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8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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, naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

V Bohu jen odpočívej duše má

ŽALM 62
1: Iz 49,14-15
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Kor 4,1-5
příště Břízovo č. 503

Křesťan žije z každodenního chleba.
V tom se podobá ptákům.
Křesťan chléb nachází, když ho hledá
a hledá jej, když se modlí.
Křesťan se modlí za každodenní chléb
a děkuje za něj. To pták nedělá.
Prosit a děkovat je důležitější
než výživa.
Pravím pokrmem křesťana
je – stejně jako bylo pro Krista plnit Otcovu vůli.
(S. Kierkegaard)
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Ev: Mt 6,24-34

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze
Pátek 30. května SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
POPELKA NAZARETSKÁ. Pastorační rada Svébohov zve všechny ctitele Panny Marie na vystoupení dětského komorního souboru Světýlko, který uvede tuto neděli 25. května v 18 hodin ve
svébohovském kostele Popelku Nazaretskou od Václava Renče
s hudebním doprovodem od Víta Petrů (přednes Hana Lexmanová). Všichni jste srdečně zváni.
CYKLISTICKÝ VÝLET PRO MINISTRANTY. V neděli 25. 5. vyrazíme s ministranty na kolech do přírody. Odjezd ve 13.15 hod. od fary. V případě deště se akce
nekoná. Podrobné informace jsou na ministrantské nástěnce v sakristii.
Marek Hackenberger
CODEX GIGAS. Maketa největšího rukopisu světa, středověkého
Codexu gigas, bude v kostele sv. Barbory k vidění také v neděli po
ranních mších svatých (v 8.00 a 10.30 hod.), dále v Katolickém domě
od pondělí 26. 5. do středy 28. 5., vždy od 14.00 do 17.00 hod. Mgr.
František John
VÍKEND PRO MINISTRANTY VE STARÉM MĚSTĚ. Zvu ministranty na víkendový pobyt do Starého Města pod Sněžníkem, který se uskuteční ve dnech 13.15. 6. 2008. Ubytování bude na faře u P. Piotra Grzybka. Odjezd ze Zábřehu je
v pátek 13. 6. v 16:30 od fary. Cena pobytu: 280 Kč (v ceně je doprava, strava, ubytování). Podrobné informace jsou k dispozici na ministrantské nástěnce v sakristii. Přihlášky nejpozději do neděle 8. června.
Marek Hackenberger
PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK se letos uskuteční
v sobotu 21. a v neděli 22. června. Podrobnější informace později.
Radomír Friedl
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH. Prosím poutníky stálé i příležitostné, kteří chtějí 7.
června prožít první sobotu v Koclířově, aby se z důvodu zajištění autobusu nahlásili do 28. května (583 414 531 Ludmila Korgerová). V týdnu od 1. do 6. června
přihlašování již nebude možné.
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ ve farnosti Jedlí se uskuteční v neděli 1. června v 10.30
hod. Proto se přesouvá mše sv. ve Svébohově na 9.00 hod.
P. Martin Vévoda
V neděli 1. června doprovodí večerní mši svatou v Zábřeze rytmická schola.
redakce
VZDĚLÁVACÍ KURZ – ZMĚNA TERMÍNU ZKOUŠEK. Zkoušky
se budou konat v sobotu 14.6. 2008 v 8.00 hod v Katolickém domě
v Zábřeze.
Mgr. Luděk Diblík
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KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE SVÉBOHOVĚ
pořádá Klub přátel hudby v neděli 1. června v 19 hod. Účinkují: Eva Bublová
- varhany, Jan Riedlbauch – ﬂétna. Na hojnou účast se těší a krásný umělecký
zážitek přejí pořadatelé.
POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. V sobotu 14. června
Vás zveme na autobusový zájezd, při kterém navštívíme významné polské poutní místo - LICHEŇ. Na
pouti nás doprovodí někdejší zábřežský kaplan P.
Piotr Grzybek. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731
465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 1. hodinu po půlnoci z Valové, plánovaný návrat ve 21 hodin, cena
550 Kč (jízdné + pojištění) splatná v autobuse.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh
se těší Josef Klimek
VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ. Společný výlet dětí a katechetů na závěr školního roku se uskuteční v pátek 30. května 2008. Cílem letošního výletu bude poutní místo Koclířov. Bližší program sdělí dětem katecheté. Na výlet si děti vezmou jídlo a pití na celý den ( bude možnost
opékání) , sportovní oblečení a každý s sebou jeden šátek. Přihlášku
s částkou 100,- Kč (jízdné autobusem) odevzdejte katechetovi nebo na
faru v Zábřeze . Prosíme rodiče o omluvení dětí ze školní výuky v pátek
30.5.2008. (odjezd z Valové v Zábřeze bude v 8.00 hod a příjezd v cca
17.30 hod opět na Valovou, kde si rodiče děti vyzvednou.) Katecheté zábřežského děkanátu
PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od osmi do dvanácti let proběhne v letošním roce v Písařově. Děti se mohou těšit na výlety, hry, společně
prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů… Termíny jsou: první od 1.do 5.srpna 2008, druhý od 6. do 10. srpna 2008. Cena pobytu je 600,- Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout ve farním kostele sv. Bartoloměje ( vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky
i s platbou 600,- Kč odevzdávejte v knihkupectví Barborka nejpozději do 18.7.2008.Kapacita dětí je omezená., proto přihlášku podejte co nejdříve. Bližší informace je možno získat
na telefonním čísle 583 416 582, 731 621 582 – Jana Kratochvílová.
Jašková, Kratochvílová, Krňávková
LA SALETTE 14. – 22. srpna 2008. Letos opět chystáme duchovní setkání v překrásném prostředí francouzských Alp, na poutním místě La Salette. Stále jsou ještě
volná místa (ale není jich moc). Pokud váháte, rozhodněte se co nejdříve a přihlaste se.
Ubytování bude v pokojích, cena za dopravu, ubytování, polopenzi (snídaně a večeře) a pojištění 6.500 Kč. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři u Hany Lexmanové, případně na tel. 583 414 531, 731626509 nebo na
mailu rkfzab@rps.cz. (Zaplatit můžete v kanceláři farnosti Zábřeh, případně zaslat složenkou na adresu farnosti: ŘKF Zábřeh, Farní 10, PSČ 789 01). Odjezd ze Zábřeha v pátek 14.
srpna v 17 hod.
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Učící se církev – HŘÍCHY PROTI DOBRÉMU JMÉNU
Téma, které nám dnes „učící se církev“ ukládá
patří do desatera Božích přikázání. Je velmi obsáhlé a snad málokteré se tak snadno, lehkovážně a s
vážnými důsledky porušuje jako toto 8. přikázání: „Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.“
Každý člověk má přirozené právo na čest
a dobré jméno, má právo na to, aby jej pokládali za
člověka řádného (jestliže se o toto právo sám nepřipraví (nebo není- li prokázán opak). O každém
člověku máme smýšlet dobře, každého máme pokládat za dobrého, dokud se neprokáže opak. Dobrá pověst je pro člověka nutnost, bez
ní se stává jeho život po leckteré stránce nemožný. Stane-li se kdo bezectným, od koho
může očekávat důvěru? Pozbude-li kdo dobrou pověst, byla-li mu neprávem vzata, jakou
autoritu, vážnost a úctu bude mít u těch, u nichž ji nutně potřebuje: kněz u svých farníků,
učitel u svých žáků, lékař u svých pacientů, politický činitel u svých voličů, ředitel továrny
u svých zaměstnanců! Dobrá pověst náleží mezi statky člověka, jejichž hodnota je mnohem vyšší než hodnota peněz a bohatství. „Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než
stříbro a zlato je přízeň“ (Přísl.22,1)
Odcizit možno nejen věc hmotnou a viditelnou, nýbrž také čest a dobré jméno, pokoj
duše a dobré soužití s přáteli, neboť nejsou jen statky hmotné, ale i statky duchovní. A jen
člověk zcela oddaný hmotě (zvrácený) dá přednost druhému před prvním, tělu před duší,
penězům před ctí, před dobrým jménem a pokojem duše. Proto skutek, kterým někdo
připravuje bližního o tyto duchovní statky, je sám sebou mnohem horší než obyčejná krádež, kterou ho zbavuje statků hmotných.
Nemá však každý právo na mimořádnou pověst, nýbrž je ten, komu skutečně patří
pro nějaké vynikající vlastnosti. Jestliže například je někdo veřejným míněním pokládán
za výtečného spisovatele, stavitele, kuchařku, ačkoliv jim skutečně není, nemá právo na
tuto pověst a proto není nactiutrháním, ukáže-li někdo na vady jeho spisovatelského, stavebního nebo kuchařského umění. Leč i v takových případech je třeba jisté opatrnosti,
neboť člověk je vždy nakloněn k tomu, aby přeháněl, jde-li o snížení druhého. To pak, co
platí o právu na dobrou pověst jedince, platí také o společnosti, podnicích a organizacích,
které mohou právě tak jako jedinec prospívat jen tehdy, jestliže jim není brána dobrá pověst.
Psychologický vývoj hříchu proti spravedlnosti bývá obyčejně tento: nejdříve člověk
začne POCHYBOVAT o poctivosti a čestnosti druhého. Pochybnost však přechází brzy
v PODEZŘÍVÁNÍ a to často z důvodů malicherných a nedostatečných. Úsudek, který vynese není nic jiného než OPOVÁŽLIVÉ POSUZOVÁNÍ. Hřeší i ten, kdo byť i mlčky, připustí jako pravdivou nějakou mravní vinu u bližního bez dostatečného důkazu. Svatý Tomáš Akvinský zdůrazňuje, že vlastní příčinou těchto opovážlivých soudů bývá obyčejně
zloba soudícího, neboť každý rád soudí podle sebe; poněvadž sám je zlý, snadno soudí
špatně i o jiných. Netřeba ani dlouho uvažovat a zjistíme, že za vším tím urážlivým nastupuje hned NACTIUTRHÁNÍ. Toho se dopouští ten, kdo bez objektivně platného důvodu
odhalí chyby a prohřešky druhým osobám (které je neznají a když se to děje za nepřítomnosti obviňovaného). Sv. Tomáš Akvinský: „A proto nactiutrhání je větší hřích než krá-
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dež“. A za ním následuje další prohřešek: POMLUVA. Jí se dopouští ten, kdo tvrzeními
odporujícími pravdě škodí dobré pověsti druhých a vyprávěním dává příležitost k mylným
úsudkům o nich.
Jedna žena byla pověstná tím, že se zálibou a zlým jazykem posuzovala nespravedlivě lidi.
Světec ve svaté zpovědi jí jako pokání uložil: „Jdi na trh a kup slepici. Na zpáteční cestě
budeš zabitou slepici oškubávat a doma ji připravíš k obědu! Za týden přijď zase a řekneš
mi, zda jsi to vykonala.“ Přišla a světec jí řekl: „A nyní přijde to hlavní. Jdi nyní všemi ulicemi, kterými jsi prošla a posbírej a mně přines, všechno oškubané peří slepice!“ Žena vykřikla:“Ale to není možné. Vítr už dávno rozházel peří po celém městě!“ Světec na to přísně:“Tak je to také s těmi zlými, pomlouvačnými řečmi o lidech; byly rozneseny po celém
městě. Jak je možné zase je dostat zpět? Jak to chceš napravit ?! „
Jeden básník napsal: „Kdybych byl Bohem, proměnil bych všechny jazyky klepařšké
v bodláčí; osli by je sežrali a bylo by tak mnohých bolestech a mnohé oči by se už neuplakaly.“
Co denně vidíme a slyšíme a čteme v masmediích, zvláště v bulvárech! Čím se tyto živí
a čím nás krmí! Samá negace, vznese se velkohubě pomluva - když je vyvrácena, tak to už
se neoznámí, protože to už netáhne lid nízký! Často jsou to hříchy do nebe volající, táhnoucí lidi k mravnímu úpadku!
Všechny tyto nectnosti jsou těžkou krádeží na cti, dobrém jménu a pověsti, jsou to i
hříchy proti ctnosti spravedlnosti a lásce. Ale co je ukradeno, to se musí vrátit nebo přiměřeně nahradit. Těžko ale vracet odcizenou čest a napravovat pověst jednou zničenou.
Ale třeba se o to pokusit. Jak? Omluvou, tím, že ukáži na dobré stránky druhého, užším
přátelstvím někdy i ﬁnanční náhradou, někdy i předáním soudu... Svatý Jakub na tuto adresu hříšníka a jeho jazyka má ve svém listě dlouhou a vyčerpávající úvahu – 3,1-18. Doporučuji otevřít Písmo svaté a tuto kapitolu si přečíst, ano prorozjímat!
Co k tomu všemu ještě dodat? Nic než slova sv. apoštola Jakuba: „Každý člověk ať je
rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení!“ (Jak. 1,19). A pořekadlo antického Říma?
„Mluviti stříbro, ale mlčeti zlato!“
Když Ježíš tak přísně soudí slova zbytečná, slova urážlivá a nadávky,... jak těžké důsledky budou mít činy proti spravedlnosti a lásce. (Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude
vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne
ohnivému peklu. Mat 5,21-22)
P. Antonín Pospíšil

ARICIDICÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI. Bez hlavní ceny, ale ne bez úspěchu
se v neděli 18. května vrátil z dublinského ﬁnále soutěže Evropské muzeum roku
2008 zástupce Arcidiecézního muzea
Olomouc (AMO). I když se jediný český
reprezentant v konkurenci 70 institucí k
vítězům prestižní ankety nezařadil, již samotná účast na vyvrcholení soutěže vynesla AMO mezi evropskou muzejní elitu. Titul získalo Kumu Art Museum z estonského Tallinnu.
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 18. května: Červená Voda 1.126,50; domov důchodců sv. Zdislavy
71; Mlýnický Dvůr 400; Jakubovice 442,50; Písařov 790 Kč. Dary: Červená Voda 400,
na Diakonii Broumov 1.000; Jakubovice (na chodníky) 5.500 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 28. května v 19,30 hod. na
faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 29. května v 18 hod. u paní Strakové.
 POUŤ ke sv. Zdislavě v kapli domova důchodců v Červené Vodě budeme slavit
v sobotu 31. května ve 14,30 hod.
 V neděli 1. června budeme slavit v Červené Vodě v 9 hod. slavnost 1. sv. přijímání
spolu s třemi děvčaty, která poprvé přijmou eucharistického Krista.
PODĚKOVÁNÍ patří šesti farníkům, kteří pomáhali nakládat šatstvo pro Diakonii
Broumov.
P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
 Výroční mše sv. bude v Mitrovicích v neděli 25. května v 17.00 hod. Účinkuje
schola "Jiřinky" z Moravičan.
 KČT Loštice Vás zve v sobotu 31. května na další ročník akce
"PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM". Trasy pro pěší
a na kole vedou krásnou přírodou lošticka a bouzovska. Registrace účastníků začíná na loštickém fotbalovém hřišti od 7 hod. Po
návratu z užitečné vycházky Vás v cíli čeká tradiční tvarůžkové občerstvení.
K povzbuzení: „Denně udělej tisíc kroků a po smrti budeš odpočívat v raji“ (arabské přísloví) Přijďte se svými známými udělat něco pro své zdraví ! P.Pavel Kavec CM

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 18. května: Mohelnice 5.778; Úsov 827; Studená Loučka 505 (na církevní škloství). Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
 V úterý 27.5. 08 v 14.00 hod se koná na faře v Mohelnici pravidelné setkání seniorů.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 18. května: Štíty 1.610; Cotkytle 2.800; Horní Studénky 1.300 (dar na
střechu na Haiti 10.000 Kč). Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 Přijměte pozvání do Štítů na žehnání fary, které bude tuto neděli v 15 hod.
Děkuji také touto cestou všem, kteří při opravách pomáhali a jakkoliv příspívali.
P. Stanislav Suchánek
 V neděli 1.6.2008 v 9 hodin bude ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ v kostele Nanebevzetí
Panny Marie VE ŠTÍTECH v podání pěveckého sboru „Schola kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Svébohově“.

6

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 18. května: Lubník 1.130; Tatenice 1.000; Hoštejn 850; Kosov 1.600Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Prosím členy farních rad ekonomických a pastoračních farností Postřelmov, Lesnice a Dlouhomilov, aby se zúčastnili setkání s panem děkanem v Postřelmově na faře
v pondělí 26.5.v 19.00 hodin.
 Neděle 1.6. je první v měsíci, proto jsou mimořádné sbírky v Lesnici (minule
3429Kč), Chromči (minule 2140Kč) a Sudkově (minule 1170Kč). Všem dárcům ať odplatí Pán jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 Pozvánka na přednášku RNDr. Ing.Františka Mráčka,CSc. konanou pod záštitou
Ing.Pavla Horáka, 1.náměstka hejtmana Olomouckého kraje.Přednáška se koná v neděli l. června 2008, začátek ve 14.00 hod., v Kulturním domě v Postřelmově. Téma
přednášky: MÍR –USMÍŘENÍ (vývoj světa a mariánská zjevení) Kritický stav světa
a pomoc skrze mariánská zjevení, zveřejňování tajemství, odvrácení pohrom. Proč nebudou další zjevení ? Vatikán chrání medžugorská zjevení. Zázračná uzdravení a jevy.
Přechod do radostné doby. Bude promítnut ﬁlm a k dispozici bude zlevněná literatura. Srdečně Vás zve Jednota Orla Postřelmov. Organizační zajištění František Valenta,
mobil 773 524 976.

MODLITBA K PANNĚ MARII SLOŽENÁ PRO VILLONOVU MATKU
Královno nebes, všeho světa Paní, * jíž se i vláda pekel poddala,
vem si mě k sobě, abych s nebešťany * já, prostá křesťanka, tě vzývala,
i když jsem nikdy za nic nestála. * Kéž tvoje milost mě hříchů zprostí,
svou ctností vyvaž moje nepravosti, * bez tebe duše plná vin a zrad
nedojde nebes. – Ve vší upřímnosti * chci v této víře žít a umírat.
Myslím na tvého syna bez přestání, * pros přes má pobloudění nemalá,
abych já také došla smilování, * jež Marie Egyptská získala
či Teoﬁl, kteréhos vyrvala * svou přímluvou z ďábelské společnosti.
Před tím vším chraň mě, mám už hříchů dosti, * ty, Panno, čistá jako sněžný sad,
nesoucí svátost, jež nás při mši hostí. * Chci v této víře žít a umírat. …
Jsem chudá, stará, věk mě k zemí sklání, * jsem hloupá, čtení, psaní neznalá,
zde v kapli však je malba, vidím na ní * ráj, kde se harfa rozezpívala
a peklo, z něhož oheň zasálá. * Z pekla mám strach, ráj plný líbeznosti
však vábí mě, přej mi ho do sytosti * ty, k níž se hříšník utíká tak rád
s vírou v tvé srdce plné slitovnosti. * Chci v této víře žít a umírat.
V svět zrozen z čisté Panny božských ctností * Ježíš, náš Král tady i na věčnosti,
láska, jež smývá hříchy se slabostí, * lidstvu jde z nebe mladý život dát,
oběť, jež smrt svou přijme bez hořkosti, * náš Pán, jehož mé srdce nevyhostí.
Chci v této víře žít a umírat.
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Sbírky z neděle 18. května: Zábřeh 11.310; Jedlí 1.650; Svébohov 2.100; Klášterec 2.030;
Zvole 3.410 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 500, na církevní školství 500, na
Haiti 10.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ KOLÁČ. Milí přátelé, milé děti, děkuji
za vaše rozhodnutí přispět skrze Papežské misijní dílo dětí potřebným dětem v misijních oblastech světa. Vážím si Vašeho daru 12.130
Kč z akce Misijní koláč. Velice krásným způsobem pomáháte zmírňovat bídu a utrpení chudých lidí a přinášíte radost do míst, kde to
lidé opravdu potřebují. Skrze Papežská misijní díla v České republice v současné době podporujeme chudé v Bangladéši, Indii, Ugandě,
Papui Nové Guineji apod.
Mám radost, že se v naší zemi do systematické pomoci misiím zapojuje stále více
lidí. Díky zvyšující se štědrosti dárců je naše pomoc efektivnější. Přímo z misií Vám
rád předávám ujištění o kvalitním využití poskytnuté pomoci a upřímné díky spojené
s denními modlitbami za všechny dobrodince. „Přátelé v nouzi jsou přátelé opravdoví!“
Ať toto ujištění o přátelství, které přišlo z misií a platí i pro Vás, je Vám radostí i odměnou. S přáním Božího pokoje a s vděčností za Vaši lásku pro misie se na další spolupráci
těší.
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD
DOŽIVOTNÍ SLIBY. V sobotu 10. května 2008 složily v kostele svatého Karla Boromejského v Praze své doživotní sliby v Kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského sestřičky: S.M. Petra (Pavla Liszková); S.M. Lucie (Helena Horáková), S.M. Jana
Pavla (Julie Hořáková)
Této vzácné slavnosti jsme se díky sestřičkám boromejkám
a díky otci Františkovi mohli zúčastnit i my farníci z Jedlí. Období
probace prožily sestřičky na faře v Jedlí.
Své doživotní sliby:slib milosrdenství, chudoby, čistoty a poslušnosti, složily sestřičky do rukou své generální představené
matky Bohuslavy. Slavnostní bohoslužbě předsedal biskup Mons.
Pavel Posád, světící biskup českobudějovické diecéze. Mši svatou
ve zcela zaplněném kostele sv. Karla Boromejského doprovázely
nádherné zpěvy a hudba. Účast na této neopakovatelné slavnosti
by si zasloužili všichni naši farníci, zvláště ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli s námi do Prahy vydat. Po ukončení obřadů
byli všichni přítomní pozváni generální představenou matkou Bohuslavou do Domu sv.
Notburgy, který je centrem Kongregace, kde bylo připraveno pohoštění. Sestřičky potěšily všechny přítomné připraveným programem. Poté jsme měli možnost prohlédnout si
objekty, které Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem užívá. Svou pouť do Prahy jsme zakončili návštěvou kostela sv. Benedikta na Hradčanech,
který je součástí kláštera bosých karmelitek.
Děkujeme všem sestřičkám za laskavé přijetí, pohostinnost, ale zvláště za nezapomenutelné okamžiky, které jsme mohli prožívat při slavnostní bohoslužbě.
Za jedelské farníky Marie Kolářová
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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