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17. 5. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 20
6. 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

BŮH JE LÁSKA
Kdo mě miluje, 
bude zachovávat 
mé slovo, praví Pán, 
a můj Otec 
ho bude milovat 
a přijdeme k němu...

Jan 14,23

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme 
velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem 
trvale projevovalo v celém našem životě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 98   Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
1: Sk 10,25-26.34-35.44-48                     2: 1 Jan 4,7-10                      Ev. Jan 15,9-17 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                  Příště latinské č. 509
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 viA lUCiS (Cesta světla). Připomínáme, že tuto neděli dne 17. 5. v 15 hodin bude 
uvedeno pásmo v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze (viz minulé FI).                  redakce

 SeTkÁní kněŽí ZÁBŘeŽSkÉHo děkAnÁTU bude tentokrát ve středu 20. květ-
na ve farnosti Mohelnice.                                                                         P. František Eliáš

 SvÁToST BiŘMovÁní bude v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje v sobotu 23. 
května v 15. hod. Otec arcibiskup Jana udělí svátost biřmovancům, kteří se jistě k je-
jímu přijetí dobře připravili. Přesto na ně pamatujte ve svých modlit-
bách, aby Duch svatý, Duch Otce a Syna v nich rozmnožil své dary. Li-
turgii slavnostní mše svaté doprovodí Spojené sbory Carmen z Mohel-
nice a chrámový sbor sv. Bartoloměje.
Slavnost Seslání ducha svatého oslavíme v Zábřeze v sobotu 30. květ-
na v 17.30 při vigiliii  slavnosti, kterou doprovodí pražský soubor Pic-
colo coro & Piccola orchestra Praha, účastníci letošního Festivalu duchovní hudby 
v Šumperku.                                                                                              P. František Eliáš
 Od Letnic začneme s přípravou dalších zájemců o biřmování.

 kvěTnovÉ PUTovÁní k PAnně MARii do dUBU nAd MoRAvoU. v úterý 
26. května se uskuteční pouť na známé hanácké poutní místo. Odjezd autobusu bude 
v 15.45 hod. z Jedlí, se zastávkami ve Svébohově a v Rovensku. Ze Zábřeha autobus 
odjede v 16 hod. a další zájemce přibere po cestě v Rájci a ve Zvoli. Předpokládaný ná-
vrat v 21hod. V Dubě si nejprve prohlédneme nově opravenou farní budovu, v 18 hod. 
se zúčastníme mše svaté s májovou pobožností a po ní absolvujeme prohlídku chrámu 
a krypty. Na závěr pouti se pomodlíme na hrobě zavražděného kněze P. Cyrila Vrbí-
ka. Cena pouti 100 Kč. Hlásit se můžete v kanceláři fary v Zábřeze. V Jedlí, Svébohově 
a Rovensku v sakristii a ve Zvoli u paní Otýlie Valentové.                                        

Srdečně zve P. Jindřich Peřina, rodák z Dubu

list biskupů ke sbírce na Tv noe
Drazí bratři a sestry, když žijeme podle evangelia, vytváříme kulturu. Kul-
tura vyrostlá z evangelia odráží krásu Boží, jeho dobrotu a pravdu, promě-
ňuje vztahy mezi lidmi, přináší pokoj a naději. V evangeliu nám bylo svěře-
no bohatství, o které je třeba se dělit s druhými, a to jak osobním sdílením, tak skrze sdě-
lovací prostředky. Čím více slyšíme kolem sebe špatných zpráv, tím více bychom měli mys-
let na šíření zpráv dobrých, zvláště té nejlepší, že Bůh má zájem o každého z nás a přeje si 
naše štěstí.Příští neděli je Světový den sdělovacích prostředků. Budeme se modlit za všech-
ny, kteří v nich pracují, aby si uvědomovali svou zodpovědnost za každé slovo, kterým mo-
hou povznést a povzbudit, nebo naopak zranit a zbavit naděje. Budeme se modlit také za 
všechny čtenáře, posluchače a diváky, aby si uměli zodpovědně vybírat dobré programy 
a svými ohlasy povzbuzovali tvůrce dobrých programů. Budeme zvláště prosit i za všechny 
církevní a křesťanské sdělovací prostředky, aby dovedly plně využít svých možností k vy-
tváření kultury, která z evangelia vychází. Příští neděli věnujeme sbírku na křesťanskou te-
levizní stanici NOE, kterou mnozí znáte a sledujete, která žije jen z dobrovolných darů a za 
svůj hlavní cíl si klade být televizí dobrých zpráv, být televizí pro celou rodinu. Prosíme vás 
o velkorysost při sbírce a už předem děkujeme všem, kteří přispějí i svým darem k rozvoji  
této televize jako nástroje budování křesťanské kultury. S vděčností každému z Vás a Va-
šim rodinám ze srdce žehnají                                                     Vaši čeští a moravští biskupové
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SlAvnoST nAneBevSToUPení PÁně
ve čtvrtek 21. května oslavíme nanebevstoupení Páně při mších sv.: Zábřeh 9.40 
a v 17.30 hod.; Jedlí 16.00; Zvole 18.00; Rovensko 18.00; Klášterec 17.00; Jestřebí 18.00 
(bohoslužba slova); Hynčina 17.30; Svébohov vigilie slavnosti ve středu v 18 hod.

Čtvrtkem také začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého

MiSie nA ZÁBŘeŽSkU
V týdnu od 17. do 24. května budou ve farnostech: Zábřeh (Rovensko), Zvole (Jestřebí 
a Rájec), Klášterec a Hynčina seminaristé Teologického konviktu z Olomouce. 
Nabízíme některé z akcí, kterých se i vy můžete zúčastnit:
HYnčinA

Pondělí 18.5. - 18.00 Promítání – Pěší pouť (OÚ) pěšky přes 1000 km
Úterý 19.5. - 19.00 Pásmo – Malý princ (OÚ) písně a povídání
Sobota 23.5. - 09.00 Bohoslužba slova (kostel), 15.00 Zábavné odpoledne (hřiště u OÚ)

RovenSko
Neděle 17.5. - 18.00 Májová pobožnost (kaple), 18.30 Varhanní koncert (kaple)
Pondělí 18.5. - 19.00 Promítání – Gruzie (orlovna), promítání diapozitivů a poutavé vy-

právění P. Jana Linharta, možnost malého občerstvení.
Úterý 19.5. - 19.00 Promítání – USA (orlovna) z „jáhenské cesty“ Radima Kuchaře.
Čtvrtek 21.5. - 19.30 Pásmo – Malý princ (orlovna). Písně na motivy knihy Antonia de 

Saint-Exupéryho při popíjení čaje.

Zvole-JeSTŘeBí
Neděle 17.5.- 19.00 Oremus Ave Maria (kostel Zvole) koncert duchovní a muzikálové 

hudby. 
Pondělí 18.5. - 19.30 Multimediální večer (kulturní dům) - pro mladé.
Čtvrtek 21.5.- 18.45 „S otcem Piem za zády“ (kult. dům) povídání o pěší pouti do jižní 

Itálie s fotoprezentací.

Zvole-RÁJeC
Úterý 19.5.- 18.30 Promítání - Gruzie (farní dům Zvole) spojeno s malým občerstve-

ním.
Středa 20.5.- 17.30 Mše svatá - mládež  P. Alfréd Volný, 18.30 modlitba Taizé (kostel 

Zvole)
klÁŠTeReC

Neděle 17. 5. - 19.00 Promítání z cesty po Svaté zemi (na faře)
Středa 20. 5.- 14.30–17.30 - Žehnání domů a bytů, 19.00 Promítání z návštěvy krajanů 

ve Spojených státech (na faře; jáhen R. Kuchař)
Sobota 23. 5. - 9.00 Farní pouť zakončená mší svatou v kapli v olšanských horách 
(P. Jan Linhart)

den oTevŘenÝCH dveŘí v ZÁBŘeZe
V pátek 22. května 2009 v Zábřeze od 15 do 21 hodin v kostele sv. Bar-
toloměje
nabízíme z programu: pásmo o sv. Pavlovi, mše svatá (18.00), adorace, prosby za far-
nost.
doprovodný program: od 15 do 17 hod před kostelem sv. Bartoloměje, v kostele: svátost 
smíření, duchovní rozhovor, přímluvná modlitba, modlitba za vnitřní uzdravení aj.
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UčíCí Se CíRkev – BŮH Je lÁSkA – doBRo SAMo
Zadání církve učící se na tuto neděli začíná vztahem Boží lás-
ky k izraelskému národu, k Židům. Proč právě Izrael, Židé? Jen 
velmi stručně. Bůh po pádu našich prarodičů určil, aby se v bu-
doucnu spása lidstva děla prostřednictvím židovského národa - 
Izraele. Proto zahrnul Bůh tento národ od počátku dějin, od po-
stavy praotce Abraháma zvláštní péčí, velikou láskou a to nejen 
v dobách jeho věrnosti Bohu, ale i v dobách jeho pádů a odklonu. A tato láska a péče 
Boží, ale i bolestné účtování, se bude v tomto národě dít až do konce světa, který ne-
nastane dřív, dokud tento národ jako celek neuzná Ježíše Krista jako proroky slibova-
ného Mesiáše, Božího Syna, narozeného v Betlémě z Panny Marie.
Tato Boží láska je mocnější než láska otce nebo matky k vlastním dětem, než láska že-
nicha k jeho nevěstě, a to bezvýhradně ke všem lidem bez rozdílu rasy či národa.
Boží slovo nás ujišťuje o tom, že Bůh miluje každého z nás. Tedy, že každého člověka 
přijímá a touží mu dát sám sebe, svůj život, touží po našem dobru a nabízí nám pro-
středky k jeho dosažení.
BŮH JE LÁSKA (1Jan 4,8) „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh 
si zamiloval nás a poslal svého Syna ...“ (1Jan 4,10)
Boží láska je „věčná“ (Iz 54,8). „I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od 
tebe neustoupí.“ (Iz 54,10). „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smi-
lování“ (Jer 31,3). Podstatou křesťanství není naše láska k Bohu, ale Boží láska k nám. 
Co vyplývá z naší víry v jediného Boha (co platí zvlášť pro nás věřící ale je nabídnuto 
i všem ostatním)? věřit v jediného Boha a milovat ho celým svým bytím. Co to pro nás 
znamená a jak to ale v praxi uskutečňovat:
  POZNÁVAT VELIKOST A VELEBNOST BOŽÍ. „Hle Bůh je veliký a my ho nechá-
peme“ (Job 36,25). Právě proto je nutno „nejprve sloužit“ Bohu.
  ŽÍT V NEUSTÁLÉM VZDÁVÁNÍ DÍKŮ.  Je-li Bůh jediný, pak všechno, co jsme a co 
máme, pochází od něho. „Máš něco, co bys nedostal?“ (1Kor 4,7); „Čím se odplatím 
Hospodinu za všechno, co mi prokázal?“ (Ž 116,12)
  POZNÁVAT JEDNOTU A PRAVOU DŮSTOJNOST VŠECH LIDÍ. „Všichni byli uči-
něni, aby byli obrazem a podobou Boha.“ (Gen 1,26); „Není rozdílu mezi Židem a Ře-
kem; vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.“ (Řím 10,12)
  SPRÁVNĚ UŽÍVAT STVOŘENÝCH VĚCÍ. Víra v jediného Boha nás vede k tomu, 
abychom všechno, co není on, užívali natolik, nakolik nás to přibližuje k němu a aby-
chom se toho zříkali natolik, nakolik nás to od Boha vzdaluje. Sv. Mikuláš z Flüe se 
modlil: „Můj Pane a můj Bože, vezmi mi to, co mě od tebe vzdaluje. Můj Pane a můj 
Bože, dej mi to, co mě přivádí k tobě. Můj Pane a můj Bože, odpoutej mě od sebe sama, 
abych ti zcela patřil.“
  DŮVĚŘOVAT BOHU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ I V PROTIVENSTVÍCH. Úchvat-
ně to vyjadřuje jedna modlitba sv. Terezie od Ježíše: „Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic 
nenahání strach. Všechno pomíjí. Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. Kdo 
má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí.“ 
Bůh je láska a my lidé jsme stvořeni a zde na zemi povoláni, abychom se na této Boží 
lásce podíleli a ve své denní činnosti ji uskutečňovali. Příležitostí k tomu máme mno-
ho. Každý, kdo má zdravý rozum a zdravé, citlivé srdce, přijde na to, kde a jak by mohl 
tuto lásku naplňovat.
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Celé Písmo svaté, evangelia a zvláště listy sv. Pavla tyto možnosti vypočítávají. Za 
všechny odkazy je možné vybrat list Římanům od 12. až po 15. kapitolu. Z celého 
množství rad, příkazů i chval se těžko vybírá. Stručně a obsažně by se to dalo vyjádřit 
lidovým, stejně jako biblickým rčením: „Co nechceš, aby ti druzí dělali, nedělej ani ty 
jim!“ anebo kladně „Co chceš, aby druzí tobě dělali, dělej i ty jim!“ Ještě lépe však bude 
vzít do ruky Bibli a v klidu číst verš za veršem a ptát se jak se vztahují k mému životu. 
Je pravda, může nás to stát oběti, ale nejenom v roce Bible jsme vyzývání k tomu, aby-
chom nejenom měli Písmo doma, ale abychom ho také četli a naplňovali. 
V tomto smyslu přeje také sv. Pavel svým věřícím, kteří se podílejí na Boží lásce požeh-
nání samého Boha, milost Pána našeho Ježíše Krista a společenství svatého Ducha. 

P. Antonín Pospíšil

HRdinovÉ novÉHo ZÁkonA  – kornélius – Sk 10
kornélius byl římský setník z přístavního města Cézarie. Byl velmi zbožný (každý den 
se s celou rodinou modlil) a dobročinný. Bůh k němu poslal anděla, který mu řekl, ať 
pošle pro jednoho z apoštolů, který právě nedaleko působí. Kornélius tedy poslal své 
dva služebníky a zbožného vojáka s prosbou, aby jej apoštol navštívil. Ještě dříve, než 
se setkal apoštol se služebníky, měl vidění, ve kterém mu Bůh skrze působení Ducha 
svatého řekl, ať nepokládá za nečisté to, co Bůh pokládá za čisté. V tuto chvíli ještě 
apoštol nechápal, co ta slova mají znamenat. Když k němu přišli Kornéliovi poslové, 
pochopil, že se to týká této skupiny lidí. Židé totiž považovali všechny nežidy za nečis-
té a nesměli se s nimi stýkat. Uposlechl tedy Božího hlasu a vydal se na cestu ke Korné-
liovi. Mezitím Kornélius svolal své příbuzné a přátele a spolu če-
kali na příchod apoštola. Když k nim přišel, padl Kornélius před 
apoštolem na zem a začal se mu klanět. Apoštol se tomu bránil 
a všem vyprávěl o Pánu Ježíši. Ještě ani nedomluvil, a na všechny 
přítomné sestoupil Duch svatý. Co se odehrálo potom, se může-
me dočíst v knize Skutků apoštolských. 
Pán Bůh počítá ve svém plánu spásy s každým člověkem bez rozdílu 
barvy pleti, národnosti, stáří či nadání. Stejně počítá i s našimi nevě-
řícími kamarády a spolužáky. Kornélius nakonec přiznal křesťanství 
a víru v Boha. Někteří naši kamarádi nic nevědí o Ježíši, nechápou 
naši víru nebo je to vůbec nezajímá. My jim můžeme pomoci hlavně 
svojí modlitbou. 

1. kornélius byl:  2. Byl pokřtěn:
      a) Žid; b) pohan; c) heretik       a) Petrem ; b) Pavlem; c) Šavlem

      3. Byl pokřtěn:
      a) s celou rodinou; b) sám; c) se synem

 
PRoSBA – kUSovÉ HAŠenÉ vÁPno.

Pro opravy malby v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí potřebujeme 
sehnat určité množství kusového, hašeného vápna. Možná, že se 
v nějaké zapomenuté hasící jámě na zahradě někoho z vás najde. 
Pokud můžete, nabídněte na tel. 731 626 549 (Mgr.Luděk Diblík).                                                                           

P. František Eliáš
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 10. května: Červená Voda 940; domov důchodců sv. Zdislavy 105; 
Mlýnický Dvůr 620; Moravský Karlov 90; Jakubovice 240; Písařov 1.179 Kč.
dary: Písařov (na opravu oltáře) 10.200 Kč.                       Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BiBliCkÁ HodinA bude v pondělí 18. května v Jakubovicích v 18.30 hodin v hos-
podě u Matýse, v Červené Vodě ve středu 20. května v 19.30 hodin na faře.
 MŠe Sv. nA SlAvnoST nAneBevSToUPení PÁně  budou v Červené Vodě ve 
středu v 18.30 hodin a ve čtvrtek 21. května v 8 hodin, v Jakubovicích ve čtvrtek ve 
14.30 hodin a v Písařově v 16 hodin.
 Farnost Červená Voda vás zve v rámci májové pobožnosti v úterý 19. května v 18 
hodin na faru do Červené Vody na přednášku Mariánská zjevení ve 20. století aneb 
Mluví k nám nebe i v současnosti? Přednáší Ing. Jan Naiser z Písařova. Po skončení 
přednášky bude prostor pro vaše dotazy.
 ŽeHnÁní kAPličkY v HARTíkově. Farnost Jakubovice a Obec Bušín si vás do-
volují pozvat v sobotu 23. května do Hartíkova, kde v 9.30 hodin bude žehnání zno-
vuobnovené kapličky „Zmrtvýchvstání Páně“, zvonu a obrazu. Hlavním celebrantem 
mše sv. bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Pak jste zváni na doprovod-
ný program:

● 14-18 hod. – Bušín „na Kořínku“: Moravští muzikanti, vystoupení žáků mateř-
ských a základních škol a zájmových organizací

● Od 19 hod. – Bušín „na Kořínku“: Večer s hudbou a tancem 
 SvÁToST PoMAZÁní neMoCnÝCH bude udělována hromadně ve všech koste-
lích v neděli 24. května. Nemocní a staří, připravte se na přijetí pomazání nemocných 
svátostí smíření!                                                                                           P. Pavel Vágner
Senioři z červené vody vás srdečně zvou na pouť k Panně Marii na Turzovku. A to 
v úterý 23. června 2009. Cena 300 Kč. Prosím zájemce, aby se hlásili na tel.: 737869214 
nebo 731621254.                                                                                          Marie Kubitová

postřelmovsko       postřelmovsko

SlAvnoST nAneBevSToUPení PÁně
 Ve čtvrtek 21. května o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše svatá v 16.30 
v Chromči a v 18.00 v Postřelmově (místo pátku). 
 Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná modlitba novény k Duchu Svatému.
 PRvní SvATÉ PŘiJíMÁní. V neděli 24. května v Lesnici přistoupí děti k prvnímu 
svatému přijímání. Mše sv. je v 9.30 hodin.                                             P. Vladimír Jahn

FARní FloRBAl 2009 v leSniCi se koná 13.6. na hřišti  v Lesnici. Více innformací 
v příštím čísle FI, případně u pana M. Bartoše, tel. 737 249 306, milosbartos@quick.cz

štítecko             štítecko             štítecko

Sbírky z neděle 10. května: Štíty 1.460, Cotkytle 710; Horní Studénky 6.000 Kč. 
Vše dárcům Pán Bůh zaplať.

 Příští neděli 24. května jste zváni do HeRBoRTiC nA PoUŤ k nAneBevSToU-
Pení PÁně. Mše svatá ve 14.00 hod.                                               P. Stanislav Suchánek
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lošticko         lošticko         lošticko
kARdinÁl JoSeF BeRAn (1888-1969) – 40 let uplyne od jeho úmrtí 
právě tuto neděli.
Poutníci z Loštic a Moravičan  se 11. května šťastně vrátili z pouti ke 
hrobu apoštola sv. Pavla v Římě. Díky Bohu! Došli  jsme pořádně una-
veni, ale plni krásných zážitků. V pátek 8. května jsme s vděčností se-
stupovali do podzemních prostor baziliky sv. Petra v Římě. Zde čekají 
na slavné vzkříšení římští biskupové. Po skončení mše sv. jsme v mod-
litbě postáli u hrobu pana kardinála Josefa Berana, který zde, jako je-
diný kardinál mezi papeži, má svůj hrob. Kardinál Josef Beran se na-
rodil v Plzni 29.12. 1888. Po maturitě studoval teologii v Římě, kde byl 
10.6.1911 vysvěcen na kněze. Po návratu do pražské arcidiecéze byl postupně kaplanem 
a ředitelem učitelského ústavu u sv. Anny v Praze. V r. 1932 se stal profesorem pasto-
rální teologie na Karlově univerzitě a současně rektorem pražského kněžského semináře. 
V roce 1942 byl nacisty zatčen a vězněn v Terezíně a Dachau, kde několika vězňům za-
chránil život. Po návratu do Prahy v r. 1945 se ujal řízení semináře. 7.11.1946 ho pak Pius 
XII. jmenoval pražským arcibiskupem. Po komunistickém převratu v únoru 1948 hájil neo-
hroženě práva církve proti násilí, a proto byl internován. Nejdříve doma a pak na různých 
místech. Až koncem roku 1963 mu bylo státními orgány dovoleno v Mukařově přijímat 
návštěvy. V odlehlém Radvánově ho zastihla zpráva o jmenování kardinálem. Datum byl 
stanoven na 22. února. Československá vláda mu v případě odletu do Říma odmítla dát 
souhlas k návratu. Kardinál nejprve váhal, ale nakonec přijal své vyhoštění za příslib, že 
do Prahy přijde apoštolský administrátor v osobě biskupa Františka Tomáška. V průběhu  
2. vatik. koncilu hájil právo na náboženskou svobodu a horlivě konal pastýřské návštěvy 
českých krajanů po celém světě. Zemřel v Římě 17. května 1969, a protože naše vláda ne-
povolila, aby byl pohřben v pražské katedrále, Pavel VI. mu vyhradil místo v kryptách ba-
ziliky svatopetrské, kde jsou pochováváni jen římští biskupové. Papež Jan Pavel II. dal jeho 
hrob ozdobit nápisem. Děkujeme, otče kardinále, za vše, co jste pro církev u nás, doma i ve 
světě vykonal! P.S. Kardinál Josef Beran je kandidátem na blahořečení.
 

SvÁToST BiŘMovÁní v MoRAvičAneCH
 V sobotu 23. května při mši sv. v 10.30 udělí svátost biřmování 23 biřmovancům otec bis-
kup Mons. Josef Hrdlička. Přejeme všem hojnost darů Ducha svatého a ochotu přinášet 
svědectví pro Krista i za cenu obětí! Bůh si to, mojí drazí, skutečně zaslouží. Pamatujme, že 
nebe se nezískává zadarmo.                                                                          P. Pavel Kavec CM 

mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko
Sbírky z neděle 10. května: Mohelnice 4.763; Úsov 359; Studená Loučka 742 Kč.                                          

                                                                               Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Petr Šimara

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 10. května: Tatenice 1.040; Lubník 600; Hoštejn 1.150; Kosov 490 Kč. 
Pán ať odplatí všem dárcům.                                                             P. Jaroslav Přibyl

Blahopřání. 19. 5. oslaví kulaté narozeniny pan Josef Polák, dlouholetý 
varhaník a starosta obce. Do dalších roků mu přejeme Boží požehnání do každého 
dne a děkujeme za jeho dlouholetou, obětavou službu.      P. Jaroslav Přibyl a farníci
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SBíRkA z neděle 10. května: Zábřeh 11.010; Jedlí 1.500; Svébohov 2.150; Klášterec 
2.020; Zvole 3.210 Kč Dary:  Zábřeh – Haiti 1.400, na potřeby farnosti 2.500 Kč; Zvole 
– na kostel 1.000; Svébohov  - na seminář 500, na návštěvu Svatého otce 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                   P. František Eliáš
dARY nA lePRU: 9. května 2009 byla předaná z farnosti Zábřeh částka 3.250 a z Jed-
lí částka 1000 Kč.                                           Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ Marie Zíková

oRelSkÁ FloRBAlovÁ liGA
Ve dnech 8. a 9. května se pořádal v Uherském 
Hradišti finálový turnaj orelské florbalové ligy se-

zóny 2008/2009 v kategorii starší žáci.
Zábřežská jednota zvítězila v divizi Západ a postoupila do finále, kde 
se utkala s jednotami: z Uherského Hradiště, Hranic, Brna, Havířova, 
Těšan, Olešnice a Nivnice. V tomto dvoudenním měřením sil se zá-
břežská jednota umístila na druhém místě za Uherským Hradištěm. 
Třetí skončila jednota z Hranic.
Naši florbalisti předvedli skvělý výkon a tím přispěli k zařazení zábřež-
ského florbalu  mezi nejúspěšnější mužstva orelské florbalové ligy.

sportovní referent Kobza (více na: http://www.florbalovaliga.cz/ofl)

oRel JednoTA ZÁBŘeH Zve nA TYTo AkCe:
 1. mariánskou sobotu v Koclířově – 6. června, za obvyklých podmínek. Hlavním 
hostem bude P. Elias Wella.
 V sobotu 18. července na poutní zájezd do rodiště sv. Zdislavy v Křižanově a do 
Slavkovic, kostela zasvěceného Božímu Milosrdenství a sv. Faustyně, kde se každou 
třetí sobotu v měsíci konají poutní bohoslužby. Odjezd ze Zábřeha  v 6.30 z Valové, 
cena 300 Kč. 
 V neděli 23. srpna zveme všechny členy a příznivce ORLA k pouti na Svatý Hostýn, 
která se koná při příležitosti stého výročí založení ORLA. Mši svatou bude celebrovat 
kardinál Tomáš Špidlík. 

Na všechny tyto akce se můžete hlásit na tel. 583 414 512 nebo přímo u paní L. Korgerové

 PoHÁdkovÝ leS. V sobotu 30. 5. jsou všechny děti s rodiči zvány 
na procházku pohádkovým lesem. Start od 13.30 do 14.30 hod. u křížku 
proti lihovaru. Těší se na vás pohádkové bytosti, které mají připraveny 
soutěže a odměny. Odpoledne můžete pokračovat v zábavě na Zahrad-
ním posezení za Katolickým domem. Za Hnízdo vás zve Irena Švédová

 ZAHRAdní PoSeZení. Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 30. května na za-
hradě za Katolickým domem Zahradní posezení. Kromě tradičního guláše se můžete 
těšit i na makrely a bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti, boha-
tou tombolu a příjemné melodie v podání country kapely RADOST. V případě nepří-
znivého 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


