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17. 4. 2011
Ročník XVIII., číslo 14

květná neděle
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

V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE. VE 14.30 HOD. 
KŘížOVÁ CESTA

Proto ho také Bůh povýšil 
a dal mu jméno 
nad každé jiné jméno, 
takže při Ježíšově jménu 
musí pokleknout každé koleno 
na nebi, na zemi i v podsvětí 
a každý jazyk musí 
k slávě Boha Otce vyznat: 
Ježíš Kristus je Pán. 

Flp 2,11

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.

žALM 22   Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7                                      2: Flp 2,6-11                                       Ev. Mt 27,33-54 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                     příště latinské č. 509 
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Od květnÉ neděle dO vZkŘÍŠenÍ 

v SvátOSt SMÍŘenÍ PŘed velIkOnOČnÍMI SvátkY v kOStele 
  Sv. BARtOlOMěJe v ZáBŘeZe: 
V pondělí, v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00 hod. a v úterý ještě také od 13.00 do 
17.00 hod. (zpovídá bratr Lev).  P. František Eliáš

v ÚklId kOStelA Sv. BARtOlOMěJe PŘed velIkOnOCeMI. Muže, kteří 
jsou ochotni pomoci s úklidem (čistění soch a jiné náročné práce „ve výškách“) prosí-
me o pomoc v pondělí 18. dubna po mši svaté. ženy pak prosíme o pomoc při úklidu 
v úterý 19. dubna od 7.30 hod.  Ludmila Korgerová, 583 414 512

v Od ZelenÉHO ČtvRtkU dO BÍlÉ SOBOtY nePŘetR-
ŽItě bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché 
adoraci. Je to příležitost k zastavení, k zamyšlení, k projevení vděč-
nosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, pro-
sím, do archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. Bartolo-
měje na stolku u novin.                                           P. František Eliáš

BOHOSlUŽBY ve SvAtÉM tÝdnU
Zelený čtvrtek 21. dubna: Zábřeh 18.00; Jed-
lí 18.00; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00, Zvole 
18.00 hod.
velký pátek 22. dubna: Zábřeh: křížová ces-
ta v 15 hod., velkopáteční obřady v 18.00 hod., 
Jedlí v 18; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00; Zvo-
le 18.00 hod. 
Od liturgie Zeleného čtvrtku do vigilie Zmrt-
výchvstání bude děkanský kostel sv. Bartoloměje 
v Zábřeze otevřen k adoraci nepřetržitě.
Slavnost vzkříšení – velikonoční vigilie 23. 
dubna: Zábřeh 21.00; Jedlí 19.00; Svébohov 21.30 
hod.; Zvole 21 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 24. dubna: 
Bohoslužby jako v neděli a v Maletíně v 15 hod.
velikonoční pondělí 25. dubna: bohoslužby jako v neděli – v Zábřeze není večerní mše 
svatá! Klášterec – pouť 7.20 a 10.30 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. František Dostál a P. Lev Eliáš

v v v

Prosíme ochotné ženy, které mají vztah ke květinám i k našemu farnímu kostelu, aby si 
vzaly (alespoň na rok) do své péče květinovou výzdobu kostela sv. Bartoloměje. Přihlas-
te se na faře v Zábřeze nebo na tel. 731 920 106.                                     květinářky
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kAtOlICkÝ dŮM
v 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 mo-
hou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové 
se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. Známé melodie k poslechu i k tanci 
zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Nezapo-
meňte tedy přijít v neděli 24. dubna do Katolického domu.

v vÝStAvA „SAkRálnÍ StAvBY ARCIdIeCÉZe 
OlOMOUCkÉ (1990-2010)“. Začaly se stavět až po sa-
metové revoluci a za posledních dvacet let jich stojí více 
než pět desítek. Řeč je o kaplích, kostelech a dalších sakrál-
ních stavbách, které na území olomouckého arcibiskupství 
vznikly od roku 1989 až do dnešních dnů. Nyní je před-
stavuje putovní panelová výstava s názvem Sakrální stav-
by olomoucké arcidiecéze 1990-2010. Příležitost seznámit 

se s netradiční a zajímavou architekturou těchto staveb se nabízí i zájemcům ze Zábřeha 
a okolí. V Zábřeze bude výstava instalována do konce dubna. Zajímavostí zábřežské instala-
ce je, že všechny panely nebudou k vidění na jednom místě. Ten kdo bude chtít zhlédnout 
celou výstavu, tak bude muset postupně navštívit nejenom Katolický dům, ale například 
i kostel sv. Bartoloměje, muzeum ve věži, nebo zábřežskou Charitu.
    Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

BlAHOŘeČenÍ JAnA PAvlA II. 
 1. května v neděli Božího milosrdenství v 10.00 hodin začne na 
Svatopetrském náměstí slavnostní beatifikační bohoslužba. Před-
sedat jí bude Benedikt XVI. a koncelebrovat kardinálský sbor.
 na základě dekretu, který 11. dubna 2011 vydala vatikánská 
kongregace pro bohoslužbu a svátosti, se liturgická památka 
Jana Pavla II. bude v Římě a v Polsku slavit vždy 22. října. 
 Dekret, který uznává „výjimečný charakter“ papežova blaho-
řečení, upravuje veřejné liturgické oslavy spojené s blahořečením 
Jana Pavla II. Ačkoliv se děkovné mše svaté po beatifikaci mohou 
slavit jen v místech, kde blahoslavený žil nebo pracoval, Vatikán 
vydal dovolení ke slavení děkovných mší během celého roku i pro 
místní církve po celém světě. Datum děkovné mše svaté určí pro jednotlivé diecéze přísluš-
ný diecézní biskup a pro řeholní kongregace a řády jejich představený. Tyto bohoslužby 
mohou být slaveny pouze do 1. května 2012. 
 V Římské diecézi a všech polských diecézích bude 22. říjen automaticky zařazen jako 
památka do liturgického kalendáře s tím, že místní církve a řády mohou rovněž požádat 
o dovolení zařadit tuto památku do svých liturgických kalendářů. Kostely, ve kterých se sla-
ví liturgická památka, mohou být pojmenovány po Janu Pavlu II. Dekret rovněž obsahuje 
text vstupní modlitby, která bude použita při liturgických oslavách a děkovných mších.  
                                                    Ze zpráv ČBK



4

UČÍCÍ Se CÍRkev - květná neděle S odkazem Mt 26, 14-27
 Úchvatné Kristovo drama začíná slavným vjez-
dem Krista do Jeruzaléma. Vjíždí tam jako král se-
dící na oslátku, dopravním prostředku dávných iz-
raelských králů. Na cestu před ním pokládají pláště, 
davy mávají ratolestmi, provází ho neutuchající jásot 
a nadšené volání: „Ať žije král izraelský, Hosana synu 
Davidovu“.
 Být s Kristem v době slávy je snadné. Tak tomu 
v minulosti bylo, kdykoliv měla církev respekt, úctu 
a vliv. Zástupy se tísnily kolem oltáře a po nedělní mši 
svaté proudily z kostela davy lidí. Jinak tomu u nás 
bylo v době totality, kdy bylo k návštěvě kostela a do-
držování křesťanských zásad třeba jisté dávky odhodlání a odvahy - s rizikem postihu. Však 
to všichni my starší známe z vlastní zkušenosti a dětem je třeba o tom vyprávět - byl to kus 
dějin církve.
 To, že Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král, když to v minulosti odmítal, ukazuje, že byl 
dobrý psycholog. Udělal to proto, aby před svou nadcházející smrtí a zdánlivým zhroucením 
celého svého díla ukázal, že je opravdu králem, a tím všechny povzbudil. Ježíš ví, co ho čeká 
a jak jeho potupa a smrt neblaze zapůsobí na jeho věrné, kolik jich bude otřeseno ve víře 
a v důvěře v něho. Chce jim dát najevo, kdo vlastně je, že je opravdu král. A i když bude trpět 
a umírat na kříži, i tehdy zůstává králem a jako král i vítězem.
 Ovšem v den vjezdu Krista do Jeruzaléma se odehrává ještě jiná scéna. „Když už byl blíz-
ko a uzřel město, dal se nad ním do pláče“ (Lk 19,41). (Na tomto místě stojí dnes kaple nazvaná 
„Dominus flévit“ – Pán pláče, odkud je překrásný pohled na dnešní Jeruzalém). Jiní jásají a Ježíš 
pláče. Proč? Nejen proto, že za 37 roků nezůstane z města a výstavného chrámu kámen na ka-
meni, ale věděl i to, co bolestného připraví Jeruzalém jemu. Největším důvodem pláče bylo ale 
zklamání z lidí. Bolel ho nevděk blízkých i nejbližších, zloba přátel... Nikdy totiž nebolí fyzické, 
tělesné bolesti jako bolesti duševní, ztráta kdysi věrných, hněv nebo zloba přátel.
 V knize „Když duben přichází“ píše její spisovatel Josef Nesvadba o muži, který měl srd-
ce jako kámen. Nic jím nepohnulo a nikdy neuronil slzu, ani když ztratil veškerý majetek, ani 
když byl vsazen do žaláře. Ale rozplakal se a srdce mu puklo lítostí, když ho zradil jediný pří-
tel, kterému důvěřoval.
 Kristův osud se odráží i v osudech lidí, v osudech každého z nás. I v našem životě bývá 
často Květná neděle a Velký pátek velmi blízko sebe. Provolání slávy a hanby, a často i od stej-
ných lidí, se střídá. Někdy tak lidé jednají ze slabosti a v omylu, jindy z přesvědčení a zlé vůle. 
Každý jsme už jistě na sobě zakusili, jak je štěstí, láska a přátelství vrtkavé. Dnes Hosana zít-
ra ukřižuj! Snažme se aspoň my věřící nezklamat své přátele a nejbližší, a začněme v manžel-
ství a ve své rodině. A když zklamou oni nás? Když víme, že jsme nevinni, že proti zlobě nic 
nezmůžeme a kdybychom se bránili, ke zlu bychom spíše ještě zlo přidávali a vše zhoršovali, 
vzpomeňme na Ježíše. Pokořme se, nechejme se vláčet, možná i léta křižovat, a přitom všech-
nu svou důvěru a naději vkládejme na Pána, na jeho spravedlnost, a věřme, že utrpení, pokora 
a ponížení budou nakonec cestou ke slávě, že po ukřižuj přijde zase Hosana a po ponižujícím 
Velkém pátku přijde zase vítězná Velikonoční neděle se svým jásavým Aleluja! A hlavně ne-
zklamme svého nejlepšího přítele a dobrodince – Ježíše Krista, který nám svým životem uká-
zal cestu k našemu životnímu cíli – nebi – a svou smrtí na kříži nás vykoupil a spasil.  
  P. Antonín Pospíšil
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33. IGnáCOvO PŮSOBenÍ
 Ignác začal pracovat a bojovat se zlem jako voják Božího vojska. 
„Chtěl rozsévat Boží slovo, aby každý člověk pochopil, jak hrozný je 
smrtelný hřích.“ Začal kázat na ulicích. Ovšem zanedlouho Ignác 
narazil na první velkou překážku, měl sice dobrý úmysl, ale žádné 
vzdělání. Proto mu bylo důrazně doporučeno studium a Ignác před-
stavené poslechl. Nemůže přece druhé vyučovat a vést, když sám nic 
nenastudoval. A tak ve svých 33 letech usedl do školních lavic s ma-
lými chlapci. Po dalších studiích přijal Ignác kněžské svěcení. Teď 
už mu nic nebránilo v tom, aby se pustil se svými spolubratry do 
práce pro Boží království. Když měl Ignác zvolit novému společen-
ství název, rozhodl se pro „Tovaryšstvo Ježíšovo“, aby bylo na první 
pohled zřejmé, kdo je jejich Pánem a že oni jsou jen tovaryši, kte-
ří slouží Jeho království. Heslem nového společenství se stala slova: 
„Vše k větší slávě Boží.“ Ignác velice toužil po tom, aby mohl kázat 
a pracovat ve Svaté zemi. Svého přání se však zřekl a podřídil se zcela vůli Svatého otce, 
který mu určil jako působiště Řím a celou Itálii. Svým spolubratřím pak nikdy nepře-
stával připomínat úplnou poslušnost papeži. Ignác považoval hlas papeže za hlas Krista 
zde na zemi. 
 Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuité - začali brzy působit v mnoha oblastech: dávali du-
chovní cvičení, vyučovali, zakládali zařízení pro mládež, o kterou se nikdo nestaral, ká-
zali na ulicích, zpovídali, a tak pracovali na spáse své vlastní i svých bližních. Ignác byl 
na své spolubratry vojensky přísný. Neustále připomínal, že je třeba cvičit svého ducha, 
aby člověk nedával zbytečnou příležitost hříchu. Ale nikdy nezapomněl na milosrden-
ství. Postupně se jezuité dostávali i do dalších zemí a z jejich řad vyrostlo mnoho misi-
onářů. 
Svatý Ignác zůstal po celý svůj život tělem i duší voják. Dobře věděl, že by se celá armáda 
rozpadla, kdyby v ní nevládla poslušnost. I když i pro něj byla tato poslušnost mnohdy těžká 
a vyžadovala velké sebezapření, nevzdal se. Každý z nás je voják v Boží armádě. I od nás se 
očekává poslušnost. Nejenom toho Nejvyššího Krále Pána Ježíše, ale i generálů a důstojní-
ků, kterými jsou naši nadřízení - rodiče, učitelé, vedoucí, katecheté... I když nám někdy je-
jich rozhodnutí či požadavek připadá nerozumný, Bůh jistě odmění naši snahu poslechnout. 
Pomůže nám to v sebeovládání. Svatý Ignác by řekl: „ve cvičení ducha“.

FARnOSt ZvOle. 
 Srdečně všechny zveme na KŘížOVOU CESTU na Kalvárii v Pobučí. Bude se konat 
tuto neděli 17. dubna ve 14.30 hodin. Začátek je v pobučském kostele. zvolští farníci
    

FARnOSt dUBICkO – ABSOlventSkÝ kOnCeRt
 Tuto neděli 17. dubna v 17 hodin jste zváni do mateřské školy na absolvenstský 
koncert posluchačů Konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži: František KOL-
ČAVA – violoncello, Andrea KOVÁŘOVÁ – violoncello, Š. DAVIDOVÁ a V. HA-
LAŠOVÁ – housle, Ondřej TOMEČKA – viola a MgA. Ondřej HUBÁČEK – klavír. 
Vstupné dobrovolné. 
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červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z neděle 10.4: Červená Voda 2.204; Písařov 764; Jakubovice 871; Mlýnický Dvůr 380; 
Domov důchodců sv. Zdislavy 289; Mlýnický Dvůr – Haiti 1.061 Kč.   
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOCÍCH: 
Zelený čtvrtek: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 hod. 
velký Pátek: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 (křížová cesta 12.00)
vigilie vzkříšení (sobota): Jakubovice 18.30, Červená Voda 21.30 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Červená Voda 9.00, Písařov 10.45, Janoušov 17.00 hod. 
velikonoční pondělí: Jakubovice 7.15, Červená Voda 9.00, Písařov 10.45 hod.
  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko
neděle neStálOStI lIdSkÉHO SRdCe. Bývalý an-
glický ministerský předseda Winston Churchil měl největší 
zásluhu o záchranu Anglie ve 2. světové válce. Po skonče-
ní války se konala v Londýně velká manifestace lidu, který 
provolával slávu a dík Churchilovi za vše, co pro ně udělal. 
Jeho přítel se ho pak ptal, zda mu tato oddanost anglického 
lidu lichotí. Churchil odpověděl: „Lichotí mi to. Ale kdyby 
mě zítra věšeli, tak zde bude dvakrát tolik lidí a jásotu...” Sir 
Winston byl realista a jako věřící muž si jistě vzpomněl na 
Květnou neděli v Jeruzalémě. Člověk je opravdu nespoleh-
livý a nestálý. Dnes hosana a zítra ukřižuj. Vstup do Svaté-
ho týdne – Květná neděle – se vyznačuje dvojí náladou. Na 
jedné straně v nás svěcení ratolestí a červená barva vzbuzu-
jí náladu radostnou. Ta je však vystřídána smutkem a boles-

tí pašíí. Pamatujme: Kristus nás nevykoupil holdem jásajících zástupů, ale nesmírnou sebeo-
bětí. Pokorně přicházející Král stojí u dveří srdce každého z nás. Nechce obtěžovat, násilně se 
vnucovat, respektuje svobodu lidského srdce. Chce svobodnou odpověď oddané lásky, proto-
že kříž, znamení potupy a smrti se jeho obětí stal znamením lásky. 

PROGRAM SvAtÉHO tÝdne: Zelený čtvrtek – Loštice, Moravičany – 17. 00 hod., velký 
pátek – Loštice, Moravičany – 17. 00 hod., Bílá sobota – Loštice, Moravičany – 18. 00 hod. Ado-
race u Božího hrobu na Bílou sobotu: Loštice – 10. 00 – 17. 30 hod., Moravičany – 12. 00 – 17. 
30 hod.  Hluboké prožití velkých tajemství naší víry Vám všem vyprošují loštičtí misionáři

postřelmovsko     postřelmovsko
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi bude: 
 v Postřelmově v pondělí 18.4. od 16.00 hodin. V Lesnici ve středu 20.4. od 17.00 hodin. 

POŘAd velIkOnOČnÍCH BOHOSlUŽeB: 
Zelený čtvrtek: Chromeč 16.30, Postřelmov 18.00, Lesnice 18.00 hodin 
velký pátek: Lesnice 16.30, Postřelmov 18.00, Dlouhomilov 18.00 hodin 
Bílá sobota: Lesnice 18.00, Postřelmov 20.00 hodin 
neděle Zmrtvýchvstání: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11, Chromeč 11 hodin 
Pondělí velikonoční: Postřelmov 8.00, Sudkov 11.00, Hrabišín 9.00 hodin
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Ohlášky
V sobotu 30. dubna budou ve farním kostele v Postřelmově v 11.30 hodin 

sezdáni: slečna Johana Machová a pan John Patrick Corrigan.
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha milost trvalé vzájemné lásky a úcty.

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
Sbírky z neděle 10. dubna: Mohelnice 4.504; Úsov 858; Studená Loučka 350 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara
v SetkánÍ SenIORŮ. V úterý 26. dubna ve 14 hod. se koná na faře pravidelné setkání 
seniorů.  Zvou organizátorky p. Faltusová a p.Vykydalová

štítecko       štítecko       štítecko
Sbírky z neděle 10. dubna: Štíty 2.000; Cotkytle 540; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
v Adorační den farnosti Štíty je v úterý 19. dubna. Výstav Nejsvětější svátosti od 11 hod., 
požehnání v 17.30 a mše svatá v 18 hod. 

POŘAd velIkOnOČnÍCH BOHOSlUŽeB: 
Zelený čtvrtek: Štíty 18.00; Horní Studénky 19.00; Cotkytle 17.00 hod. 
velký pátek: Štíty 18.00; Horní Studénky 19.00; Cotkytle 17.00 hod.
Bílá sobota: Štíty 21.00; Horní Studénky 20.00; Cotkytle 19.00 hod. 
Na Bílou sobotu můžete navštívit ve Štítech Boží hrob v čase 9.00 – 11.00 
hod; adorace u Božího hrobu v Horních Studénkách je od 9.00 do 17 hod. 
neděle Zmrtvýchvstání: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod. 
Pondělí velikonoční: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod. 

PŘIJĎte S náMI PROSIt O BOŽÍ MIlOSRdenStvÍ. Na Velký pátek se za-
čneme v kostele ve Štítech modlit devítidenní novénu před svátkem Božího mi-
losrdenství, který letos vychází na neděli 1. května. Budeme se modlit na Velký pátek v 17.30 
před obřadem, na Bílou sobotu v 9.00, v neděli 24.4. a v pondělí 25.4 v 8.30 přede mší svatou, 
v úterý 26.4. každý sám doma, ve středu 27.4. přede mší svatou v 17.30, ve čtvrtek 28.4. každý 
sám doma, v pátek 29.4. přede mší svatou v 17.30 a v sobotu 30.4. každý sám doma.    
  Za Modlitby matek Jana Schönová 

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 10. dubna: Lubník 580; Tatenice 1.580; Hoštejn 1.100; Kosov 400 + 206 Kč. 
   Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

POŘAd velIkOnOČnÍCH BOHOSlUŽeB: 
Zelený čtvrtek: Tatenice 17.30; Lubník 16.00; Hoštejn 19.15 hod.
velký pátek: Tatenice 17.30; Lubník 16.00; Hoštejn 19.15 hod.
Bílá sobota: Tatenice 19.00; Lubník 6.00 (neděle); Hoštejn 21.00 hod.
neděle Zmrtvýchvstání: Tatenice 8.30; Hoštejn 10.00 hod.
Pondělí velikonoční: Tatenice 8.00; Lubník 7.00; Hoštejn 10.00; Kosov 11.00 hod.
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SBÍRkY Z neděle 10. dUBnA: Zábřeh 8.960; Jedlí 2.000; Svébohov 1.750; Klášterec 
1.290; Zvole 3.530; Maletín 1.370; Hynčina 290; Drozdov ze sbírek 10.000 Kč. DARY Zábřeh: 
na Haiti 500,- + 500,- od růžencového společenství; na kostel sv. Barbory 1.000; na kostel sv. 
Bartoloměje 1.000 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

v dARY dO POklAdnIČek U „BOŽÍHO HROBU“ JSOU URČenY PRO POdPO-
RU kŘeSŤAnŮ ve SvAtÉ ZeMI.
v PŘÍŠtÍ nedělI 24. dUBnA BUde ve vŠeCH FARnOSteCH SBÍRkA nA kněŽ-
SkÝ SeMInáŘ. 

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
 Drazí věřící olomoucké arcidiecéze! Bohoslovci 
a představení Arcibiskupského kněžského semináře 
v Olomouci Vám posílají své srdečné pozdravy.
 Tímto listem Vám chceme vyjádřit svoji vděč-
nost za Vaši podporu duchovní, jako jsou modlit-
by, mše svaté a dny vzájemných modliteb, kdy se ve 
farnostech modlíte za kněžský seminář a my za Vaši 
farnost, ale chceme také poděkovat za Vaši hmot-
nou podporu, jakou bude o Velikonocích sbírka 
na kněžský seminář i za Vaše osobní dary. Jelikož 
kněžský seminář nedostává od státu žádnou finanč-
ní pomoc, je odkázán jen na kostelní sbírky věří-
cích a dary dobrodinců.
 Jako každá jiná budova, tak i kněžský seminář vyžaduje stálou údržbu. Všechny nutné 
opravy nebylo možné realizovat ani z časových, ani finančních důvodů v roce 1990, tedy 
před obnovením činnosti kněžského semináře. Byli jsme proto okolnostmi nuceni přistou-
pit k stavebním úpravám ubytovací části semináře pro studenty, Leopoldina (nevyhovující 
prostory podle zákonných norem pro ubytování studentů, havarijní stav kanalizační pří-
pojky a sociálních zařízení, špatná okna a dveře). V loňském roce jsme uskutečnili I. etapu 
oprav v hodnotě 9 miliónů korun. Letos plánujeme II. etapu v hodnotě 12 miliónů korun. 
Plně chápeme a vnímáme starosti rodičů i všech ostatních, jaké mají dnes při hmotném 
zabezpečení každodenního života. Přesto se s důvěrou a prosbou o hmotnou pomoc ob-
racíme na ty z Vás, pro něž to je možné, abychom mohli zajistit potřebné opravy a provoz 
kněžského semináře v Olomouci. Rádi na Vás, naše dobrodince, pamatujeme ve svých mod-
litbách i v úmyslech mší svatých. Přejeme a vyprošujeme Vám i všem našim dobrodincům 
Boží požehnání na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, nebeských ochránců kněžského se-
mináře.
  Za bohoslovce a představené kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Štefek, rektor

v v v

POděkOvánÍ. Upřímné Pán Bůh zaplať pětici dobrých žen z Jestřebí, které pomohly 
uklidit kostel sv. Stanislava v Hynčině.  P. František Dostál

v v v

Všechny členy KDU-ČSL a zájemce o politické dění srdečně zveme na členskou schůzi 
místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se koná v sobotu 30. dubna 2011 v 9.00 hod. 
v Katolickém domě.  Za výbor RNDr. František John, Ph.D.


