F

21. 3. 2010
Ročník XVII., číslo 11
PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

IN ORMACE
A
R
N
Í

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry
a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
1: Iz 43,16-21
2: Flp 3,8-14
Ev. Jan 8,1-11
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

Ježíš se vzpřímil a řekl jí:
„Ženo, kam se poděli?
Nikdo tě neodsoudil?“
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš řekl:
„Ani já tě neodsuzuji.
Jdi a od nynějška už nehřeš!“
Jan 8,10-11
1

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ve čtvrtek 25. března
Slavnost má původ na Východě, kde se v tento den – 9 měsíců před Vánocemi, slavila už kolem r. 550. Do římské liturgie ji s některými dalšími mariánskými svátky zavedl papež Sergius I. ke konci VII. století.
(687-701).
MŠE SVATÉ: Zábřeh: 9.40 a 17.30 hod.; Klášterec 18.00; Jedlí 16.00 hod.,
KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Zveme všechny mladé, snoubence i manžele na Kurz přirozeného plánování rodičovství (PPR). Začneme tuto neděli 21. března 2010 v 14.30 hod. v Katolickém
domě v Zábřeze. Účast na první lekci je bezplatná a otevřená široké veřejnosti.
Těší se Sittovi 583 411 115.
SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude ve středu 24. března. Společnou
mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
SCHŮZE MÍSTNÍ ORGANIZACE. Všechny, kdo se zajímají o současnost a vyhlídky města Zábřeha, srdečně zveme na členskou schůzi
místní organizace KDU-ČSL, která se koná v sobotu 27.3.2010 v 15.30
hod. v Katolickém domě.
Za výbor RNDr. František John, Ph.D.
NA ZELENÝ ČTVRTEK 1. dubna 2010 bude v olomoucké katedrále koncelebrovaná mše
svatá, při které budou posvěceny oleje. Při této mši svaté, kterou celebruje arcibiskup se
svými kněžími, veřejně obnoví své kněžské závazky. Zvu mládež a zvláště ministranty k
účasti na této slavnostní mši svaté. Nahlaste se do úterý 31. března na mobil: 739 245 986
nebo mail: r.malac@seznam.cz.
P. Radek Maláč, kaplan
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, vás zve na povídání a projekci KŘESŤANSKÉ PAMÁTKY VÝCHODNÍ GRUZIE Michala Řoutila a spol.,
které se uskuteční v pondělí 19. dubna v 18.00 v Katolickém domě, Sušilova 38,
v Zábřeze.
Jana Nováková
OREL
* Orel – župa Stojanova zve všechny své členy a příznivce na ŽUPNÍ SJEZD, který se uskuteční v neděli 21. března ve 14.30 hod. v Katolickém domě Zábřeh.
Jana Kubíčková
* Orel jednota Zábřeh vás zve v sobotu 15. května na pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Odjezd v 5 hod. z Valové
* V neděli 11. dubna 2010 pořádáme pouť na Horu Matky Boží v Králíkách. Odjezd ve
13 hod. z Valové, cena 100 Kč.
* Po dvou měsíční odmlce pojedeme do Koclířova v sobotu 5. června. Téma přednášky
Jan Maria Vianney, patron kněží
Na všechny akce se můžete hlásit na tel 583414512 – Ludmila Korgerová
FARNOST KLÁŠTEREC. Čtvrtek 25. března je adoračním dnem farnosti Klášterec.
Výstav Nejsvětější svátosti bude od 15 hod., mše svatá v 18 hod.
P. František Eliáš
FARNOST SVÉBOHOV. Senioři se sejdou v pondělí 22. března v klubovně.
Marie Šanovcová
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RUČNÍ OPISOVÁNÍ BIBLE
Zdravím Vás všechny a rád bych vás před Velikonocemi vtáhl do biblických témat. Mohl by to být zajímavý počin, opsat Písma svatá - celou Bibli ručně, tak jak ji naši předkové opisovali až do vynálezu
knihtisku. Taky bude zajímavé, kolik to vezme času,
když ji budeme opisovat jen prostým psaním.
Hledám nadšence napříč myšlenkovými proudy
v Zábřeze a okolí, kteří by byli ochotni nést záruku
nad opisem jednotlivých knih Nového Zákona, bude-li dost zájemců, i Starého Zákona.
Knih NZ je, jak jistě víte, 27: 4 evangelia, Skutky apoštolů, 13 listů apoštola Pavla, list Židům, list Jakubův, 2 listy Petrovy, 3 listy Janovy, list Judův, Zjevení Janovo čili Apokalypsa. Bude
se tedy opisovat na různých až 27 místech v Zábřeze.
Začneme opisovat na Květnou neděli, tedy týden před Velikonocemi. Opisování by se mohlo uzavřít týden po Vzkříšení, kdy uvěřil i apoštol Tomáš.
Na faře v Zábřeze budou k dispozici papíry formátu A3 a každá skupina si vyzvedne potřebný počet papírů. Ruční opisy bych nechal jednoduchým způsobem svázat v tiskárně, opisovalo
by se na jednu stranu formátu A3.
Tam, kde bude místo pro opisování jednotlivých knih, by mohla být i malá biblická výstavka biblických překladů, map, drobných reálií ze Svaté země např. fotografie a leporela biblických
míst, biblické slovníky,vůně mirhy, nardu,.... fantazii se meze nekladou. Mohu s tím pomoci.
Opisovat je možno z různých překladů, jde jen o to, aby celá kniha (list) byla opsána z jednoho
překladu.
Jako první se přihlásilo Muzeum ve věži – zvoníci, kteří s návštěvníky muzea opíší „Skutky
apoštolů“. Na Charitě v Zábřeze se bude opisovat „List Římanům“. Na II. ZŠ v Zábřeze budou
opisovat „Evangelium podle Marka“. Texty méně rozsáhlé mohou opsat i jednotlivci nebo malá
společenství.Ruční opisy mohou být psány jak písmem dětským, těžkou rukou, stejně tak i uměleckou formou. Tím podstatným bude zkušenost s opisováním a úskalími, která opisovači Písem
svatých museli v minulosti zvládat (opisováním vznikají chyby).
Opisování Písma svatého zakončíme setkáním skupin „opisovačů“ a výstavou opsaných textů. Účast na setkání přislíbil docent Petr Chalupa Th.D., který vyučuje biblickou teologii na
CMTF v Olomouci a je spolupřekladatelem Bible do současného jazyka.
Herečka MgA. Martina Pavlíková bude z našich opisů-rukopisů recitovat biblické úryvky.
P. František Eliáš, farář a děkan v Zábřeze 731 626 500

KATOLICKÝ DŮM
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 zajímavostí. Dámy a děti si
mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků.
Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky či košíčky. Zajímavou možností bude ochutnávka maďarského mešního vína z oblasti
Tokaje. Známé melodie k poslechu i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14
hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 4. dubna do Katolického domu.
Na setkání s Vámi se těší Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ A POKÁNÍ, ODPUSTKY.
Podstatnou částí pokání je vyznání hříchů knězi. Je nezbyté, aby kajícníci vyznali ve zpovědi všechny své smrtelné hříchy,
kterých si jsou po pečlivém zpytování svědomí vědomi a také
jejich počet. Ale i zdánlivě lehký hřích se může stát těžkým
podle okolností. Je rozdíl vzít něco na ulici a něco jiného krást
v kostele nebo okrást chudáka.
Podle církevního přikázání je každý věřící, jakmile dospěl
užívání rozumu, povinen alespoň jedenkrát za rok upřímně vyznat své těžké hříchy. Dnes se upustilo od podmínky, že se tak
má stát v době velikonoční.
Kdo vlastní vinou nevyznal ve zpovědi těžký hřích, zpovídá
se neplatně a dopouští se nového těžkého hříchu, svatokrádeže. Jestliže někdo zapomněl vyznat těžký hřích, zpovídá se platně, může i přistoupit ke svatému přijímání a nemusí jít hned ke
zpovědi, jakmile si to uvědomí. Ale až půjde příště ke zpovědi, je povinen se ze zapomenutého těžkého hříchu vyzpovídat, pokud si nato ovšem ještě vzpomene.
Z hříchů lehkých se nemusí zpovídat (i když je to velmi užitečné) neboť je Bůh odpouští i mimo svátost smíření. Nemá-li kdo těžký hřích a jde ke svaté zpovědi, stačí říci jen jeden
malý (lehký) hřích a zpověď je platná.
Existuje také zpověď generální. Tou je opakování několika platných svatých zpovědí dřívějších. Zpověď životní je opakování všech dřívějších zpovědí. Generální, případně i životní
je opakování všech zpovědí dřívějších. Generální, případně i životní zpověď je nezbytně nutná pro toho, kdo měl několik neplatných zpovědí (při kterých nevyznal těžké hříchy).
Ve zpovědi se máme vyjadřovat upřímně, určitě, slušně a pro zpovědníka slyšitelně. Když
si v něčem ohledně hříchů nejsme jistí, je třeba se zeptat zpovědníka. Když je někdo nemocen
a půjde k lékaři, musí mu upřímně říci, na cosi ztěžuje, aby ho lékař mohl správně léčit.
Po svaté zpovědi musíme vykonat uložené POKÁNÍ – přesně tak, jak bylo uloženo, a to
co nejdříve. Dostiučinění – pokání je vykonání modliteb a dobrých skutků, které uložil zpovědník. Kněz ukládá pokání, aby kajícník aspoň částečně odčinil a napravil své hříchy modlitbou a dobrými skutky.
Kdo chce vykonat uložené pokání, ale pak z nedbalosti je nevykonal, vyzpovídal se sice
platně, ale dopouští se nového hříchu, z čehož je třeba se zpovídat. Kdo by však předem nechtěl vykonat uložené pokání, zpovídal by se také platně, ale dopustil by se tím těžkého hříchu – svatokrádeže. Je dobré přidat si něco k uloženému pokání. Čím více si ukládám za pokání, tím více časných trestů Božích se nám odpouští.
Ve svaté zpovědi se odpouštějí všechny hříchy těžké a též věčné tresty za tyto hříchy (jinak bychom měli tresty věčné vytrpět v pekle). Odpouští se nám i část trestů časných – které
bychom měli vytrpět zde na zemi nebo v očistci – podle míry naší upřímnosti a svého dobrovolného pokání.
Důležitým účinkem svaté zpovědi je smíření s Bohem, s církví, ale i se svými bližními, o což se máme upřímně snažit.
Protože hříšník se ve svátosti pokání vydává milosrdnému soudu Boha, předjímá jistým způsobem soud, jemuž bude podroben na konci pozemského života. Vždyť právě nyní,
v tomto životě, je nám nabízena příležitost volit mezi životem a smrtí, a jen cestou obrácení
můžeme vstoupit do království, z něhož nás každý těžký hřích vylučuje.
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Tím, že se hříšník obrátil ke Kristu prostřednictvím pokání a víry, přejde ze smrti do života a nepodléhá soudu.
Co jsou ODPUSTKY? Zde je mnoho neznalosti. Předně odpustky neodpouštějí hříchy,
to se děje ve svaté zpovědi. Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za
hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za
určitých podmínek zásahem církve, která jako služebnice používá pokladu, který vytvořil Ježíš Kristus svým záslužným životem, utrpením a smrtí (ale také svatí a spravedliví) a z tohoto
pokladu věřícím rozděluje. Odpustek je částečný nebo plnomocný, podle toho, zda částečně
nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým
nebo zesnulým.
Podmínky k získání plnomocných odpustků: 1. svatá zpověď, 2. svaté přijímání, 3. modlitba na úmysl svatého otce (postačí Otčenáš, Zdrávas), 4. určitý dobrý skutek.
Kdy možno získat odpustky neplnomocné? Ten, kdo zbožně uctí kříž, modlí se růženec,
nosí medailonek, navštíví hřbitov, určitý kostel... Dříve se neplnomocné odpustky uváděly
časovým termínem za určité dobré skutky, například 30 dní, 1 měsíc, 1 rok, 7 roků... To znamenalo, že věřící či kajícník za určitý svůj dobrý skutek získá tolik milostí a odpuštění časných trestů, jako v prvotní církvi kajícník, který určitý úkon musel dělat 30 dní, rok, 7 roků...
Dnes toto časové datování je zrušeno.
Odpustky jsou štědré dary naší matky církve, která je rozdává ze vzpomenutého pokladu.
Proto bychom je měli vděčně přijímat a bohatě užívat. Vždyť se jedná o stav nejenom našeho
pozemského života, ale také věčného.
P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – Sv. Klement Maria Hofbauer

3. část
Klement Maria Hofbauer začal s radostí studovat teologii. Nejprve ve Vídni a potom v Římě. V Římě také vstoupil do řádu redemptoristů. Pater Hofbauer se svým kamarádem, také redemptoristou, byli
vyslání do Polska, do Varšavy. Hofbauer ve Varšavě nakonec prožil
dvacet let. Když sem přišel, nikdo jej neměl rád, protože byl cizinec.
On se ale nezalekl. Do kostela na mše nikdo nechtěl chodit, proto
on sám vyšel do města a každý den kázal na náměstích. Když se vracel, viděl, že je ve městě spousta malých dětí, o které se nikdo nestará a které, pokud si něco neukradnou, na ulicích umírají hlady. Pater
vzal tyto děti na faru a aby měli co jíst, chodil každý večer žebrat do
ulic. Stalo se, že se na jednoho muže obrátil s prosbou o jídlo pro děti
a ten muž mu plivl do obličeje. Pater Hofbauer klidně odpověděl: „To
bylo pro mne. Teď mi dejte také něco pro mé chudé děti.“ Ten muž se
zastyděl a dal mu mnoho peněz. Hofbauer však věděl, že jídlo k životu nestačí, že se děti musí také vychovávat a vzdělávat. Proto založil
školu pro chudé děti. Postupem času získával spolupracovníky a jeho
kostel se začal zaplňovat lidmi z celé Varšavy. Se svými spolubratry několik hodin denně
v kostele zpovídali a sloužili mše svaté.
Hofbauer se dokázal rozdělit o všechno jídlo i střechu nad hlavou s těmi, kdo jeho pomoc
potřebovali. Vždy je dobré rozdělit se s druhými o to, co mám. Třeba i o malou čokoládu. Uvidíš,
že tím uděláš radost někomu druhému, ale i sobě. Budeš se podobat prvním křesťanům, kteří se
o všechno dělili. Proto jim bylo spolu velmi dobře a všichni se divili, proč se mají tak rádi a také
se chtěli stát křesťany.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. března: Červená Voda 1.590; domov důchodců sv. Zdislavy 305; Mlýnický Dvůr 410; Jakubovice 300; Písařov 653 Kč.
Dary: Červená Voda 1.000; Písařov (na oltář) 500 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
* ZMĚNA MŠE SVATÉ: V Písařově nebude mše sv. v pondělí 22. března, ale vyjímečně
až v úterý 23. března v 16 hodin.
* PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ i s cizím zpovědníkem můžete slavit
v sobotu 27. března v Červené Vodě od 8 – 9 hodin, v Písařově od 9.30 – 10.30 hodin
a v Jakubovicích od 10.45 – 11.15 hodin.
* SENIOŘI ČERVENÁ VODA vás srdečně zvou na pouť do Křtin, Sloupu a Vranova. Dne 27. 4. 2010 odjezd v 7.30 z Králík, cena 200 Kč. Přihlášky na 737 869 214 nebo
465 626 049.
P. Pavel Vágner

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

SVĚTICE ZE ŠVÉDSKA. Za dávných dob nás Švédové trápili svými dobyvatelskými válkami. Nemusíme cestovat do Čenstochové, kde si švédská vojska v roce 1655 u Matky Boží „vylámala zuby“. Moravičany v létech
1665 – 1669, kdy se v provalily válečné pohromy se Švédy, byly také ušetřeny. Dovolím si skromně připsat ochranu našeho regionu nejen statečnosti
předků, ale taky sv. KATEŘINĚ ŠVÉDSKÉ (liturgickou památku slaví sv.
církev 24. března).
* POZVÁNKA. Setkání mladých bude v Lošticích v pátek 26. 3. Začínáme pobožností
Křížové cesty v 16. 30 (účinkují Jiřinky z Moravičan), mše sv. V 17 hod. a pak setkání na
faře.
* BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 24.3. v pensionu na Hradské ulici v 9 hod. Moderuje Ondřej Bernard Jurečka.
* Zveme Vás na POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY spojenou s výšlapem do jarní Doubravy. Startujeme u kostela sv. Jiří v Moravičanech v neděli 21.3. ve 14.00 hod. Přijďte načerpat ze setkání s trpícím Kristem životodárnou sílu a vyhnat paní zimu z lidských srdcí
i z regionu...
P. Pavel Kavec CM ( www.farnostlostice.cz )

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. března: Štíty 2.270; Cotkytle 600; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
* KŘÍŽOVÉ CESTY. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech v neděli 21. března
ve 14.30 povede pobožnost křížové cesty František Frank.
V Horních Studénkách v kostele sv. Linharta bude křížová cesta v neděli 21. března po
mši svaté a povedou ji děti
* SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI: ve Štítech v pátek 26. března od 16 hod.,
v Horních Studénkách na Květnou neděli 28. března od 13.30 hod. P. Stanislav Suchánek
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. března: Mohelnice 4.301; Úsov 847; Studená Loučka 390 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
V úterý 23.3. ve 14:00 hod se koná na faře v Mohelnici pravidelné setkání seniorů.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

* ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV bude v neděli 28.
března. Modlíme se za naši arcidiecézi, za naši farnost i za své potřeby.
*

MŠE SVATÁ A MODLITBY K DUCHU SVATÉMU budou v Postřel-

mově mimořádně v úterý od 16.30 hodin.
*

BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově ve středu od 19.00 hodin.

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI:
* V POSTŘELMOVĚ: v pátek 26.3. od 16.00, bude zpovídat cizí zpovědník P. S. Suchánek
a v pondělí 29.3. bude sv. zpověď od 15.00 hodin.
* V Lesnici bude sv. zpověď ve středu 24. 3. od 16 hod. a v Leštině ve středu 31. 3. od 16 hod.
* V Chromči se bude zpovídat ve čtvrtek 25.3. od 16 hodin.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 14. března: Lubník 560; Tatenice 1.270; Hoštejn 1.200; Kosov 1.470 Kč.
Pán Bůh zaplať
P. Jaroslav Přibyl

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE,
KDY: 26. - 27.3.2010, KDE: KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
Začínáme v pátek mší svatou v 17.30 v kostele sv. Bartoloměje! Po ní následuje adorace
zaměřená na vnitřní uzdravení, pak se přesuneme do Katolického domu, kde bude po večeři
z vlastních zásob následovat večer plný skvělých her.
V sobotu se můžeš těšit na příjemný duchovní program, kterým nás bude mimo jiné
provázet vojenský kaplan P. Jaroslav Kníchal! Nebudou chybět ty nejakčnější hry (bitva dvou
hradů). S sebou: buchtu nebo jakékoli vlastní zásoby k večeři, propisku, šátek, hrnek, oblečení do lesa, pro ty, kteří budou přespávat karimatku a spacák a 50 Kč.
Srdečně tebe a tvé kamarády zvou zábřežští animátoři!
MŠE KE CTI SVATÉHO HUBERTA V BRNĚ. Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu
Vás srdečně zve na mši sv. ke cti svatého Huberta v rámci Světové výstavy vývoje myslivosti a lovu Brno 2010. Mše bude sloužena 24. března 2010 v 17:30 hod. v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně-Petrově.
Hlavním celebrantem Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Při mši sv. zazní Svatohubertské ordinárium v podání mužského pěveckého sboru Řádu svatého Huberta ze Zábřeha – vedoucí souboru Mgr. Karol Ozorovský, doprovod ke mši svaté – Trubači Zábřeh.
„Svatohubertské ordinárium“ pro Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu složil František Macek, MgA. Při mši sv. bude provedena „Svatohubertská mše In B“ autorů Petra Vacka
a Josefa Selementa rovněž v podání zábřežského sboru.
Pavel S. Bartoš EOSH
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SBÍRKY Z NEDĚLE 14. března: Zábřeh 10.540; Jedlí 1.750; Svébohov 1.700; Klášterec
1.330; Zvole 3.390; Vyšehoří 620 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 6.100; na potřeby farnosti 1.000; na Haiti 2.200 Kč; Zvole – na potřeby farnosti 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZMĚNA ČASU. Na Květnou neděli 28. března začíná letní čas. Změny začátku mší svatých: Zábřeh v pátek v 18.00, Rovensko v sobotu (s nedělní platností) v 17.30.
P. František Eliáš

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ
OD NEDĚLE 21. - 28. 3. 2010
Modlitba za mládež:
Pane Ježíši Kriste, s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš jim
dar Ducha Svatého. Prosíme tě, pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si jej vážili a prožívali ho v radosti. Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se
falešných nadějí, aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé
vůle. Dej jim schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry,
která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a najdou bohatství věčného života. Amen.
Panno Maria, prosíme tě, nauč mladé lidi dělat všechno, co jim tvůj Syn řekne.
Zdrávas Maria...
Milí farníci a přátelé!
Koncem minulého roku jsem Vás informoval o tom, co se nám podařilo udělat na kostele sv.
Barbory. A protože pomaličku přichází jaro, začneme hned po Velikonocích uskutečňovat opravy, které jsme si v rámci našich finančních možností naplánovali na letošní rok.
Nejdříve dokončíme opravu kůru – zábradlí a podhled, pak namontujeme opravenou železnou
mříž pod věží. Jako hlavní akce bude postavení nové sakristie a přebudování bývalé sakristie na
sociální a technickou místnost. Potom bude následovat vymalování kostela a obnova venkovních nátěrů fasády. Po restaurování pískovcového ostění nasadíme nové dveře k hlavnímu a bočnímu vchodu. Tím by skončily hrubé práce. Pokud budeme mít ještě peníze, zaplatíme restaurování obrazu sv. Barbory a dvou velkých andělů a oltáře. Smlouva
o restaurování je podepsána s akademickou malířkou a restaurátorkou paní Trisuljakovou ze Seničky na Hané.
Občanské sdružení má ke konci února finanční hotovost ve výši
660.000 Kč. Krajský úřad slíbil 500.000 Kč a z ministerstva kultury
očekáváme částku 150.000 až 200.000 Kč.
Vyúčtování všech akcí v roce 2009 bude uveřejněno na nástěnce v kostele. Rozpočet na letošní práce je vyšší než 1,5 milionu, proto prosíme
všechny občany a sponzory o pomoc nejen modlitbou, brigádnickou
prací, ale i finančně. Předem „Pán Bůh zaplať“.
Dr. Alois Frank, člen výboru
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.
8

