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sedmá neděle velikonoční

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
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
ŽALM 27

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
1: Sk 8,5-8.14-17
2: 1 Petr 3,15-18 Ev:
Jan 14,15-21
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Břízovo č. 503

Ježíš se modlil za nás,
zemřel za nás.
Svěřil nám své slovo,
svou zachraňující pravdu.
Když jsme Ježíšovi učedníci,
jsme vyňatí ze světa,
abychom mohli být pro svět.
Dar, který přijímáme z oltáře,
je pro nás a pro všechny ...
1

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý
6. května
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Čtvrtek 8. května
Panny Marie, prostřednice všech milostí.
Státní svátek - připomínka dne osvobození. V Zábřeze bude mše svatá v 8.30 hod. obětována za padlé v době II. světové války.
V neděli 4. května doprovodí liturgii večerní mše svaté Zábřeze rytmická schola.
SETKÁNÍ KATECHETŮ. Ve čtvrtek 8.5. v 19 hod. se uskuteční pravidelné setkání katechetů v Zábřeze na faře. Připomeneme si něco ze života sv. Tomáše, apoštola a také
se budeme zabývat výletem dětí navštěvujících náboženství.
Na setkání s vámi se těší P. Martin
V sobotu 10. května jste srdečně zváni do olomoucké katedrály na Diecézní pouť ke
svatému Janu Sarkandrovi. Mši svatou od 10 hodin bude v katedrále sv. Václava celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu se světícím biskupem Josefem
Hrdličkou.
redakce
V neděli 11. května na SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO bude v kostele sv.
Stanislava v Hynčině v 15.00 hod. slavena mše svatá.
P. František Eliáš
POZVÁNKA PRO MILOVNÍKY HARMONIK. V neděli 11. 5. jste srdečně zváni do kulturního domu ve Svébohově na 21. ročník této oblíbené přehlídky. Začátek ve 14 hod.
Zvou pořadatelé
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ. Děti naší farnosti se připravují na první setkání s nejvzácnějším Hostem. Chtějí ho pozvat do svého
srdce, aby se stal jejich vzácným hostem a aby jej mohli s radostí přivést i do svých rodin. Prosím, pamatujte na ně ve svých modlitbách.
 V sobotu 10. května v 8.30 hod. přistoupí děti poprvé ke svátosti Božího milosrdenství, ke svátosti smíření (v Jedlí ve čtvrtek 8.5. v 16.30 hod., v Rovensku v sobotu
10.5. v 17 hod.).
 K organizačnímu setkání s rodiči se sejdeme v neděli 18.5. po mši sv., tzn. v 9.30
(před kostelem).
 Zkoušení dětí a rodičů: pondělní skupinu zvu na faru v pondělí 26.5. odpoledne
a středeční skupinu ve středu 28.5. odpoledne.
 Nácvik a svátost smíření před 1. sv. přijímáním nejen pro děti, ale i pro rodiče a kmotry
bude v sobotu 31.5. odpoledne (v Jedlí proběhne nácvik ve čtvrtek 29.5. po mši sv.).
 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ se uskuteční v neděli 1. června při mši svaté v 8.30
hod.
 V sobotu 7. června bude pouť dětí a rodičů k Panně Marii na sv. Hostýn, kterou budeme obětovat na poděkování Bohu za dary, které nám udělil.
P. Martin Vévoda
VZDĚLÁVACÍ KURZ. Děkuji všem, kteří mi zaslali vyplněné dotazníky a zároveň prosím všechny ty, kteří tak ještě neučinili o vrácení vyplněných dotazníků (do kanceláře na faře, do schránky,
e-mailem). Na základě jejich vyhodnocení budu připravovat podzimní program vzdělávání. Předem děkuji.
Mgr. Luděk Diblík
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KATOLICKÝ DŮM
v Mladí křesťanští demokraté a Spolek Metoděj Zábřeh pořádají taneční discoshow Hello LÉTO ve středu 7. května 2008 od
20.00 hod. v Katolickém domě, Sušilova 38 Zábřeh. Hraje: DJ
FIBYC. Při vstupu od 19.59:19 do 20.59:20 je vstupné zdarma,
dále za 30 Kč. Možnost přespání v Katolickém domě.
Případné dotazy na mkdzabreh@atlas.cz.
Petr Bartoš a Marek Ryšavý
v SVÁTEK MATEK. Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-ČSL
a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na oslavu Svátku matek, která se uskuteční v neděli 11. května od 14.30 hodin
v Katolickém domě v Zábřeze. S kytičkou písniček pro maminky
v pásmu nazvaném „Zazpívejte si s námi” vystoupí pěvecký sbor
SVĚTÝLKO.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
v Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 17. května na zahradě za Katolickým domem již tradiční ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Kromě jeleního guláše se můžete těšit i na
makrely a bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti a bohatou tombolu. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu. Začátek
v 15 hodin, vstupné dobrovolné.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
v POHÁDKOVÝ LES. Srdečně zveme rodiče a děti na sobotu 17. května k odpolední
procházce pohádkovým lesem. Děti se setkají na stanovištích s pohádkovými bytostmi a budou si moci vyzkoušet svoji dovednost. Přijďte prožít společně se svými dětmi
pohodové odpoledne, které bude pokračovat za Katolickým domem Zahradním posezením. Start je u lihovaru (Krumpach) od 14.00 – 15.00 hod.
Markéta Kroulová
vvv
VYHODNOCENÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKY. Minulý týden proběhla v pořadí již čtvrtá
humanitární sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb. Pořádala ji Charita
Zábřeh ve spolupráci (již tradičně) s Městem Zábřeh a letos poprvé i s Městem Mohelnice. Díky štědrosti občanů se při letošní jarní sbírce shromáždilo v Zábřeze téměř
18 tun, (podařilo se nám téměř zcela zaplnit kapacitu přízemí zapůjčeného objektu
bývalé městské knihovny) na Mohelnicku pak bezmála 5 tun darů.
Letošní sbírka se nepatrně lišila od těch předcházejících tím,
že do zapečetěné pokladničky mohli dárci nově přispívat finanční hotovostí, která poslouží ke krytí alespoň části nákladů
spojených s přepravou vysbíraného materiálu na místo určení. K tomuto účelu jsme od dárců obdrželi celkem 5.855,50 Kč
(v zábřežské pokladničce čítala hotovost 3.184,50 Kč a mohelnické 2.671 Kč).
Velký dík patří právě všem dárcům, dobrovolníkům za jejich
nezištnou pomoc, mediálním partnerům za šíření informovanosti, a v neposlední řadě i vedení měst Zábřeh a Mohelnice
za jejich vstřícnost k podobným humanitárním aktivitám.
Ludmila Macáková – koordinátorka dobrovolnických aktivit, tel. 736 529 295
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Učící se církev – VSTOUPIL NA NEBESA, SEDÍ PO PRAVICI BOHA
Třetího den po ukřižování, časně ráno shledávají ženy hrob
prázdný. (Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po
pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl
vzkříšen, není zde.“ Mk 16,6).
Zpráva neuvěřitelná se hned roznesla po celém Jeruzalému. Komu se Zmrtvýchvstalý jako prvnímu zjevil? Byla to Máří
Magdaléna, trochu později Marie, matka Jakuba a Salome. (Ale
je možné předpokládat, že jako první se zjevil své matce Panně
Marii, osobě to nejbližší a nejmilovanější.) Navečer se přidal ke
dvěma učedníkům jdoucím do Emauz. Až v přítomnosti deseti
apoštolů, při lámání chleba, dal se poznat všem. O týden později se už setkal s Ježíšem
i „nevěřící Tomáš“.
Ještě jedno zjevení je zajímavé. Stalo se u jezera Tiberiatského, kdy pět apoštolů v čele
s Petrem a dalšími dvěma učedníky lovili ryby a v tu noc nic nechytili. Ale na slova Ježíšova šli opět lovit a měli bohatý úlovek. Ježíš jim pak připravil snídani. To bylo třetí zjevení
učedníkům po jeho vzkříšení (Jan 21,1-14). Byla to scénka idylická, ale i zarážející. Čekali bychom, že budou vítězoslavně jásat ze střech: „Kristus, náš Mistr vstal z hrobu, je živý,
mezi námi, zvítězil nad nepřáteli i nad smrtí...“ Ale nic z toho, oni jdou k jezeru rybařit.
Zřejmě nevědí, co od nich po tragedii Golgoty Vzkříšený žádá. Sláva Ježíšova zůstává ještě
zahalena rysy obyčejného lidství. A tak překlenují tuto dobu nejistoty, tápání, čekání a hledání lovem ryb, původním svým zaměstnáním. Nenapodobujeme i my někdy tyto apoštoly
– rybáře? Místo abychom v těžké situaci účinně pracovali pro Boží království...?
Zvláště apoštolům Ježíš po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o Božím království (Sk 1,3). Pavel připomíná jako důkaz Kristova vzkříšení, že se zjevil „více než pěti stům bratří najednou“ (1Kor 15,6). Slavnostní bylo zjevení jedenácti apoštolům v Galilei na jedné hoře. Tuto horu určil sám Ježíš
za místo poslední schůzky i rozloučení s příkazem učit všechny národy, křtít je a zachovávat jeho přikázání i s příšlibem, že s nimi zůstane až do skonání světa ( Mt 28,16-20).
„Ježíš zvedl ruce a požehnal jim. A zatím, co jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi.
Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma.“ (Lk 24,51).
Tím končí život Ježíšův a začíná život Církve. Uzavírá se historie Krista podle těla
a začínají dějiny Krista mystického. Všichni evangelisté jsou přesvědčeni, že dějiny Krista
podle těla jsou první kapitolou dějin Církve. Proto kladou velmi nepatrný důraz na jeho
zmizení – nanebevstoupení. Tělesná viditelnost znamenala velmi málo, když tu byla jistota o jeho neviditelné přítomnosti a o jeho ochraně z výšin nebeských.
Proto nevypravuje Matouš o nanebevstoupení Ježíšově vůbec. U Marka (16,19) je jen
stručná poznámka v doplňku a Jan je sotva připomíná jakousi předpovědí. Jediný Lukáš
se šířeji zmiňuje o nanebevstoupení (24,50-53). Činí tak proto, že konče ve svém evangeliu dějiny Krista podle těla, předsevzal si psát hned nato dějiny Krista tajemného (mystického) ve svých Skutcích apoštolských. Tedy ani zde žádná okázalost, sláva a loučení, jak
bychom čekali.
Nanebevstoupení Páně je přechod Páně ze stavu viditelného, lidského poznání do
neviditelného, dokonalého společenství s Otcem, vstupem jeho lidství do božské slávy.
Vstupem na nebesa sedí Kristus po pravici Otce. Tím se rozumí sláva a čest božství, kde
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ten, který existoval jako Syn Boží přede všemi věky jako Bůh a soupodstatný s Otcem, tělesně usedl poté, co se vtělil v lůno Panny Marie a co bylo
jeho tělo oslaveno zmrtvýchvstáním.
Událost nanebevstoupení je současně skutečnost historická i lidsky přesažná. Sedí po pravici Otce znamená také zahájení Mesiášovy
vlády nad všemi národy, splnění vidění proroka Daniela o synu člověka (a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni
lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine,
a jeho království nebude zničeno.“ Dan 7,14).
Termín „Kristus sedí po pravici Otce“ znamená i pomoc nám lidem v časných záležitostech. Lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup do „Otcova domu“,
do Božího života a jeho blaženosti. Jedině Kristus mohl otevřít člověku tento přístup, aby
nám dal naději, že i my, jeho údy budeme spojeni v téže slávě tam, kam nás předešel On
jako naše Hlava a jako Prvorozený. Takto se Kristus stále za nás přimlouvá u nebeského Otce, posílá nám Ducha svatého a dává nám naději, že jednoho dne se dostaneme
k němu, na místo, které nám připravil. Opravdu – vstupoval k Otci svému i Otci našemu,
aby nám vyprošoval požehnání pro čas i věčnost.
„Boží pravice“ znamená Boží slávu, ve které spočívá Syn i Duch svatý od věčnosti
a spolu s Otcem tvoří Nejsvětější trojici. Syn jakožto Bůh nikdy svou slávu neopustil, ale
díky svému vtělení v čisté Panně přijal k božské přirozenosti ještě i přirozenost lidskou,
(jakou máme my), aby žil mezi námi jako jeden z nás. Po svém vzkříšení je Ježíš v boží
slávě se svou božskou i lidskou přirozeností, tedy s duší i oslaveným tělem.
Co z toho všeho vyplývá pro nás poutníky k smrti, ke vzkříšení, ale také ke vstupu do
blaženosti nebe nanebevzetím i se svým tělem?
Člověk je bytost, která je nezničitelně otevřená do nekonečné budoucnosti, bytost,
která má však svobodu volby i vzhledem ke svému věčnému cíli, která je schopná říci
ano, ale i ne vůči boží lásce a milosrdenství. A Bůh ve své pravdě a spravedlnosti lidské
definitivní ano či ne plně respektuje a svou mocí umožňuje jeho realizaci do trvání věčného!
P. Antonín Pospíšil

LETNÍ POBYTY PRO RODINY 2008
SLOVENSKO 2.8. – 9.8. Nízké Tatry – Liptov, škola v přírodě, Liptovská Porúbka
MORAVA
20.7. – 27.7. Vizovické vrchy, rekreační středisko Revika, Vizovice
		
3.8. – 10.8. Litovelské Pomoraví, ekocentrum Sluňákov, Horka n. Mor.
		
21.7. – 28.7. Sv. Hostýn, pobyt pro osamělé matky s dětmi
ČECHY
19.7. – 26.7. Krkonoše, penzion Marianum, Jánské Lázně
Info: www.rodinnyzivot.cz
VÍKENDY PRO SENIORKY/SENIORY V ROCE 2008
Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají „třetí věk“ svého života. Součástí víkendů jsou
přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru
s knězem a lektorkami.
Svatý Hostýn 23. – 25. května; 19. – 21. září, Velehrad 24. – 26. října 2008.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437,
765 02 Otrokovice, tel. 608 407 141. Víkendy pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci.
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 27. dubna: Červená Voda 1.800; Mlýnický Dvůr 205; Moravský Karlov 322;
Jakubovice 335; Písařov 1.340 Kč.
Sbírky na Haiti za duben: Červená Voda 364; Mlýnický Dvůr 135; Moravský Karlov 101;
Jakubovice 1.500; Písařov 153,50 Kč.
Dary: Jakubovice (na chodníky) 27.800 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
v EKONOMICKÁ RADA farnosti Červená Voda se sejde v neděli 4. 5. v 19 hod. na faře.
v BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 5. května v 17 hod. na faře.
v MÁJOVÉ POBOŽNOSTI budou bývat v Červené Vodě v pondělí v 18.30 hod., ve středu
a v pátek po mši sv., v neděli v 18.30 hod. V Mlýnickém Dvoře v sobotu po mši sv.,
v Moravském Karlově v neděli po mši svaté. V Písařově v pondělí po mši sv., v Jakubovicích v úterý a v pátek v 16 hod.
v POUŤ KE SV. SARKANDROVI DO OLOMOUCE. V sobotu 10. května
budou v katedrále v Olomouci oceněny 2 farnice z Červené Vody za nezištnou pomoc ve farnosti.
Bylo by vhodné s nimi prožít tuto slavnost. Zájemci o cestu do Olomouce
ať se přihlásí u pana faráře!
v Občanské sdružení Malá Antiochia pořádá o prázdninách křesťanské tábory pro děti
a mládež. Přihlášky a informace naleznete na nástěnce nebo na www.mala.antiochia.cz
v SBĚR ŠATSTVA – farnost Červená Voda pořádá tradiční sbírku starého ošacení a jiných
upotřebitelných věcí. Sbírka proběhne ve dnech: 9., 12., 14., 16. května vždy v čase 9-11
a 15-17 hod. Ošacení, prosím, přineste na faru v čistém stavu buď v krabicích nebo pytlích!
P. Pavel Vágner

farnosti loštice a moravičany
SVÁTEK MATEK. MKS Loštice Vás v Den matek – 11. května 2008 srdečně zve na hudební program „PŘEJEME MAMINKÁM“. V odpoledni, které
je věnováno matkám vystoupí pěvecký sbor SEDMIKRÁSKY, harmonikářka Jarmila Bíllová a KAREL HEGNER s cimbálovkou. Záčátek je v 15.00
hod. v KD v Lošticích. Zrnko moudrosti, dnes od Ludwiga van Beethovena (1770 – 1827): „Mateřská láska nic nevyžaduje, ale vše dává“ Maminky,
děkujeme!
P. Pavel Kavec CM
POZVÁNKA NA KONCERT. ŘKF Loštice Vás zve na
MÁJOVÝ KONCERT folkového zpěváka PETRA MARIE LUTKY. Setkání
při písničkách o Velikonocích, lásce a trvalých hodnotách života, po kterých dnešní člověk touží, se uskuteční v chrámu sv. Prokopa v Lošticích
v neděli 4. května v 15.00 hod. Vstupné je dobrovolné.
Milovníci tohoto žánru hudby ale i ostatní jsou srdečně zváni
Misijní tým z Loštic koná Lidové misie v Rapotíně od 2. – 11.5. 2008 a prosí o vzpomínku
ve vašich modlitbách.
P. Pavel Kavec CM
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 27. dubna: Mohelnice 3.807; Úsov 482 Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. dubna: Štíty 1.710; Cotkytle 1.100; Horní Studénky 1.100 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
POZVÁNÍ NA POUTĚ
v V neděli 5. května jste srdečně zváni na pouť k Nanebevstoupení Páně do Herbortic.
Mše svatá v 15. hod.
v V neděli 11. května bude pouť ke cti svatého Isidora ve Strážné. Mše svatá v 15 hod.
Zvou farníci a P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 27. dubna: Lubník 900; Tatenice 1.020; Hoštejn 1.000; Kosov 740 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
Změna pořadu mší svatých:
v v neděli 18 května na Slavnost Nejsvětější Trojice půjdou děti v Kosově poprvé ke svatému přijímání. Ve stejný den vzpomeneme také patrona kosovské kaple sv. Jana Nepomuckého.
v v neděli 18. května nebude mše svatá v Hoštejně (bude v sobotu 17. května 18.30 hod.)
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

Při sbírce na odvod se vybralo v Postřelmově 13.626; Chromči 6.970; Sudkově 2.600; Lesnici 7.392, Dlouhomilově 2.370, Hrabišíně 1.053 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
v BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 7. května v Postřelmově na faře v 19.30 hodin.
Všichni jsou zváni.
v V sobotu 10.května bude v Postřelmově od 8.00 bohoslužba a mše sv. ke cti Ducha Svatého.
v V Chromči bude ve čtvrtek 8.května mše svatá v 8.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
vvv
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY. Všechny srdečně zveme na zahájení výstavy skla a kreseb „Cesta
ke sklu“ Anny Srovnalové. Vernisáž se koná v pondělí 5. května v 18 hod. v Galerii Podkova, Koželužská 31, Olomouc (tel. 585 229 771). Výstava potrvá do 29. května – otevřeno
Po-Pá 10-12, 12.45-18 hodin, So 10-12 hodin.
POJĎTE S NÁMI 8. KVĚTNA NA TURZOVKU. Přihlásit se můžete do 4. května u Heleny Pěničkové na tel. 608 311 469. Cena 350 Kč. Odjezd z Jestřebí v 5 hod. Ostatní dle
domluvy.
POUŤ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH. V neděli 4. května na Olšanských Horách v kapli sv. Martina bude 14.30 hod. májová pobožnost
a mše svatá. Občerstvení zajištěno.
Farníci z Olšan a Klášterce
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Příští neděli 11. května bude ve všech farnostech sbírka na církevní školství.
Sbírky z neděle 27. dubna: Zábřeh 10.130; Jedlí 2.050 (dar na Honduras z Drodzova
500 Kč); Svébohov 1.700; Klášterec 1.420; Zvole 2.680 Kč.
DARY: Zábřeh - Honduras 270; na kostel sv. Barbory 5.200; Svébohov – na kněžský
seminář 400; Zvole – na Honduras 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
LIST KE SBÍRCE NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Drazí bratři a sestry, příští neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého budeme kromě jiného myslet na církevní školy. Budeme vyprošovat všem
učitelům i žákům těchto škol zvláštní přítomnost Svatého Ducha i ochotu dát se mu k dispozici a stát se jeho nástrojem, aby skrze tato pracoviště rostla církev jako kdysi v Jeruzalémě, aby stále více lidí skutečně
toužilo dosáhnout nebeského království, kam nám Kristus odešel připravit místo, jak
jsme slyšeli v evangeliu. Kdo v minulých dnech sledoval cestu Svatého otce Benedikta
XVI. po Spojených státech amerických, jistě si všiml, jak papež zdůraznil poslání církevních škol v dnešní společnosti, jak vyzýval k jejich podpoře a dalšímu rozvoji nejen
jako míst vzdělávání, ale i evangelizace. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem,
kteří u nás církevní školy spoluvytvářejí nebo podporují. Děkuji všem, kteří na církevní školy přispívají svými dary. Před rokem se vybralo v diecézi 2.435.000 Kč. Předem děkuji všem, kteří přispějí příští neděli. Sám Bůh ať Vám mnohonásobně odplatí
a provází Vás svým požehnáním.
arcibiskup Jan
INFORMACE PRO NAŠE VARHANÍKY
S účinností od 1. dubna 2008 byl jmenován novým aricidecézním organologem pan Jan Gottwald. Kontaktní údaje nového organologa arcidiecéze olomoucké: Jan Gottwald, aricidiecézní organolog, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, e-mail organolog@arcibol.cz, mobil 603 185 879.
POUŤ RODIN NA SVATÝ KOPEČEK
Centrum pro rodinný život pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a poslance Tomáše Kvapila, předsedy parlamentní
komise pro rodinu srdečně zvou v neděli 18. května 2008 na SVATÝ
KOPEČEK U OLOMOUCE. Mši svatou v 10.30 hod. celebruje Mons.
Jan Graubner, od 14.30 hod. pořádají olomoučtí křesťané ve Smetanových sadech zábavné odpoledne pro rodiny „Z POHÁDKY DO
NOVÉHO ZÁKONA“.

Ohlášky v květnu

V měsíci květnu vstoupí do stavu manželského
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově v sobotu 9. května
Ing. Jan Šanovec ze Svébohova a Eva Kamarýtová z Aše
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v sobotu 31. května
Michael Šafář a Martina Lachnitová ze Zábřeha
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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