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slavnost
zmrtvýchvstání páně

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.

Vstal 
jsem z mrtvých, 
a jsem 
stále s tebou, 
aleluja.

Vstupní antifona

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; 
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, 
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.

ŽALM 118 toto je den, který učinil hospodin, 
  jásejme a radujme se z něho
1: Sk 10,34a.37-43                               2: Kol 3,1-4                                       Ev: Jan 20,1-9
Ordinárium: latinské č. 509                příště Olejníkovo č. 502 
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slavnost zmrtvýchvstání páně
Farní mUzEUm. starobylé kříže křesťanského východu v kon-
trastu s architekturou nových českých kostelů. Tyto dvě výstavy 
nabízí svým návštěvníkům o velikonočních svátcích Farní muzeum 
v Zábřehu. Muzeum bude otevřeno v neděli 24. dubna od 9.30 do 
12.15 hodin.  
                   K návštěvě srdečně zvou zvoníci od svatého Bartoloměje

vElIKonoČní BEránEK s výstavoU nových KostE-
lŮ. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny malé i velké ke společnému 
prožití svátečních chvil velikonoční neděle. Kromě tradičního peče-
ného jehněčího a občerstvení všeho druhu pro Vás připravujeme ce-
lou řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdo-
bení 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. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 24. dubna do Katolic-
kého domu. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

slavnostní vElIKonoČní varhanní KoncErt bude tuto neděli 24. dubna 
v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze (navazuje na svátostné požehnání). varha-
ny: radim Diviš varhaník katolických farností na starém městě v norimberku.

* * *
velikonoční pondělí 25. dubna: bohoslužby jako v neděli – v Zábřeze není večerní mše 
svatá! Zvole10.15 hod., Klášterec poutní mše svaté 7.20 a 10.30 hod.  P. František Eliáš

Farnost malEtín. Tuto neděli 24. 4. oslavíme Vzkříšení v Maletíně při mši svaté 
v 15. hod. V Hynčině bude mše svatá v pondělí 25. 4. v 15 hod. a první neděli v měsíci, 
1. května bude tradičně mše svatá v 15 hod. v maletínském kostele.  P. František Eliáš

JaK sE ŽIJE KŘEsŤanŮm v mUslImsKÉ zEmI v zápaDní aFrIcE.
Pokračováním „akademického týdne v Zábřeze“, který pořádá ČKA, bude 
v pondělí 2. května v 18 hod. v Katolickém domě přednáška Jany Škubalové.
V rámci studia pracovala v roce 2006 tři měsíce v Maroku a v roce 2008 pět 
měsíců na Madagaskaru. Od roku 2009 do letošního března odjela jako dobro-

volník mezinárodní solidarity do západoafrického Mali. Z občasného setkávání s mus-
limy se stalo soužití, které bude tématem přednášky.

BlahopŘání KE zlatým svatBám. 
v V dubnu oslaví zlatou svatbu manželé Nétkovi z Nemile. K vý-
znamnému životnímu jubileu jim do dalších let přejeme hojnost Boží-
ho požehnání, ochranu Panny Marie a děkujeme za vše, co v minulosti 
udělali pro naši kapličku.                                                   Věřící z Nemile
v Ve Zvoli oslaví zlatou svatbu ve farním kostele v pondělí 30. dubna 
v 10.30 hod. Marie a Josef Komendovi. Také jim přejeme požehnání a ochranu Boží.           
  Farníci ze Zvole
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novÉ zvonY pro BarBorKU. Obnovit zvonový soubor na 
kostele svaté Barbory v Zábřehu se rozhodla skupina zábřežských 
zvoníků. Uspořádají proto netradiční sbírku. Místo peněz budou sbí-
rat suroviny, z nichž se zvony lijí.
 Pořízením zvonů chceme navázat na probíhající opravy kostela. 
Víme, že peníze jsou nyní potřeba právě na opravy a nechceme kon-
kurovat další finanční sbírkou. Rozhodli jsme se proto vyhlásit sbírku 
materiálu. Lidé nám mohou nosit měď, z níž se zvony lijí, ale i jiné ba-
revné kovy, například mosaz nebo hliník. Potřebné prostředky získá-
me prodejem kovů.
 Na „horním“ kostele byly v minulosti zvony tři. Svatá Barbora se do jeho věže vrátila 
v roce 2000. Chybí zde zvony Anna a František, které zabavila armáda za první světové války. 
A právě dva chybějící zvony chceme do věže vrátit. Rádi bychom je pořídili a nechali posvětit 
v roce 2014, kdy zvon svatá Barbora oslaví čtyři sta let od svého ulití. Kdo by se rozhodl do 
neobvyklé sbírky přispět, může zvoníky kontaktovat na telefonu 733 356 740. Materiál si od 
něj převezmeme.  Za zábřežské zvoníky Aleš Pátek

BartoloměJEm BUDE znít hÄnDEl. Koncert pro varhany 
a orchestr a výběr z oratoria Mesiáš G. F. Händela v provedení mo-
helnického komorního orchestru Collegium Musicum a domácího 
smíšeného pěveckého sboru Carmen rozezní v neděli 1. května farní 
kostel sv. Bartoloměje. Sólové party zazní v podání Šárky Hlochové, 
Veroniky Demelové a Karola Ozorovského, na cembalo zahraje Mar-
tin Hroch, orchestr bude řídit Milan Plodek. Koncert, který slibu-
je mimořádný umělecký zážitek, pořádá Zábřežská kulturní ve spo-
lupráci s římskokatolickou farností. Vstupné je dobrovolné, začátek 
v 16 hodin.

KvětEn měsíc pannY marIE
„Mariánský měsíc“ zahájíme v neděli 1. května v 14.30 hod. májovou po-
božností u Šubrtovy kapličky. (Svátostné požehnání v kostele sv. Bartolo-
měje tuto neděli nebude). Májové pobožnosti budou bývat v kostele sv. 
Bartoloměje ve dnech, kdy je slavena večerní mše svatá (čtvrtek, pátek, ne-
děle) po skončení mše. V sobotu bude „májová“ v rámci pravidelného „ve-
čeřadla“. v pondělí, v úterý a ve středu pak budou „májové“ v 18 hod.    
 P. František Eliáš 

arcIBIsKUpsKý palác v olomoUcI. Nově zrekonstruovaný palác bude otevřen pro 
veřejnost poprvé v sobotu 30. dubna od 10.00 hodin. Jak tento den, tak také v neděli 1. května 
bude běžný provoz s možností prohlídky doprovázet i odpolední program. Po oba dva dny to 
bude vystoupení skupiny historického šermu ve 14.00 a v 15.00 hodin a představení z doby 
baroka ve 14.30 hodin. V neděli pak ještě od 15.30 hodin zazní koncert studentů Konzerva-
toře Evangelické akademie.
 V turistické sezóně 2011 bude Arcibiskupský palác v Olomouci otevřen od května do září 
každý den kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin, v říjnu (a od roku 2012 také v dubnu) je 
možné jej v tyto hodiny navštívit v sobotu a neděli. Arcibiskupský palác najdete ve Wurmově 
ulici č. 9 (zastávka tramvaje U Dómu) a informace o něm se můžete dozvědět i na webových 
stránkách www.arcibiskupskypalac.ado.cz.    Ze zpráv ČBK (redakčně zkráceno)
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UČící sE círKEv - tŘEtího DnE vstal zmrtvých 
S odkazem KKC 638-647
 Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Kris-
ta; jako ústřední pravdu ji vyznávalo a prožívalo první křesťanské 
společenství, jako základní ji předává tradice; zakládá se na doku-
mentech Nového zákona a spolu s křížem je hlásána jako podstatná 
část velikonočního tajemství.
 Tajemství Kristova vzkříšení je skutečná událost, spojená s his-
toricky zjištěnými úkazy, jak dosvědčuje Nový zákon. Již kolem 
roku 56 může svatý Pavel psát křesťanům do Korinta: „Vyučil jsem 
vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel ve shodě 
s Písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího 
dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti“ (l 
Kor 15,3-4). Apoštol zde mluví o živé tradici zmrtvýchvstání, o níž 
se dověděl po svém obrácení před Damaškem. 
 „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“ 
(Lk 24,5-6). Prvou skutečností, se kterou se v rámci velikonočních událostí setkáváme, je 
prázdný hrob. Sám o sobě není přímým důkazem. Nepřítomnost Kristova těla v hrobě by se 
dala vysvětlit i jinak. Přesto však byl prázdný hrob pro všechny podstatným znamením. To, 
že jej učedníci objevili, byl první krok k uznání samé skutečnosti vzkříšení. Tak tomu bylo 
u zbožných žen i u Petra. „Učedník...kterého Ježíš miloval“ (J 20,2) tvrdí, že při vstupu do 
prázdného hrobu „viděl, že tam leží pruhy plátna“ (J 20,6), „viděl a uvěřil“ (J 20,8). To před-
pokládá, že podle stavu, v jakém byl prázdný hrob, poznal, že nepřítomnost Ježíšova těla ne-
mohla být lidským dílem, a že se Ježíš nevrátil do pozemského života, jak tomu bylo v případě 
Lazara.
 Marie Magdaléna a zbožné ženy, které šly dokončit balzámování Ježíšova těla, které bylo 
pohřbeno ve spěchu, protože na Velký pátek večer začínal sobotní klid, se setkaly se Zmr-
tvýchvstalým jako první a staly se prvními hlasatelkami Kristova zmrtvýchvstání i pro sa-
motné apoštoly. Jim se Ježíš ukázal později; napřed Petrovi a potom Dvanácti. Petr, který měl 
posilovat víru svých bratří, uviděl tedy Zmrtvýchvstalého dříve než oni, a na základě jeho svě-
dectví společenstvo zvolalo: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi“ (Lk 24,34).
 Vše, co se v těch velikonočních dnech odehrálo, zavazuje každého apoštola a zvláště Pet-
ra, aby budoval novou éru, která začala velikonočním ránem. Jako svědkové Zmrtvýchvstalé-
ho zůstávají apoštolé základními kameny budování jeho církve. Víra prvotního společenství 
je založena na svědectví konkrétních lidí, křesťanům známých a většinou ještě mezi nimi ži-
jících. Těmito svědky Kristova zmrtvýchvstání jsou především Petr s Dvanácti, avšak nejen 
oni; Pavel jasně mluví o více než pěti stech, kterým se Ježíš zjevil najednou, kromě toho Jaku-
bovi a všem apoštolům (Srov. 1 Kor 15, 4-8). Po takových svědectvích není možné vysvětlovat 
Kristovo zmrtvýchvstání mimo fyzický řád a neuznat je jako historickou skutečnost.
 Vzkříšený Ježíš navazuje se svými učedníky přímé vztahy dotykem a společným jídlem. 
Tím je vyzývá, aby uznali, že není žádný přízrak, ale hlavně aby si ověřili, že vzkříšené tělo, 
v němž se jim zjevuje je totéž, které bylo umučeno a ukřižováno, neboť dosud nese stopy utr-
pení. Toto pravé a skutečné tělo však má zároveň nové vlastnosti oslaveného těla; není už 
v prostoru a čase, ale může se podle libosti zpřítomnit, kde chce a kdy chce, neboť jeho lid-
ství patří už jen božské vládě Otce. Proto je také vzkříšený Ježíš svrchovaně svobodný a může 
se zjevovat v podobě zahradníka nebo v jiných podobách, na které byli učedníci zvyklí, a to 
proto, aby vzbudil jejich víru. I když byli učedníci Kristovi postaveni před skutečnost zmrt-
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výchvstalého Krista, přesto ještě pochybují, dokonce apoštol Tomáš chce vidět Ježíšovy rány 
po hřebech a vložit do nich své prsty (Srov. Jan, 20,2). Nepřátelé Kristovi věřili a báli se, zvláš-
tě když Ježíš za svého života mluvil o své smrti, ale i svém vzkříšení třetího dne (Srov. Mt 
16,21). Proto se zajistili, zapečetili hrob a k němu postavili stráž. Neobstojí domněnka, podle 
níž prý bylo zmrtvýchvstání „výplodem“ víry nebo důvěřivosti apoštolů. Právě naopak, jejich 
víra ve zmrtvýchvstání se zrodila – působením Boží milosti – z přímého zážitku skutečnosti 
vzkříšeného Krista. Kristovo vzkříšení nebylo návratem k pozemskému životu, jak tomu bylo 
při vzkříšení Jairovy dcery, mládence z Naimu a Lazara. Tyto skutky byly zázračné událos-
ti, ale osoby, které byly předmětem těchto zázraků, se Ježíšovou mocí vrátily do obyčejného 
pozemského života a po nějakém čase znovu zemřely. Kristovo vzkříšení je podstatně odliš-
né. On ve svém vzkříšeném těle přechází ze stavu smrti do jiného života, mimo čas a prostor. 
Jeho tělo se ve stavu své slávy podílí na božském životě, takže sv. Pavel může o Kristu říci, že 
je to „člověk z nebe“ (Srov. 1 Kor 15,35-50). Nikdo nebyl očitým svědkem samotné události 
zmrtvýchvstání a žádný evangelista je nepopisuje. Výstižně tuto pravdu vyjadřuje velikonoč-
ní chvalozpěv Exultet: „Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus 
vstal z říše zemřelých.“
 Historická událost i skutečnost zmrtvýchvstání Ježíše přesahuje dějiny a je předmětem 
i naší víry. Ježíš po 40 dní svými zjeveními po zmrtvýchvstání zasvěcuje své učedníky do ta-
jemné přítomnosti v Církvi ve svém slovu a eucharistii. Nejen staří učedníci, ale i my, mo-
derní křesťané, se můžeme setkat se vzkříšeným Ježíšem v jeho slovu, které hlásá Církev jeho 
autoritou a v eucharistii, kterou slaví jako trvalou památku na něho, dokud nepřijde na konci 
času, v druhém svém viditelném příchodu na svět.  P. Antonín Pospíšil

Karol WoJtYla: hYmnUs
 JEDEN z nás mnoha prošel napříč všemi proudy po-
míjení a změnil směr pole, v němž každý pomíjí. Ojedi-
nělá velikost v osnově celého stvoření, neopakovatelná. 
Ten přechod se jmenuje PASCHA – mystérium: běželi 
napřed do jeskyně, kde chovali zvířata jako v chlévě – 
a zdaleka se sbíhali za hvězdou, potom zas běželi k hro-
bu, který se ukázal být prázdný a naplněný světlem a na-
konec kráčeli strmě vzhůru z údolí od potoka Cedron na 
kopec nad městem, kde Ho zabili.
 Všechny články řetězu vlastní smrti (údolí, potok, 
úbočí, kopec a konečně to místo) rozdělil – a neodsou-
vá jen náhrobní kámen, nýbrž celou tu zemi, tím, že zne-
možňuje pole pomíjení, ač se proud vody v potoce Ced-
ron nadále řítí dolů, ač proud krve v lidském těle nadále 
míří k smrti. Dal v nich počátek místu narození a místo 
života odhalil v každém člověku. Života, který přerůstá proud pomíjení, života, který přerůstá 
smrt…

nEDělE BoŽího mIlosrDEnství – BlahoŘEČEní Jana pavla II. 
1. května v neděli Božího milosrdenství v 10.00 hodin začne na svatopetrském náměstí 
slavnostní beatifikační bohoslužba. Předsedat jí bude Benedikt XVI. a koncelebrovat kar-
dinálský sbor. Hodinu před samotnou mší začne společná modlitba korunky Božího milo-
srdenství. 
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červenovodsko     červenovodsko

sbírky z neděle 17.4: Červená Voda 2. 340; Písařov 983; Jakubovice 537; 
Dary: Červená Voda 500; Písařov na opravu oltáře – 500; 
tv noE – přenosový vůz: Jakubovice 380; Písařov 1207; Červená Voda 7315; 
postní almužna: Červená Voda 3000; Písařov 1046; Jakubovice 586.
    Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

poUŤ Do mEDŽUGorJE – odjezd v neděli 1. května: Červená 
Voda – parkoviště pod kostelem 13.30 hod.; Písařov – Kocanda 
13.40; Zábřeh – Valová 14.00; Zábřeh – vlakové nádraží – 14.10, 
Mohelnice – benzinka na výpadovce na Olomouc 14.25 hod.

v setkání seniorů bude ve čtvrtek 28. dubna v 8.40 na faře v Čer-
vené Vodě.
v modlitba novény k Božímu milosrdenství bude probíhat v Červené Vodě vždy 15 min 
předem mší svatou v úterý pak v 18.00 hod.
v pouť u kapličky Božího milosrdenství v Červené vodě bude v sobotu 30.dubna v 15 hod. 
Od 14.45 se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

Naděje, která překoná i smrt...
 VELIKONOCE jsou církevní svátky radosti. V jejich průběhu prožíváme 
při bohoslužbách širokou paletu pocitů – od nejhlubšího smutku nad Ježíšo-
vou smrtí až po jásot nad jeho zmrtvýchvstáním. Apoštolu Petrovi se tehdy 
nevedlo jinak. Po Ježíšově ukřižování většina Ježíšových učedníků a stoupen-
ců z Jeruzaléma utekla a se strachem se ukrývali ve svých rodných vesnicích. 
Všechno bylo ztraceno. Petr patřil k hrstce těch, kteří přece jen vydrželi ve 
městě. A byl také jedním z prvních, jimž se Ježíš po svém zmrtvýchvstání uká-
zal. A co Petr udělal? Poslal posly do vesnic, kde se ukrývali učedníci, nechal 
je všechny svolat a vzkázal jim: „Není všechno ztraceno. Ježíš žije! Vstal z mrtvých! Vraťte se 
nazpět!” A oni skutečně přišli. Ještě bezradní se zakrátko opět shromáždili v Jeruzalémě. A tak 
vznikla první křesťanská obec, prvotní církev. Ne všichni uvěřili a dali se přesvědčit. V Korintu 
měli pochybnosti a ptali se pak apoštola Pavla na důkazy. Ten je ve svém prvním listu odkázal 
na tehdy ještě žijící svědky.  Symbolem víry jsou ostatně i velikonoční vajíčka. Ve vajíčku se to-
tiž ve skrytu vyvíjí nový život, pak náhle skořápka praskne a vylíhne se kuřátko. Dříve v tom 
viděli lidé symbol Ježíšova vzkříšení. Velikonoční vajíčka nám mohou připomenout, co tvoří já-
dro křesťanského poselství: Ježíš zvítězil nad smrtí. Proto máme pevnou naději, která překonává 
i smrt. Naději ve věčný život u Boha. 
  Tuto naději Vám všem o letošních Velikonocích vyprošují loštičtí misionáři

Ohlášky
Dne 30. dubna 2011 v kostele sv. Jiří v Moravičanech v 11. 00 hod. 

přijmou svátost manželství a s Božím požehnáním vykročí na společnou cestu životem

Michal Kubálek a Šárka Navrátilová
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postřelmovsko     postřelmovsko
V neděli 1. května bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.883 Kč), v 
Chromči (minule 2.400 Kč) a v Sudkově (minule 775 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
V neděli 1. května bude v Postřelmově pobožnost k Božímu milosrdenství ve 14.30 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
sbírky z neděle 17. dubna: Mohelnice 6.033; Úsov 1.451; Studená Loučka 570 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

sEtKání sEnIorŮ. V úterý 26. dubna ve 14 hod. se koná na faře pravidelné setkání se-
niorů.  Zvou organizátorky pí Faltusová a pí Vykydalová

štítecko       štítecko       štítecko
sbírky z neděle 17. dubna: Štíty 2.560; Cotkytle 710; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 17. dubna: Lubník 650; Tatenice 990; Hoštejn 1.450; Kosov 800 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

poUtní sEzÓna v rYchnově na moravě. Od 1. 
května začíná v kapli Panny Marie v Rychnově (v lese u stu-
dánky) poutní sezóna. Mše svaté každou neděli ve 14.30 hod. 
Nabízí se jako možnost spojit slavení nedělní mše svaté s pěk-
ným rodinným výletem.

v v v
poJEĎtE s námI na poUŤ Do lUrD – výzva pro 
starŠí a mÉně pohYBlIvÉ. AWER TOUR pořádá od 1.6. do 6.6. 2011 pouť do 
Lurd. Cesta tam autobusem bez nočních přejezdů – zpět letecky. Bližší informace v ces-
tovní kanceláři AWER TOUR Zábřeh, Farní 1, u paní Lenky Hamplové (tel 731 626 
506).  M. Pelikánová

roK 2011 – KŘEst JE vYJáDŘEní lásKY a vYvolEní. 
Událost Kristovy smrti a vzkříšení je středem radostné zvěsti, kterou mají apoštolé a po 
nich církev hlásat světu. Tato událost je vrcholem Božího plánu spásy, k němuž celé dě-
jiny předtím směřovaly a ze kterého všechny dary svěřené církvi vyvěrají. Kristova smrt 
a vzkříšení jsou motivovány Boží láskou k nám, lidem. Ježíš, který položil život za své 
přátele, zve ve světle této události k podobnému jednání i své učedníky (srov. J 15,13), 
které si vyvolil („Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás...“ J 15,16). 
Přikazuje, aby své vztahy k Bohu a k lidem založili na lásce: „To vám přikazuji, 
abyste jeden druhého milovali.“ (J 15,17) Z kalendáře královéhradecké diecéze

Radost z Kristova vzkříšení a požehnané Velikonoce přejí kněží zábřežského děkanátu.
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sBírKY z nEDělE 17. DUBna: Zábřeh 10.860; Jedlí 1.700; Svébohov 2.000; Klášterec 
1.530; Zvole 3.770; Postřelmůvek 620 Kč. DARY Zábřeh: na likvidaci lepry 1.000; na po-
třeby farnosti 5.000; na květiny 3.000; na Haiti 200 Kč. DARY Zvole: na potřeby kostela 
ve Zvoli 2.000 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Dne 17. 4. 2011 byly předány dary na lepru: z Rovenska 3.000 a z Jedlí 4.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“   Zíková Marie

tUto nEDělI 24. DUBna JE vE vŠEch FarnostEch sBírKa na 
KněŽsKý sEmInáŘ. 
Arcibiskupství olomoucké vyjadřuje vděčnost věřícím jednotlivých farností i duchov-
ním správcům farností za všechny odeslané sbírky v roce 2010, kterými se podpořila 
řada dobrých děl, a také děkujeme za odeslané prostředky na konto společných aktivit 
arcidiecéze.   (Acta curiae 4/2011)

svátEK matEK
Milé maminky! Co nejsrdečněji Vás zveme na společné 
slavení DnE matEK do Katolického domu v neděli 8. 
května 2011 ve 14 hod. KDU-ČSL MO Zábřeh a Orel jednota 
Zábřeh si pro Vás připravili kulturně-zábavný program s občerst-
vením. Pokud máte zájem o zajištění dopravy tam či zpět, kontak-
tujte Ludmilu Macákovou (736 529 295) či recepci Charity.

aWEr toUr spolEČně s ŘímsKoKatolIcKoU Far-
ností vElKÉ losInY vás zvou: na celosvětové setkání se sv. 
otcem do madridu a pěší pouť do santiaga de compostela. 
JAK? autobusem, pěšky, letadlem. KDY? 10. – 22. srpna 2011. ZA 
KOLIK? 12 000 Kč (pro studenty za 10 000 Kč). Přihlášku a po-
drobné informace na faře v Zábřeze – viz tiráž, nebo v kanceláři 
AWER TOUR Zábřeh, Farní 1; tel. 583 418 297, mobil 731 626 
506, případně u P. Milana Palkoviče 583 248 333, mail: m.palk-
ovic@seznam.cz)

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.

Orel jednota Zábřeh zve neziskové organizace farnosti Zá-
břeh a jejich příznivce na přátelský turnaj v KUŽElKách. 
Zápas se odehraje v kuželně na stadionu v Zábřehu v sobotu 
30. dubna 2011 od 15.00 do 17.00 hod. Přijďte si zasportovat 

či poklábosit. Pro vítěze překvapení! Bližší informace: Daniela Johnová, safarikd@cen-
trum.cz, 604 167 947.

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.


