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Ročník XVIII., číslo 7

7. 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.

Tak budete syny 
svého nebeského Otce, 
neboť on dává vycházet 
svému slunci pro zlé 
i pro dobré 
a sesílá déšť 
spravedlivým 
i nespravedlivým. 

Mt 5,4

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, 
abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 103   Hospodin je milosrdný a milostivý
1: Lv 19,1-2.17-18                               2: 1 Kor 3,16-23                               Ev. Mt 5,38-48       
Ordinárium: latinské č. 509              příště Olejníkovo č. 502 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí  21. února  Sv. Petra Damianiho 
Úterý  22. února  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
Dnešní svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova 
náměstka. Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a 
teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby 
odtud vládl Kristus. Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněž-
ského a pastýřského poslání. Stolec Petrův je k tomu navíc zname-
ním jednoty církve, založené na apoštolech.  Znovu si připomínáme, 
že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry.
Středa  23. února  Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Tuto neděli vás zveme do Hynčiny. v kostele sv. Stanislava bude slavena mše svatá 
ve 14.30 hod.  P. František Dostál

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE připravila na 
středu 2. března při příležitosti  800. výročí narození sv. Anežky Čes-
ké přednášku plukovníka ve výslužbě pana Ing. Františka Valdštýna 
„Anežka a zdislava - souputnice života a víry“. Přednáška se usku-
teční v Katolickém domě, začátek v 18.00 hod.    P. František Eliáš 

oSTATKovÝ mAŠKARní PleS. Orel Rovensko Vás srdečně zve dne 26. února 2011 od 
20.00 hodin do sálu Orlovny na ostatkový maškarní ples. K tanci a poslechu hraje Fofro-
vanka Uničov, budou připraveny speciality domácí kuchyně a v průběhu večera ukázky 
standardních, latinskoamerických tanců a vystoupení akrobatické skupiny.   Josef Šincl

SedmiKRÁSeK PoTŘebUJe PomoC. Sedmikrásek, společenství pro nejmenší děti 
ve farnosti, které se schází každou neděli při mši svaté v 8.30 hod. na oratoři kostela sv. 
Bartoloměje, potřebuje doplnit stav. Pokud je vám více než 15 (může vám být i více než 
50 nebo 60) máte rádi (rády) děti a chcete pomoci, zavolejte mi a domluvíme se.   
  Anna Hohnová tel. 732 457 472  

KRvÁK pro chlapy. Máš odvahu? Nech se bodnout! Pojď s námi darovat krev v úterý 8. 
3. 2011 ráno. Přihlas se osobně u Ireny Švédové, nebo telefonicky (603891571) nebo na 
www.hnizdozabreh.cz kvůli koordinaci dopravy.         
   Zve Doupě = manželé děvčat z Hnízda

inTeRneTovÉ STRÁnKY o nAŠiCH FARnoSTeCH – zAPiŠTe Si „do AdRe-
SÁŘe“. Na www. stránkách farnosti Zábřeh (http://rkfzabreh.rps.cz)  naleznete od to-
hoto týdne časy mší svatých sloužených během roku ve farnostech děkanátu Zábřeh. 
Může dobře posloužit těm, kteří pracují na směny, případně také při plánování neděl-
ních výletů. Pokud nemáte možnost přístupu na internet, farní kancelář v Zábřeze vám 
na požádání rozpis bohoslužeb vytiskne, případně pošle. 
Informace o kostelech, kaplích i farnostech nejen v děkanátu, ale v celé republice může-
te najít také při surfování na stránkách www.izabreh.cz    redakce



3

KAToliCKÝ dŮm
v zimní PUTovÁní S meToděJem. Po příznivých ohla-
sech na prázdninový cyklus jednodenních výletů, připravuje-
me i na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Na středu 2. března 
zveme děti i dospělé na návštěvu ZOO Ostrava a pohádkového 
sklepa strašidel na výstavišti Černá louka. Sraz účastníků v hale 
vlakového nádraží v 08.10 hod., návrat v 17.30 hod. Cena výletu pro děti nad 6 let je 320 
Kč. Přihlášky nejpozději do 28. 2. na telefonu 732 552 732 (paní Hedrichová).

v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme 
na TRAdiČní mAŠKARní PleS, který se usku-
teční v pátek 4. března od 20.00 hod. v Katolickém 
domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahra-
je populární hudební formace POSTYLION. V prů-
běhu plesu se představí taneční skupina AKCENT, 
bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nej-
nápaditější masky… Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si 
zakoupit místenku v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 
37, ( 739 068 248 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme.

v Především všichni příznivci country hudby by si neměli v sobotu 5. března nechat 
ujít CoUnTRY bÁl. Akci zahájí v 19.00 hod. v Katolickém domě prvními akordy ka-
pela STETSON z Kuřimi, která se na pódiu bude střídat s domácí kapelou RADOSŤ. 
V programu se ve westernové show představí dvojice Lightning Jack & Annie Oakley, 
bude vylosována bohatá tombola… Zkrátka a dobře, pokud máte 100 korun, nezapo-
meňte si na tuto akci zarezervovat vstupenku na telefonu 739 957 831.

v V 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 HUd-
boU A TAnCem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno. 

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

JARní víKend PRo neÚPlnÉ Rodi-
nY (pro osamělé nejen-rodiče, s dětmi i bez dětí). 
S Bc. Marcelou Řezníčkovou na téma „V mé sla-
bosti je má síla“, v termínu 11.- 13. března 2011, 
(pátek večer až do nedělního poledne) ve Velkých 
Losinách, pro ty, kteří si potřebují odpočinout, po-
povídat a načerpat duchovní povzbuzení, a také 
pro ty, kteří se ocitli v obtížných životních situa-
cích. Na programu budou: přednášky, poradenství, 
tvoření, procházky, společenský program. Cena: 

dospělí 400 Kč/osobu/na víkend, děti do 4 let zdarma, děti 5 - 15 let 250 Kč/os/víkend
informace: Mgr. Monika Sikorová, tel: 737 517 102, rodinazabreh@gmail.com 
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UČíCí Se CíRKev:  dnY v liTURGiCKÉm RoCe zAměŘenÉ nA dUCHovní 
A HmoTnoU PomoC.  (S odkazem na Velký pátek)
 Jelikož těch dnů zaměřených na duchov-
ní a hmotnou pomoc je v liturgickém roce 
hodně a některé nejsou jednotně stanove-
ny, vezmeme si za základ přímluvy velké-
ho pátku. V nich umírající Kristus ústy své 
Církve prosí za celý svět, neboť se za všechny 
lidi, dobré i zlé, obětoval a zemřel; za společnost duchovní i světskou. Zde poznáváme, jak 
široké srdce má Církev, když jménem Kristovým přednáší své prosby za celý svět, za spra-
vedlivé i hříšné, věrné i odpadlé.
 Jako první je prosba o samu Církev, aby ji Bůh naplnil pokojem, aby byla zářným svě-
dectvím pravdy, lásky, jednoty všech křesťanů a chránil ji až do konce tohoto času.
 Kdo více ovlivňuje život Kristovy církve než římský biskup, papež, a kdo tedy více po-
třebuje, aby věrně vedl svatý Boží lid, naše modlitby než on? 
 Papež může být činný a silou Ducha svatého posvěcovat věřící, kteří mají otevřená svá 
srdce jen ve spolupráci s biskupy, kněžími a jáhny, proto se modlíme i za ně.
 Jelikož celý duchovní život, a vůbec věčná spása i činnost v Církvi je založena na svá-
tostném křtu, je pochopitelné, že Církev ve svých přímluvách myslí na katechumeny, čeka-
tele křtu a vyprošuje jim nové zrození z vody a z Ducha svatého, aby tak došli požehnané-
ho spojení v Ježíši Kristu, našem Pánu.
 Jak naléhavě a toužebně přednášel Ježíš takřka v předvečer svého utrpení modlitbu ke 
svému nebeskému Otci za jednotu ve víře všech věřících i za jednotu v jeho Církvi bez roz-
dělení. To je nejdůležitější Ježíšova prosba, i naše přání a modlitba.
 Je jeden národ, který si Bůh vyvolil jako svůj milovaný lid, národ, který jako první po-
znal, že Bůh je jeden – a to národ židovský. Také on potřebuje našich modliteb, aby uznal 
Ježíše Krista, potomka Abrahámova jako zaslíbeného Mesiáše, který má přinést spásu vše-
mu lidstvu.
 Je veliká řada těch, kteří věří v Boha, ale nevěří v Ježíše Krista. Nevěří, že je to Bůh i 
člověk v jednom, Spasitel lidstva, cesta, pravda a život pro každého člověka. Ti všichni po-
třebují naše modlitby, aby žili podle svého svědomí a poznali pravdu.
 Právě v dnešní době roste počet těch, kdo nevěří v Boha, Stvořitele vesmíru i všech lidí. 
Ti potřebují Boží pomoc, aby k poznání Boha došli, a i jejich život uprostřed nevěřících byl 
znamením Boží lásky.
 Církev myslí i na čelné představitele společnosti, zvláště politiky a státníky a vyprošuje 
jim, aby vedli společnost a stát odpovědně, hájili svobodu svědomí, všechna lidská práva a 
tak usilovali o spravedlnost, mír a rozvoj národů.
 Jaká je společnost a stát, to se pozná nejlépe podle toho, jak se chová k chudým, ne-
mocným a trpících. Každý z nás občanů může něčím trpět, a tak potřebuje pomoc státu i 
Církve. Proto vyprošuje Církev: odvrácení hladu, přírodních pohrom, útěchu zarmouce-
ným, sílu trpícím, uzdravení nemocných, trpělivé snášení bolestí a nakonec všem věčnou 
spásu.
 Jak široké srdce má Církev poznáme, když jménem Krista svolává z kříže pomoc a po-
žehnání všemu lidu, aby malá planeta Země byla aspoň trochu „malým rájem“ a plnosti 
Boží lásky se dostalo všemu lidu. Zvláště všem, kteří usilují o spravedlivý mír, pomáhají 
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nemocným a uprchlíkům, podporují misie a usměrňují sdělovací prostředky, aby byly pra-
menem pravdy, úcty, lásky, přátelství a sblížení. 
 To všechno a mnoho dalšího můžeme už brzy zasadit do překrásných velkopátečních 
přímluv a vroucněji prožívat i celé velkopáteční obřady, které jsou svým obsahem i sym-
bolikou nejkrásnější ze Svatého třídenní.
 I když se nebudeme vázat na přesně stanovené dny duchovní a hmotné pomoci, kdy 
je stanovena sbírka na daný úmysl, a denně, nebo alespoň občas, se pomodlíme skromný 
Otčenáš, duchovní užitek se jistě dostaví a Bůh silou našich modliteb vzbudí bohaté dárce 
k prospěchu potřebným. Snad výsledkem toho všeho může být, že s větší a hlubší vírou a 
láskou budeme přistupovat k Ježíši Kristu a jeho Církvi, že budeme žít svůj život věrněji, 
abychom mohli být příkladem a povzbuzením svému okolí, aby se to vše jednou promítlo 
do stavu slávy a blaženosti nebe nám i jiným.   P. Antonín Pospíšil

25. mATKA TeRezA - miloSRdnÁ lÁSKA mATKY TeRezY
 Matka Tereza navštěvovala ošetřovatelský kurz, aby byla dobře 
připravena na své nové povolání. Potřebovala si doplnit základní 
znalosti z ošetřovatelství a lékařství. Pak se ihned pustila do prá-
ce. Začala pracovat mezi chudými obyvateli jedné kalkatské čtvr-
ti. Zde nebyla nemocnice, lékárna, ani škola. Matka Tereza začala 
vyučovat. Neměla nic. Místnost, tabuli, křídu ani břidlicové tabul-
ky, natož kousek papíru. Začala s pěti malými dětmi. Vzala kla-
cek a kreslila jím na zem, kde děti seděly. Dětí postupně přibýva-
lo. Všechny byly špinavé, nepořádné, ale velmi šťastné. Dobrodinci 
přinášeli břidlicové tabulky, knihy, židle, stůl. Začátkem nového 
roku počet žáků překročil padesátku.
 Matka Tereza vždycky před sebou na prvním místě viděla člo-
věka. Nejprve začala s domácími návštěvami nemocných. Tuber-
kulóza a malomocenství byly velmi rozšířeny. Když viděla trpícího 
člověka na ulici, neptala se na jeho původ, náboženství, příbuzné, 
ale okamžitě hledala způsob, jak mu pomoci. Když měla před se-
bou podvyživené dítě, nevymýšlela plán, jak řešit podvýživu v celé zemi, ale tou nejkratší 
cestou sehnala dítěti jídlo.
 Když byla mladší, myslela si, že jejím hlavním úkolem je obracet lidi na víru. Později 
zjistila, že jejím hlavním úkolem je mít druhého rád. Každého, bez rozdílu. Při modlitbě 
slyšívala Ježíšovu výzvu: „Pojď, dones mě do děr, kde žijí chudí! Pojď, buď mým světlem!“
 Svým spolupracovníkům často připomínala: „Pojďme udělat něco krásného pro Boha. 
A začněme hned tady.“ Nevyčítala Pánu Bohu, proč tolik utrpení dopouští. Říkávala: „Utr-
pení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje ukázat svou lásku.“
 Matka Tereza chtěla udělat něco krásného pro Boha a začala právě tam, kde se nacházela. 
Na ulici, v chudinské čtvrti, mezi nejchudšími z chudých. Slyšela, jak ji Pán Ježíš zve k tomu, 
aby byla Jeho světlem, které má donést tam, kam ještě nedorazilo. Jejím hlavním úkolem bylo: 
MILOVAT KAŽDÉHO, S KÝM SE SETKÁ. Nejen slovem, ale opravdově, skutkem. Šla a roz-
dělila se o svůj chléb nebo nějaké jídlo hladovému obstarala. Pán Ježíš nechce po každém z nás, 
abychom odcestovali do misií. To není způsob, jak bychom si měli vzít z Matky Terezy příklad. 
Ale učit se milovat jako ona. Pojďme dělat něco krásného pro Boha. Doma pomoci rodičům, 
nabídnout pomoc spolužákům, malým příspěvkem na misie...
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 13. února: Červená Voda 2.307; Mlýnický Dvůr 250; Domov důchodců 
sv. Zdislavy 272; Písařov 545; Jakubovice 646.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

SeTKÁní SenioRŮ bude až ve čtvrtek 3. března v 8.45 hod. na faře v Červené Vodě.
  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

obraz milosrdenství je již 80 let mezi námi
 Původ obrazu se váže k vidění, které měla 22. února 1931 
sv. Faustyna Kowalská (1905 – 1938) z Kongregace sester Mat-
ky Božího milosrdenství v klášteře v Plocku. Ve svém Deníčku 
o této události píše: „Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem 
Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou 
k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů 
vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Po chvíli 
mi Ježíš řekl: „Namaluj obraz podle toho, co vidíš – s nápisem: Ježí-
ši, důvěřuji ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší 
kapli a pak na celém světě.”
 Smysl obrazu je úzce spjat s liturgií 2. neděle velikonoční. 
Paprsky krve a vody, tryskající z probodeného srdce připomínají 
události Velkého pátku, kde se nejvíce projevila Boží nepocho-
pitelná láska k člověku. Světlý paprsek znázorňuje vodu, která 
duše ospravedlňuje – svátost smíření, červený paprsek předsta-
vuje krev, která je životem duší – Eucharistii. Svátost křtu a po-
kání duši očišťuje a Eucharistie ji nejplněji sytí. Tyto paprsky 
znamenají tedy svátosti a všechny milosti Ducha svatého, jejichž 
biblickým symbolem je voda. Již osm desítek let mluví tento obraz o velikém Božím mi-
losrdenství, které se projevilo v Kristově velikonočním tajemství. Věřícím připomíná po-
vinnost činorodé lásky k bližním, protože ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic plat-
ná. S touto snahou, která spočívá na postoji důvěry v Boha a činorodé lásky k bližnímu, 
spojil Pán Ježíš příslib věčné spásy: „Duše, která bude s tímto úmyslem a snahou uctívat ob-
raz, nezahyne!” Nestačí tedy mít obraz Milosrdenství doma nebo v modlitební knížce, ale 
s vírou přijímat svátosti, které nám zajistí Boží milost a sílu k činorodé lásce k bližnímu. 
Ježíši, důvěřujeme ti !
 

děkujeme všem loštickým a moravičanským farníkům, kteří v uplynulých týdnech fi-
nančně přispěli rodině Svačinových z Jedlí, kterým 22. ledna 2011 vyhořel rodinný do-
mek. Vděčnost je paměť srdce... „Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších 
bratří, pro mne jste udělali.”  (Mt 25, 40)  P. Pavel Kavec CM 
 (více o nás na www.farnostlostice.cz )

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 13. února: Mohelnice 4.375; Úsov 4.381; Studená Loučka 145 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.                    P. Petr Šimara
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štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 13. února: Štíty 2.280; Cotkytle 790; Horní Studénky 1.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 13. února: Lubník 590, Tatenice 560, Hoštejn 1.250, Kosov 770 Kč.
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
PleSY
v Srdečně Vás zveme v pátek 25. února od 20 hod. na lidovÝ PleS na zámeček 
v Tatenici. K tanci a poslechu hraje skupina TRIANGL. 
v Jste též zváni na děTSKÝ mAŠKARní PleS v HoŠTeJně v sále na Globusu, 
který se uskuteční v neděli 27. února od 14 hod. Zvou pořadatelé.

SeSTRY PRemonSTRÁTKY ze SvATÉHo KoPeČKA U olomoUCe 
Vás srdečně zvou na postní duchovní obnovu na téma křest: „Ty jsi můj 
milovaný!“, která se uskuteční ve dnech 12.-13. 3. 2011 a opakuje se 9.- 
10. 4. 2011. Program začíná v sobotu 9.00 mší sv. v bazilice Navštívení 
Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L.Trochtová). Za-
končení v neděli ve 13 hod. Z důvodu omezené kapacity je nutné se při-

hlásit do 7.3.2011 (resp. 5.4.2011) :   e-mail: info@premonstratky.cz
dUCHovní CviČení nA vRAnově
4. 3. - 6. 3.  Duchovní obnova pro podnikatele P. Pavel Konzbul
31. 3. - 3. 4. Duch. obnova pro seniory, nemocné a invalidní (Život ze křtu) Mons. Jo-

sef Žák
27. 5. - 29. 5.  Duchovní obnova pro Mariánské ctitele P. Maturkanič CFSsS
10. 6. - 12. 6.  Svatodušní duchovní obnova P. Serafín Beníček OFMCap. + tým
16. 6. - 19. 6.  Duchovní obnova pro manžele P. Karel Moravec
30. 6. - 4. 7.  Exercicie pro mládež P. Pavel Havlát OM
5. 7. - 9. 7.  Exercicie pro mládež P. Pavel Havlát OM

Jednodenní dUCH. obnovY PRo mlÁdeŽ HledAJíCí SvÉ ŽivoTní Po-
volÁní - P. Pavel Havlát, OM a SM. Zdislava Nosková, OSF
22. 4. - velkopáteční bdění; 11. 6. - Svatodušní bdění; 26. 11. - Adventní bdění
•  Přihlašujte se na tel. 541 239 264 nebo na e-mail <dc-vranov@katolik.cz>
•  Více informací, včetně zahájení a ukončení akce, najdete na <www.dc-vranov.kato-
lik.cz>
•  Ubytování: 1, 2, 3 a 4-lůžkové pokoje; ceny (včetně DPH): 400, 300, 250 a 220 Kč / 
noc;  dvě a méně nocí příplatek 50 Kč/os/noc, strava 180 Kč na osobu a den
nAŠí nAděJí AŤ Je nÁŠ bŮH. Ten, který stvořil věci, je lepší než ony. Ten, který stvo-
řil krásné věci, je hezčí než všechno krásné. Ten, který stvořil mocné věci, je mocnější 
než všechno mocné. Ten, který stvořil velké věci, je největší ze všech. 
Cokoli miluješ, najdeš v Něm. Nauč se milovat ve stvoření Stvořitele a v díle Tvůrce, aby 
tě neovládlo to, co On stvořil, a abys neztratil Toho, kdo stvořil i tebe. 

                                 Aurelius Augustinus: Komentář k žalmu 39,8 
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SbíRKY z neděle 13. ÚnoRA: Zábřeh 10.530; Jedlí 1.800; Svébohov 1.350; Klášterec 
1.440; Zvole 4.060 Kč. DARY ZÁBŘEH: na Haiti 200; SVÉBOHOV: na opravu střechy 
1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
TUTo neděli Se ve vŠeCH FARnoSTeCH KonÁ SbíRKA „SvAToPeTRSKÝ 
HAlÉŘ“. 

RoK 2011 – RoK KŘTU
Kdo je Ježíš Kristus? Pro obrácení člověka ke křesťanské víře je zá-
sadní otázkou: Kdo je Ježíš Kristus? Stařec Simeon o něm v chrá-
mě svědčil, že je „spásou“, kterou Bůh připravil pro všechny národy; 
„světlem“, jež umožní poznání Boha i těm, kteří se nenarodili ve víře v pravého Boha; 
a „slávou“ Božího vyvoleného lidu (Lk 2,30-32). Pokřtěný člověk patří k tomuto lidu 
a všechna tato zaslíbení jsou určena i jemu (1 P 2,9-10; LG 9). Jedním ze symbolů těch-
to zaslíbení je plamen svíce: prosvěcuje tmu, hřeje, a také věčně svítí u svatostánku, aby 
připomínal Boží věrnost a stálou platnost jeho zaslíbení. V Ježíši Kristu byla tato zaslí-
bení naplněna.  Z kalendáře královéhradecké diecéze

PASToRAČní RAdY. Pastorační rada farnosti zábřeh se sejde v charitní budově 
v centru Oáza (v přízemí) ve čtvrtek 3. března v 18.30 hod. Jedlí: ve čtvrtek 10. března 
v 17.00 hod.

varhaníci děkanátu zábřeh se v rámci přípravy na děkanátní pouť sejdou na faře 
v zábřeze ve čtvrtek 24. února v 18.30 hod. Prosím, přijďte všichni.  P. František Eliáš 

FARnoST Jedlí. Farníci, kteří se chystají v sobotu 19. března do Zábřeha na pouť 
za obnovu rodin a chtějí jet autobusem z Jedlí, ať se nahlásí u paní Knápkové a poutníci 
z Drozdova ať se nahlásí u Hrochů nebo u Stryků (kvůli velikosti autobusu). Hlaste se 
co nejdříve.  Za pastorační radu Ing. Rudolf Hroch 

K noCi KoSTelŮ – inFoRmACe.
v Centrum pro školy při olomouckém arcibiskupství zve zástupce pastoračních rad 
(lektory k Noci kostelů), kteří budou do svých kostelů zvát učitele a žáky škol v násle-
dujících dnech po Noci kostelů. Setkání se uskuteční v sobotu 5. března v Olomouci na 
kurii (Biskupské nám. 2) od 9 do 13 hod.
v PRoSbA PAměTníKŮm A SběRATelŮm. Prosím pamětníky 
a majitele dobových kreseb, plánů a fotografií kostela Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie ve Zvoli o jejich zapůjčení nebo zaslání v elek-
tronické podobě. Tento materiál bude využit pro akci NOC KOSTE-
LŮ, která letos proběhne i v našem farním kostele. Fotografie můžete 
osobně předat vždy v neděli po mši svaté v sakristii zvolského kostela 
panu Josefu Bartoňovi nebo kdykoliv po dohodě na telefonním čísle 
725 796 359 a nebo zasílat e-mailem na adresu jozyk.barton@seznam.
cz. Zapůjčené fotografie samozřejmě nepoškozené vrátím. 


