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23. 5. 2010
Ročník XVII., číslo 20
SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

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

ŽALM 104 Sešli svého Ducha, Pane, a
1: Sk 2,1-11
2: Řím 8,8-17
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

obnov tvář země!
Ev. Jan 14,15-16.23b-26

MODLITBA ZA NÁROD A JEHO PŘEDSTAVITELE
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava,
dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu založenou
na celoživotním věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním
dávají dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 26. května Památka sv. Filipa Neriho kněze

NOC KOSTELŮ
V pátek 28. května bude jedinečná možnost prohlédnout si
v neobvyklém čase kostely a modlitebny a seznámit se s životem společenství, která se v nich scházejí. To jsou některé z cílů
Noci kostelů, ke které se poslední květnový pátek připojí také Zábřeh. Kostel svatého Bartoloměje bude návštěvníkům otevřen od
18 hodin, kdy se zde uskuteční pravidelná bohoslužba. Samotný program začne ve 20 hodin vystoupením mladých varhaníků
a od 22 hod. vystoupí chrámová rytmická schola. Od 20.30 hod.
budou návštěvníkům nabídnuty komentované prohlídky kostela,
kůru a věže. Po celou dobu bude k vidění výstava Andělé v kostele
a unikátní ruční opis Nového zákona a knihy žalmů. Noc kostelů
v Zábřehu potrvá do půlnoci.
Petr Krňávek
Máte-li zájem o videozáznam z poutě do Medžugorije, přihlaste se na e-mailové adrese pm2010@email.cz nebo na telefon 731 626 562. Záznam je před dokončením a bude
během 14 dnů k dispozici.
J. Bartoš

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.
V neděli 30. května v 9 hod. o Slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání ve farním kostele sv. Jana
Křtitele v Jedlí a v kostele Neposkrvněného početí Panny Marie ve
Zvoli v 10.15 hod.
V neděli 6. června při mši svaté v 8.30 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze a ve farnosti Svébohov v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.30 hod.
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
KOCLÍŘOV. Po dvouměsíční odmlce budeme v sobotu 5. června putovat do Koclířova.
Přednáškové téma této první soboty bude Jan Maria Vianney, patron kněží.
Odjezd autobusu z Valové v 11.30 hod. Hlaste se na tel. 583 414 512.
Ludmila Korgerová
POUŤ NA TURZOVKU. Již tradiční, pátá pouť na Turzovku se
uskuteční v sobotu 12. června 2010. Přihlášky a informace podá Hela
Pěničková, tel. 608 311 469. Cena 400 Kč.
KAŽDOROČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH bude už za měsíc, ve dnech 19.-20. června! Radomír Friedl
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM „HNÍZDO“ pořádá v sobotu 29.
května akci pro celou rodinu – tradiční procházku POHÁDKOVÝM LESEM. Přijďte se setkat s pohádkovými bytostmi a zasoutěžit si. Startujeme
od 14 do 15 hodin od křížku U lihovaru (Krumpach). Těšíme se na Vás!!
Odpoledne můžete pokračovat v zábavě na Zahradním posezení za
Katolickým domem.
Za Hnízdo vás zve Irena Švédová

KATOLICKÝ DŮM
Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 29. května na zahradě
za Katolickým domem Zahradní posezení. Těšit se můžete na 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.
Nejenom seniory zveme na čtvrtek 3. června na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem.
Známé melodie zahraje skupina F-BAND z Klášterce. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč.
Občerstvení zajištěno. Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší J. Klimek
FARNOST JEDLÍ. V neděli 30. května o Slavnosti Nejsvětější Trojice vás zveme na pouť
k „Trojičce“. Pobožnost začne ve 14.30 hod.
pastorační rada farnosti

BARBORKA
Po několika měsíční rekonstrukci je pro veřejnost k dispozici nově
vzniklé kontaktní místo – recepce
Barborka. Vzniklo na základě záměru zřídit jeden centrální komunikační bod s bezbariérovým přístupem,
který by usnadnil orientaci v dostupné pomoci poskytované Charitou Zábřeh. Hlavní činností této recepce
je podávání informací o charitních
službách pro žadatele a zájemce o sociálně – zdravotní služby. Je zde také
možnost vyřídit většinu záležitosti
s Charitou, případně zprostředkovat
jednání s jiným odpovědným zaměstnancem. Rovněž lze v recepci odevzdat materiální a ﬁnanční dary v rámci vyhlášených humanitárních výzev.
Doplňkovou činností je prodej výrobků charitních chráněných dílen (oděvy, svíčky, aj.)
a ručních prací z denních stacionářů Okýnka, Domovinky a z centra denních služeb – Oázy.
V recepci je i nadále zachován prodej knížek, svíček, devocionálií, puzzlí a dalších věcí
z původního sortimentu knihkupectví. Nabídka knih však byla omezena pouze na duchovní
literaturu, ostatní žánry lze objednat přes e-shop a následně vyzvednout přímo v recepci.
Na závěr ještě menší upoutávka: aktuálně prodáváme novou knihu P. Františka Lízny –
Vstávám a pokračuji v cestě, z Fatimy do Compostely a v prodeji je opět oblíbená Jeruzalémská bible.
RECEPCE JE OTEVŘENA KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN OD 7 DO 17 HOD.
Těšíme se na vás Vašek Polák a Míla Kobzová pracovníci recepce
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – DARY A PLODY DUCHA SVATÉHO
S odkazem na znění 2.čtení 1 Kor 12,3-7.12-13 a Katechismus katolické církve (KKC)
1830-1832.
Křesťané jsou od počátku vedeni církví ke ctnostnému životu. Svatý Pavel učil: „Konečně, bratři, mějte zájem o všechno,
co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co
má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Flp 4,8). K dokreslení apoštolova návodu dodejme citát sv.
Řehoře: „Ctnostný život spočívá v tom, že se stáváme podobnými Bohu“. K tomu nám pomáhá Duch svatý svými dary a plody,
církví charakterizovanými rovněž jako ctnosti, významně doplňující základní lidské a Božské ctnosti.
Duch svatý je třetí božská osoba, Bůh Posvětitel, Utěšitel a Učitel, kterého seslal Pán Ježíš apoštolům a církvi. Oporou mravního života křesťana jsou DARY
Ducha svatého. Jsou to trvalé dispozice; které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten
jednat podle hnutí Ducha svatého. Abychom jeho osvícení ochotně přijímali, jeho vnuknutí
poslouchali a v dobrém prospívali. Je to sedm darů Ducha svatého:
1. Dar moudrosti, který nám pomáhá k tomu, abychom Boha v jeho velebnosti a dokonalosti poznávali a podle toho poznání posuzovali a hodnotili všechny věci.
2. Dar rozumu, který nám pomáhá k tomu, abychom vnikali hlouběji do smyslu pravd
víry.
3. Dar rady, který nám pomáhá k tomu, abychom v pochybných a těžkých případech volili to, co se Bohu líbí.
4. Dar síly, který nám pomáhá k tomu, abychom přemáhali obtíže na cestě ke svému spasení.
5. Dar umění, který nám pomáhá k tomu, abychom nabyli pevného přesvědčení o věrohodnosti zjevených pravd a poznali, co činit a čeho se varovat.
6. Dar pobožnosti, který nám pomáhá k tomu, abychom Boha milovali synovskou láskou a bližního jako sebe samého.
7. Dar bázně boží, který nám pomáhá k tomu, abychom se z úcty k velebnosti Boží vystříhali všeho, co by se Bohu nelíbilo.
Těchto sedm darů Ducha svatého ve své plnosti přísluší Kristu, Davidovu Synu, jak to
předpovídá prorok Izaiáš: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly,
duch poznání a bázně Hospodinovy.“ (Iz 11,1-2)
Dary Ducha svatého doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí
věřící ochotnými pohotově poslechnout božská vnuknutí. „Neboť všichni, kdo se dávají vést
Božím Duchem, jsou Boží synové... Jsme-li však děti, jsme i dědici Boží a spolu svědci Kristovi.“
(Řím 8,14.17)
PLODY Ducha svatého jsou dokonalosti, které v nás Duch svatý utváří jako prvotiny
věčné spásy a slávy. Tradice církve jich vypočítává dvanáct: „Láska, radost, pokoj, trpělivost,
shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost, čistota“ (Gal 5,22-23
Vulg).
„Buď se odvrátíme od zla ze strachu před trestem a jsme v postavení otroka, nebo se dáme
strhnout vyhlídkou na odměnu a jsme podobni námezdním dělníkům. Nebo posloucháme pro
dobro samo a z lásky k tomu, který přikazuje či radí, abychom poslouchali...,a tehdy jsme v postavení synů“ (sv. Augustin)
P. Antonín Pospíšil
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TY BOŽÍ LÁSKO, která vaneš tmou času z věčna do věčna, jež světy tvořit nepřestaneš, ty jediná, ty skutečná; přijď
holubice oceánů, když zrcadlem byl svému Pánu svět čekající na tvůj dech, jak čeká srdce mé a srdce všech.
Z archandělského zvěstování, tys boží dívku zastínil, já
slyším její přitakání a na něm toužím mít svůj díl: aby se
ve mně ledy hnuly, abych byl živ jen po tvé vůli, o Kristu
svědčil v skutcích svých, jak chce můj Pán a Bůh na nebesích.....
Ty jsi ta hloubka věčných moří, bezpečná míra svobody, jsi moudré slunce, které hoří nad
Kristovými národy. A v jeho záři nepočaté, svítí nám pravda církve svaté. Neustaň, Duchu
Boží, v nás být duchem pokoje pro všechen čas.
(Kancionál, píseň číslo 425)

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – sv. Jan Sarkander

5. část
Vojsko Lisovčíků vyplenilo všechny vesnice, kromě Holešova. Proto vzniklo podezření, že právě Jan povolal Lisovčíky do země. To ale
nebyla pravda. Nekatoličtí šlechtici Jana uvěznili a chtěli, aby vyzradil zpovědní tajemství hejtmana Lobkovice. Mysleli si, že Jan jistě něco
o plánovaném vpádu Lisovčíků věděl, když se k němu Lobkovic chodí
zpovídat. Výslech však neprobíhal u soudu, jak to známe z dnešní doby.
Jan byl čtyřikrát vyslýchán v Olomouci. Soudci se mu smáli, vyhrožovali, a také ho natáhli na skřipec. Pálili ho pochodněmi, smočili peří v síře
i smole, zapálili a házeli na Janovu hruď i ramena. Jan však nic neřekl.
Ze skřipce ho sundali s vykloubenýma rukama a nohama. Každý den se
modlil breviář. Listy si obracel jazykem. Nebál se smrti, věděl, že byl nespravedlivě odsouzen a že umřít pro Krista je krásná věc.
Jistě už ti někdo svěřil něco tajného a prosil, abys to nikomu neříkal. To
pak člověka svrbí jazyk, jak by to rád někomu řekl, s někým se o to podělil!
Z lásky ke kamarádovi, to však nesmíme říci. Když dokážeme držet slovo, jsme opravdoví kamarádi. Jan Sarkander nám může být vzorem.
VÝLET DĚTÍ A KATECHETŮ. Společný výlet dětí a katechetů na závěr školního roku se
uskuteční v pátek 18. června 2010. Cílem letošního výletu bude kostelíček nad Bludovem.
Bližší program sdělí dětem katecheté. Na výlet si děti vezmou jídlo a pití na celý den (bude
možnost opékání, špekáček s sebou) a sportovní oblečení. Přihlášku s částkou 45 Kč ( jízdné
autobusem) odevzdejte katechetovi nebo na faru v Zábřeze nejpozději do 11.6. Prosíme rodiče o omluvení dětí v pátek 18.6. ze školní výuky. Odjezd z Valové v Zábřeze bude v 8 hod
a příjezd v cca 17.30 hod opět na Valovou, kde si rodiče děti vyzvednou.
Katecheté zábřežského děkanátu

PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA pro děti z náboženství ve věku od sedmi let proběhne v letošním roce ve Velkých Losinách. Děti se mohou těšit na výlety, hry, společně prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů… Letošní pobyt je delší a bude pouze jeden - termín
od 12. do 18. července. Cena pobytu je 1100 Kč, z toho 1000 Kč za pobyt a stravné a 100 Kč
tvoří vstupné na termální koupaliště. Přihlášky si můžete vyzvednout ve farním kostele sv.
Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s platbou 1.100 Kč odevzdávejte
nejpozději do 20. 6. J. Kratochvílové (731 621 288), M. Jaškové (736 509 446) nebo A. Krňávkové (603 827 736) dle telefonické dohody. Kapacita je omezena, proto přihlášku podejte co
nejdříve.
J. Kratochvílová, M. Jašková, A. Krňávková
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

CO JE NÁM NEJVÍCE TŘEBA OD DUCHA SVATÉHO? Angelo Giuseppe
Roncali. Známe ho více pod jménem papež Jan XXIII. 3. června uplyne 47 let
od jeho smrti. (*1881 + 1963). Když byl 28.10.1958 zvolen papežem, mnozí
byli strašně zklamáni. Takový stařec a má vést celou církev! Bylo mu 77 let.
Proč ho volili? Vždyť je před smrtí. Ale byl to muž, který spoléhal na pomoc
Ducha sv. a s jeho pomocí za několik let pontiﬁkátu udělal úžasné věci. Když
skončilo jeho uvedení do úřadu papeže a rozešli se gratulanti, zůstal papež se
svým sekretářem. Ten mu říká: „Svatý Otče, do čeho nejprve? Na vaše slovo
čeká 5000 biskupů, půl miliónu kněží, celý svět. Co uděláte nejdřív?“ A Svatý
otec mu říká: „Bratře můj, napřed se pomodlíme. To je nejvíc potřeba.“
K zamyšlení: Jestli má modlitba v našem životě své čestné a pevné místo, pak je u kormidla lodičky našeho života Bůh. Přeji nám všem hojnost darů Ducha svatého a znovuobjevení daru modlitby. Pak ani v předvolební kalné vodě neztratíme správný směr. Když budeme
vhazovat do volební urny hlasovací lístky, vložme je tam po důkladné modlitbě za náš národ,
jak o to na výzvu otce arcibiskupa Jana prosíme sv. Václava.
POZVÁNKA: KČT Loštice pořádá 34. ročník PUTOVÁNÍ ZA LOŠTICKÝM TVARŮŽKEM.
Start je v sobotu 29. května 2010 na fotbalovém hřišti od 7.00 - 9.30 hod. Připraveny jsou tratě
pro pěší: 8, 15, 25, 35, 50 km, cyklotrasy 15, 25, 50 km v krásném prostředí lošticka a bouzovska. V cíli Vás čeká „hanácká svačina“ a dobrý pocit, že jste pro zdraví těla i duše udělali dobrou věc!
P. Pavel Kavec CM (více o nás na www.farnostlostice.cz)

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 16. května: Mohelnice 4.169; Úsov 754 ; Studená Loučka 290 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 16. května: Lubník 700; Tatenice 920; Hoštejn 850; Kosov 2.600 Kč (pouť).
Pán Bůh zaplať
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
V sobotu 29. května bude slavena v Lubníku mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod.
V neděli 30. května: přijmou děti v Tatenici při mši svaté v 10 hod. první
svaté přijímání,
v Kosově bude mše svatá v 7.30 a v Hoštejně v 8.35 hod.
V sobotu 5. června bude slavena v Kosově mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod.
V neděli 6. června: přijmou děti v Lubníku při mši svaté v 10 hod. první svaté přijímání, Hoštejn mše svatá v 7.30 a v Tatenici v 8.40 hod.
P. Jaroslav Přibyl
V pondělí 24.5. bude v Kosově v 18 hod. přednáška P. Františka Eliáše Z JERICHA DO JERUZALÉMA.
P. Jaroslav Přibyl
PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT SVÁTEK DĚTÍ. Dne 29. května od 14 hod. budou pro děti
v Hoštejně na hřišti připraveny hry, soutěže, skákací hrad. V případě špatného počasí bude
program v kulturním domě.
Zvou skauti
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 16. května: Červená Voda 2.307; Jakubovice 630; Janoušov 370; Písařov 779
Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
POUŤ K SV. ZDISLAVĚ v kapli domova důchodců v Červené Vodě bude v sobotu 29. května v 15 hodin.
POUŤ U KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE bude v neděli 30. května. Poutní mše svaté v 9.00,
v 11.00 a ve 14.00 hodin (a pak vždy první neděli v měsíci ve 14.00 hodin).
P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 16. května: Štíty 1.860; Cotkytle 2.460; Horní Studénky 770 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POVODNĚ 2010. Charita Zábřeh se zapojuje do
pomoci lidem zasaženým povodněmi na severní
a východní Moravě. Pobočky regionálních Charit
mají na místě neštěstí své koordinátory, kteří mapují situaci, způsobené škody, rozdělují materiální
a následně i ﬁnanční pomoc konkrétním jednotlivcům i rodinám.
Pomoci nyní můžeme:
* bezhotovostním
příspěvkem
zaslaným
na sbírkové konto u Raiﬀeisenbanky č. účtu
5015003434/5500 pod variabilním symbolem 333
* zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777
* penězi v hotovosti, které předáte do zapečetěné pokladničky nebo na sběrací listinu v nově
zřízené recepci Charity Zábřeh (přízemí Žižkova 15, Zábřeh; ve všední dny 7-17 hodin)
* přispět je možno i skrze farnosti
V současné době Charita nevyhlašuje materiální sbírku. Potřeby nářadí, dezinfekčních prostředků, šatstva, nábytku a dalšího vybavení domácností vykrývá z věcí shromážděných již
dříve. Mapuje možnost využití dobrovolnických týmů. Více o zapojení zábřežských např.
v periodiku Deník. Aktuální a podrobné informace na www.charita.cz.
Jiří Karger
PROSBA ČBK O POMOC PŘI POVODNÍCH. Na výzvu olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera, předsedy Rady ČBK pro charitu a misie a místopředsedy ČBK, se Česká biskupská konference obrací k diecézím v České republice a diecézním charitám, ale také k jednotlivcům s prosbou o pomoc občanům v zaplavených oblastech Zlínského a Moravskoslezského kraje. Příspěvek ke zmírnění vzniklých škod je možné zaslat na sbírkové konto Diecézní
charity ostravsko-opavské: 5015003434/5500 u Raiﬀeisenbank, variabilní symbol: 333. Vítána
je rovněž pomoc při odstraňování škod, kdy bude zapotřebí přiložit ruku k dílu.
Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi a poškozenými vyjádřit také modlitbou. Rádi
bychom poděkovali Armádě České republiky, Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru
ČR za obětavou pomoc občanům těchto oblastí, a to nejen těm, kteří se hlásí k naší víře.

Mons. Dominik Duka OP arcibiskup pražský předseda České biskupské konference
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SBÍRKY Z NEDĚLE 9. KVĚTNA: Zábřeh 10.090; Jedlí 1.950; Svébohov 1.200; Klášterec
2.390; Zvole 3.810; Vyšehoří 1.360, Postřelmůvek 500 Kč. Dary: Zábřeh – Nemile 500 Kč
na Proglas. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY.

MARIÁNSKÝ SLOUP NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ.
Ke dni 18. 12. 2009 jsme získali 8012 podpisů na petici –
prosbě o znovupostavení sloupu. Stejně tolik je jich na internetu. Akce stále pokračuje a podpisy přicházejí dál. Neprší, ale
kape.
Kam vede cesta kamene Mariánského sloupu v tomto roce?
Začala v roce 2001, v mělnickém Přístavu, kam po strastiplné cestě doputoval z Indie šestimetrový blok na dřík sloupu.
Pracovali jsme zadarmo, nebyla to pro nás zakázka, ale krásný
příběh, do kterého jsme vstoupili. Z vlastních sil bychom toho
nebyli schopni, měl jsem intenzivní prožitek podpory, možná
více, byli jsme „drženi“. Ve dne jsme sekali do kamene, večer ﬁlosofovali u ohýnku, v noci kolem kamene spali. Jeden z nejkrásnějších momentů mého života. O pár let později jsme podobný zázračný čas prožili
v italském Vitorchianu a opět s kamenem pro Mariánský sloup. Mnoho lidí překročilo
svůj stín a udělalo to, co bylo třeba, aby se příběh kamene posunul.
Nyní je rok 2010 a chystáme se společně jako členové Huti mariánského sloupu,
pokud toto společenství kameníků a sochařů mohu takto nazvat, znovu vstoupit do podobné řeky.
Chceme otesat kámen, který bude jednou středem sloupu. Jde o sanktuář, prostor,
který ukrývá uprostřed stavby obraz Panny Marie Rynecké. Materiál je žlutá mrákotínská žula. Kámen, jeho zformátování i doprava je dar několika lidí. Nyní od 24. do 28.
května jej opracujeme na pozemku mezi Karlíkem a Dobřichovicemi.
Koho, tak jako nás, táhne srdce pracovat jen tak z Naděje, ten ať přijde. Je srdečně
zván.
sochař Petr Váňa více na: www.marianskysloup.info
„VOLEJBALÁK“ V SOBOTU 19. 6. 2010 V ZÁBŘEHU. Zveme tě na volejbal v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu. Akce začíná v sobotu 19. června v 10 hodin
a konec je předpokládán v odpoledních hodinách. S sebou si vezměte, kromě dobré
nálady, taky vhodnou obuv do tělocvičny, špekáček a 30 Kč. Nahlásit se můžete ve
družstvech po šesti (3 holky a 3 kluci) do 12. 6. na email Bartonova.A@seznam.cz.
Na všechny se těší animátoři zábřežského děkanátu
***
Hnutí Pro život ČR vás srdečně zve na POUŤ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTŮ NENAROZENÝCH DĚTÍ 30. května 2010 na Svatém Kopečku u Olomouc. Pouť začíná v 10.30
hodin pontiﬁkální mší svatou celebrovanou biskupem Josefem Hrdličkou.
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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