ČERVNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA 
NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 

Sbírky z  neděle 22. května na pronásledované křesťany: Zábřeh 19.305; Rovensko 
1.178 Kč.
DARY: TV NOE 1.000, Proglas 500, cesta 121 – 3.000, na potřeby farnosti 4.200 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

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

POUŤ K MARII GORETTI DO HOŠTEJNA BUDE V SOBOTU 
11. ČERVNA 
V sobotu 11. června srdečně zveme všechny mládežníky na pouť k Marii 
Goretti do Hoštejna. Sraz bude v 8.30 hod. na vlakovém nádraží v Zá-
břehu. Cestou do Hoštejna nás čeká adorace v Pobučí a v 15.00 hod. 
mše svatá v  kostele svaté Anny v  Hoštejně. Předpokládaný návrat 
do Zábřeha je v  17.43 hod. Přihlásit oběd si můžete na stránkách 

mladez-zabreh.webnode.cz. Cena oběda je 40 Kč. Těší se na vás Animátoři Zábřeh

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 oslavující 30 let svého 
působení. Přijďte s námi prožít krásné sváteční odpoledne.

ZVEME VÁS DO TEMATICKÝCH KLUBŮ:
INKONTINENČNÍ POMŮCKY 
Tematické setkání pro pečující s praktickými radami proběhne ve středu 1. 6. 
v 16 hod. v Centru na podporu pečujících (Zábřeh, Žižkova 10 – vstup z ulice 
Havlíčkova). Provede nás jím odborná specialistka na dané téma Renata Sedlářová.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC JINAK
Zajímají vás, jaké jsou možnosti a prostředky psychologické pomoci? Kdy je „už čas“ ji 
vyhledat? Setkáním na zajímavé a potřebné téma vás v Klubu o páté provede psycholožka 
Mgr. Jana Poláková. Klub proběhne v pondělí 6. 6. od 15 hod. v prostorách střediska SO-
REHA (Žižkova 5, Zábřeh). 


