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Ročník XVI. 

Číslo 17
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Podle toho víme, 
že jsme ho poznali, 
když zachováváme 
jeho přikázání. 
Kdo tvrdí: „Znám ho“, 
ale jeho přikázání 
nezachovává, je lhář 
a není v něm pravda. 
Kdo však jeho slovo 
zachovává, v tom je Boží 
láska opravdu přivedena 
k dokonalosti

Jan 2,1-5

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli 
znovu radovat, že jsme tvými syny; 
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 4  Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
1: Sk 3,13-15.17-19                            2: 1 Jan 2,1-5a                           Ev. Lk 24,35-48
 

Ordinárium: latinské č. 509     Příště Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 29. dubna   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE
Májové pobožnosti budou v kostele sv. Bartoloměje ve dnech, kdy je sla-
vena večerní mše svatá, po skončení mše. V pondělí, úterý a ve středu 
pak v 18 hod. Prosím společenství ve farnosti, aby se podělila o vede-
ní „májových“. Napište se do rozpisu, který bude v kostele na nástěnce 
(kdo, který večer nebo večery povede pobožnost). Materiály k vedení po-
božnosti si můžete vyzvednout na faře.   P. Jindřich Peřina

 Ve f arnosti Svébohov budou májové pobožnosti každý den v 19 hod. 

PÁTEK 1. KVĚTNA 
 Ranní mše svatá k zahájení mariánského měsíce bude u Šubrto-

vy kapličky v 8.00 hod. a v 18 hod. mše svatá v kostele sv. Bartolo-
měje. 

 Zpovídání jako každý první pátek v měsíci od 16.30 hod. v kos-
tele sv. Bartoloměje. 

 Farní muzeum se zapojí do Dnů mikroregionu. Prvního květ-
na otevře své dveře návštěvníkům Farní muzeum v Zábřeze. Do 
prostor kostelní půdy a věže budou moci zavítat od 9.30 do 14.00 
hodin. Ačkoli se letos v tento den neuskuteční tradiční prvomájový jarmark, zapojí se Far-
ní muzeum do Dnů mikroregionu Zábřežsko. Návštěvníci budou moci zhlédnout výstavu 
kancionálů a velkoformátových fotografi í Stanislava Badala.

 HELLO LÉTO TENTOKRÁT V RÁJCI. Příchod letních měsíců přivítají 
mladí lidé ze zábřežského děkanátu a okolí taneční diskoshow Hello léto. 
Ta se letos výjimečně neuskuteční v Katolickém domě, nýbrž v sále restau-
race Schwab v centru Rájce. Ve čtvrtek 7. května od 20.30 hodin se zde 

můžete přijít pobavit a setkat s přáteli. Autobus od polikliniky v Zábřehu vyjíždí v 20.08 
hod. a od vlakového nádraží o pět minut později. Po skončení zábavy možnost přespání. 
Akci pořádají Mladí křesťanští demokraté a mládež zábřežského děkanátu.

 POUŤ DO MALETÍNA. V neděli 3. května Vás zveme na pouť ke svatému Mikuláši do 
Maletína. Mši svatou v 15 hod. budeme slavit spolu s P. Jánem Turko, bývalým zábřežským 
kaplanem.  P. Jindřich Peřina

V neděli 3. května doprovodí liturgii večerní mše svaté rytmická schola.

 SPOLEK METODĚJ. Tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní mís-
to sv. Hostýn připravovaná na sobotu 9. května je zcela vyprodána, ba naopak zapsána 
je celá řada zájemců, které momentálně nemůžeme uspokojit. Nabízí 
se možnost, že budeme putovat dvěma autobusy. Pokud se tedy ještě 
rozhodnete putovat s námi, nahlaste se co nejdříve na známých kon-
taktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef 
Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Připomínám, že 
odjezd je v 7 hodin z Valové, že cena 220 Kč je splatná v autobuse a že 
na zpáteční cestě navštívíme farní kostel Nejsvětější trojice ve Všecho-
vicích a setkáme se s někdejším zábřežským kaplanem P. Vratislavem 
Kozubem.                                                                                Josef Klimek
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„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný….Kdo chce nalézt Boží 
srdce otevřené, ať nezavírá své před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista. A tak jako se 
připravujeme na každou oslavu, připravujeme se i na tuto osla-
vu, která nám přinesla spásu. Jednou z takových příprav byla 
v letošním roce postní almužna. Na Popeleční středu nebo na 1. 
neděli postní jsme si odnesli z kostela postní krabičku, do kte-
ré jsme po celou postní dobu střádali peníze, které jsme ušetřili 
svým sebezáporem. Dávali jsme to, co jsme si sami odřekli. Od-
říkali jsme si proto, že jsme se odhodlali změnit sami sebe tím, 
že jsme potlačovali v sobě svoje sobectví a otevírali své srdce 
lásce k Bohu a k bližním. To, čeho jsme se zřekli, svým postem 
ušetřili, jsme přinesli na Květnou neděli do kostela. Tyto ušetře-
né prostředky církev použije prostřednictvím Charity na pomoc 
lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Nezáleželo v žád-
ném případě na tom, kolik jsme měli v krabičce ušetřených peněz, ale na tom, jak jsme 
tuto dobu postu prožili. Skutky pokání – modlitba, půst, almužna mají smysl především 
v tom, jak nás obracejí ke Kristu. Postní almužna byla odpovědí na výzvu Svatého otce 
Benedikta XVI. i otce arcibiskupa Jana Graubnera k obnově potřebné postní praxe. 
Děkuji vám všem, kteří jste postní almužnu podpořili svým odříkáním, modlitbou a pro-
jevili tak lásku k Bohu a k bližním. Děkuji také všem, kteří se zapojili do organizace post-
ní almužny -  rozdáním, sesbíráním postních krabiček a spočítáním jejich obsahů. Děkuji 
všem kněžím za spolupráci a podpoření postní almužny.     Markéta Horáková

Celkový výtěžek v zábřežském děkanátu činí 76 272,- Kč a zúčastnilo se 480 ro-
din či jednotlivců.  
Výtěžek postní almužny: 
Cotkytle  613,-  Červená Voda 2 042,- Dlouhomilov 1.209,- Dubicko 2.539; 
Hor.Studénky 1.854,-  Hoštejn 2.485,- Jakubovice 342,- Jedlí 6.342,- 
Klášterec 1.271,-  Lesnice 3.875,- Loštice 590,- Lubník 954,- 
Mírov 476,- Mohelnice 6.782,- Moravičany 45,- Písařov 684,- 
Postřelmov 3.728,- Rohle 368,-  St.Loučka 661,- Svébohov 3.907,- 
Štíty 1.880,- Tatenice 2.634,- Třeština 429,- Úsov 1.886,-  
Vyšehorky 755,-  Zábřeh 20.400,- Zvole 7.440,-

Doporučení na využití postní almužny
Dle rozhodnutí charity 42,54%; Senioři 2,24%;         Matky s dětmi v tísni 6,34%
Lidé bez domova  2,61%; Lidé těžce nemocní a s postižením 14,93%
Cizinci a uprchlíci  0,75% Pomoc rodinám 3,73%
Humanitární pomoc 2,61% Podpora chudých na misíích 15,67%
Jiné (místní charita, pro kněze,  pro děti v chudých zemí)  8,58%

JAK DOPADLO SČÍTÁNÍ V NAŠICH FARNOSTECH:
Cotkytle 67 účastníků bohoslužeb, Červená Voda 162, Dlouhomilov 23, Dubicko 144,  Hor-
ní Studénky 86, Hoštejn 92, Jakubovice 31, Jedlí 102, Klášterec 62, Lesnice 109, Loštice 106, 
Lubník 37,  Maletín 17,  Mírov 17,  Mohelnice 211,  Moravičany 95,  Písařov 47,  Postřelmov 
295, Rohle 64, Studená Loučka 44, Svébohov 87, Štíty 120, Tatenice 83,  Třeština 35,  Úsov 
46, Vyšehorky 47, Zábřeh 829, Zvole 198 účastníků bohoslužeb. 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VÝCHOVA SVĚDOMÍ – MYLNÝ ÚSUDEK
 V hlubinách duše každého člověka je ukryt tajemný smysl, který 
mu dává rozeznat dobro a zlo. Hned na prvních stránkách Písma sva-
tého čteme, jak se projevil tento tajemný smysl u našich prarodičů po 
spáchání prvního hříchu – v podobě výčitek a bázně před trestajícím 
Bohem (Gen, kap 3)
 SVĚDOMÍ je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede sou-
dy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Nava-
zuje na lidskou schopnost seberefl exe, tj. schopnost uvažovat o sobě 
samém, „podívat se“ na sebe jinýma očima než je pohled vlastního 
zájmu a prosazování. Svědomí je úsudek praktického rozumu, který 
nám ukazuje v konkrétním případě, zda skutek, který byl vykonán 
nebo má být vykonán, je dobrý nebo špatný, dovolený nebo nedovo-
lený. 
 Svědomí před skutkem se nazývá SVĚDOMÍ PŘEDCHOZÍ. To 
nás pobízí nebo varuje. Jen toto svědomí rozhoduje o tom, zda jsem 
jednal dobře nebo jsem zhřešil. SVĚDOMÍ NÁSLEDNÉ, po vykonání činu, nám vyčítá 
nebo nás chválí, ale už nijak nerozhoduje o kvalitě činu. 
 Dále je třeba rozeznávat dva druhy SVĚDOMÍ BLUDNÉHO. Tak nazýváme svědomí, 
které vychází z nesprávných zásad, a proto dospívá k nesprávným praktickým závěrům. 
1. SVĚDOMÍ LAXNÍ, příliš volné. Takový člověk, který se dává vést morální volností, 
neuvidí hřích takřka nikde a dovede omluvit, hlavně sobě, i nejtěžší přestupky Božího 
zákona. 
2. Opakem svědomí laxního je SVĚDOMÍ SKRUPULOSNÍ. Člověk s tímto svědomím 
vidí hřích všude, i tam, kde jistě není. 
 Člověk svědomí laxního může být zcela spokojen a šťasten ve své morální vlažnosti 
a povrchnosti. Člověk se skrupulosním svědomím trpí, všude cítí nebezpečí, žije v neu-
stálém strachu, nepřetržité bázni, což může být nejen bezdůvodné, zbytečné, ale i škodli-
vé jeho zdraví. Mnohdy je základní příčinou dědičné zatížení. Tento člověk nesmí jednat 
podle toho, co mu diktuje jeho skrupulosní svědomí. Někdy je třeba i léčení a v případě 
svátosti smíření je nutné, aby se zcela nechal vést zpovědníkem a poslouchal ho. 
 Skrupulosní svědomí je třeba rozlišovat od SVĚDOMÍ JEMNÉHO. To je známkou cit-
livé duše a dobré výchovy. Svědomí jemné mívají často světci. Přistupují ke svátosti smí-
ření někdy i každý den, neboť se cítí velkými hříšníky. Vědí dobře, co je to hřích a kdo to 
je Bůh!
 Svědomí bludné může být dále ještě dvojí: ZAVINĚNNÉ A NEZAVINĚNÉ (bez přímé 
vlastní viny). Nejtěžší vinou dnešního člověka, který se řadí k ateistům, není jeho nevíra, 
ale to, že se vůbec nesnaží hledat pravdu. Nesnaží se navázat kontakt s těmi, kteří by mu 
mohli pomoci najít. To je opravdu zaviněná nevědomost, zaviněné bludné svědomí. 
 Lidé duševně nemocní a dědičně zatížení nebo někdy i lidé příliš rozčilení nenesou 
plnou odpovědnost za své činy, za své bludné svědomí. Člověk ovšem není odpovědný 
ani za to, co činí ve spánku, ve vysoké horečce, pod fyzickým či duševním tlakem, když 
bez vlastní viny to či ono musím dělat a nemám sílu tomu odporovat. 
 Velikou povinností každého člověka je VÝCHOVA SVĚDOMÍ. Své svědomí vychová-
vá ten,  který se pilně vzdělává ve víře a náboženství, svědomitě plní  Boží zákon, varuje 
se hříchu, častěji a pravidelně se zpovídá, každý večer zpytuje svědomí a vzbuzuje lítost 
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nad svými hříchy s předsevzetím, že se chce opravdu polepšit, kdo se chrání i nejmenších 
hříchů a snaží se vykonávat i malé povinnosti co nejlépe. O takovém člověku říkáme, že 
je svědomitý. A svědomitý máme být každý. 
 Naše svědomí musí být pravdivé a jisté. V tom smyslu praví Písmo svaté: „Všechno, 
co není z přesvědčení (to je podle svědomí) je hřích“ (Řím 14,23). Nikdy nesmíme jednat 
proti svědomí přikazujícímu nebo zakazujícímu. Příklad: Jsem v cizině na dovolené a jsem 
ve vážných rozpacích, zda je neděle nebo pondělí. Je v sázce mše svatá. Správné je takové 
rozhodnutí, které je po zralé úvaze a zvážení všech okolností nejpravděpodobnější. 
 Je-li tedy pondělí u mne nedělí, jsem povinen snažit se zúčastnit mše svaté. Kdybych 
to ale neudělal (a později se dověděl, že ten den nebyla neděle) nic mi to není platné, do-
pustil jsem se hříchu, poněvadž podle svého zralého svědomí jsem si určil neděli a tím 
i povinnost mše svaté. 
 V lidském životě je známá skutečnost. Mládí se dívá dopředu a plánuje. Stáří se dívá 
dozadu, bilancuje a hodnotí. Pohled na roky, které jsou před námi, se zdá být nekonečný, 
z minulosti se nám vynořuje jen pár vzpomínek radostných či bolestných – podle stavu 
svědomí. Kéž se mladí aspoň někdy zadívají do své daleké budoucnosti s otázkou, jak se 
budou ve stáří z minulosti zodpovídat. Kéž u nás starších, dopadne tato životní bilance 
k našemu dobru. 
 Na závěr je snad vhodné ještě dodat. Dobrodiní pravé a zdravé autority, ať státní nebo 
církevní, chrání lidi před ničivou mocí jejich vlastního bludného svědomí, před extrémy 
jejich osobní morálky a názorů, aby tak došli do věčného společenství s Bohem. Bez této 
vyšší ochrany mravního řádu, bez autority nestranného základu, by se společnost ne-
mohla udržet, neboť příroda zná jen boj o zachování života.    P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Josef z Arimatie (duben 4. část)
Josef z Arimatie byl zámožný a vlivný Žid, byl členem židovské rady. 
Byl tajným učedníkem Pána Ježíše. Byl to člověk dobrý a spraved-
livý, který nesouhlasil s jeho usmrcením. Po Ježíšově smrti si vyžá-
dal souhlas, aby mohl jeho tělo sejmout z kříže a pohřbít. Když do-
stal dovolení, tělo z kříže sňal, zavinul do čistého plátna a uložil do 
své hrobky, ve které ještě nikdo nebyl pochován. Jeho přítel přinesl 
směs myrhy a aloe, aby mohli Ježíšovo tělo pomazat. Marie z Magda-
ly a ještě jiná Marie seděly naproti hrobu a dívaly se, kam bylo Ježí-
šovo tělo uloženo. 
Josef z Arimatie se bál přihlásit k Pánu Ježíši veřejně, protože měl hodně ne-
přátel. Po Ježíšově smrti si však uvědomil, že je třeba mu prokázat službu 
lásky. Učedníci byli chudí, neměli žádný hrob a ani možnost vyžádat si Ježí-
šovo mrtvé tělo. Josef pochopil, že právě on má splnit tento velký úkol. Také 

my se někdy bojíme veřejně vystoupit proti zlu, nebo se jen stěží rozhodujeme pro vykonání dob-
rého skutku. Když jej však nevykonáme, možná bude okolí o tento skutek chudší. 
1.  Koho se Josef z Arimatie ptal, zda může pohřbít tělo Pána Ježíše?
 a) apoštolů; b) Piláta; c) Kaifáše
2.  Jak vypadal hrob, do kterého Ježíšovo tělo pohřbil?
 a) vykopaný v zemi; b) vytesaný ve skále; c) vybudovaný v podzemí
3.  Kdo mu pomáhal?
 a) Nikodém; b) učeníci; c) Zacheus
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 19. dubna: Červená Voda 1.860; domov důchodců sv. Zdislavy 161; Mlý-
nický Dvůr 210; Moravský Karlov 140; Jakubovice 320; Písařov 665 Kč.
 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY v Písařově bude v pondělí 27. dubna v 17 hodin a v 18 
hodin SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY.
 SETKÁNÍ SENIORŮ je přeloženo na čtvrtek 30. dubna. 

OPRAVA HLAVNÍHO OLTÁŘE V PÍSAŘOVĚ: Farnost Písařov 
se chystá opravit hlavní oltář farního kostela Rozeslání svatých 
apoštolů, který vyžaduje nutnou opravu a údržbu.
Je zpracován restaurátorský záměr a cenová nabídka na restau-
rování. Předpokládaná cena opravy činí 265.000 Kč. Přispívat 
můžete na speciálně zřízený účet č.: 1223954359/0800 u Čes-
ké spořitelny.
Poskytnout dar můžete třemi způsoby: převodem; složenkou; 
v hotovosti panu faráři.
Při poskytnutí daru je možné využít daňového zvýhodnění dár-
ců (podle § 15 odstavce 5 zákona o dani z příjmu). Podmínky 
pro odpočet daně a další informace k restaurování oltáře budou 
vyvěšeny také ve farním kostele v Písařově a na stránkách far-
nosti http://www.farnost-pisarov.cz/.  P. Pavel Vágner

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY V DOUBRAVĚ
 „Kde tě mám, studánko stříbrná ?... kde jsou dětská přání 
má?“ zpívá v jedné ze svých krásných písní Hana Zagorová. 
Těch přání máme v životě mnoho. A jsou tak podobná: zdra-
ví, dobré vztahy s bližními, optimismus, mír v srdci... V týd-
nu vstoupíme do krásného měsíce - máje. V tom nekonečném 
shonu přijde i několik volných dnů. Oddech a uvolnění jsou 
důležité lidské potřeby, bez kterých člověk dlouho nevydrží. 
Na 1. máje vás zveme  na 2. ročník pěšího výletu „Otvírání studánky v Doubravě“ (Litovel-
ské Pomoraví – Pod Bradlecem), kterou naše dvě farnosti organizují ve spolupráci s OKČT 
Loštice. 
Sejdeme se u kostela sv. Jiří v Moravičanech 1. máje ve 12.00 hod. Autobus jede z Loštic 
v 11.40 hod. Trasa vede kolem kaple sv. Joséfka - Bradlec - Studánka, kde P. Pavel požehná 
vodu z pramene. Délka trasy cca 8 km.
 Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty říká: „Všimněte si, že příroda, stromy i květy rostou 
v tichu. My, lidé, taky potřebujeme ticho k tomu, abychom se mohli dotknout duší.“ 
Pojďte s námi pookřát v poklidném a čarovném světě našeho Pomoraví!  P. Pavel Kavec CM
 
DVĚ MYŠLENKY NA TENTO TÝDEN: „Aby byl člověk šťastný, musí udržovat dva vztahy: 
jeden - vertikální - s Bohem a druhý - horizontální - s bližními.“ kard. Fulton J. Sheen;
„Bližní nám byli darováni proto, abychom mohli Bohu prokazovat lásku.“ sv. Kateřina Si-
enská (liturgický svátek patronky Evropy je 29. 4.)      
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. dubna: Mohelnice 4.340; Úsov 1.385; Studená Loučka 480 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

 PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 28.4.ve 14 hod na faře.
 SPOJENÉ PĚVECKÉ SBORY Komorní sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha a Carmen 

z Mohelnice pod vedením Karola Ozorovského a Jiřího Nováka doprovodí latinskými 
a byzantsko-slovanskými zpěvy liturgii mše svaté v kostele sv. Tomáše Becketa v Mo-
helnici v neděli 3. května 2009 v 9.30 hod. Téhož dne odpoledne ve 14.30 vystoupí 
společně oba sbory na koncertě v kostele sv. Martina v Rohli. Na programu budou la-
tinské a byzantsko-slovanské duchovní zpěvy, židovské písně a spirituály. 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM OVEČKA Vás zve každý čtvrtek od 9.15 hod do 
11.15 hod. na faru v Mohelnici. Program setkání:
7. května  Hedvábné šátky II - Faltýnková Božena
14. května  Autorita u dítěte & trestání? - otec Šebestián
21. května  Výroba fotoalb metodou scrapbook I - Michalčáková Helena
28. května Jsou anglické děti jiné než české? - Kaplová Zdeňka

BLAHOPŘÁNÍ. Dne 28. dubna oslaví své narozeniny pan Jan Rýznar, obětavý po-
mocník naší farnosti. Do dalších let mu přejí pevné zdraví, životní elán, spokojenost 
a Boží požehnání farníci. 

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 Bude adorace a svátost smíření k prvnímu pátku v měsíci: ve středu v Leštině od 
16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hod.

 Na první sobotu v květnu (2. 5.) bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 8 hod.
 V neděli bude mimořádná sbírka v Lesnici na opravy (minule 3245 Kč), na opravu 

fary v Chromči (minule 2300 Kč), v Sudkově (minule 1120 Kč). 
 Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 19. dubna: Lubník 1.990; Tatenice 1.590; Hoštejn 1.300, Kosov 360 Kč.  
 Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

V RÁMCI ROKU APOŠTOLA PAVLA budou mše svaté v Lubníku, spojené s plnomoc-
nými odpustky: ve středu 29.4. v 18.30 hod., v pátek 1.5. v 8.00 hod. a v neděli 3.5. 
v 7.20 hod. 

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. dubna: Štíty 1.830, Cotkytle 1.060; Horní Studénky 800 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI ve Štítech budou denně mimo soboty v 18 hod. nebo po mši 
svaté.                                                    

POUŤ V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Ke sv. Linhartovi do Studének budeme putovat 
v neděli 10. května. P. Stanislav Suchánek 
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TUTO NEDĚLI 26. DUBNA
JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA K NÁVŠTĚVĚ SVATÉHO OTCE

SBÍRKY z neděle 19. dubna: Zábřeh 12.210; Hněvkov 780; Jedlí 2.000; Svébohov 
1.600; Klášterec 1.820; Zvole 5.180; Hynčina 330; Postřelmůvek 1.090 Kč. 
Dary: Zábřeh – na seminář 4.000, na kostel sv. Barbory 1.000, na Haiti 500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

FARNOST SVÉBOHOV               FARNOST SVÉBOHOV

 Kulturní dům ve Václavově. Zveme vás do Václavova ke zhlédnutí lidové hry Karla 
Hašlera se zpěvy a tanci PODSKALÁK. Druhá premiéra bude 2. května v 19.00 hod., 
po premiéře jste zváni na sousedské posezení s tancem.

 Sbor dobrovolných hasičů Svébohov zve příznivce harmonik na 22. ročník harmo-
nikářské přehlídky, která se koná 17. května 2009 ve 14 hod. v KD Svébohov. Vstupné 
45 Kč. Občerstvení zajištěno. Zvou hasiči.

FARNOST  KLÁŠTEREC

V souvislosti se svěcením repliky Klášterecké madony (nyní v Bojkovicích) 
dne 20. června, budou pravidelné nedělní sbírky při mši svaté v Klášterci 
dne 5. a 19. května věnovány na organizaci této slavnostní události. 

Pastorační rada farnosti

Orel jednota Zábřeh zve všechny na:
1. mariánskou sobotu v Koclířově – 2. května 2009. Srdečně zve-
me ke společnému prožití vzpomínky na 10. výročí putování P. 
Marie Nazaretské v ČR. K účasti na mariánském semináři byl 
přizván P. Petr Krenický, t.č. žijící na Ukrajině.

 Hlaste se u paní Ludmily Korgerové:  583 414 512

Svatební ohlášky
V sobotu 2. května přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje

Ing. Marek HACKENBERGER ze Zábřeha
a Bc. Daniela SMYČKOVÁ ze Zadního Újezda

SVĚDOMÍ V CITÁTECH
* Jestliže chceš klidně spát, vezmi si s sebou do postele čisté svědomí. * Nejvíce lidí 
klopýtá o práh svědomí. * Svědomí hlupáků je vždy čisté. * Znám pouze dvě skutečná 
životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc. * Hluk civilizace nás chrání před šepotem 
svědomí. * V prázdné hlavě vypadá každé svědomí čisté. * Dobré svědomí je lepší než 
tisíc svědků. * Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého svědomí. * 
Snažil se podplatit svoje svědomí. Mělo však veliké požadavky. * Čistého svědomí ne-
dosáhnete omýváním rukou. * Ani nejlepší běžec neuteče před vlastním svědomím.


