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pátá neděle velikonoční
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.

„Já jsem cesta, 
pravda 
a život. 
Nikdo nepřichází 
k Otci než skrze mne. 
Kdybyste znali mne, 
znali byste 
i mého Otce.“

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého  
žije a kraluje po všechny věky věků.                    Amen

ŽALM 33   Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství
1: Sk 6,1-7                                      2: 1 Petr 2,4-9                                       Ev: Jan 14,1-12
Ordinárium: latinské č. 509            příště Olejníkovo č. 502



2

SvátkY A pAMátkY tÝdne
čtvrtek  26. května  památka sv. Filipa neriho, kněze
pátek  27. května  Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

konCeRtY tUto neděli 22. květnA,
které se v našich farnostech uskuteční v rámci celostátního setkání zástupců 

Kruhu přátel hudby 
FARnoSt ZáBŘeH kostel sv. Bartoloměje. Ve 14.30 hod. 
 doprovodí varhaník Petr Čech svátostné požehnání, koncert od 15.00 hod. 
 Alena Čechová (housle) Petr Čech (varhany a klavír) 
FARnoSt dUBiCko kostel Povýšení Svatého Kříže 17.30 hod. 
 Alena Čechová (housle) Petr Čech (varhany a klavír) 
FARnoSt SvÉBoHov OÚ v 15 hod.
 Marcela Halmová (akordeon) a Jan Niederle (housle)
FARnoSt Zvole oÚ v 17.00 hod. 
 Marcela Halmová (akordeon) a Jan Niederle (housle)
FARnoSt leSniCe kostel sv. Jakuba Staršího v 15.00 hod. 
 Petr Strakoš (varhany), Jana Kurečková (zpěv), Tomáš Vzorek (housle)
FARnoSt loŠtiCe ZUŠ v 16.00 hod.
 Profesor Ivan Klánský a děti Lukáš, Daniel, Adam a Klára.

v v v

děkAnátní RAdA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 25. 
května. Mši svatou spolu s věřícími budou slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš 

oHlASY
V sobotu 14. května uspořádalo Hnízdo, Mateřské a rodinné 
centrum Zábřeh tradiční Pohádkový les. Zábřežáci si jaro bez 
této akce již nedovedou představit. Travnatou plochu za Ka-
tolickým domem totiž postupně zaplavily více než dvě stovky 
dětí. Součástí letošního ročníku byla také soutěžní výstava fo-
tografií na téma Rodina na jaře. Téměř tři sta hlasovacích lístků 
přisoudilo 1. místo fotografii „Děti a ovečky rodiny Václavkovy 
z Nemile“, která si odnesla čokoládový dort. Všechny fotogra-
fie byly posléze zařazeny do dražby, která byla velmi bouřlivá. 
Cena za některé snímky se přehoupla přes 200 korun. 
   Irena Švédová
 

BlAHopŘání. 
V měsíci květnu oslavila své krásné, osmdesátileté narozeniny 
paní Libuše Losserová z Hněvkova. 
Přejeme jí do dalších let zdraví, hojnost Božího požehnání, ochra-
nu Panny Marie a děkujeme jí za květinové dary pro naši kapli.                       
 Farníci z Hněvkova
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v pátek 27. 5. noC koStelŮ otevŘe BRánY CHRáMŮ
v děkanátu Zábřeh budou otevřeny tyto kostely: Povýšení sv. 
Kříže v Dubicku, sv. Jana Křtitele v Jedlí, Zvěstování Panny Marie 
v Klášterci, sv. Prokopa v Lošticích, sv. Tomáše Becketa v Mohelni-
ci, Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově, sv. Jiljí v Úsově, sv. Jana 
Křtitele v Tatenici, sv. Bartoloměje v Zábřeze a Neposkvrněného 
početí Panny Marie ve Zvoli. 
v Zábřeze začíná program v 18 hod. prezentací Charity Zábřeh, 
od 18 hod. budou prohlídky věže a farního muzea. V 19 hod. si ne-
nechte ujít KONCERT, uváděný v rámci Mezinárodního festivalu 
vokální duchovní hudby v Šumperku a od 20 hod. se budou pro-
hlídky kostela střídat s varhanní hudbou a písničkami Rytmické 
scholy od sv. Bartoloměje. Od 20 hod. můžete také nahlédnout do 

křestních matrik farnosti Zábřeh a dát si vyhotovit upomínku na svůj křest. 
 v Jedlí začne Noc kostelů hudebním vystoupením scholy, v 19.30 můžete zhléd-
nout audiovizuální prezentaci kostela v Jedlí 
a kaple v Drozdově. I zde bude možnost na-
hlédnout do křestní matriky. 
 ve Svébohově otevře program fotovýsta-
va. Kromě prohlídek kostela i kůru můžete 
získat i potvrzení křtu. Více se o programech 
NOCI KOSTELŮ v jednotlivých farnostech 
dozvíte na plakátech, případně na www.noc.
kostelu.cz 

ModlitBA ZA noC koStelŮ 
Náš Bože, plný dobroty a lásky, tvůj sluch je vždy nakloněn k našim prosbám. Prosíme 
tě, ať Noc kostelů v naší arcidiecézi, kdy i náš kostel bude otevřen mnohým návštěvní-
kům, znamená pro všechny, kdo přijmou toto pozvání, silný a oživující dotek milosti. 
Prosíme tě, aby byli osloveni nejen historickou krásou a uměleckými památkami tohoto 
svatého místa, ale především touhou uvěřit v Tebe, objevit Tvou lásku, pokoj a dobro-
tu, aby se připojili k našemu společenství věřících, kteří tě zde po staletí uctívají. Pomoz 
nám připravit Tvůj dům pro toto setkání i za cenu obětí a času, který pro tento úmysl 
nabídneme. Dej, ať Noc kostelů rozmnoží tvou slávu, povzbudí a oživí lidská srdce a do-
tkne se jich Tvou láskou a milostí. Amen 

v v v

MeZináRodní FeStivAl vokální HUdBY 2011
Festival je organizován jednou za dva roky a v roce 2011 proběhne 
v Šumperku a na dalších místech již podesáté. Dosavadní ročníky fes-
tivalu se konaly pravidelně pod záštitou Olomouckého arcibiskupství. 
Pod patronací starosty Zábřeha a v rámci NOCI KOSTELŮ přivítáme 
v pátek 27. května od 19 hod. v kostele sv. Bartoloměje CHÓR „CAME-
RATA“ z Polska.   Redakce
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UčíCí Se CíRkev - BŮH Je pRAvdivÝ A věRnÝ(S odkazem Jan 14,1-12)
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo....“
 Je známým jevem, že když paprsky světla dopadnou na prů-
zračný hranol, rozloží se původně bílé světlo do škály barev - od 
zelené k červené. Cosi vzdáleně podobného se odehrává, když se 
jednoduchá Boží podstata promítne do naší poznávací schopnos-
ti, která je složená. Jednoduché božství se tak začne nutně jevit 
jako složené z mnoha vlastností. Bůh je: absolutně dokonalý, neko-
nečný, věčný, všudypřítomný, vševědoucí, je Krása, Dobro, Pravda, 
Cesta,Život.
 Bůh absolutně dobrý je pravdivý ve svých slovech a věrný 
ve svých činech. To, co říká je pravda, splní, co slibuje nebo čím 
hrozí, nemůže se zmýlit ani klamat. Bohu můžeme důvěřovat, spo-
léhat se na jeho slovo a zaslíbení.
 Víra a důvěra v Boha a v Ježíše Krista jsou základní témata 
toho, co řekl Ježíš svým apoštolům na rozloučenou a to jim také 
dodalo sílu pro zvládnutí zkoušek života i umírání. 
 Spasitel věděl, že když hovoří o loučení, je to pro apoštoly duševní otřes. 
 A brzy měla přijít hodina ještě většího otřesu, až Pána zatknou a odvedou jako zločin-
ce na popravu. Do tohoto duševního stavu apoštolů volá Ježíš slova svého působení: „Věřte! 
Vaše srdce ať se nechvěje! Věřte v Boha a věřte Bohu! Věřte i ve mně!“
 Nyní je na učednících, aby pochopili, že víra spočívá především v tom, že jsme v milosti a 
vedeni Bohem, a jen z nepatrné části je také výsledkem spolupráce lidského srdce; zakusí, že 
milost je darem, nikoliv jejich vlastní zásluhou a díky této milosti budou schopni bezmezné 
důvěry v Boha. Slovo Kristovo „Věřte!“ není pouze rozkazem, nýbrž záchrannou nabídkou: 
Smíte důvěřovat v moc a dobrotu Boží.
 Apoštolé si vzali slova svého Mistra a Pána plně k srdci. Po krátkém váhání, které nasta-
lo po událostech Velikonoc, se zvedli a radostnou zvěst Kristova evangelia začali roznášet do 
celého světa a zaplatili za ni tu nejdražší cenu - vlastní život.
 Pro nás žijící v 21. století a vůbec pro všechno lidstvo je Ježíšův příkaz a záchrana v pevné 
víře a důvěře v Boha i odvážná reakce a chování apoštolů, výzvou a příkladem, jak se máme 
v životě chovat a orientovat. I přes své pády a zrady tak spět ke svému nejvyššímu cíli - to je 
do společenství s Bohem v jeho království blaha, odměny to za věrnost Jemu a jeho Synu, Je-
žíši Kristu.
 Víra je tedy především osobní přilnutí člověka k Bohu a zároveň nerozlučně je také svo-
bodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil. Křesťanská víra se liší od víry v něja-
kou lidskou osobu tím, že je osobním přilnutím k Bohu a souhlasem s pravdou, kterou zjevil 
skrze patriarchy a proroky a nakonec skrze svého Syna Ježíše Krista. Je dobré a správné na-
prosto se svěřit Bohu a bezvýhradně věřit tomu, co říká. Bylo by lehkomyslné a klamné mít 
takovou víru v nějakého tvora, ano i člověka!
V měsíci květnu, v měsíci Královny máje, bychom si měli uvědomit, že Mariina víra během 
celého jejího života až do poslední zkoušky, kdy Ježíš, její Syn, zemřel na kříži, nikdy nezako-
lísala. Panna Maria nepřestávala věřit, že se „splní“ Boží slovo. Proto církev v Marii uctívá nej-
čistší uskutečnění víry. Proto voláme se svatým Bernardem: „Maria, táhni nás k sobě po vůni 
ctností svých!“             P. Antonín Pospíšil
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liSt BiSkUpŮ k ModlitBáM ZA pRonáSledovAnÉ kŘeSŤAnY ve Světě

Sestry a bratři,
 Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za proná-
sledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Bo-
žím darem, že v ní můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potře-
bují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá desetina z celkového 
počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů - je vystavena pronásledová-
ní, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. 
Nemalý počet položí život za Krista při misijní a charitativní činnos-
ti nebo během různých násilných výpadů ze strany nepřátelských sil. 
Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou skupinou.
 I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - zakusi-
li pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důležitá byla tehdy 
pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. Požíváme nyní 
svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli bychom ztratit ze zřetele, že je naší duchov-
ní i morální povinností pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou svo-
bodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. Rozšiřme obzor svého modlitební-
ho soustředění na naše sestry a bratry ve víře v Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví 
podrobováni ponižujícímu jednání mocných. Nemůžeme zde podrobně popsat všechny dů-
vody, proč jsou trnem v oku v různých částech světa. 
 V některých komunistických státech, v nichž je vládnoucí ideologií ateismus, jsou křesťa-
né z ideologických důvodů automaticky nahlíženi jako nepřátelé. Nejhorší je situace v Sever-
ní Koreji, kde tamní hrstky křesťanů, pokud nezahynuli v koncentračních táborech, už 60 let 
nemají kněze a kazatele. Pronásledování nabylo na intenzitě v Číně. Uspokojivý stav není ani 
ve Vietnamu, Laosu a na Kubě. 
 Velmi svízelné je postavení křesťanů v mnoha muslimských zemích. Jsou omezováni 
a vystavováni násilí, končícímu v nemálo případech zabitím. Jsou všeobecně vnímáni jako 
spojenci Západu, v myslích mnoha muslimů prezentovanému Spojenými státy. Ač se cítí ja-
zykově a národnostně jako integrální součást tamních společností, přesto vůči nim panuje 
nedůvěra. V těchto státech většinou existuje svoboda kultu, ale ne svoboda vyznání. Zvláště 
konvertité jsou brutálně postihováni. Varující je situace v Pákistánu. V Saudské Arábii nemo-
hou křesťané mít veřejné bohoslužby, neexistují tam kostely a modlitebny. Mnozí křesťané se 
rozhodli emigrovat. Hrozí vážné nebezpečí, že by z území, kde zapustili kořeny už v prvních 
stoletích po Kristu, zcela vymizeli. Tak je tomu v Iráku, Iránu a Palestině. I v Indii v poslední 
době v některých státech se vůči nim projevuje zvýšená nevole ze strany vyznavačů hinduis-
mu. 
 V některých státech Afriky se potýkají s nepřátelstvím ze strany vyznavačů animismu, 
kmenových náčelníků a šamanů. Zvláště v Africe padne za oběť každoročně několik misioná-
řů a jejich pomocníků. K pronásledování se uchylují též někteří samozvaní diktátoři, pokud 
se jim postaví někteří kněží a biskupové - např. v Zimbabwe a jinde. 
 To jsou jen letmé názorné příklady, které zdaleka nemapují složité postavení křesťanů 
v mnoha státech. 
 Prožíváme velikonoční dobu, plnou radosti a naděje, že náš Pán je Život a zvítězil i nad 
úklady Svůdce, který zapříčiňuje tolik zla ve světě, zatemňuje lidskou mysl a zasévá nenávist 
a nepokoj do lidských srdcí. Prosme za vytrvalost a věrnost evangeliu pronásledovaných křes-
ťanů, aby se i oni dočkali svobody a mírumilovného soužití se všemi ve společnostech, jejichž 
jsou nedílnou součástí.      Biskupové Čech a Moravy 
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 15. května: Červená Voda 1.896; Písařov 689; Jakubovice 862; Morav-
ský Karlov 380. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v Písařově na faře v pondělí 
23. května v 17.00 hod.
v Zveme všechny farníky na setkání po pouti do Medžu-
gorje, a to v Červené Vodě v neděli 22. května v 15.30 na faře 
a v Písařově v pondělí 30. května v 17.00 na faře. 
v Setkání seniorů bude ve čtvrtek 26. května v 8.40 na faře 
v Červené Vodě.                                                   P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 15. května na tv noe: Mohelnice 8.192; Úsov 3.167; Studená Loučka 
1.470 Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara
v V úterý 24. května ve 14 hod. se na faře v Mohelnici koná pravidelné setkání seni-
orů.   Zvou pořadatelky V. Vykydalová a V. Šléšková

lošticko     lošticko     lošticko

kAŽdÝ koStel SkRÝvá tAJeMStví. Je hodně lidí, kteří 
se bojí vstoupit do kostela. Cítí, že kostely jsou skutečně zvláštní 
místa, která nelze s ničím srovnávat. Odlišují se již zvenčí. Vy-
čnívají ze všednosti, nezapadají mezi banky, hotely a supermar-
kety. Působí samy o sobě a zároveň představují velké tajemství. 
Když pak nezasvěcený člověk vstoupí do kostela, najednou po-
cítí to tajemství zřetelněji. Chová se náhle jinak a také se jinak 
cítí. Nějak pocítí skutečnost, že v kostele nehraje roli čas. Není 
třeba pospíchat. Nic se tam nemusí dít. A přesto se tam něco 
děje, a to s námi. Ticho chrámového prostoru nás zve k mlčení. 
Cítíme, že na nás tento prostor působí. Hovoří s námi a my ne-
musíme dělat vůbec nic jiného, než se zklidnit a naslouchat ti-

chu. Náhle si připadáme menší, než venku, ve světě bank, hotelů a obchodů. Snad taky 
pocítíme, jako bychom získali na významu. A to je právě na kostele to tajemné! Tady, 
v kostele nejde o nás, lidi. Kostel je místo, kde je chválena velikost Boží. Tato velikost 
Boha vyzařuje zpět k jeho stvoření, k lidem. A to i tehdy, když nejsme na mši svaté. 
V kostele se odehrává něco v našem nitru. přeji všem „netradičním” návštěvníkům 
chrámů hluboké prožití atmosféry „noci kostelů”, v pátek 27. května 2011!
 program noCi koStelŮ v chrámu sv. prokopa v lošticích. 17.00 – mše svatá, 
17.45 až18.15 – varhany v kostele sv. Prokopa, historie a současnost, s možností vidět 
a slyšet varhaníka přímo u nástroje, 18.30 až 19.30 – možnost výstupu na věž kostela 
a ke zvonům s průvodcem. 19.30 až 20.30 – prohlídka kostela, průvodce a výklad, vý-
stava vzácných fresek. Aktuální panelová prezentace. 20.30 až 21.30 – folkový koncert 
A. M. Úlet z Moravičan.   Těší se na Vás realizační loštický tým.



7

štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 15. května: Štíty 2.870 (TV NOE); Cotkytle 2.760; Hor-
ní Studénky 3.900 (TV NOE) Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
                                                                                  P. Stanislav Suchánek

Tuto neděli 22. května Vás zveme na pouť ke svatému linhartovi. Pout-
ní mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod. Po skončení mše svaté 
požehná generální vikář Mons. Josef Nuzík CESTU SVĚTLA. 
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.  P. Stanislav Suchánek 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 15. května (TV NOE): Lubník 530, Tatenice 570, Hoštejn 1.350, Ko-
sov 700 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

pRoGRAM noCi koStelŮ v kostele sv. Jana křtitele v tatenici: 18.30 – mše svatá; 
19.30 - prohlídka kostela; 20.30 – výstup na věž; 21.00 – prohlídka kostela; 22.00 – vý-
stup na věž. 

v v v

NABÍDKA Z ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO

CentRUM pRo ŠkolY
 POZVÁNKA na seminář „Vstupy do škol s náboženskými tématy“ s tématem CHA-
RITA – POMOC POTŘEBNÝM, který se uskuteční dne 4.6.2011 od 9 do 15 hod. v Olo-
mouci ve velkém sále Kurie, Biskupské nám. 2. 
 Seminář je určen všem zájemcům o tuto službu školám z řad učitelů, katechetů, pas-
toračních asistentů a kněží. Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději 2 dny před daným 
termínem semináře, a to na adresu: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské 
nám. 2, 771 01 Olomouc Tel: 587 405 219 (243), E-mail: polcrova@arcibol.cz

CentRUM pRo RodinU
 SETKÁNÍ ŽEN V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH. Zve-
me ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání 
ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Pro další setkání 7. června 
od 15.30 hod. je naplánován závěrečný táborák.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz
 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ S DĚTMI. Po loňském úspěšném puto-
vání vyrážíme z Velehradu na Svatý Hostýn i letos a to v termí-
nu 24. až 26. června 2011. Setkání a zápis účastníků proběhne 
v pátek 24.6. od 8.00 - 8.30 hod u baziliky na Velehradě. Ukon-
čení poutě bude v neděli v 15 hod. mší svatou na Sv. Hostýně. 
Předpokládaná cena je 500 Kč za účastníka. Zdravotní dozor 

bude zajištěn. Poutí nás bude provázet kněz. Je nutné se přihlásit nejlépe do konce květ-
na. Přihlašovací formulář najdete na našich stránkách. Bližší informace: Peter Markovič, 
tel: 587 405 251, e-mail: markovic@arcibol.cz
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SBíRkY Z neděle 15. květnA nA tv noe: Zábřeh 21.560; Jedlí 5.000; Svébo-
hov 3.700; Klášterec 2.600; Zvole 5.420; Postřelmůvek 850; Rovensko 1.460; Rájec 510; 
Vyšehoří 2.280; Hněvkov 900 Kč. dary Zábřeh z Ráječka: na TV NOE 500 Kč; na 
kněžský seminář 500 Kč. dary Zvole: na poděkování za dar zdraví na přímluvu Pan-
ny Marie 500 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

kAtoliCkÝ dŮM
v pojeďte s námi na Svatý Hostýn. Tradiční jarní pouť na nejnavštěvova-
nější moravské poutní místo Sv. HoStÝn připravovaná na svátek Na-
vštívení Panny Marie, tj. na úterý 31. května je zcela vyprodána, 
ba naopak zapsána je celá řada zájemců, které momentálně 
nemůžeme uspokojit. Nabízí se možnost, že budeme puto-
vat dvěma autobusy. Pokud se tedy ještě rozhodnete putovat s námi, nahlaste se co nej-
dříve na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, nebo Jo-
sef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, mob. 737 618 172. Připomínám, že odjezd je v 7 
hod. z Valové, že cena 220 Kč je splatná v autobuse a že na zpáteční cestě, v návaznosti 
na nedávno skončenou výstavu o sakrálních památkách, navštívíme nově vybudovanou 
kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech a kapli sv. Floriána v Mladči. 
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

poUtě
poUŤ nA kŘeMeŠník. Zveme všechny členy a příznivce Ligy pár páru 
v neděli 29.5.2011 na pouť na Křemešník. Poděkujeme za 20 let činnosti 
Ligy v ČR. Více informací na www.lpp.cz.   Sittovi

poUŤ nA Želiv A kŘeMeŠník. Orel jednota Zábřeh Vás zve ve středu 
22. června 2011 na poutní zájezd na Želiv a na Křemešník. Duchovní do-
provod otec děkan. Odjezd autobusu z Valové v 6.30 hod., cena 300 Kč. Při-
hlášky u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512.

Májová pobožnost a mše svatá se koná v neděli 29. května 2011 ve 14.30 
hod. v kapli sv. Martina na Olšanských horách.  Srdečně zvou farníci z Olšan

v v v
k RokU kŘtU - oBnovA lidStví A SvětA
 Sv. Irenej z Lyonu (biskup a církevní otec - 2. stol.) napsal ve 
svých křestních katechezích, že odpuštění hříchů lze spíše pova-
žovat za druhotný účinek křtu ve srovnání se zbožštěním, které se 
uskutečňuje v pokřtěných, kteří mají účast na všem, čeho Kristus dosáhl. Vtělení Slova 
je základem nového stvoření, které obnovuje lidství do jeho původní podoby obdrže-
né při prvním stvoření. Dar Ducha obnovuje pokřtěné k obrazu Božímu a propůjčuje 
jim sílu, která v nich působí na tělo i na duši, a vede je, aby se stávali stále více podobní 
Bohu: „A tak si poznenáhlu zvykáme přijímat a oblékat se v Boha“. Křest dává podíl na 
obnově světa, která směřuje k úplnému naplnění Božího plánu.          
  Z kalendáře královéhradecké diecéze

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
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