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Ročník XVII., číslo 12
KVĚTNÁ NEDĚLE
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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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

ŽALM 22
1: Iz 50,4-7
2: Flp 2,6-11
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Požehnaný,
který přichází
jako král
ve jménu Páně.
Lk 19,38
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Ev. Lk 23,1-9.11.13-21.24-47

OD KVĚTNÉ NEDĚLE DO VZKŘÍŠENÍ
ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE PŘED VELIKONOCEMI. Muže, kteří
jsou ochotni pomoci s úklidem (čistění soch a jiné náročné práce „ve výškách“) žádáme
o pomoc na pondělí 29. března po mši svaté. Přesný čas si domluvíte s panem Václavem
Kupkou. Ženy žádáme o pomoc na úterý 30. března od 8 hod.
Ludmila Korgerová 583 414 512
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY. Ve středu 31. března budou v kostele sv. Bartoloměje od 9
hod. zpovídat lazaristé z Loštic.
(Během dopoledne bude před kostelem s širokou knižní
nabídkou, včetně novinek, prodejce křesťanské literatury Josef Novák).
P. František Eliáš
Ve Svébohově můžete svátost smíření přijmout ve středu
31. března od 17 do 18 hod.
V Jedlí ve čtvrtek 1. dubna od 15 do 16 hod. P. R. Maláč
NA ZELENÝ ČTVRTEK 1. dubna 2010 bude v 9.30 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 30. března na mobil:
739 245 986 nebo mail: R.Malac@seznam.cz.
P. Radek Maláč, kaplan
OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY NEPŘETRŽITĚ bude v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k zamyšlení,
k projevení vděčnosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím, do
archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin.
P. František Eliáš

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek 1. dubna: Jedlí 16.00; Klášterec 16.00; Zábřeh 18.00, Svébohov 18.00, Zvole 18.00 hod.
Velký pátek 2. dubna: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod., velkopáteční obřady v 18 hod., Jedlí v 16; Klášterec 16.00 ; Svébohov 18.00 hod., Zvole 18.00
Bílá sobota 3. dubna: děkanský kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze otevřen k adoraci nepřetržitě
Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie 3. dubna: Jedlí 19.00; Zábřeh 21.00; Svébohov
21.30 hod.; Zvole 20 hod.
Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie nad ránem v neděli: Klášterec v 5.30 hod
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna (ve dne):
Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Maletín 15.30; Zvole 10.15 hod.
Velikonoční pondělí 5. dubna: bohoslužby jako v neděli – v Zábřeze není večerní mše
svatá! Zvole 8.00 hod., Hynčina 15 hod.
P. František Eliáš
Ať plody Kristova umučení jsou zdrojem milostí pro náš život a slavné Kristovo vzkříšení ať
je naší nadějí, že i my jednou vstaneme k životu věčnému. Radostné prožití Velikonoc přejí
P. František Eliáš a P. Radek Maláč
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FARNÍ MUZEUM NABÍDNE PSANÍ BIBLE A EXKURZI DO
HISTORIE ZVONAŘSTVÍ. Výstava o historii zvonařství a ruční
psaní Bible. Taková je nabídka Farního muzea Zábřeh na velikonoční svátky. V letošním roce zahájí Farní muzeum sezonu neobvyklou
akcí. Na Květnou neděli, která připadá na 28. března, si budou moci
jeho návštěvníci vyzkoušet práci starých rukopisců. Muzeum se totiž zapojí do projektu „Ruční psaní Bible“, který bude ve velikonočním období probíhat na různých místech Zábřehu. Muzeum bude
otevřeno od 8 do 11 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin.
O velikonoční neděli otevře Farní muzeum putovní fotografickou výstavu Památky
zvonařství. Výstavu, která ilustruje na příkladu významných zvonů olomoucké arcidiecéze dějiny zvonařského řemesla od středověku po současnost, připravil kampanolog olomouckého arcibiskupství Dr. František John. Věž kostela bude otevřena 4. dubna 8.00–
8.30 a 9.30–12.00 a na velikonoční pondělí 5. dubna 8.00–8.30 a 9.30–10.00 hod.
Petr Krňávek
POSTNÍ KRABIČKY, do kterých jste v rodinách během postu „spořili“ pro potřebné můžete přinést do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze 11.
dubna, v neděli Božího milosrdenství. Nezapomeňte, že na dně krabičky můžete zaškrtnutím určit způsob, jakým bude s vaším postním
dárkem naloženo.
Markéta Horáková pastorační asistentka Charity Zábřeh
11. dubna NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II.
v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské –
30. dubna 2000. Svátek Božího milosrdenství připadá na
druhou neděli velikonoční právě proto, že se o ní čte evangelium sv. Jana o ustanovení svátosti smíření. Tato neděle je tedy především poděkováním za tuto svátostnou instituci. Je to den velké amnestie pro všechny, zvláště pro
hříšníky. „V tento den,“ řekl Pán Ježíš sv. Faustyně, „jsou
otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;
ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“
Na Velký pátek začíná modlitba novény k Božímu milosrdenství. Novénu k soukromé
modlitbě si můžete vyzvednout ve farní kanceláři v Zábřeze.
* 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 dvouměsíční odmlce pojedeme do Koclířova v sobotu 5. června. Téma přednášky
Jan Maria Vianney, patron kněží.
Na všechny akce se můžete hlásit na tel 583 414 512 – Ludmila Korgerová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – KVĚTNÁ NEDĚLE
Šestá neděle postní má v římském misále název: „KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ“. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi,
které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství
a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt
(četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom,
co tento den charakterizuje: v památce Kristova slavného
vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje
se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není
jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň
ten, který vstal z mrtvých.
Homilie po evangeliu při průvodu.
Slyšeli jsme evangelní zprávu apoštola Lukáše o slavném vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma jako krále. A nejen
slyšeli, ale svým skromným průvodem s ratolestmi v ruce
i napodobili. A v nitru naší duše vyvstala otázka, proč tam Ježíš tak slavnostně vjel jako král
a dokonce na oslátku, které bylo dopravním prostředkem izraelských králů.
I když se Ježíš vždycky vyhýbal snahám lidu provolat ho králem, přesto podrobně připravuje svůj mesiášský vstup do města „svého předka Davida“ (Lk 1,32). Je pozdravován jako Davidův syn, ten, který přináší spásu („Hosanna“ znamená: „Nuže, spas!“, „Dej nám spásu!“). A nyní
„král slávy“ (Ž 24,7-10) vjíždí do svého města na oslátku: „Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu“ (Ž 118,26).
Věděl, že než uplyne pět dní, bude vystaven tvrdé zkoušce, na jejímž konci bude jeho potupná a bolestná smrt na kříži. Ale nyní jeho věrní a zvláště apoštolé, kteří pro něho budou i trpět,
museli vědět, že je opravdu král, že třeba mu věřit i v nejtemnější hodině jeho života. Apoštolé
i jeho věrní si mají uvědomit, že i v životě lidí bývá Květná neděle a Velký pátek často velmi blízko sebe, stejně jako Hosana a Ukřižuj!
Homilie po pašijích.
Liturgie Květné neděle nás vede k závěru života Pána Ježíše. Kristovo tříleté putování Svatou zemí bude zakončeno poutí do Jeruzaléma. Tam Ježíš dokoná své vykupitelské dílo krvavou
obětí. Léta chodil jako Božský učitel a jako divotvůrce a budil úžas zástupů. Když jej nasytil několika chleby a rybami, chtěli jej dokonce provolat králem – a on to odmítl. Když se však naposledy ubíral do Jeruzaléma a zbožný lid projevoval nadšení, přijal královský hold.
O Květné neděli se vydal do rukou rozjásaného davu, o Velkém pátku pak do rukou hříšníků
a katanů jako Boží Beránek, který snímá hříchy světa, i jich samých. Při vjezdu Ježíšově byla zem
zasypána ratolestmi a květy, o Velkém pátku kanuly na cestu od domu Pilátova až na Kalvárii
krůpěje nejdrahocennější krve Kristovy.
To vše se stalo dávno – už před dvěma tisíci lety. Ježíš však žije ve světe dál, a proto stále
znovu někde a v některých lidských srdcích prožívá bolestné „Ukřižuj!“ Drama Ježíšova života je
stále stejné, jen kulisy a herci se mění. Jedni jsou statečným Janem, jiní ustrašeným Petrem, další
zrádným Jidášem a mnoho jiných, kteří když nemohou jinak, aspoň si do Ježíše a církve kopnou
a volají „Ukřižuj“. Takový je člověk.
Po skončení 2. Světové války byla v Londýně velká oslava, při které vzdávali hold zvláště
ministerskému předsedovi Churchillovi, který měl velký podíl na vítězném průběhu války a záchraně Anglie. Někdo se ho ptal, zda ho ta oslava těší. A Churchill odpověděl: „Těší mne, ale
kdyby mne zítra věšeli, tak zde bude dvakrát tolik jásajícího davu.“ A měl pravdu.
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Neuplynuly ani tři měsíce a v červnu 1945 konzervativní strana a Churchill jako její vůdce prohráli všeobecné volby a z Postupimské konference musel
odejít. Byl to realista, možná si vzpomněl na případ Ježíše Krista. Dnes Hosana
a zítra Ukřižuj!
Stále stejně důležitou otázkou i dnes pro nás je: „Čím je pro mne Kristus?“
„Co mu svým životem provolávám? Hosana, nebe Ukřižuj?“ „Jakou úlohu či
význam mu dávám ve svém životě?“ Ježíš nás miloval až do krajnosti, až k smrti kříže, aby nás pozvedl z času a země k výšinám věčné radosti, stálého Aleluja.
Když nám Pán přikázal, abychom ho následovali, nebylo to proto, že naši službu potřeboval, ale proto, aby nám dal spásu. Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse,
jako jít za světlem znamená mít účast na světle (srv. Jan 8,12).
Pokorný Král, přinášející pokoj a záchranu, stojí u dveří každého z nás a klepe. Nechce obtěžovat, nechce se násilně vnucovat, respektuje svobodu lidského srdce, naší vůle. Kdo pro nás
a pro naši spásu vzal na sebe kříž, chce svobodné rozhodnutí, chce odpověď oddané lásky. Protože kříž, znamení smrti a potupy, se jeho obětí stal znamením lásky, která se rozdává bez výhrady. Ano, Kristus se nabízí, ale nevnucuje. Jeho pravda jde po celé věky dál svou cestou, ale
důsledky za její opomenutí si musí každý člověk přičítat sám sobě.
A konečně: Květná neděle je tedy výzvou pro každého z nás. Každého věřícího, ale i nevěřícího. Máme následovat Krista nejen ve chvílích, kdy je oslavován, ale máme se s ním ztotožnit
i v bolesti, neuznání, utrpení, smrti. Zde nám mohou být příkladem zástupy světců, mučedníků,
umírajících pro Krista. Potom s Ježíšem také vstaneme slavně z mrtvých, abychom žili věčně.
Amen
P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – Sv. Klement Maria Hofbauer,

4. část
Ve svém stáří se Hofbauer opět dostal do Vídně. Stal se zde zpovědníkem u sester v klášteře.
Za čas k němu začalo chodit ke svátosti smíření čím dál víc lidí z celé Vídně. Byli to děti i dospělí, chudí i bohatí, obyčejní i vzdělaní. Všichni si starého a zbožného řeholníka oblíbili. S dětmi si
hrál a vydával pro ně časopis, s dospělými si povídal. Večer a někdy i v noci chodíval k nemocným lidem, aby je rozveselil a přinesl jim to, co zrovna potřebovali. Často byl zván na setkání se
slavnými umělci a spisovateli, nebo i mezi šlechtu. Někteří lidé jej však přímo nesnášeli a snažili
se ho vyhnat z města i ze země. Dokonce k němu poslali policii s oznámením, že má odejít. Když
se o tom dozvěděl císař František, rozzlobil se, protože si stařičkého otce Hofbauera vážil a věděl, že je moudrý a zbožný. Hofbauer ve městě zůstal a jako dar mu dal císař povolení k tomu,
že do Rakouska může přivést řád redemptoristů a zakládat pro
ně kláštery.
Otec Hofbauer velmi rád uděloval svátost smíření, protože věděl, jak je pro lidi osvobozující. Při svátosti smíření se člověk setkává s Pánem Ježíšem. Vyzná mu své hříchy a prosí jej o odpuštění. Pán Ježíš mu skrze slova kněze odpouští, tím očišťuje jeho duši
a zároveň jej posiluje v konání dobra.
Představte si, že každý hřích znamená těžký kámen, který si
nesete v batohu. Když už jich máte hodně, jde se vám špatně a brzy
se unavíte. Při svátosti smíření tento batoh dáváte Pánu Ježíši a on
všechny kameny promění ve vodu, které když se napijete, posílí vás
na další cestě. Nebojte se přicházet ke svátosti smíření, která nás
osvobozuje a dává novou odvahu i radost do dalších dní.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 21. března: Červená Voda 1.580; domov důchodců sv. Zdislavy 317; Mlýnický Dvůr 360; Jakubovice 347 (na sv. Josefa 215); Písařov 820. Dar: na oltář Písařov 3.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
VELIKONOČNÍ OBŘADY:
Zelený čtvrtek + bdění v „Getsemanské zahradě“: Písařov 16.00; Červená
Voda 18.00 hod.
Velký pátek: Písařov 16.00 (křížová cesta v 15.15 hod.); Červená Voda 18.00
(7.00 modlitba se čtením + zpívané ranní chvály; křížová cesta ve 12 hod.)
Bílá sobota: Písařov 18.30 (11.00-18.30 hod. bdění u Božího hrobu); Červená Voda 22.00 (7.00 modlitba se čtením + zpívané ranní chvály; 10.00-22.00 bdění u Božího hrobu)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – žehnání pokrmů: Jakubovice 7.15; Červená Voda 9.00
Pondělí velikonoční: Jakubovice 7.15; Červená Voda 9.00; Písařov 10.45 hod.
NÁCVIK MINISTRANTŮ na obřady Svatého týdne bude na Velký pátek a Bílou sobotu v Červené Vodě v 8.30 a v Písařově v 10 hod.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 29. března v 17.30 hodin u Pávků
a v Červené Vodě ve středu 31. března v 18.15 hodin na faře.
Pokojné a radostné prožití Svatého týdne i velikonočních svátků Vám přeje P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 21. března: Mohelnice 4.323; Úsov 622; Studená Loučka 253 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY: Zelený čtvrtek: Mohelnice 18.00; Velký pátek: Mohelnice 17.00; Bílá sobota – vigilie: Mohelnice 20.30. Neděle Zmrtvýchvstání: Mohelnice 9.30;
Studená Loučka 11.15; Úsov 8.00 hod. Velikonoční pondělí: Mohelnice 9.30; Studená Loučka 11.15; Úsov 8.00 hod.
Požehnané Velikonoce v síle Kristova vítězství přeje všem P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Na Velký pátek začíná modlitba novény k Božímu milosrdenství, která vyvrcholí v neděli Božího milosrdenství, druhou neděli velikonoční.
Svatá zpověď bude v pondělí 29.3. v Postřelmově od 15.00 hodin a mše sv. v 18.00, v úterý 30.3. v Hrabišíně od 16.00, ve středu 31.3. v Leštině od 16 hod. a mše sv. v 17 hod.
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
Zelený čtvrtek - Chromeč 16.30, Postřelmov 18.00, Lesnice 18.00 hodin.
Velký pátek - Lesnice 16.30, Postřelmov 18.30, Dlouhomilov 18.00 hodin.
Bílá sobota - Lesnice 18.00, Postřelmov 20.00 hodin.
Neděle zmrtvýchvstání - Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, Dlouhomilov 11.00
Pondělí velikonoční - Postřelmov 9.30, Sudkov 11.00, Hrabišín 11.00 hodin.
Neděle je první v měsíci, bude však mimořádná sbírka na kněžský seminář. Minule se vybralo na opravy v Lesnici 2299 Kč, v Chromči 2150 Kč, v Sudkově 1100 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
Požehnané Velikonoce všem vyprošuje P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

PRAVDIVÉ POSELSTVÍ VELIKONOC: KRISTUS VSTAL! Prostá
a pravdivá věta, která více než 2000 let zní z úst křesťanů. Je to věta nabitá radostí, světlem a budoucností. Věta vítězství. Žijeme ve světě, který
je plný všelijakých názorů a protikladných náboženských představ, třeba
o převtělování, o novém koloběhu života, který se musí odčinit převtělením. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně nám ale ukazuje jedinečnost a neopakovatelnost života, odhaluje smysl smrti, která je tak bolestná. Právě zmrtvýchvstáním Krista se pro člověka změnila smrt v přechod do věčného
života. Nechejme se proto o letošních Velikonocích oslovit svědectvím těch, kteří zmrtvýchvstalého Pána viděli na vlastní oči, rozmlouvali a stolovali s ním, dotýkali se ho...
PROGRAM SVATÉHO TÝDNE: Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře: Moravičany
16.30, Loštice 18.00; Velký pátek – Den smrti Páně: Moravičany 16.30, Loštice 18.00, Bílá
sobota – Velikonoční vigílie: Moravičany 16.00, Loštice 18.00;
Boží hod velikonoční: Moravičany 8.00 , Loštice 9.30, Pavlov 11.00 hod.
Velikonoční pondělí: Moravičany 8.00, Loštice 9.30, Palonín 11.00 hod.
Požehnané Velikonoce L.P. 2010 Vám všem vyprošují misionáři z Loštic!
(více o nás na www.farnostlostice.cz)
P. Pavel Kavec CM

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 21. března: Lubník 690; Tatenice 1.130; Hoštejn 3.450; Kosov 520 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
OBŘADY VELIKONOC: Zelený čtvrtek: Lubník 16.00; Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15
Velký pátek: Lubník 16.00; Tatenice 17.30; Hoštejn 19.15
Bílá sobota – vigilie: Hoštejn 19.00; Lubník 21.00; Tatenice 6.00 (v neděli ráno)
Neděle Zmrtvýchvstání: Hoštejn 8.30; Lubník 10.00; Koruna 12.30 hod.
Velikonoční pondělí: Kosov 7.00; Hoštejn 8.00; Lubník 10.00; Tatenice 11.00 hod.
Radost z Kristova vzkříšení a požehnané Velikonoce Vám vyprošuje P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. března: Štíty 1.470; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Zelený čtvrtek: Štíty 17.30; Horní Studénky 19.00; Cotkytle 16.00; Heroltice 19.30 hod.
Velký pátek: Štíty 17.30; Horní Studénky 19.00; Cotkytle 16.00; Heroltice 19.30 hod.
Bílá sobota: Štíty 21; Horní Studénky 19.00; Heroltice 22.30 hod.
Boží hod velikonoční: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.
Pondělí velikonoční: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.
Ať nám všem vzejde z Kristova vzkříšení nová síla a radost a obnoví naši víru, naději
a lásku.
P. Stanislav Suchánek
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SBÍRKY Z NEDĚLE 21. března: Zábřeh 10.150; Jedlí 1.700; Svébohov 1.800; Klášterec
2.600; Zvole 3.680; Postřelmůvek 420 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 6.000, na kostel sv. Barbory (DPP Hněvkov) 300, na kostel sv. Bartoloměje 2.000 Kč; Jedlí – na opravy kostela
1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 21. března byla ze Zábřeha předána částka 3.300 Kč; z Rovenska
2.500 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať!“
Marie Zíková
DARY DO POKLADNIČEK U „BOŽÍHO HROBU“ BUDOU URČENY PRO PODPORU KŘESŤANŮ VE SVATÉ ZEMI.
O SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 4. DUBNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.
ZMĚNA ČASU. Na Květnou neděli 28. března začíná letní čas.

redakce

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 mešního vína z oblasti maďarské 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.
POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. V sobotu 17. dubna Vás zveme na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo.
Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108,
mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583
415 434. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 220 Kč splatná v autobuse.
Na setkání s Vámi se těší Josef Klimek
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

Milý Otče Františku, v těchto dnech slavíte své narozeniny
a svátek. Rádi bychom Vám z celého srdce popřáli, ať Vám
dobrý Bůh žehná a Panna Maria Vás provází a ochrání. Zároveň přejeme především hodně zdraví, spokojenosti, pohody
a sílu jít dál ve stopách Kristových.
Vaši vděční farníci
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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