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SLAVNOST DUCHA SVATÉHO
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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu
a společenství věřících provázej působením své milosti
jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 104 Sešli
1: Sk 2,1-11

svého ducha, Pane, a obnov tvář země!
2: Gal 5,16-25

Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.
Přijď se svými dary zas,
otče chudých, mezi nás,
přijď nám srdce potěšit...
Zchladlým srdcím oheň dej,
z lhostejnosti pomáhej,
odveď ze scestí a chraň.
Veď nás k ctnostem, nauč nás
dobrem naplňovat čas,
svými dary pomoz všem.
Uč nás, jak si zasloužit
šťastnou smrt. A dej nám žít
věčnou radost před Bohem.

Zpěv před evangeliem
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Ev. Jan 15,26-27; 16,12-15

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 1. června
Památka sv. Justina, mučedníka
Středa
3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Pátek
5. června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Neděle
7. června
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
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
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 5. června je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření
v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout od 16.30 hod.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ těch, kteří přijali letos svátost biřmování bude na faře v Zábřeze v pátek
5. června po večerních bohoslužbách, asi v 19 hod.
P. František Eliáš
POUŤ KE SV. STANISLAVOVI DO HYNČINY. V sobotu 6. června oslavíme při
mši svaté v 17 hod. svatého Stanislava, kterému je kostel zasvěcen. Slavnou mši svatou
bude sloužit novokněz 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 v 15.15 hod. a zastaví v Červené Vodě, ze Štítů v 15.40, zastaví v Horních
Studénkách, z Jedlí v 16.00, zastaví ve Svébohově, Václavově, Kosově a z Hoštejna odjede v 16.20 hod. Druhý autobus pojede ze Zábřeha v 15.30 hod. se zastávkami: Rájec,
Zvole, Jestřebí, Pobučí, Krchleby, Javoří, Maletín, Dlouhá Ves a Křižanov. Jízdné: Červená Voda a Štíty 100 Kč; Jedlí, Svébohov, Václavov 80 Kč; Kosov, Hoštejn, 40 Kč; Zábřeh
a ostatní 50 Kč. 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.
P. Jindřich Peřina
MODLITBA ZA FARNOSTI. Velikonoční svíce paškál symbolizuje vzkříšeného Krista,
jehož světlo rozráží temnoty smrti. Rozžíná a žehná se při velikonoční vigilii. Bývá umístěna v blízkosti oltáře a hoří během všech liturgií ve velikonoční době a pak po celý rok
při udělování křtu a při pohřbech. V letošním roce se skoro sedmdesát dobrovolníků
modlilo po celou velikonoční dobu (od neděle Zmrtvýchvstání do neděle seslání Ducha
svatého) za 98 farností, ve kterých se rozžínaly paškály vyrobené v chráněné dílně Palonín. Prostřednictvím modlitby získáváme mnoho milostí pro druhé i pro sebe. Děkuji
všem dobrovolníkům, kteří byli v modlitbě spojeni s těmito farnostmi, a přeji, ať jim radost z doby velikonoční trvá po celý rok.
Markéta Horáková, Charita Zábřeh

2

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Ve farnosti Zvole bude první svaté přijímání tuto neděli 31. května o slavnosti Seslání Ducha svatého.
V neděli 7. června při mši svaté v 8.30 přijmou poprvé eucharistického
Pána Ježíše děti ze Zábřeha a okolí.
Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím
v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Jan 6,54-56
LPP. Zveme všechny příznivce i oponenty přirozeného plánování
rodičovství (PPR), jednotlivce, manželské i snoubenecké páry v neděli 7. června ve 14.30 hod. do Katolického domu v Zábřeze. Začínáme
kurz PPR a tato první lekce je zcela nezávazná a otevřená široké veřejnosti. Těší se Sittovi tel. 583 411 115

PROSBA: OPRAVA KOSTELA SV. MIKULÁŠE V MALETÍNĚ - STAVBA LEŠENÍ
V letošním roce se nám z „Programu rozvoje venkova“ podařilo získat ﬁnanční prostředky na opravu kostela v Maletíně. Provedeno bude statické zajištění kleneb, výměna oken, restaurování dveří, restaurování stropu a celková oprava vnějšího pláště kostela. Celá akce bude zajištěna dodavatelsky, ale přesto se v rámci ušetření ﬁnančních
prostředků neobejdeme bez pomoci dobrovolníků. Asi
největší dobrovolnická akce bude postavení a po skončení prací zase rozebrání lešení. Se stavbou lešení (uvnitř
kostela) začínáme v úterý 2.6.2009 v 16.00 hodin. Prosím
touto cestou všechny ochotné lidi, kteří by nám při této
práci mohli v příštím týdnu pomoci, aby se přihlásili na
faře v Zábřeze nebo na mém telefonu – 731 626 549 (nejlépe do úterý).
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH NABÍZÍ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
JEDNODENNÍ VÝLETY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
úterý
středa
pátek
sobota
pondělí
středa
pátek
sobota
pondělí
středa
pátek
sobota

7. července
8. července
10. července
11. července
13. července
15. července
17. července
18. července
17. srpna
19. srpna
21. srpna
22. srpna

- Babiččino údolí – zámek Ratibořice
- Písečná – jeskyně na Špičáku, Jeseník
- Brno – hrad Špilberk, kasematy
- Praha – Zoologická zahrada, plavba lodí po Vltavě
- Moravský kras – Punkevní jeskyně, propast Macocha
- Pálavské vrchy, zámek Mikulov
- Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně – exkurze
- Trosky – nejznámější dominanta Českého ráje
- Štramberská trúba, jeskyně Šipka
- Lednice – zámek, Minaret
- Kroměříž – zámek, Květná zahrada
- Český ráj – Malá skála, rozhledna Kopanina, hrad Frýdštejn

Informace o ceně jednotlivých výletů, o odjezdech a příjezdech apod. možno získat na telefonu 732 552 732 – paní HEDRICHOVÁ
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BOŽÍ LID, TĚLO KRISTOVO
Církev je Boží lid Nového zákona, nové smlouvy, společenství křesťanů. Svatý Pavel deﬁnuje církev jako „tělo Kristovo“ (Kol 1,24; Ef 1,23).
Církev má čtyři vlastnosti: jednotu, svatost, všeobecnost
(katolicitu) a apoštolskost.
Slavnostně tyto vlastnosti vyhlašuje v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry (Krédu).
Církev se zrodila o Letnicích a od té doby se její povaha a funkce díky působení Ducha svatého nezměnila. Církev jako Kristovo Tělo je i pojítkem mezi živými a mrtvými
všech dob, mezi svatými v nebi, dušemi v očistci a všemi,
kdo žijí jako křesťané kdekoli na zemi.
Biblické symboly Církve jsou: ovčinec neboli místo, kde jsou
shromážděny ovce. Kristus je dobrý pastýř, který „zná své
ovce, vede je, živí, chrání a dává za ně svůj život.“ Jiným
symbolem je Boží pole (vinice), kde vinným kmenem je Kristus a věřící jsou ratolestmi.
Kmen dává plodnost větvím. Ratolest, která ztratí spojení s kmenem, hyne. Symbolem
Církve je i Boží stavba, živý, svatý chrám, kde úhelným kamenem je Ježíš, její zakladatel.
On působí, že celá stavba drží pevně.
Je několik dalších deﬁnicí Církve. Jako nejstručnější, ale obsahem plná je tato: Je to
sbor věřících, které Bůh vyvolil a povolal k věčné spáse. Je viditelnou společností, založenou Kristem, královstvím Božím, zde na zemi řízeným apoštolskou autoritou.
Církev je Ježíš Kristus, ale Ježíš Kristus rozšířený a sdělený. Na otázku svých soudců, co
je Církev, odpověděla sv. Jana z Arku: „Myslím, že Kristus a Církev jsou jedno.“ V encyklice
„Mystici corporis“ píše Pius XII: „V církvi je třeba spatřovat samého Krista. Neboť Kristus
žije ve své Církvi, skrze Církev učí, vládne a posvěcuje.“ Církev je tedy duchovní a mystické tělo Kristovo a plnost Krista v tom smyslu, že je jeho pokračováním a uskutečňováním.
Kristus, který zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, spojuje v sobě skrze Ducha
svatého intimně – důvěrně všechny věřící. Díky tomuto spojení s Kristem, které je nejtěsnější v eucharistii, jsou věřící mezi sebou spojeni v lásce a vytvářejí jediné tělo, Církev.
Každý, kdo není slepý ve věcech víry, ví dobře, že mezi Kristem a námi není ani osobní totožnost ani jednota přirozenosti a že tedy nejsme a nemůžeme být fyzickým a hmotným tělem, jehož hlavou je Kristus. Ale přitom je Kristus a Církev ústrojná jednota. Církev
je Kristus a věřící. Kristus bez věřících je pouhý Syn Boží. Věřící bez Krista jsou jen náboženská společnost. Kristus a Církev je plnost, neboť úkol věřících je připravit se dokonale
k dílu služby – k budování Kristova těla, „aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby
- k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího,
a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. (Ef 4,13)
Kristus je Hlava, Církev žije z něho, v něm a pro něho. Kristus a Církev tvoří „celého
Krista“ (sv. Augustin). „Hlava a údy jsou takřka jedna mystická osoba“ (sv. Tomáš Akvinský). Církev nelze odlučovat od Krista. Kristus je její zakladatel. Dal jí pravdu, milost a svátosti, stále Církev oživuje a posvěcuje, stará se o náš růst, k němu jsme přivtělováni. Svátostným nezrušitelným znamením nabýváme účast na jeho kněžství. Církev náleží Kristu,
protože se za ni vydal na smrt kříže.
Nikdo neprožil lépe skutečnost, že Církev je společenství věřících v Kristu než sv. Pavel. Soptě hrozbami a nelekaje se ani vraždy učedníků Páně, byl před branami Damašku
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ozářen světlem z nebe a slyšel hlas: „Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?“ A na otázku:
„Kdo jsi, Pane?“ slyšel odpověď: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.“ (Sk 9,1-5)
V té době už Ježíš na zemi nebyl, a přece řekl Pavlovi: „Ty mne pronásleduješ.“ To znamená, že ten, kdo pronásleduje Církev, pronásleduje Krista tedy i dnes. Kdo pronásleduje
údy, pronásleduje hlavu. Tuto skutečnost vyjadřuje Pavel ve svých dopisech jednak, jak už
bylo řečeno jako „tělo“. Druhým jeho znázorněním vztahu Krista k Církvi je obraz snoubeneckého vztahu.
Církev Kristova se také nazývá Kristovou nevěstou. Sám Pán se označuje za „ženicha“
(Mk 2,19), který miluje svou Církev a spojil se s ní věčnou smlouvou. Vydal se sám za
ni, aby ji očistil svou krví, „posvětil“ (Ef 5,26) a učinil z ní plodnou matku všech Božích
dětí. Zatímco výraz „tělo“ ozřejmuje jednotu „hlavy a údů“, výraz „ženich“ vyjadřuje odlišnost obou v osobním vztahu. Niternost, naprostou oddanost a nerozlučnost spojení Krista s Církví, ale i pouto nesmírné lásky Kristovy k nám lidem, vyjadřuje sv. Pavel snubním
symbolem. Z toho vyplývá, že Církev, jako choť Kristova, je matkou věřících. A to neznamená pouze, že Církev své dítky jako matka opatruje a vychovává. To znamená také, že
tak jako matka dává dítěti život přirozený, tak Církev uděluje svým dítkám život nadpřirozený, rodí je k životu věčnému ve svátosti křtu, posiluje a utvrzuje je ve svátosti biřmování
a živí je Tělem a Krví Páně v eucharistii, která je svátostí církevní jednoty a lásky věřících.
A dále to znamená, že Církev jako pravá matka své dítky nejen rodí a živí, nýbrž také poučuje a uchovává, dbá pořádku a kázně, vyžaduje poslušnost, napomíná, varuje a není-li
dbáno její lásky, i trestá, ale trestá, protože miluje.
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Ananiáš a Saﬁra
Křesťanů stále přibývalo a přibývalo. Mnozí majetní lidé prodávali svůj majetek a peníze dávali apoštolům na jejich práci nebo
pro chudé. Všichni z křesťanského společenství je chválili za to,
že se dokázali svého bohatství zříct a věnovat je na podporu šíření evangelia.
Ananiáš a Saﬁra patřili také mezi ty majetné, kteří uvěřili v Ježíše.
Chtěli jednat stejně jako ostatní nově pokřtění, ale současně měli
velmi rádi svoje peníze. Jejich láska k penězům nakonec převážila, a proto se domluvili, že část peněz získaných z prodeje majetku
věnují apoštolům a část si nechají. Apoštolům ale řeknou, že dávají vše. Apoštolé prohlédli jejich podvod a když Ananiáš přišel,
jejich mluvčí ho pokáral. Řekl mu, že jim přece nemusel nic dávat, nebo měl říct pravdu. Tímto podvodem totiž nepodvedl pouze je, ale samotného Boha.
Když Ananiáš uslyšel tato slova, padl k zemi mrtev. Za chvíli přišla k apoštolům Saﬁra, ale
ani ona neřekla apoštolům pravdu. Proto i ona byla potrestána a padla mrtvá k zemi.
Bůh chce, abychom dělali dobro, ale zároveň si přeje, abychom se pro něj rozhodli svobodně.
Bůh je nepotrestal takovým krutým trestem za jejich malou štědrost, ale za to, že se snažili oklamat Pána Boha. Bůh je ale vševědoucí a nemohou mu uniknout ani naše vnitřní,
tajné plány. Zůstávejme pravdiví k sobě, k druhým i k Bohu, přestože budeme odhalovat
své slabosti. Jedině pravda nás může vést k zdokonalení.
Kdo byli Ananiáš a Saﬁra?
a) manželé; b) sourozenci; c) kamarádi
Co bylo špatné na jejich chování?
a) dali málo peněz; b) lhali; c) neměli nikoho rádi
12. Kdo je pokáral za jejich špatné jednání? a) apoštolové; b) Petr; c) Pavel
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. května na TV Noe: Červená Voda 3.874; domov důchodců sv. Zdislavy
1.191; Mlýnický Dvůr 290; Moravský Karlov 545 (celkem za farnost 5.900); Jakubovice 750;
Písařov 1.079 Kč. Dar: Písařov (na opravu oltáře) 10.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 1. června v Písařově na faře v 18 hodin, v Červené
Vodě ve středu 3. června v 19.30 hodin na faře.
POUŤ U SVATÉ TROJICE bude v neděli 7. června. Mše svaté jsou v 9.00, 11.00 a ve 14
hodin.
PŘIHLÁŠKY DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ NA VÝLET NA VŘESOVU STUDÁNKU, který
se uskuteční v pátek 5. června, odevzdejte panu faráři do pondělí 1. června.
ZÁJEMCI O BROŽURKU K PAPEŽSKÉ NÁVŠTĚVĚ U NÁS, napište se na arch papíru! Cena 30 Kč.
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 731
621 254.
Marie Kubitová

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 3.6. v Postřelmově na faře od 19.30 hod. Všichni
jsou zváni.
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST v Postřelmově o první sobotě v červnu bude od 8 hod.
JE PRVNÍ PÁTEK V ČERVNU, tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření bude
v Lesnici od 16.30, v Chromči od 17.00, v Postřelmově od 15.00 hodin.
O PRVNÍ NEDĚLI 7. 6. je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.166
Kč), na opravy fary v Chromči (minule 2.370 Kč), v Sudkově (minule 1.220 Kč).
Sbírka na papežskou návštěvu: Postřelmov 4.959 Kč, Chromeč 3.100 Kč, Sudkov 1.290 Kč,
Lesnice 2.086 Kč, Dlouhomilov 3.602 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost P. Vladimír Jahn
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

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 24. května na TV Noe: Mohelnice 7.654; Úsov 2.081; Studená Loučka
1.665 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara
Mateřské a rodinné centrum OVEČKA Vás zve každý čtvrtek od 9.15 hod. na faru v Mohelnici.Program na červen:
11.6. mladé manželství a výchova malých dětí - Marková Hana
18.6. kukuřičné ﬁgurky pro kluky i pro holky - Petříková Kristýna (vlastní nůž, nůžky, igelit, špejle) - 25.6. klub se zmrzlinou
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

BOŽÍ JMÉNO. Biskup při své návštěvě farnosti se ptá malé holčičky: „Jak se jmenuješ?“
„Markétka,“ odpověděla rozechvěle holčička. „Tak mi pověz, Markétko, co říkáme, když
děláme znamení kříže?“ „Říkáme.... říkáme, ve jménu Otce i Syna i ...Maminky!“ odpovědělo s úsměvem děvče. I taková, může být deﬁnice Ducha svatého. Ježíš ho konečně nazývá
Utěšitelem a Přímluvcem. Tedy tím, kdo je neustále přítomen, aby mohl bránit své učedníky a vytáhnout je z nepříjemností. Je to ten, kdo připomíná, uzdravuje a povzbuzuje...
PRO ÚSMĚV. Papež Jan XXIII. chtěl navštívit nemocného kněze v římské nemocnici Sv.
Ducha. Sestra na vrátnici stiskla bzučák, vpustila ho dovnitř a úprkem běžela pro představenou. Ta byla celá rozrušená. Tak vysokou a vzácnou návštěvu v nemocnici Sv. Ducha ještě neměli... Chtěla se hned představit a řekla: „Jsem představená Sv. Ducha.“ Papež se zazubil a řekl: „Tak daleko jsem to ještě nedotáhl. Jsem jen zástupce Ježíše Krista.“
Výroční mše svatá v Doubravici bude na Slavnost Nejsvětější Trojice v neděli 7. června
ve 14 hod.
Sbírka z neděle 24. května - na TV Noe: Loštice 8.333, Moravičany 14.087 Kč.
Děkuji, jste perfektní! Ať Vám odplatí Pán!
A děkuji také všem, kteří přijetím a zvládnutím různých služeb v liturgii, úklidu a zdobení chrámu sv. Jiří pomohli ke zdárnému průběhu udělování svátosti biřmování v Moravičanech v sobotu 23. května. Biřmovancům hodně optimismu z prožívání víry!
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. května na TV NOE: Štíty 2.180, Cotkytle 1.100; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 24. května a TV NOE: Tatenice 1.070; Lubník 1.020; Hoštejn 1.900; Kosov
550 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl

Farníci Rájce, Zvole, Lukavice a Vlachova, děkují misionářům (Mgr. Klement Kuzma, Ph.D. Lubomír Řehák, Tomáš Fránka, MgA. Adam Paskuda a Marián Paĺo), kteří farníkům umožnili každodenní účast na ranních chválách, májových pobožnostech a mších svatých. Děkujeme také za
návštěvy ve školách, rodinách, promítání cestopisů a mnoho jiného... Misijní skupina zahájila
program 17. 5. koncertem OREMUS AVE MARIA a zakončila 23.5. sobotním sportovním dopolednem - plným her a radostí a společnou modlitbou k Panně Marii a Pánu Ježíši za duchovně
prožitý týden.

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás 6. června zve za obvyklých podmínek na 1. mariánskou sobotu v Koclířově. Hlavním hostem bude P. Elias Wella.
Hlásit se můžete na tel. 583 414 512 nebo přímo u paní L. Korgerové
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
SBÍRKA z neděle 24. května na TV NOE: Zábřeh 14.840; Jedlí 4.100; Svébohov 3.000; Klášterec 2.620; Zvole 6.060 Kč. Dary: Zábřeh – na TV NOE 2.000; na Haiti 6.000 Kč; Zvole –
na Haiti 2.000; z májových pobožností v Rájci 605 Kč na opravy farního kostela.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PETR VÁŇA V ZÁBŘEZE. Akademický sochař Petr Váňa, autor obětního stolu v Zábřeze, interiéru presbytáře v Hoštejně a také v Drozdově, kde dokončuje práci na svatostánku, v úterý 2. června v 19 hod.,
v Katolickém domě, představí průřez svými uměleckými aktivitami.
Zvláště to bude o pokračování prací na obnově Mariánského sloupu
pro Staroměstské náměstí v Praze.
DOBRÁ ZPRÁVA OD PETRA VÁNI. Podařilo se nám ujít malý krůček po cestě na Staroměstské náměstí spolu s Pannou Marií: sestavili
jsme spolu s bratrem u boromejek sloup z Indie spolu se soklem z Itálie. Je to úžasné vidět pohromadě těch patnáct tun pískovce pro Mariánský sloup, po době několika let úsilí, naskládaných na sobě do výše
10 ti metrů. A také jsem si víc než kdy jindy uvědomil, že to není naše
síla, která dala kámen dohromady. Díky, Bože, že nás na tomto putování držíš.
Zdraví sochař Petr Váňa
Více na http://marianskysloup.info/index.php?cat=pages&id=9;
nebo také v Katolickém týdeníku číslo 19 z 5. května, kde je celá zadní strana věnována akademickému sochaři Petru Váňovi a jeho práci
na obnově sochy i sloupu ze Staroměstského náměstí.
Letos to bude 90 let, kdy ze Staroměstského náměstí zmizel Mariánský sloup. Krátce po převratu
28. října 1918 se 3. listopadu vydal dav pod vedením Franty Sauera zničit historickou památku.
Dav si myslel, že sloup je symbolem nadvlády habsburského dvora nad Čechy, a tak nebyl problém
přesvědčit spoustu nevzdělaných lidí, aby památku zničili. Dnes je Mariánský sloup živým tématem. Je možné o něm hovořit jako o projektu budoucnosti, protože Společnost pro obnovu Mariánského sloupu v Praze už podniká kroky k tomu, aby byl pomník opět postaven. Sochař Petr Váňa se
svými kamarády zdarma vybudoval už velkou
část pomníku. Sám říká, že není problém docílit přesné podoby sloupu, jak dokladuje třeba i
korespondence s úřady, kterou vedl sochař a
restaurátor Jan Bradna. O obnovu sochy se už
pokoušeli lidé v roce 1938, jejich snahy přervala válka a v době budování socialismu asi nebyla žádná vůle o znovupostavení byť jen diskutovat. V dnešní době se nejen diskutuje, ale
Mariánský sloup je z velké části hotov. podle
„Portálu hlavního města Prahy“
Připravuje Moravskoslezská křesťanská
akademie ve spolupráci s Katolickým domem
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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