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5. 4. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 14
květná neděle

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

Jestliže už skrze 
jeho mocné činy
a učení bylo jasné, 
že je Mesiášem, 
teprve nyní se ukazuje,
jakým Mesiášem je: 
Mesiášem trpícím. 

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                 Amen

ŽALM 22   Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7
2: Flp 2,6-11
Ev. Mk 14,1-15,47 

Ordinárium: Olejníkovo č. 502
Příště:  Břízovo č. 503
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Od květnÉ neděle dO vZkŘÍŠenÍ 
 SvátOSt SMÍŘenÍ PŘed velIkOnOČnÍMI SvátkY.
Tuto neděli 5. dubna budou v zábřežském kostele sv. Bartoloměje od 
15.30 hod. zpovídat kněží z Loštic. Svátost smíření před Velikonocemi 
můžete také přijmout vždy půl hodiny přede mší svatou a ve středu  
8. dubna při kněžské konferenci zábřežského děkanátu od 8.30 hod. 
do skončení mše svaté. Zpovídání ve farnostech: Jedlí, ve čtvrtek  
9. dubna od 15.00 do 16.00 hod; Svébohov, ve středu 8. dubna 16.30 do 
18.00 hod. Klášterec, v pondělí 6. dubna od 15.30 do 17.00 hod.

POStnÍ kRABIČkY, do kterých jste v rodinách během postu „spořili“ pro potřebné 
můžete přinést do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze tuto neděli – 5. dubna.
nezapomeňte, že na dně krabičky můžete zaškrtnutím určit způsob, jakým bude s va-
ším postním dárkem naloženo.    Markéta Horáková pastorační asistentka Charity Zábřeh

 UtRPenÍ nAŠeHO PánA JeŽÍŠe kRIStA. Pásmo je připravené 
podle knihy Jima Bishopa „den, kdy zemřel kristus“ a skládá se ze 
čtení, poslechu hudby a video projekce. Takto pojatá příprava nám 
může pomoci nahlížet konečný akt naší spásy v novém, konkrétněj-
ším „světle“ a s větší osobní účastí.

Budeme se scházet v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze od pondělí 6. do středy  
8. dubna vždy v 15 hod.                                S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík  

 ÚklId kOStelA Sv. BARtOlOMěJe PŘed velIkOnOCeMI – OPRAvA. Muži, 
kteří jsou ochotni pomoci s úklidem (čistění soch a jiné náročné práce „ve výškách“) 
přijďte v pondělí 6. dubna po mši svaté (10.40 hod.) Ženy dokončí úklid v  úterý  
7. dubna od 7.30 hod.                                                        Ludmila Korgerová, 583 414 512

SetkánÍ kněŽÍ za účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera bude ve středu  
8. dubna. Společnou mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.                  P. František Eliáš

 OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY NEPřETRŽITě bude v kostele  
sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k za-
myšlení, k projevení vděčnosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište 
se, prosím, do archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stol-
ku u novin.                                                                                                 P. František Eliáš

FARnÍ MUZeUM PŘedStAvÍ kAnCIOnálY. Desítky kancionálů ze 
svých sbírek představí o velikonočních svátcích Farní muzeum sv. Bartolo-
měje v Zábřeze. Veřejnost bude moci do prostor věže kostela zavítat v neděli 
12. dubna od 9.30 do 12.00 hodin. Výstava bude přístupná také účastníkům 
ranní bohoslužby, a to od 8 do 8.30 hodin.  „Zpěvníky a modlitební knížky ne-
vypovídají pouze o bohoslužebných zvyklostech v době jejich vzniku. Mnohé 
z nich jsou bohatě ilustrované a často v nich nacházíme také originální vpisky 
nebo poznámky dřívějších majitelů. Nejcennější exempláře pocházejí z počát-
ku osmnáctého století,“ uvedl pořadatel výstavy Petr Krňávek. Výstava bude 
ve Farním muzeu k vidění až do léta a návštěvníci ji mohou zhlédnout napří-
klad při příležitosti zábřežského jarmarku.                                                 (pek)
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BOHOSlUŽBY ve SvAtÉM tÝdnU
Zelený čtvrtek 9. dubna: Jedlí 16.00; Klášterec 16.00; Zábřeh 
18.00, Svébohov 18.00, Zvole 18.00 hod.
velký pátek 10. dubna: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod., velko-
páteční obřady v 18 hod., Jedlí 16.00; Klášterec 16.00; Svébohov 
18.00 hod., Zvole 18.00 hod.
Bílá sobota 11. dubna: Jedlí 18.30; Zábřeh 21.00; Svébohov 21.30 
hod.; Zvole 20.00 hod., 
Slavnost zmrtvýchvstání Páně 12. dubna: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Jedlí 9.00; Svébo-
hov 10.30; Zvole 10.15; Maletín 15; Klášterec 6.00 hod. 

dary do pokladničky u „Božího hrobu“ jsou určeny pro podporu křesťanů ve Svaté 
zemi, kteří jsou v mimořádně těžké situaci.                                           P. František Eliáš

Jako každý rok Kongregace pro východní církve obdrží přímé dary od apoštolských 
nunciatur a podle procent, které jí náleží, poskytne řádné i mimořádné příspěvky 
církevním oblastem, řeholním řádům a dalším právním církevním osobám svatých 
míst. Jako obvykle byla zvláštní pozornost během roku 2008 věnována školním zaří-
zením jako Betlémská univerzita a Sekretariát solidarity v Jeruzalémě, který koordi-
nuje školní aktivity katolické církve ve Svaté zemi. Také v roce 2008, toto dikasterium 
podporovalo studijní stipendia pro kněze a seminaristy, kteří pocházejí ze svatých 
míst a studují na papežských univerzitách, a také podporovalo Centrální úřad pro 
zahraniční studenty v Itálii.
U příležitosti setkání s vyššími katolickými hodnostáři, je kongregace důkladně se-
znamuje s potřebami Svaté země a vybízí je zejména k poutím. Nakolik jde o sbír-
ku, dikasterium pečuje o celý její průběh, podle základních cílů a zůstává v kontaktu 
s Custodií Svaté země, apoštolskými nunciaturami a celou hierarchií.

Kongregace pro východní církve, Řím 2009

Ať Vám všem ze svátků Kristova vzkříšení vzejde nová síla a radost a obnoví Vaši 
víru, naději a lásku.                                              P. František Eliáš a P. Jindřich Peřina

ROk kněŽÍ. Svatý otec dne 16. 3. 2009 během audience účastníků ple-
nárního zasedání Kongregace pro klérus ve Vatikánu oznámil, že při 
příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, 
vyhlašuje na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 Rok kněží, jehož téma 
bude „Věrnost Kristova, věrnost kněze“.
Papež zahájí Rok kněží modlitbou nešpor 19. 6. 2009 na slavnost Nej-
světějšího srdce Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení kněží. Na tuto 
příležitost přiveze biskup z Belley-Ars relikvii Faráře arského. Rok kně-
ží Benedikt XVI. ukončí 19. 6. 2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží na ná-
městí sv. Petra ve Vatikánu.
Během tohoto jubilejního roku Benedikt XVI. prohlásí sv. Jana Maria Vianneye patro-
nem všech kněží na celém světě. 

MOdlItBY MAtek. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou obě-
tovanou za naše děti a vnoučata. Mši budeme společně slavit v rámci veli-
konočního oktávu v úterý 14. dubna v 17.00 hod.               Lenka Hamplová
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UČÍCÍ Se CÍRkev - UtRPenÍ Páně
Úchvatné Kristovo drama našeho vykoupení začíná slavným 

vjezdem Krista do Jeruzaléma. Vjíždí tam sedíc na oslátku, doprav-
ním prostředku dávných izraelských králů, za mávání ratolestmi, 
pokládání plášťů a jásotu přítomného davu nadšeně volajícího: „Ať 
žije král izraelský, Hosana synu Davidovu!“ A tehdy se poprvé spoji-
ly v jedno hlasy mužů a žen, starých i mladých a zvláště dětí. 

Být s Kristem v dobách slávy je snadné. Je to pro lidi čest a je to 
i prospěšné. Tak tomu bylo v dějinách, kdykoliv měla Církev respekt, úctu a vliv. Zá-
stupy se tísnily kolem oltáře a davy proudily do kostela na nedělní mši svatou. To však 
není žádné umění a celkem malá zásluha. Jinak tomu bylo například za doby totality. 
Všichni to známe. Je důležité dnešním dětem o tom vyprávět, je to kus dějin Církve. 

Proč vůbec vjíždí Ježíš do Jeruzaléma vědomě jako král, když to dříve odmítal? 
Ukazuje tím, že je dobrý psycholog. Ježíš ví, co ho za několik dní čeká, jaká potu-
pa a jak jeho smrt neblaze zapůsobí na jeho věrné. Kolik jich bude otřeseno ve víře 
a v důvěře v něho. Chce jim říci, kdo vlastně je, že je opravdu král. A i když bude trpět 
a umírat na kříži, že i tehdy zůstává králem a jako král vítězem. Takto povzbuzeni měli 
být jeho věrní dál radostnými hlasateli jeho evangelia. 

Ovšem v den vjezdu Krista do Jeruzaléma se odehrála ještě jiná scéna: „A když se 
Ježíš přiblížil a spatřil město, zaplakal nad ním“ (Lk 19,41). Jiní jásají a Ježíš pláče. Proč 
pláče? Nejenom proto, že za 37 roků nezůstane z města i chrámu kámen na kameni, 
ale protože ví i to, co Jeruzalém připraví jemu. V pašijích, ve zprávě o umučení Krista, 
to slyšíme. Jásavý zpěv „Hosana, ať žije král izraelský“ se mění v nenávistný řev: „Lotra 
Barabáše nám propusť a Ježíše ukřižuj!“ A tak jaký je největší důvod Ježíšova pláče? 
Zklamání z lidí, nevděk blízkých i nejbližších v rodině, zloba přátel... Nikdy tolik nebolí 
bolesti tělesné, jako bolesti duševní, ztráta kdysi věrných, hněv nebo zloba přátel... 

Ano, i v našem případě. V knize „Když duben přichází“, píše spisovatel Nesvadba 
o muži, který měl srdce jako kámen. Nic jim nepohnulo a nikdy slzu neuronil, ani 
když ztratil celý majetek, ani když byl vsazen do žaláře. Ale zaplakal a srdce mu puklo 
lítostí a bolestí, když ho zradil jediný přítel, kterému důvěřoval.  Každý už jistě zakusil 
sám na sobě, jak jsou štěstí, láska a přátelství vrtkavé. Dnes Hosana, zítra ukřižuj! Na 
lidech nelze stavět. Snažme se nezklamat své přátele, nejbližší a hlavně Pána Ježíše, 
svého největšího dobrodince, Lásku samu!

Kristův osud se tedy odráží i v osudech lidí, v osudu každého z nás. Zkušenosti nás 
učí, že i v životě lidí bývá Květná neděle a Velký pátek často velmi blízko sebe. Provolá-
vání slávy a hanby témuž člověku a často i od stejných lidí se střídá. Někdy tak jednají 
lidé ze slabosti a z mylného poznání, jindy ale i z přesvědčení a ze zlé vůle. Historie 
Kristova utrpení nás vede k tomu, abychom si připomenuli obojí: HOSANA – UKřI-
ŽUJ a od lidí spíše očekávali ukřižuj! Co dělat ve chvíli, když víme, že jsme nevinní, 
že proti zlobě nic nezmůžeme a obranou bychom spíše ke zlu ještě zlo přidávali a vše 
zhoršovali? Jako v případě Ježíše. Pokořit se, nechat se vláčet, léta se „nechat křižovat“ 
a při tom se učit všechnu svou naději vkládat na Pána, na jeho spravedlnost a čekat, že 
utrpení, pokora a ponížení jsou nakonec cestou ke slávě, že po ukřižování přijde zase 
hosana a po Velkém pátku, ponižujícím a smrtelné pátku, zase vítězná velikonoční 
neděle se svým jásavým Aleluja! 
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V tom velkém dramatu Kristova utrpení buďme Marií, buďme Janem, buďme těmi 
zbožnými ženami, či Josefem z Arimatie a Nikodémem, kteří se ke Kristu přihlásili 
v posledních chvílích jeho života. Zůstali mu věrní nejen v dobách slávy a úspěchů, 
ale zvláště na kalvárii pod křížem – i za cenu opovržení a osamění. A koho potkalo 
neštěstí, že pod křížem svého života padl, ať je obráceným lotrem po Ježíšově pravici 
nebo aspoň tím římským důstojníkem, který sice probodl Ježíšovo srdce, ale pak ve-
řejně vyznal: „Jistě, tento člověk byl spravedlivý“ (Lk 23,47) a dále „Tento člověk byl 
opravdu Syn Boží“ (Mk 15,39).

Když v tomto Svatém týdnu budeme rozjímat o utrpení a smrti Ježíše Krista, neza-
pomeňme, jak i příroda se přidala k pláči nad smrtí svého Pána. Chrámová opona v je-
ruzalémském chrámu se roztrhla, slunce se zatmělo, skály pukaly a hroby se otevřely. 
Stopa po tomto zemětřesení, puklina, je podél skalnaté části pahorku Kalvárie, na 
níž stojí bazilika Svatého hrobu, viditelná ještě dnes. Tato trhlina je asi 1,70 m dlouhá, 
0,25 m široká a proti jiným trhlinám, jež se tvoří při zemětřesení podél skalních vrstev, 
jde tato napříč jejich složení, tedy proti zákonům přírody. Sám jsem ji viděl (nelze se 
jí však dotýkat, je chráněná sklem). Plačme v duchu jako tato skála nad velikou láskou 
našeho Pána zborcenou tolikerou bolestí a zarudlou jeho vlastní krví. 

V tvou lásku a nevšední oběť Pane, věříme a srdce své ti svěřujeme. Veď nás v tomto 
životě údolím slz a běd, tam, kde skrze Tebe budeme smět Tobě věčné díky a chvály pět a sami 
sdílet Tebou slíbenou blaženost nebe.                                                        P. Antonín Pospíšil 

HRdInOvÉ nOvÉHO ZákOnA – vJeZd dO JeRUZAlÉMA (duben 1. část)
Dnes se zamyslíme nad událostí, kterou začíná poslední etapa Ježíšova života. Pán 

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Židé jej vítají jako krále a jsou plni radosti z toho, že mohou 
být s ním. Mávají palmovými ratolestmi, házejí své pláště na zem a vytvářejí z nich 
dlouhý koberec. Svým jednáním dávají najevo, že chtějí Ježíše provolat králem. 

Chci také já mít Pána Ježíše za Krále a Pána svého života? Dnes k nám Pán Ježíš nejede 
na oslátku, ale my jdeme za ním do kostela. Dokážu být nadšený a radostný jako ti Židé, když 
mám jít na mši svatou? 

Uplynulo jen pár dní, a veliký dav opět křičí na Ježíše. Tentokrát však netouží po 
tom, aby byl Ježíš jejich vládcem, ale touží po jeho ukřižování. 
Jak rychle dokázali někteří změnit své názory a přesvědčení.
Víra nemůže být jen otázkou rychlého vzplanutí a touhy být „in“. 
Život z víry vyžaduje vytrvalost a schopnost přinášet oběti z lásky 
k Bohu a k lidem. 

1. kam šel Ježíš slavit své poslední velikonoce?
 a) do Jeruzaléma;    b) do Káně Galilejské;    c) do Kafarnaa
2. Odkud tam šel?
  a) z Nazareta;    b) z Betánie;    c) z Betléma
3. Podle koho poznali apoštolové dům, ve kterém měli připravit 

poslední večeři?
 a) podle muže, který nesl džbán;
 b) bylo u něj přivázáno oslátko;
 c) podle barvy



6

červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 29. března: Červená Voda 1.608; domov důchodců sv. Zdislavy 110; 
Mlýnický Dvůr 270; Jakubovice 324; Janoušov 505; Písařov 592 Kč.
Sbírky na Haiti za březen: Červená Voda 422; Mlýnický Dvůr 158; Jakubovice 366; 
Písařov 207 Kč.                                                                      Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 náCvIk MInIStRAntŮ na obřady Velikonočního Tridua budou na Velký Pátek 
a Bílou sobotu v Červené Vodě v 8,30 hod. a v Jakubovicích v 10 hod.
 BděnÍ U BOŽÍHO HROBU bude v Červené Vodě na Bílou sobotu od 10 – 22 hod. 
a v Jakubovicích od 15 – 18,30 hod. Zájemci, zapište se na připravený papír!
 ŽeHnánÍ POkRMŮ se koná na vigilii a slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Přineste 
si pokrmy s sebou!
 velIkOnOČnÍ BOHOSlUŽBY. Zelený čtvrtek po mši svaté bdění v Getseman-
ské zahradě: Jakubovice 16.00; Č. Voda 18.00; velký pátek: Červená Voda 7.00 (mod-
litba se čtením a zpívané ranní chvály); Jakubovice 16.00 (+ křížová cesta 15.30 hod.); 
Červená Voda 18.00 (+ křížová cesta ve 12 hod.); Bílá sobota: Červená Voda 7.00 (mod-
litba se čtením a zpívané ranní chvály); vigilie Jakubovice 18.30 (bdění u Božího hrobu 
od 15 hod.); Červená Voda 22.00 (bdění u Božího hrobu od 10 hod.); Zmrtvýchvstání 
Páně: Mlýnický Dvůr 7.30; Červená Voda 9.00; Písařov 10.45 hod. velikonoční pondě-
lí: Jakubovice 7.15; Červená Voda 9.00; Písařov 10.45 hod. 

Pokojné, hluboké a radostné prožití Svatého týdne a velikonočních svátků vám přeje a vypro-
šuje                                                                                                                 P. Pavel Vágner

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 22. března: Mohelnice 5.392; Úsov  649; Studená Loučka 210 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                            P. Petr Šimara
BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TýDNU. Zelený čtvrtek 9. dubna: Mohelnice 17.00 hod. 
velký pátek 10. dubna: Mohelnice 17.00; Bílá sobota 11. dubna: Mohelnice 21.00 hod. 
Slavnost zmrtvýchvstání Páně 12. 4.: Úsov 8.00, Mohelnice 9.30. Studená Loučka 11.15 
velikonoční pondělí: Úsov 8.00, Mohelnice 9.30. Studená Loučka 11.15 hod.

Požehnané Velikonoce v síle Kristova vítězství přeje všem                               P. Petr Šimara

postřelmovsko       postřelmovsko

SVÁTOST SMÍřENÍ. V Postřelmově bude mimořádná možnost ke svaté zpovědi 
v pondělí 6.4. od 16 hod.. Zpovídat bude cizí zpovědník. 
POřAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek: Chromeč 16.30, Postřelmov 18.00, Lesnice 18.00 hod.
velký pátek: Lesnice 16.30, Postřelmov 18.00, Dlouhomilov 18.00 hod.
Bílá sobota: Lesnice 18.00, Postřelmov 20.00 hod.
neděle zmrtvýchvstání: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, Dlouhomilov 
11.00
Pondělí velikonoční: Postřelmov 9.30, Sudkov 11.00, Hrabišín 11.00 hod.
 

OD VELKÉHO PÁTKU ZAČÍNÁ MODLITBA NOVÉNY K BOŽÍMU MILOSRDEN-
STVÍ.                                                Požehnané Velikonoce všem vyprošuje P. Vladimír Jahn
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lošticko        lošticko        lošticko
kŘÍŽOvá CeStA. JeŽÍŠOvA I nAŠe... Při prohlídce Jeruzaléma není možné nevšimnout 
si označené cesty, kterou Ježíš nesl svůj kříž, aby na něm na Golgotě zemřel. Značná část 
Via Dolorosa vede úzkými, přeplněnými uličkami, plnými zboží a nakupujících. Chaos, ty-
pický pro tyto části světa, vůbec nepřipomíná události, které pro křesťana tolik znamenají. 
Křesťané procházejí těmito místy s posvátnou úctou a připomínají si Ježíšovu křížovou 
cestu. Od časů křižáckých výprav se tato pobožnost rozšířila do celého světa a prakticky 
není kostela či kaple bez obrazů křížové cesty. Tato jeho cesta ale ještě není skončena. 
Kristus je i dnes souzen, i dnes nese kříž a je terčem posměchu, je tupený a ukřižovaný 
v našich bližních. Když konáme pobožnost křížové cesty, nedíváme se jen do minulosti, ale 
i na přítomnost a budoucnost. V jednom moderním kostele si věřící znázornili křížovou 
cestu takto: Při řešení interiéru postavili velký oltářní kříž, ne však klasický. Vytvořili ho 
ze všech předmětů, kterými si lidé navzájem ubližují, jimiž zraňují a zabíjejí, pod kterými 
pláčou a umírají. Kříž je poskládán a sbitý z pušek, granátů, nábojů, z bičů a revolverů. 
Symbol utrpení, který bez velkých slov vyjadřuje realitu našeho každodenního života... 
Není to snadné v našem životě ale nezapomínejme, že ta první, původní jeruzalémská kří-
žová cesta vedla k jasu Velikonoční neděle! Tato pravda nás nikdy nemůže vést k rezignaci 
a pesimismu. 
Za celý loštický tým Vám přeji, aby i vaše životní cesta byla prozářena nadějí a jistotou cíle, který 
nám nabízí Ten, jenž tuto cestu úspěšně absolvoval před námi!                         P. Pavel Kavec CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 29. března: Lubník 720, Tatenice 1.210; Hoštejn 1.250, Kosov 400 Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům.                                                                          P. Jaroslav Přibyl

 MedItAČnÍ PáSMO. v neděli 5.dubna v 15.00 hod. jste zváni na meditační pásmo 
o posledních hodinách našeho Pána Ježíše Krista, které se uskuteční na faře v Tatenici. 
Pásmo je sestaveno podle knihy Jima Bishopa: „Den, kdy zemřel Kristus”. (předpokládaná 
délka pásma je cca 2,5 hod.)

 velIkOnOČnÍ OBŘAdY. Zelený čtvrtek: Lubník 16.00; Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15; 
velký pátek: Lubník 16.00; Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15 hod.
Slavnost zmrtvýchvstání – sobota: Tatenice 19.00; Lubník 21.00; – neděle: Hoštejn 6.00
neděle zmrtvýchvstání: Tatenice 8.40; Lubník 10.00 hod.
Pondělí velikonoční: Hoštejn 7.00; Kosov 8.00; Lubník 10.00; Tatenice 11.00 hod.

Požehnané Velikonoce a radost ze Vzkříšení Vám ze srdce přeje                          P. Jaroslav Přibyl

štítecko        štítecko        štítecko
Sbírky z neděle 29. března: Štíty 1.910; Cotkytle 730; Horní Studénky 950 Kč
Vše dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                    P. Stanislav Suchánek

POřAD BOHOSLUŽEB: 
Zelený čtvrtek: Cotkytle 16.00,  Štíty 17.30,  Horní Studénky 19.00 hod.
velký pátek: Cotkytle 16.00,  Štíty 17.30,  Horní Studénky 19.00 hod.
Bílá sobota:  Štíty 21.00,  Horní Studénky 19.00 hod.
neděle velikonoční:  Cotkytle 11.00,  Štíty   9.00,  Horní Studénky   7.30 hod.
Pondělí velikonoční: Cotkytle 11.00,  Štíty   9.00,  Horní Studénky   7.30 hod.

Radost z Kristova vzkříšení přeje všem                                         P. Stanislav Suchánek
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SBÍRkY z neděle 29. března: Zábřeh 9.580; Jedlí 1.800; Svébohov 1.900; Klášterec 
1.200; Zvole 6.620 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                   P. František Eliáš

Během března jste do kasičky umístěné v zábřežském farním kostele věnovali na opra-
vu kostela sv. Barbory částku 6.936 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.                                       Jitka Karešová

v nedělI ZMRtvÝCHvStánÍ Páně 12. dUBnA Je ve vŠeCH FARnOSteCH 
SBÍRkA nA kněŽSkÝ SeMInáŘ.

kAtOlICkÝ dŮM
 VELIKONOČNÍ VýSTAVKA. I na letoš-
ní Velikonoce připravuje Spolek Metoděj vý-
stavku s tématikou těchto největších svátků 
jara. Pořadatelé uvítají zapůjčení kraslic, vazeb, dekorací, 
výšivek, pomlázek, či jakýchkoliv výrobků neodmyslitelně 

patřících k velikonočním svátkům. Svoje exponáty nahlaste do 10. 4. u pana Josefa 
Klimka - tel.: 583 412 108, mob.: 731 465 717 e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz Expo-
náty s největším počtem obdržených návštěvnických hlasů budou oceněny.
 VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny malé i velké ke 
společnému prožití svátečních chvil velikonoční neděle. Kromě tradičního pečeného 
jehněčího a občerstvení všeho druhu pro Vás připravujeme celou řadu dalších zají-
mavostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových 
zajíčků. Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. Zhlédnout mů-
žete velikonoční výstavku a svým hlasem podpořit exponát, který vás nejvíce zaujme. 
Známé melodie k poslechu i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 
14 hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 12. dubna do Katolic-
kého domu.                      Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

MATEřSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
- PROGRAM MAMINCE NA DUBEN
14. dubna - Recepty a jiné tipy jak zpracovat vykoledovaná 

vajíčka (ochutnávka). Nejlepšího nápad bude odměněn!
21. dubna - Jak se žije v nízkoenergetickém domě? Přijďte se dozvědět více od Vero-

niky Kolářové.
28. dubna - Klinický logoped Mgr. Jiří Kříž - beseda na téma vývoj řeči dětí
Maminec je pravidelně v úterý od 9.00 do 11.00 hod. v Klubovně Hnízda, ZŠ Boženy 
Němcové. Kontakt: www.hnizdozabreh.cz, e-mail: ahoj@hnizdozabreh.cz                      

       Těší se a zve Irenka Švédová, 603 891 571

PROSBA. Zpracovávám přehled duchovních správců podivínské farnosti, kde v letech 
1907-08 působil František Sedláček, nar. 26. 2. 1882 v Trnavě u Třebíče. V letech 1910-
11 působil i ve farnosti Zábřeh. Mou snahou je získat jeho fotografii, což se mi zatím 
bohužel nedaří. Proto Vás snažně prosím, zda-li byste mi mohli v tomto směru nějak 
pomoci. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a ochotu. Ševčík tel.: 720446426


