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Ročník XVII., číslo 22

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Hospodin je mé světlo 
a má spása, 
koho bych se bál? 
Hospodin je záštita 
mého života, 
před kým bych se třásl? 

Vstupní antifona

Bože, od tebe pochází všechno dobré; 
slyš naše pokorné prosby a dej, 
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, 
a s tvou pomocí to také konali. 
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 30 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
1: 1 Král 17,17-24                                 2: Gal 1,11-19                                 Ev. Lk 7,11-17    
Ordinárium: Ebenovo č. 504                příště  latinské č. 509
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
V PÁTEK 11. 6. JE SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ-
HO SRDCE JEŽÍŠOVA A V SOBOTU 12. ČERV
NA PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE 
PANNY MARIE.
Úcta k Božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště 
od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté 
Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova Srdce.
Hlasatelem úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie byl už svatý Jan Eudes 
(+1680). Liturgickou oslavu dovolil papež Pius VII. v první čtvrtině 19. století. Pius XII. 
po zasvěcení celého lidstva tomuto Neposkvrněnému Srdci v roce 1944 rozhodl, aby se 
tento svátek slavil v celé církvi 22. srpna. Dnešní den byl pak vybrán proto, že bezpro-
středně následuje po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Tuto 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 Své-
bohov v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.30 hod.  P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI 6. června poputujeme ke sv. Mikuláši do Maletína. Mši svatou bude-
me slavit v 15 hod.  P. František Eliáš

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh 
vás zve v pondělí 7. června v 18 hod. do Katolického domu na 
besedu s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. na téma ROLE ŽENY 
V CÍRKVÍCH.  Jana Nováková

KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 10. červ-
na v 19 hod.  P. Radek Maláč

Ve čtvrtek 10. června v 18 hod. v Tunklově dvorci bude VIOLONCELLOVÝ KON-
CERT posluchačů kroměřížské konzervatoře P. J. Vejvanovského. Účinkují: Andrea Ko-
vářová, Zuzana Robová, Kateřina Hanáková a dubický rodák František Kolčava.  Red. 

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ budou po skončení večerní mše svaté v pátek 11. 
června.   P. Radek Maláč

SETKÁNÍ BIŘMOVANÝCH. Tématem dalšího setkání biřmovaných 
(2009) s otcem děkanem Františkem Eliášem bude: „Eucharistie – 
zdroj uzdravení“. Sejdeme se opět v pátek 11. června po mši svaté a 
adoraci, tj. přibližně v 19.30 hod., na faře v Zábřeze.

Vlastimil Dvořák
 

Rytmická schola od sv. Bartoloměje zve všechny mladé duchem na tra-
diční SVATOANTONÍNSKÝ TÁBORÁK (už XII.) Sejdeme se v sobotu 12. června po 
16 hod. v kaštanovém háji za Katolickým domem. Zváni jsou všichni naši minulí, sou-
časní i budoucí členové, dále také příbuzní (pokrevní příbuznost není podmínkou), 
přátelé i ti ostatní (ze kterých si přátele uděláme). S sebou si vezměte: špekáček, chleba, 
„korunku“ na pitné , dobrou náladu, zpěvník... 
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TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH 19. a 20. 
ČERVNA. Odchod v sobotu 19.6. od kříže u lihovaru v Zábřeze v 7 hod. nebo odjezd 
autobusem z Valové (stanoviště 4) v 8.45 hod. do Horních Studének. Odtud pěšky spo-
lečně. S sebou jídlo na dva dny a buřty na dvojí opékání. Ubytování v poutním domě 
(150 Kč), podmínkou je vlastní spací pytel. Věci k odvozu je třeba donést do pátečního 
večera k Friedlům. Podrobnější informace podají Friedlovi tel. 737 635 087. 
  Radomír Friedl 

CYRILOMETODĚJSKÉ 
SLAVNOSTI 4. 6. - 5. 6. 2010
Bližší informace na plakátech 
a na www. farnostvelehrad.cz

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ - CENTRUM PRO RODINU NABÍZÍ: 
Pouť tatínků s dětmi z Velehradu na sv. Hostýn. Ve dnech 
25. – 27.6. uskutečníme třídenní pouť tatínků s dětmi z Ve-
lehradu na Sv. Hostýn. Ubytování zajištěno v Napajedlích 
a Štípě, denně ujdeme asi 20 km. Pouť ukončíme mší sv. na 
Hostýně v 15 hod. Po celou pouť nás bude provázet P. Jaro-
slav Němec SDB. Mapka cesty včetně podrobného popisku 
na našich internetových stránkách. 

Informace: Ondřej Šnevajs, tel.: 587 405 251, e-mail: snevajs@arcibol.cz 

Pobyt pro rodiny s dětmi s kurzem „manželských večerů“ 
Areál Sluňákova v Horce nad Moravou stojí na samém okraji chráněné krajiné oblasti 
- Litovelské Pomoraví, které je domovem mnoha chráněných druhů fauny i fl óry. Po-
byt se uskuteční 4. – 11.7.2010. Pro děti bude zajištěn program - hry, poznávací soutěže, 
výtvarné činnosti apod. Pro rodiče kurz „Manželských večerů“. Na celém pobytu bude 
přítomen kněz. 
Informace a přihlášky: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

Týdenní pobyt pro osamělé maminky. Pobyt ve Velkých Opatovicích od 24. – 31. 
7. 2010 je rekreačně vzdělávací. Týden se skládá z přednášek odborníků, příležitostí 
k osobním rozhovorům, kreativních dílen, výletu a možností k letním radovánkám pro 
maminky a děti. Na celém pobytu je přítomen kněz. 
Více informací: Marcela Řezníčková, reznickm@arcibol.cz 

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty 31.7. - 7.8.2010, Krkonoše, penzion Marianum, Jan-
ské Lázně. Přijďte si odpočinout i užít si s dětmi! Janské lázně jsou významné lázeňské 
město a turistické centrum. Penzion Marianum je položen v krásné přírodě Krkonoš-
ského národního parku. Připravený program pro účastníky na celý týden. Informace a 
přihlášky: Magdaléna Solárová, mobil 733 755 955, olsenior@seznam.cz 
Všechny informace o setkáních, které připravujeme, nebo ohlédnutí za těmi, které již 
byly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - SVÁTOSTNÁ OBĚŤ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST 
S odkazem na znění 2.čtení 1 Kor 11,23-26 a Katechismus katolické církve (KKC) 1356-
1381. 
 „Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal 
jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou 
památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová 
smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoliv budete píti, na mou 
památku.“
 Slavíme-li jako křesťané eucharistii již od počátků a ve formě, 
která se při velké rozmanitosti dob a liturgie v podstatě nezměnila, 
pak je to proto, že se cítíme vázání příkazem Pána, daným v předve-
čer jeho utrpení: „To čiňte na mou památku“. (Lk 22,19-20). Kristus 
dává v eucharistii totéž tělo a krev vydané za nás na kříži (Mt 26,28) 
(KKC 1365; 1366). Tímto úkonem obětujeme Otci to, co nám dal: 
dary stvoření, chléb a víno, které se mocí Ducha svatého a slovy Kris-
tovými staly jeho tělem a krví. Tímto způsobem se stal Kristus sku-
tečně a tajemně přítomným.
 Musíme tedy eucharistii považovat za díkůvzdání a chválu Otci; za obětní památku Krista 
a jeho Těla; za přítomnost Krista mocí jeho slova a jeho Ducha.
Eucharistie, svátost naší spásy, kterou Kristus zjednal na kříži, je také obětí chvály a díků-
vzdáním za dílo stvoření. V eucharistické oběti je celé stvoření, které Bůh miluje představeno 
Otci prostřednictvím Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstáním. Církev může skrze Krista při-
nášet Bohu oběť chvály a díkůvzdání za všechno, co Bůh ve stvoření a v lidstvu učinil dobré-
ho, krásného a spravedlivého. Eucharistie je také obětí chvály, kterou církev zpívá slávu Bohu 
jménem celého stvoření. Taková oběť chvály je možná jedině skrze Krista: on spojuje věřící 
se svou osobou, se svou chválou a se svou prosbou, takže oběť chvály Otci je přinášena skrze 
Krista a s ním, aby byla přijata v něm. Obětní charakter eucharistie se projevuje v samotných 
slovech ustanovení: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává“ a „tento kalich je nová smlouva 
zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá“ (Lk 22, 19-20). Oběť na kříži a oběť eucharistie 
je jediná oběť. Stejná je oběť i obětující, různý je pouze způsob přinášení oběti: krvavý na kří-
ži, nekrvavý v eucharistii.
 V eucharistii se oběť Kristova stává také obětí údů jeho těla. Život věřících, jejich chvála, 
jejich utrpení, jejich modlitba, jejich práce jsou spojeny s Kristovými. Jako oběť je eucharis-
tie také přinášena za všechny věřící, živé i zesnulé, na smír za hříchy všech lidí a za obdržení 
duchovních nebo časných dober od Boha. Také nebeská církev je spojena s Kristovou obětí. 
Ježíš Kristus je v eucharistii přítomen jedinečným a nesrovnatelným způsobem. Je v ní totiž 
přítomen opravdu, skutečně a podstatně: se svým tělem a krví, se svou duší a se svým bož-
stvím. V eucharistii je tedy svátostným způsobem, totiž pod eucharistickými způsobami chle-
ba a vína, přítomen naprosto celý Kristus, Bůh a člověk.
 Přepodstatnění (transsubstanciace) je proměna celé podstaty chleba v podstatu Kristo-
va těla a celé podstaty vína v podstatu jeho krve. K této proměně dochází při eucharistické 
modlitbě účinností Kristových slov a působením Ducha svatého. Nicméně vnímatelné podo-
by chleba a vína, to je „eucharistické způsoby“ zůstávají nezměněné.
Lámáním chleba Krista nerozděluje. Kristus celý a celistvý je přítomen v každé eucharistické 
způsobě i v každé její části.
 Kristova eucharistická přítomnost trvá, dokud existují eucharistické způsoby.
 Svátosti eucharistie náleží bohopocta, to je klanění (adorace), vyhrazená pouze Bohu, jak 
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během eucharistické oběti, mše svaté, tak mimo ni. Církev se svrchovanou pečlivostí uchová-
vá proměněné hostie, nosí je nemocným a osobám, které se nemohou účastnit mše svaté, vy-
stavuje je věřícím k slavnostnímu uctívání, nosí je v procesích a vybízí k časté návštěvě a ado-
raci Nejsvětější svátosti, uchovávané ve svatostánku.
 Kdo nejlépe vystihl tajemství eucharistie, Těla a Krve Páně pod způsobami chleba a vína, 
byl duchovní velikán, pokorný, ale nesmírně moudrý dominikánský mnich, sv. Tomáš Akvin-
ský (+ 1274). Vepsal to do eucharistického, nádherného hymnu: „Klaním se ti vroucně skrytý 
Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš. Zrak i hmat i chuť tu klame mysl mou, jenom slu-
chu svému věřím s jistotou. Na kříži jsi tajil pouze božství své zde však také skryto člověčen-
ství tvé. Ran tvých jako Tomáš vidět nežádám, že jsi Pán a Bůh můj vroucně vyznávám. Abych 
v tebe věřil, to mi ráčíš dát, uč mne v tebe doufat, tebe milovat. Amen.“  P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE 
– sv. Jan Nepomuk Neumann 2. část
Jan Nepomuk byl nadaný chlapec. Studoval gymnázium a s některými 
spolužáky si dokonce po vyučování povídali o tom, co se nového ve ško-
le dozvěděli. Maminka se často modlila, aby se z Jana stal kněz. Po ukon-
čení gymnázia se Jan rozhodl vstoupit do semináře, kde se připravoval 
na službu faráře. Jan se těšil, až bude vysvěcen na kněze a bude sloužit 
svou první mši svatou. Bohužel však bylo v semináři mnoho bohoslovců 
a svěcení se odkládalo, protože na farách nebylo místo. Jan obdivoval sv. 
Pavla, který byl velkým misionářem, cestoval za lidmi a povídal jim nad-
šeně o Pánu Ježíši. Protože Jan toužil po kněžství a v naší vlasti to nešlo, 
odjel do Ameriky a tam byl vysvěcen a stal se misionářem. 
Být misionářem znamená být vyslancem Pána Ježíše. A takovým vyslancem 

byl i sv. Jan. Ty sice nemůžeš ve svých letech být misionářem, který poletí do Afriky či Ameriky, 
ale přesto máš velký úkol a moc něco změnit. Máš se stát misionářem u vás doma, mezi kama-
rády, spolužáky.

Upřímné Pán Bůh zaplať otci Radkovi a ctihodné sestře Fatimě za jejich obětavou
přípravu dětí na první přijetí Těla Kristova

při slavné mši svaté v neděli 30. května v jedelském kostele sv. Jana Křtitele.
děti a vděční rodiče z Jedlí

V neděli 6. června oslaví 70. výročí narození
 paní Věra Bartášková z Jedlí. 
Do dalších let přejeme hodně Božího požehnání, milostí, 
darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie. 

Společenství živého růžence a farníci.

DĚTSKÝ A RODINNÝ ČASOPIS NA NETU. Zkuste se se svými dětmi podívat na stránky 
dětského časopisu Míša, www.casopismisa.cz.
Na www.marinka.cz najdete magazín pro celou rodinu „Mařinka“. 
  Doporučuje redakce.
OCHUTNÁVKA Z „MÍŠI“: Dal si klokan do kapsičky jahody a malinu, místo prcka klokaní-
ho, nosí v kapse svačinu!
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 30. května: Červená Voda 1.467; domov důchodců sv. Zdislavy (pouť) 
195; Mlýnický Dvůr 190; Jakubovice 605; Písařov 622 Kč.
Sbírka z pokladničky na opravu oltáře v Písařově za květen: 210 Kč.
Sbírky z pokladniček na Haiti za květen: Červená Voda 393; Mlýnický Dvůr 92; Jaku-
bovice 375; Písařov 26 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

* BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 9. června v 19.15 hodin na faře 
a v Jakubovicích ve čtvrtek 10. června v 18 hodin u Jurenků.
* SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ dvou dětí budeme slavit v Červené Vodě v neděli 13. 
června v 9 hodin a v Písařově v neděli 20. června v 10.45 hodin.

KONCERT SLÁVKA KLECANDRA se bude konat v sobotu 12. 
června v 18 hodin v kostele sv. Matouše v Červené Vodě. Zazní jeho 
recitál a převážně zhudebněné biblické žalmy. Jste srdečně zváni!  
                                                                             P. Pavel Vágner

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

POVOLEBNÍ RETRO. Jeden rybář byl známý kvalitou svých ryb. Jeho konkurenti to 
nemohli nikterak pochopit. Lovil v těch stejných vodách. Jejich rybníčky, ve kterých 
byly chycené ryby, byly naplněny stejným přívodem vody. Kupující lidé ale žádali jeho 
ryby. Byly kvalitnější, chutnější. Rybář zemřel a konkurenti se rozhodli podrobit hospo-
daření zemřelého rybáře důkladné kontrole. K velikému překvapení našli jeho rybník 
prázdný. Až na jednu „maličkost“. V rybníku se proháněla veliká štika. A pochopili. Prá-
vě ta štika, která proháněla ryby v rybníčku, vedla je k pohybu, motivovala k aktivitě a 
zvyšovala kvalitu ryb. Tolik příběh. 
Máme po volbách: KDU-ČSL - doufáme, že zvládnete 
povolební zemětřesení. Ne ustrnutí, ale pravdivý po-
hled na sebe a pak práce na dalším směrování. „Vládní 
štika“ ať vás vede ke zkvalitnění práce na poslání pro 
tuto zemi, kde máte čestné místo a nezastupitelné po-
slání. Za všechny fandy a fanynky Vám žehná „kom-
pletní sestava loštické fáry.“ 
 

POZVÁNKA: ŘKF Moravičany vás srdečně zve na POUŤ K JOSÉFKOVI A SV. HU-
BERTOVI do Doubravy v Litovelském Pomoraví. Mše svatá bude v neděli 13. června 
ve 14 hodin. Účinkuje schola JIŘINKY a Vyroubalova dechovka. O příhodné počasí 
se postará Boží prozřetelnost na přímluvu zde uvedených patronů akce. No comment. 
(Bez komentáře)
 

DĚKUJEME všem lidem s dobrým srdcem, kteří kladně odpověděli na výzvu otce arci-
biskupa Jana a prakticky reagovali na výzvu pro pomoc postiženým povodněmi v uply-
nulém „propršeném květnu“. Zde jsou „výsledke“: Loštice 14. 064 Kč, Moravičany 17. 
800 Kč. Ať je Vám odměnou Boží požehnání! Sbírka bude odeslána na pomoc potřeb-
ným ve farnosti Troubky.     P. Pavel Kavec CM ( www.farnostlostice.cz)
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 30. května: Mohelnice 4.779; Úsov 1.118; Studená Loučka 272 Kč.
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

Ohlášky
V sobotu 12. 6. budou ve farnosti Postřelmov sezdáni: 

v 10.30 hodin pan Josef Macek a slečna Eva Jurečková
a ve 12.00 hodin Martin Volný a slečna Marie Hufová. 

Oběma párům gratulujeme
a přejeme do společného života od dobrého Boha milost hojné vzájemné lásky a úcty

Dne 8. června se dožívá 75 roků paní Rozálie Eckerhartová z Lesnice. 
Přejeme ji do dalších roků hodně zdraví a Božího požehnání. 
Hodně času obětuje úklidu a výzdobě kostela, za co jí děkují farníci z Lesnice. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 30. května: Lubník 460; Tatenice 3.800; Hoštejn 3100; Kosov 1.430 Kč . 
 Pán Bůh zaplať  P. Jaroslav Přibyl

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 26. června v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava 
v Olomouci přijme skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu olomoucké-
ho arcibiskupa Mons. Jana Graubnera kněžské svěcení JAN POLÁK z Tateni-
ce. Primiční mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici bude v úterý 6. 
července v 15 hod. 

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. května – NA POSTIŽENÉ POVODNÍ: Štíty 5.450; Cotkytle 1.920; Horní 
Studénky 15.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude ve farnostech Štíty a Horní Studénky v neděli 13. června. 
   P. Stanislav Suchánek
V sobotu 26. června se koná druhý ročník kulturně-společenské akce s názvem „SETKÁ-
NÍ NA POMYSLNÉ HRANICI ČECH A MORAVY“ ve Valteřicích, kde mimo jiné vystoupí 
zpěvačka Heidi Janků, zpěvák Jožka Černý s cimbálovkou a zahraje Záhorská kapela. Akce 
začíná ve 13 hodin mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích.

* * *
FARNOST VYŠEHORKY. Více než 80 pěvců doprovodí mešními a duchovními zpěvy (J.G.Ha-
ndl, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Janáček, Lukáš aj.) v neděli 13. června v 9 hod. mši 
svatou v kostele Všech svatých ve Vyšehorkách. 
Účinkují: * Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU) - sbormistr Lubo-
mír Mátl * Smíšený pěvecký sbor Carmen ze Zábřeha pod vedením manželů 
Ozorovských a Jiřího Nováka 
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SBÍRKY Z NEDĚLE 30. KVĚTNA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY: Zábřeh 10.980; Jedlí 2.800; 
Svébohov 1.500; Klášterec 1.490; Zvole 3.290 Kč. Dary: Zábřeh – na povodně 3.600, na 
farnost 800; Rovensko – na opravy 15.000; Společenství živého růžence ze Zábřeha – na 
Haiti 500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán  P. František Eliáš

SBÍRKA NA POVODNĚ VE FARNOS-
TECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘE-
HA BUDE V NEDĚLI 13. ČERVNA. Ač je 
možno fi nančně pomáhat postiženým po-
vodněmi více způsoby, pro mnohé farní-
ky je nejjednodušší přispět skrze nedělní 
sbírku v kostele. Stále dostávám dotazy, kdy 
bude sbírka. Proto tedy sbírky z neděle 13. 
června odvedeme pro postižené povodněmi.  P. František Eliáš

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ROKU KNĚŽÍ. Papež Benedikt XVI. vyhlásil Rok kněží 
loni v červnu u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře 
arského. Rok kněží pod heslem „Věrnost Kristova, věrnost kněze“ bude na 
náměstí sv. Petra ve Vatikánu zakončen 19. června 2010 v rámci Světového 
setkání kněží. V den zakončení ROKU KNĚŽÍ je možné, za splnění daných 
podmínek (všeobecné: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce; 

zvláštní: účast na mši sv., modlitby za kněze, dobrý skutek za kněze) získat plnomocné 
odpustky pro sebe a věrné zemřelé.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner udělí v sobotu 26. června 2010 v 9.30 hod. v katedrále sv. 
Václava v Olomouci kněžské svěcení osmi jáhnům, absolventům 
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. 

Ohlášky
V pátek 18. června přijmou v Zábřeze svátost manželství

Lubomír Kupka ze Zábřeha a Lenka Maresová z Lounína.
Blahopřejeme

Vychází 3. číslo časopisu RODINNÝ ŽIVOT věnované třetímu věku. Nechte se inspi-
rovat vyprávěním a vzpomínáním otce Jana Rybáře, paní Fišerové a Kroupové. Objevte 
nové možnosti setkávání seniorů při návštěvě v brněnském Centru pro rodinu. Fran-
couzská psycholožka Marie de Hennezel hovoří o možnosti zakusit stárnutí jako „jiné 
mládí“, a také o potřebě zůstat plní touhy. V závěru roku kněží přinášíme rozhovory 
s rodiči kněží. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro 
rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@ar-
cibol.cz. Časopis najdete také v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.


