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6. 3. 2011
Ročník XVIII., číslo 9

9. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE  VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Každý tedy, 
kdo tato má slova slyší 
a podle nich jedná, 
podobá se 
rozvážnému muži, 
který si postavil 
dům na skále.

Mt 7,24

Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, 
jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: 
odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno, 
co nám dáváš, ať nám prospívá. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků

Žl 31 (30), 2-3a. 3b-4. 17+25 Odp.: 3b 

buď mi, Hospodine, ochrannou skálou
1: Dt 11, 18. 26-28                           2: Řím 3, 21-25a. 28                            Ev. Mt 7, 21-27 
Ordinárium: Břízovo č. 503     příště Ebenovo č. 504 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
9. března PoPeleČní STŘedA. Postní období je i příhodným časem k obnovení chá-
pání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná na 
Popeleční středu udělováním „popelce“ - sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte se a 
věřte evangeliu či pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“
mše svaté na Popeleční středu: Zábřeh v 9.40 a v 18 hod.; v Jedlí 16.00; ve Svébohově 
17.30; ve Zvoli v 18 hod.

KŘíŽovÉ CeSTY budou bývat v kostele sv. Bartoloměje v pátek 
v 15.00 a v neděli ve 14.30 hod. PRvní KŘíŽovÁ CeSTA bude 
v pátek 11. března.
Společenství, která se chtějí podílet na vedení křížových cest, se 
mohou hlásit ve farní kanceláři, případně se čitelně zapsat do ko-
lonek na rozpisu křížových cest na nástěnce v kostele sv. Bartolo-
měje.                                                                       P. František Eliáš 

v neděli 13. března v 16 hod. bude ve farním kostele SvAToPoSTní vARHAnní 
KonCeRT Radima diviše.   P. František Eliáš 

mAleTín. Tuto neděli 6. března vás zveme ke mši svaté do maletínského kostela sv. 
mikuláše. začátek mše ve 14.30 hod.  P. František Eliáš 

modliTbY mATeK. Maminky i babičky opět zveme ke slavení mše svaté, 
obětované za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v pondělí 7. 
března v 17.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje.                         Lenka Hamplová

Obě společenství biřmovanců i biřmovaných se sejdou v pátek 11. března 2011 v 19.00 
hod. s otcem Františkem Eliášem na faře v Zábřeze. Setkání bude věnováno tématu: Pl-
nění stavovských povinností a duchovní vedení v rodinách. Inspirací nám bude sv. Jo-
sef.     Vlastimil Dvořák

PoSTní PoUŤ do HoRníCH STUdÉneK. 13. března, druhou ne-
děli v měsíci, Vás zveme do Horních Studének. Ve 14 hod. začneme po-
božností KŘÍŽOVÉ CESTY, během které můžete také přistoupit ke 
svátosti smíření. Následovat bude adorace zakončená svátostným po-
žehnáním.   P. Stanislav Suchánek

vŠem KoSTelníKŮm. V termínech 5. – 7. 4. a 8. – 10. 4. 2011 
se na Velehradě konají rekolekce pro kostelníky, které povede 
otec arcibiskup Jan Graubner. Neváhejte a přijeďte na Velehrad 
načerpat posilu a požehnání pro svoji službu. Přihlásit se mů-
žete na faře v Zábřeze (kvůli koordinaci dopravy) nebo přímo 
v exercičním domě Stojanov tel. 572 571 531.

Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík, kostelník v Hoštejně,
tel. 731 626 549
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PoSTní AlmUŽnA. 
„Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.“

Již třetím rokem se nám na přání otce arcibiskupa nabí-
zí k hlubšímu prožívání postní doby POSTNÍ ALMUŽNA. 
Je spojena s modlitbou, postem a almužnou. Obnovuje naše 
duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista skrze potřeby 
našich bližních v nouzi. Naši vlastní přípravu na Velïkonoce 
modlitbou a postem, můžeme obohatit o sociální rozměr, 
který je vyjádřen právě Postní almužnou. Vcítit se do nou-
ze, kterou mohou pociťovat lidé kolem nás a vyjádřit jim 
svou podporu darováním toho, co svým postem ušetřím, je 
smyslem a cílem Postní almužny. Při mši svaté na Popeleční 
středu a na 1. neděli postní si můžete v kostelech vzít postní 
krabičku tzv. „postničku“ (s letákem) a odnést si ji domů. Po 
celou postní dobu pak můžete do postničky vkládat modlit-

by a finanční částky, které ušetříme postem. Na Květnou neděli 17. dubna 2011 se tyto 
postničky budou v kostelech sbírat. Tyto finanční prostředky použije církev prostřed-
nictvím Charity na pomoc potřebným. Modlitby, vložené do postniček budou zahrnuté 
do proseb při modlitbě prvního pátku v měsíci konané ve velikonoční době na zábřež-
ské Charitě. Modlitba, půst a almužna z odřeknutého se mohou stát cestou k trochu lep-
šímu světu. Za tuto snahu upřímné Pán Bůh zaplať. Přeji Vám požehnané prožití postní 
doby.   Markéta Horáková, tel. 736 510 816 

KAToliCKÝ dŮm
v Tuto neděli 6. března zveme všechny děti a jejich rodiče na 
děTSKÝ mAŠKARní KARnevAl. Začátek ve 14.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.
v Nejenom seniory zveme na úterý 8. března na ZÁbAvnÉ 
odPoledne S HUdboU A TAnCem. Známé melodie za-
hraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení 
zajištěno.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
 
Orel jednota Zábřeh pořádá v Katolickém domě v sobotu 19. března od 9 hod. (zápis 
v 8.30) TURnAJ ve STolním TeniSe. S sebou vlastní pálku a 50 Kč na startovné. 
Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Přihlášky zasílejte do čtvrtka 17. 3. do 12.00 hod. na 
email: kubicek.jana@seznam.cz nebo odevzdejte na recepci Charity Zábřeh. Do přihláš-
ky napište jméno, příjmení, email nebo telefon a věk.

MAnŽelSTví – dobRo-dRUŽnÁ CeSTA K boHU. Zveme man-
želské páry k účasti na cyklu pěti večerů zaměřených na prohlubování 
(nejen) duchovní roviny manželství. Vede P. Lev Eliáš OFMCap. Veče-
ry budou probíhat vždy v pondělí od 19.30 do 21.15, zhruba 1 x za 14 
dní. Začátek 28. 3. 2011. Další informace a přihlášky na mailu: rodina-
zabreh@gmail.com, nebo na tel. 737 517 102.
                            Za děkanátní centrum Rodina v akci manželé Sikorovi 
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UČíCí Se CíRKev: PoJem oSPRAvedlnění A JeHo USKUTeČnění 
S odkazem na 2. čt.  Řím 3,21 a KKC 1987-1995
 Ospravedlnění je milosrdný a nezasloužený dar Boha člo-
věku, kterým Bůh odpouští jeho hříchy. Činí člověka před Bo-
hem i lidmi spravedlivým a tak posvěcuje celou bytost a otvírá 
nebe. Ospravedlnění se děje na základě vykupitelských zásluh 
Kristových znovuzrozením z vody a z Ducha svatého při křtu 
svatém, případně křtem žádosti a křtem krve. V případě, že 
milost posvěcující se ztratí těžkým hříchem, je možné ji opět získat platným přijetím svátosti 
smíření, případně dokonalou lítostí, v případě nutnosti svátostí pomazání nemocných.
 Proti této pravdě víry, to je proti ospravedlnění, se postavil Martin Luther tvrzením, že 
ospravedlnění je nám uděleno pouze něčím vnějším, bez vnitřního posvěcení člověka. Velmi 
si liboval v přirovnání Krista ke slepičce. Jako ta chrání kuřátka svými křídly proti dravcům, 
tak Kristus chrání věřící svou spravedlností proti ďáblu. A jako ona křídla jsou kuřátkům ně-
čím pouze vnějším, tak je to i u Kristova ospravedlnění věřícím.
 Prvním dílem milosti Ducha svatého je obrácení, které působí ospravedlnění podle Je-
žíšova kázání na počátku evangelia: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 
4,l7). Pod vlivem milosti se člověk obrací k Bohu a odvrací se od hříchu a tak přijímá shůry 
odpuštění a spravedlnost. Ospravedlnění není jen odpuštěním, nýbrž také posvěcením a ob-
novením vnitřního člověka. Ospravedlnění odděluje člověka od hříchu, který odporuje lásce 
k Bohu a očisťuje srdce člověka od hříchu. Ospravedlnění navazuje na iniciativu milosrden-
ství Boha, který nabízí odpuštění. Odpuštění smiřuje člověka s Bohem, osvobozuje z otroc-
tví hříchu a uzdravuje. Ospravedlnění je zároveň přijetí Boží spravedlnosti skrze víru v Ježíše 
Krista. Spravedlnost zde znamená přímost, bezprostřednost Boží lásky. Spolu s ospravedlně-
ním se do našich srdcí vlévá naděje a láska a je nám dána poslušnost vůle Boží.
 Ospravedlnění nám bylo zaslouženo utrpením Krista, který se obětoval na kříži jako živá, 
svatá a bohumilá oběť a jeho krev se stala nástrojem smíru za hříchy všech lidí. Ospravedlně-
ní nás uvádí v soulad se spravedlností Boha, který nás mocí svého milosrdenství činí vnitřně 
spravedlivými. Cílem ospravedlnění je oslava Boha a Krista a dar věčného života.
 Ospravedlnění navozuje spolupráci mezi Boží milostí a svobodou člověka. U člověka se 
projevuje souhlasem víry se slovem Boha, který ho volá k obrácení, a ve spolupráci lásky 
s působením Ducha svatého, který ho předchází a ochraňuje. Ospravedlnění je nejvznešenější 
dílo Boží lásky, jež se ukázala v Ježíši Kristu a byla udělena prostřednictvím Ducha svatého. 
Svatý Augustin je toho názoru, že „ospravedlnění bezbožníka je větší dílo než stvoření nebe 
a země“, protože „nebe a země pominou, zatím co spása a ospravedlnění vyvolených zůstá-
vají“. Domnívá se též, že ospravedlnění hříšníků překonává stvoření andělů ve spravedlnosti, 
protože ukazuje ještě mnohem větší milosrdenství. 
 Jak už bylo výše naznačeno, ospravedlnění podle názoru Martina Luthera nepůsobí 
vnitřní proměnu hříšného člověka, ale jen vnější ochranu Boží, Kristovou láskou. Toto pojetí 
ospravedlnění přijalo za své celé protestantské společenství. U nich je to jedna ze základních 
pravd víry. To oddaluje jejich sblížení s katolickou církví. Mnohá jednání zástupců obou círk-
ví přinesla určité vyjasnění, ale přesto pro jednu i druhou stranu jejich závěrečné usnesení 
neodpovídá plnému pojetí ospravedlnění.
 Ospravedlněný člověk má účast na božské přirozenosti, je spojen s Kristem, stává se dít-
kem Božím a dědicem nebeského království. Současně začne přebývat v jeho duši Duch svatý 
s celou Nejsvětější Trojicí jako v chrámě. Ospravedlnění zahrnuje posvěcení celé bytosti člo-
věka, jeho vnější i vnitřní stránku.                                                         P. Antonín Pospíšil
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Sv. AUGUSTin - 27. AUGUSTinovo HledÁní PRAvdY A SmYSlU ŽivoTA
 Augustin se narodil v severní Africe ve městě Thagaste. Maminka 
Monika byla v době jeho narození již křesťankou. Jeho otec měl dobré 
postavení, křesťanství však nebyl nijak zvlášť nakloněn. Z Augustina 
rostl mladý výtržník, který se potuloval po ulicích Thagaste a hledal 
rozptýlení u dívek a žen. Nakonec se pustil do studií, ve kterých hle-
dal odpovědi na spoustu otázek. Co je dobro? Jak ho mohu poznat? 
Augustin v knize, kterou později napsal, o této době říká: „Byl jsem 
nespokojený. Stále jsem něco hledal.“ Augustin se po čase zamilo-
val,a dokonce se mu narodil syn Adeodatus. Nikdy se však neoženil. 
Z Augustina se stal úspěšný řečník a učitel, který se za svou skvělou 
budoucností vydal do Říma a zakrátko poté do Milána. Do Milána 
za Augustinem přicestovala i jeho matka Monika, která se vytrvale 
modlila za Augustinovo obrácení. Biskupem v Miláně byl v té době Ambrož, později 
prohlášený za svatého. Protože byl velmi váženým a oblíbeným člověkem, chtěl ho po-
znat také Augustin. Začal chodit na jeho kázání. Nad tím co slyšel, upřímně přemýšlel. 
 Augustin se tolik podobá každému z nás. Všichni pořád hledáme něco, co nás učiní 
šťastnými. I dnešní lidé hledají štěstí v bohatství, ve vzdělání,.... A nenacházejí. Vždycky je 
to štěstí jen na chvíli. Hledejme (jako svatý Augustin) to, z čeho bude mít Pán Ježíš radost.

PozdRAv z AFRiKY. 
 Drazí farníci, posílám co nejsrdečnější pozdravy z malé chudé země ve středu Afri-
ky. Tentokráte je můj pobyt naplněn prací ve zdejší nemocnici vysoko v horách - v nad-
mořské výšce kolem 2000 metrů. Počasí je zde na tropy velmi chladné. Denní teploty 
kolem 20 ˚C, noční i pod 10 ˚C. Takže potím se jen na operačním sále. 
 Burundi je velmi chudou zemí. Lidé často trpí hladem, infekčními nemocemi, pod-
výživou. Se svými nemocemi přicházejí k ošetření za zdravotní sestrou či lékařem až 
v nouzi nejvyšší, kdy je jejich život ohrožen. Průběh nemocí je ovlivněn oslabeným 
zdravím a nedostatkem základních živin. Naštěstí celkem velmi dobře reagují na léčbu 
antibiotiky či protiparazitárními léky. Země je to nejen chudá, ale také naplněná znač-
ným množstvím různých rebelií, které přicházejí s týdenní pravidelností a končí často 
přestřelkami a smrtí účastníků obou stran (vládní i povstalecké). Bílých lidí je zde velmi 
málo - jsou to většinou misionáři, přicházející pomoci. Zdejší lidé si to velmi dobře uvě-
domují a vítají nás velmi pozitivně. Často však mají natažené ruce, aby z tohoto setkání 
získali alespoň nějaký prospěch. Život obyčejných lidí je velmi těžký. Jsou to většinou 
zemědělci, kteří hospodaří na svých malých políčcích. Dovedou obdělávat pozemky 
v nepředstavitelných terénech (svazích, kopcích, stráních). Jsou to velmi skromní lidé. 
Naopak bohatí lidé velmi často zneužívají svého postavení. Nynější vláda naštěstí dává 

velkou příležitost k získání vzdělání i těm nejchudším lidem. Za-
kládá velké množství škol (většinou s pomocí jiných států). Ty jsou 
zdarma alespoň pro děti do 12 let. Potom už si musí rodiny platit 
účast dětí ve škole samy. Všichni zde znají význam vzdělání. Děti 
často touží pokračovat ve škole a dovedou se hodně snažit o to, 
sami získat nějaké prostředky (svojí prací), aby se mohly učit.  

  Josef Marada (pokračování příště)
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červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z neděle 27. února: Červená Voda 2.069; Mlýnický Dvůr 354; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 185; Písařov 431; Jakubovice 602.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v Schůzka pastorační rady Červená Voda bude v pátek 11. března v 19.15 na faře.
v Adorace za uzdravení bude v neděli 13. března v 15.30 ve farním kostele v Červené 
Vodě.  P. Radek Maláč
v Senioři Červená Voda vás srdečně zvou na pouť ke sv. Antoníčku do Blatnice a na Vele-
hrad, která bude v úterý 5. dubna. Cena 250 Kč, duchovní doprovod P. Radek Maláč. Objed-
návky na čísle 465 626 049 (po 19. hodině), mob. 737 869 214 – paní Kubitová.

lošticko     lošticko     lošticko
Co PŮST Je A Co není?
Půst je, když dělám to, co se mi jindy nechce. Půst není, když si 
odepřu, po čem netoužím.
Půst je změna zvyku. Půst není, když se nemyji a neholím.
Půst je nasměrování peněz, věcí, jídla. Půst není, když nasmě-
rování provedu do vlastní peněženky, bytu nebo žaludku.
Půst je, když si objednám v jídelně na další den místo masa sa-
látovou mísu. Půst není, když mi zítra přijde líto, jaký že jsem 
to byl včera hlupák.
Půst je, když se aspoň na chvíli smířím s nedostatky svých bliž-
ních. Půst není, když si to pak výčitkami na jejich adresu vynahradím.
Půst je, když obdaruji, ale není, když dám jen přesně ze svého nadbytku.
Půst je, když dávám a nevím s jistotou, kde můj příspěvek ve skutečnosti skončí.

Přeji nám všem požehnané dny půstu. Kéž přispějí k růstu hloubky naší osobnosti! 
Misijní tým koná od 9. – 13. března postmisijní duchovní obnovu ve farnosti Litovel. Děku-
jeme za Vaše modlitby!  P. Pavel Kavec CM

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
Sbírky z neděle 27. února: Mohelnice 3.903. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

PRoGRAm mC oveČKA moHelniCe v bŘeznU:
10. 3. Výroba stromečku z kávy, koule z koření - I.
17. 3. Výroba stromečku z kávy, koule z koření- II., dokončení
24. 3. Zdobení velikonočního vajíčka technikou patchwork, případné zdobení bavlnkou 
31. 3. Prezentace ekologických výrobků firmy Missiva
 Více informací se jako vždy dozvíte na našich internetových stránkách www.oveckamo-
helnice.estranky.cz. Těšíme se na vás každý čtvrtek na faře v Mohelnici od 9.00 do 11.30 hod.  
  Andrea Nevrlá

postřelmovsko     postřelmovsko
v V neděli 13. března bude ve všech farnostech mimořádná sbírka na odvod arcibiskupství 
– Postřelmov 25.300 Kč, Lesnice 8.200 Kč, Dlouhomilov 2.600 Kč. 
v Na popeleční středu mimořádně biblická hodina nebude.     Vladimír Jahn
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štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 27. února: Štíty 1.830; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

v NA POPELEČNÍ STŘEDU 9. března bude mše svatá ve Štítech v 17. hod. 
v PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY budou vždy půl hodiny přede mší svatou.
v PRVNÍ KŘÍŽOVOU CESTU v neděli 13. března ve 14.30 povede společenství 
 živého růžence. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 27. února: Lubník 810, Tatenice 920, Hoštejn 1.200, Kosov 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

v v v
 Chcete pochopit biorytmus ženské plodnosti, chcete prožívat man-
želské objetí ve svobodě a lásce, chcete předcházet početí nebo se svého 
děťátka nemůžete dočkat, chcete svým dětem utřídit informace po před-
nášce doktora Uzla....? Přijďte se naučit symptotermální metodu přiroze-
ného plánování rodičovství. Kurz začíná 11. 3. 2011 v Dubicku v 19.00 hod 
u Kolčavů (Cihelna 290). První setkání je bezplatné a nezavazuje k účasti na celém kur-
zu. 2. setkání bude 1. dubna 2011.  L+M Kolčavovi , tel 583 449 284

JARní víKend PRo neÚPlnÉ RodinY. Termín 11.- 13. března 2011, (pátek večer- 
neděle poledne) ve Velkých Losinách. 
Program: společenské aktivity, přednáška s tématem „V mé slabosti je síla“ Bc. Marcely 
Řezníčkové, práce ve skupinkách, nabídka poradenství. Během přednášky program pro 
děti, společné tvoření, možnost návštěvy termálního bazénu, biblické tance, duchovní 
program (modlitba, mše svatá, možnost rozhovoru s knězem). Cena: dospělí 400 Kč/
osobu/na víkend, děti do 4 let zdarma, děti 5-15 let 250 Kč/os/víkend. 

 Mgr. Monika Sikorová, tel: 737 517 102, rodinazabreh@gmail.com

BLAHOPŘEJEME paní Bohušce Pelclové, která se 11. března dožívá 
80 roků. Přejeme jí hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a ochranu 
Panny Marie. Děkujeme jí za mnohaletou péči o naši kapli. 
 Farníci z Hněvkova

HUmAniTÁRní SbíRKA ŠATSTvA A vYbAvení domÁCnoSTí
Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a Mohelnice pořádá jednorá-
zovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb. 
Sbírka se v zábřehu uskuteční ve dnech 16. - 19. března. Zájemci mo-
hou svůj dar donést do objektu bývalého skladu Českých drah v soused-
ství sídla firmy Hevos a čerpací stanice Slovnaft. Příjem materiálu: St – Pá 
9.00 – 17.00, So 9.00-12.00 hod.
Sběrné místo mohelnice: přízemí Městského kulturního střediska, Lazebnická 2. Pří-
jem materiálu: St - Pá 9.00 – 17.00; So 9.00 – 12.00 hod.
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SbíRKY z neděle 27. ÚnoRA: Zábřeh 10.890; Jedlí 1.900; Svébohov 1.900; Klášterec 
1.460; Zvole 3.760 Kč. DARY ZÁBŘEH: na Haiti 500; z Hněvkova na potřeby farnosti 
500 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v únoru do kasičky ve farním kostele darovali 4.210 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

RoK 2011 – RoK KŘTU. Ježíš dává poznat otce. Člověk byl 
stvořen k Božímu obrazu pro věčný život s Bohem. Po pádu člově-
ka do hříchu Bůh přislíbil vykoupení (Gn 3,15) a neustále pečoval 
o lidský rod (Ř 2,6-7). Vytvořil velký národ (Gn 12,2-3) a vycho-
vával ho prostřednictvím Mojžíše a proroků, aby ho uznal za jediného živého a pravé-
ho Boha, starostlivého otce a spravedlivého soudce, a aby očekával slíbeného Spasite-
le. Boží Syn se stal člověkem, aby nám, lidem, ukázal Otce (J 14,9: „Kdo vidí mne, vidí 
Otce...“). Křest je vyjádření víry v Ježíše, který je novým „Mojžíšem“, neboť vede svoji 
církev tímto světem z otroctví do „zaslíbené země“ – tj. věčného života ve společenství 
s Bohem (Sk 7,36-37)

PomAzÁní nemoCnÝCH. Příprava na pomazání nemocných bude probíhat v Zá-
březe v kostele sv. Bartoloměje po tři dny od pondělí 14. března. Program: 8.45 příprava 
modlitbou růžence, 9.15 promluva k tématu, 9.40 mše svatá. Svátost pomazání nemoc-
ných bude udělována ve čtvrtek 17. března při mši svaté v 9.40 hod. 
  P. František Eliáš

 

děKAnÁTní PoUŤ v zÁbŘeze zA obnovU Rodin A novÁ 
KněŽSKÁ PovolÁní. Sobotu 19. března o slavnosti sv. Josefa bude-
me prožívat pospolu v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze. Hlavním té-
matem našich modliteb budou naše rodiny a také prosby za nová kněž-
ská a řeholní povolání. V 15 hod. se sejdeme k modlitbě růžence, v 16 
hod. bude následovat adorace a v 17 hod. bude celebrovat v našem spo-
lečenství mši svatou arcibiskup Jan Graubner.  P. František Eliáš

PoSTní dUCHovní obnovA PRo mlÁdeŽ S TomÁŠem ŘeHÁKem 
1. 4. - 2. 4. 2011 v Katolickém domě v Zábřeze na téma…
PARTneRSTví, aneb jak na to, když nevíš, jak na to - 
JAK PoznAT boŽí vŮli.
Program: začínáme v 18 hod. mší svatou s P. Radkem Malá-
čem v kostele sv. Bartoloměje, s možností svaté zpovědi, po 
mši adorace za vnitřní uzdravení. Od 20 hod. nás čekají hry a 
promítání filmu. V sobotu přednášky Tomáše Řeháka.
V sobotu v 15.30 hod. ukončíme setkání křížovou cestou.
Vstupné: 50 Kč. Přespání a jídlo zajištěno. 
S sebou: spacák a karimatku.
          Všechny srdečně zvou animátoři zábřežského děkanátu
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