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7. 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

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

Hospodin si zřídil na nebi trůn

ŽALM 103
1: Sk 1,15-17.20-26
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Jan 4,11-16
příště Břízovo č. 502

Ve Světový den
sdělovacích prostředků
se modlíme za to, aby lidé
pracující v médiích byli dnes
více než kdy jindy schopni
dostát požadavkům svého poslání,
služby obecnému blahu.
Na tom z velké části závisí
jejich osobní realizace
i pokoj a štěstí světa.
Ať jim Bůh žehná,
osvětluje je a dává jim odvahu.
(Jan Pavel II. 2003)
1

Ev.Jan 17,11b-19

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO oslavíme
v Zábřeze v sobotu 30. května v 17.30 hod. při vigilii slavnosti, kterou doprovodí pražský soubor Piccolo
coro & Piccola orchestra Praha, účastník letošního Festivalu duchovní hudby v Šumperku KONCERT PICCOLO CORO & PICCOLA ORCHESTRA se uskuteční v 19 hod. po skončení slavnosti. Jeho protagonisty
budou členové komorního smíšeného sboru a smyčcového orchestru Piccolo coro a Piccola orchestra. Soubor, který čítá 35 členů, působí v Praze a má za sebou
stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Jeho repertoár obsahuje pestrou škálu skladeb od komorních až
po velkolepá romantická oratoria. Převažují díla s duchovní tematikou, výrazné procento tvoří hudba 20.
století. Soubor Piccolo coro & Piccola orchestra natočil
již tři CD s duchovní tvorbou. Soubor řídí Marek Valášek, který působil mj. jako sbormistr ve Státní opeře
Praha. Vstupné je dobrovolné.
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 Zahradním posezení za Katolickým domem.
Za Hnízdo vás zve Irena Švédová
ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 30. května na
zahradě za Katolickým domem Zahradní posezení. Kromě tradičního guláše se můžete těšit i na makrely a bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti, bohatou tombolu a příjemné melodie v podání country kapely RADOST. 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
VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ se uskuteční v pátek 5. června 2009. Cílem letošního výletu bude poutní místo Vřesová Studánka. Bližší program sdělí dětem katecheté.
Na výlet si děti vezmou jídlo a pití na celý den (dvě svačiny a oběd, letos nebude možnost opékání), sportovní oblečení, pláštěnku, tužku. Přihlášku s částkou 100 Kč (jízdné autobusem) odevzdejte nejpozději do 1.6.2009 katechetovi nebo na faru v Zábřeze. Prosíme rodiče o omluvení dětí ze školní výuky v pátek 5.6.2009. (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.) V případě deštivého počasí je zajištěn náhradní program výletu.
Katecheté zábřežského děkanátu
PROSBA – KUSOVÉ HAŠENÉ VÁPNO Z HASÍCÍ JÁMY.
Pro opravy malby v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí potřebujeme sehnat určité množství kusového, uleženého, 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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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.

OHLASY:
OCENĚNÍ ZASLOUŽILÝCH FARNÍKŮ V RÁMCI DIECÉZNÍ POUTI KE
SV. SARKANDROVI. V sobotu 9. května 2009 v 10.00 hod. byly v katedrále
sv. Václava v Olomouci odměněny paní
Marie Hýblová z Václavova a paní Pavla
Žváčková z Krumpachu v Zábřeze. Oběma ještě jednou srdečně blahopřejeme,
děkujeme za jejich obětavou službu a přejeme hodně Božích milostí do dalších let.
DUŠE V POHYBU ANEB DIVADLO LIDÍ S HANDICAPEM. Dne 10.5.2009 se
uživatelé Oázy (denní centrum Charity Zábřeh pro lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním) měli možnost zúčastnit „Duše v pohybu“, což je každoroční
divadelní akce konaná v olomouckém Moravském divadle. Tato akce se letos uskutečnila již po třetí a vystoupili zde také herci a zpěváci Oázy se svým divadelním představením „Jak král hledal poklad…“. Nácvik divadla trval necelé čtyři měsíce a celé
představení je postaveno na vlastní tvorbě uživatelů. Na počátku byly hrány dramatické hry, různé improvizace, následovala volba postavy, kterou by si každý chtěl zahrát; na závěr byly dány hlavy dohromady a tvořili až vytvořili malý divadelní příběh.
Podobný průběh mělo i vytváření a nácvik hudby k příběhu, ve kterém se můžete
setkat s čertem, Krakonošem, dr. Hruškou, jeho sestřičkou, Honzou a samozřejmě
s panem králem.
Po celý pohádkový příběh si herci v roli postav pokládali otázku: „Co je pro mne
v životě nejdůležitější?“
Mgr. Dagmar Stodůlková – vedoucí Oázy

Ohlášky
V sobotu 6. června přijmou svátost manželství
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Jan Minarčík z Hutiska-Solance a Alena Šenkyříková ze Zábřeha
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VSTOUPIL NA NEBESA A SEDÍ NA PRAVICI BOŽÍ
Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici“ (Mk 16,19). Kristovo tělo bylo oslaveno hned v okamžiku jeho zmrtvýchvstání, jak
to dokazují nové nadpřirozené vlastnosti, jež má jeho tělo od té
doby trvale. Avšak během čtyřiceti dní, kdy s učedníky důvěrně jí
a pije a učí je o království, zůstává jeho sláva ještě zahalena vnějšími rysy obyčejného lidství. Poslední Ježíšovo zjevení končí nezvratným vstupem jeho lidství do božské slávy, symbolizované oblakem a nebem, kde od té doby sedí po Boží pravici. Katechismus
Čtyřicátý den po zmrtvýchvstání Ježíše Krista slavíme
v církvi svátek jeho nanebevstoupení. Čtyřicet dní chodil Pán po zemi, stýkal se svými
nejbližšími, zvláště s apoštoly, učil je o Božím království, a tak kladl poslední základní
kameny k dobudování svého království na zemi – církve svaté.
Nanebevstoupení zůstává úzce spojeno se sestoupením z nebe, které se uskutečnilo vtělením. Pouze ten, který vyšel od Otce, se může k Otci navrátit, Kristus. Proto
lidstvo ponechané svým přirozeným silám nemá přístup k „Otcovu domu“, jak to zdůrazňuje sv. Jan, přístup 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.
„Já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (J 12.32). Vyzdvižení na
kříž znamená a ohlašuje vyvýšení nanebevstoupení a je jeho počátkem. V nebi vykonává Kristus své kněžství bez přestání „proto je schopen přinést navždy spásu těm,
kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval“ (Žid
7,25)
Kristus teď sedí po pravici Otce, znamená také zahájení Mesiášovy vlády a splněné vidění proroka Daniela o Synu člověka: Od věčného Boha „byla mu dána vladařská
moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho
vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno“ (Dan
7,14).
Ještě jednou, na konci věků, přijde Ježíš viditelně na tento svět a dovrší konečné
vítězství Boží svým příchodem a posledním soudem. Nepřijde jako malé dítě, třesoucí se zimou v betlémské jeskyni, vítán jen anděly a chudými pastýři. Přijde jako slavný a mocný král, který bude soudit všechno lidstvo a vyřkne poslední soud – pro jedny věčné zavržení, pro druhé vstup do Boží slávy a blaženosti. I když mnoho lidí, a to
i mnoho našich přátel tuto pravdu popírá, přece se z rukou Božích nevymknou.
Ve chvíli poslední nebudeme toužit po jiném, než po nebi a blaženém spočinutí
v Boží náruči, které je posledním a nejvyšším životním cílem. K tomuto nejdůležitějšímu a důstojnost člověka povznášejícímu završení života si nevystačíme svými přirozenými silami. Jako Ježíš vyzval při svém odchodu apoštoly a své věrné, aby očekávali
jim slíbeného Ducha svatého, tak i nás církev vyzývá k tomu, abychom si od slavnosti Nanebevstoupení do slavnosti Seslání Ducha svatého modlitbou k Duchu svatému
vyprošovali sílu jít statečně a věrně k výše vzpomenutému cíli našeho života. K tomu
nám pomáhá i novéna, devítidenní pobožnosti k Duchu svatému. Modleme se tak, jak
P. Antonín Pospíšil
se před sesláním modlili první apoštolé spolu s Pannou Marií.
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HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Barsabáš– Sk 1,15 (květen 4. část)
V době velikonoční se během mše svaté čte čtení z knihy Skutky apoštolů. Tato kniha začíná událostí Ježíšova nanebevstoupení
a pokračuje sesláním Ducha svatého o Letnicích a rozmachem prvotní církve. V síle Ducha svatého apoštolé hlásají všem lidem Kristovo vzkříšení. Po smrti zrádce Jidáše a nanebevstoupení uvažovali
apoštolé nad tím, že je třeba doplnit volné místo, aby jich bylo opět
12. Navrhli dva, kteří se jim zdáli nejvhodnější, Barsabáše a Matěje. Pak se modlili a losovali, který z nich se má stát apoštolem. Los
padl na Matěje. Barsabáš zůstal s apoštoly a pomáhal jim.
Zúčastnil se také prvního sněmu v Jeruzalémě a pak se rozhodl pomáhat na misiích. Barsabáš těšil, povzbuzoval a posiloval ve víře.
Po nějaké době se vrátil do Jeruzaléma.
Barsabáš pro nás může být příkladem v tom, že i když jej los nevybral, on se nenaštval na apoštoly, neurazil se, ale zůstal s nimi a pomáhal jim. Také my bychom se neměli urazit, když všechno není podle našich představ,
když nevyhrajeme nějakou soutěž, nebo neprosadíme svůj názor. A Barsabáš se nejen
neurazil, ale dokonce jel do cizího města utěšovat druhé, kterým bylo ukřivděno.
1. Do kterého města byl Barsabáš vyslaný po Jeruzalémském sněmu?
a) Antiochie; b) Tarzu; c) Říma
2. Koho měl na této cestě doprovázet?
a) Petra; b) Pavla; c) Jakuba
3. Kolik se jich dohromady vydalo na tuto cestu?
a) 2; b) 3; c) 4
***
POUŤ KE SV. STANISLAVOVI DO HYNČINY. V sobotu 6.
června oslavíme při mši svaté v 17 hod. svatého Stanislava, kterému je kostel zasvěcen a který je patronem obce Hynčina (sv.
Stanislav letos připadl na Bílou sobotu, a proto budeme slavit až
nyní). Slavnou mši svatou bude sloužit novokněz olomoucké arcidiecéze P. Stanislav Zatloukal. Po mši svaté, při které můžeme
získat plnomocné odpustky, nám P. Stanislav udělí novokněžské požehnání. Abychom se mohli této slavnosti zúčastnit v hojném počtu, budou vypraveny dva autobusy. První autobus pojede z Králík se zastávkami Červená Voda, Štíty, Jedlí, Svébohov,
Václavov, Kosov a Hoštejn. Druhý autobus pojede ze Zábřeha se zastávkami: Rájec,
Zvole, Jestřebí, Pobučí, Krchleby, Javoří, Maletín, Dlouhá Ves a Křižanov.
Přihlásit se můžete u svých duchovních správců, nejpozději do čtvrtka 4. června.
Pojďme vytvořit společenství při oltáři a na přímluvu sv. Stanislava vyprošovat duchovní obnovu bývalých Sudet.
MY SE PRÁCE NEBOJÍME – POZVÁNÍ OTCE RADOMÍRA ŠIDLEJE.
Letos opět do Partutovic zvu kluky od 13 do 18let, kteří se nebojí trochy práce a mají
i chuť si na pár dnů vyjet na kole, a to v termínu 12.-18. července. Přihlášky email či
mobil.
(mobil 731 626 515, mail farka@home.mitranet.cz)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. května: Červená Voda 1.356; domov důchodců sv. Zdislavy 150;
Mlýnický Dvůr 170; Moravský Karlov 260; Jakubovice 435; Písařov 722 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
Na pouť ke sv. Zdislavě do domova důchodců v Červené Vodě můžete putovat v sobotu 30. května. Mše sv. začíná ve 14.30 hodin.
Nabídka křesťanských táborů pro děti od 6 do 15 let na prázdniny – Malá Antiochia
je na internetových stránkách: mala.antiochia.cz a na nástěnkách.
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.: 737 869 214
nebo 731621254.
Marie Kubitová

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V sobotu 30.5. v Postřelmově budou od 8.00 modlitby a mše sv. ke cti Ducha Svatého.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 30. května budou v Lesnici v 11 hod. sezdáni
slečna Miroslava Štopplová a pan Jaroslav Havlík.
Novomanželům gratulujeme a přejeme stálou Boží pomoc a ochranu.

FARNÍ FOTBAL V LESNICI se koná na hřišti v sobotu 13. června 2009.
- pro kluky a holky z farností či sborů – i nehrající budou mít možnost
posedět a poklábosit
- hry pro malé budou odpoledne od 14 hod. – startovné se nevybírá,
hráči si hradí jídlo a pití
- přihlášky do 7. června 2009! – na místě bude zorganizováno též utkání pro děti.
Kontakt: Miloslav Bartoš, 789 01 Lesnice 1, tel. 737 249 306, milosbartos@quick.cz
CHVALTE PÁNA... LOUTNOU, KYTAROU .... A RADOSTNOU KOPANOU!

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 17. května: Mohelnice 4.236; Úsov 519; Studená Loučka 355 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara
INFORMACE: V úterý 26. 5. 2009 se ve 14.00 hod. koná na faře pravidelné setkání seniorů.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 17. května: Tatenice 940; Lubník 730 (dary opravu kostela 50 + 10+ 10 tisíc); Hoštejn 2.900; Kosov 2.420 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
DĚKUJI schole z Kosova za krásný doprovod liturgie při poutní mši svaté k Janu Nepomuckému.
P. Jaroslav Přibyl
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

OŠKUBANÁ SLEPICE. Filip Neri (1515-1595) byl chytrý svatý.
Jednou chtěl odnaučit jednu ženu roznášení pomluv o lidech.
Poprosil ji, aby mu na trhu koupila slepici a hned na zpáteční
cestě ji oškubala. Byl právě větrný den, a když se žena se slepicí objevila u Filipa, pochválil ji a dodal: „A teď tu slepici tady
nechte a doneste mi to peří!“ „Ale to je přece nemožné!“ zvolala žena. „Vítr je rozvál do všech stran.“ Filip Neri na ni vážně
pohlédl a řekl: „A právě tak nemožné je napravit vaše pomlouvání.“ ( Liturgickou památku na sv. Filipa Neriho slavíme 26.
května )
PUTOVÁNÍ ZA TVARŮŽKEM. KČT Loštice Vás srdečně zve na oblíbenou akci
„Putování za loštickým tvarůžkem“. Registrace nadšenců tohoto věhlasného pochodu je v sobotu 30.5. od 7.00 na fotbalovém hřišti v Lošticích. Vezměte si vhodnou
obuv, svačinu, kamarády a v srdci lásku k Boží přírodě a vyrazte s námi pěšky nebo
na kole. Přejeme všem nohy bez puchýřů, osvěžení na těle i duchu!
Loštický misijní tým koná ve farnosti Holešov misie. Je to poslední akce tohoto
druhu před letními prázdninami. Misie začínají v pátek 22.5. a vyvrcholí na Boží hod
svatodušní v neděli 31.5. Prosíme o vzpomínku v modlitbách za misionáře a farnost
Holešov. Děkujeme!
V neděli 31. května vás zveme do Mitrovic. Výroční mše sv. s požehnáním restaurované sochy sv. Jana Křtitele, bude v 17 hod. Účinkují JIŘINKY z Moravičan.
vŘKF Loštice vás zve na jednodenní poutní zájezd do Cvilína u Krnova. Navštívíme
kostel Sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, kde bude sloužena mše svatá a Uhlířský vrch u Bruntálu s nově opravenou Křížovou cestou z r. 2008. Odjezd bude 6.6.
(sobota) v 6.30 hod. z Nám. Míru v Lošticích, z Moravičan 6.40 od Dělnického domu.
Po dohodě jsou možná i jiná nástupní místa. Cena za osobu je 200 Kč, dítě 100 Kč.
Zájemci, prosím, přihlaste se co nejdříve u p. Ryšavého na tel. čísle 605 963 392.
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. května: Štíty 2.180, Cotkytle 2.240; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
FARNOST KLÁŠTEREC. Replika Klášterecké madony bude vystavena při nedělní
mši svaté v neděli 24. května 2009. Sbírky, věnované na zhotovení repliky vynesly
celkovou částku 16.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. Pastorační rada farnosti
FARNOST SVÉBOHOV. Pastorační rada farnosti se sejde ve čtvrtek 28. května v 19
hod. na obecním úřadě.
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TUTO NEDĚLI VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA TV NOE
SBÍRKA z neděle 24. května: Zábřeh 10.270; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500; Klášterec 15.900
(na repliku Klášterecké madony); Vyšehoří 1.330; Zvole 4.400 Kč Dary: Zábřeh – na návštěvu Svatého otce 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

TATO NEDĚLE JE ZASVĚCENA MODLITBÁM ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
Modlitba pro tento den: Ó nejsvětější Panno, matko vtěleného Slova i matko naše, v Še-šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá
čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes
prosit za ochranu. Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po
cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmonického soužití
mezi všemi občany. Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla
své „ano“, svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně
ses na něm podílela a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou
duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát
po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít.Od tohoto
okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého
Syna Ježíše ve víře přijímají a rozhodují se jej následovat tím, že
na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi
s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby
i v nejtemnějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.
Naše Paní ze Še-šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě
před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Še-šan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu
s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována. Matko Číny i celé
Asie, oroduj za nás nyní i na věky.
Amen. Benedikt XVI.

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 31. KVĚTNA JE SBÍRKA 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. I když naše církevní školy neslouží dětem ze
všech farností, přece myslím, že z nich máme užitek všichni v diecézi. Jak?
To si uvědomuji, když v dopisech katechumenů nebo biřmovanců čtu, že na církevní škole
poznali Boha, nebo budoucí bohoslovci tam našli povolání ke kněžské službě.
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 2 387 825,- Kč. Předem děkuji všem, kteří přispějí příští neděli. Sám Bůh
ať vám mnohonásobně odplatí a provází vás svým požehnání.
arcibiskup Jan
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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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