F

IN ORMACE
A
R
N
Í

4. 3. 2012
Ročník XIX., číslo 10
2. neděle postní
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

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro,
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm 116 Budu kráčet
1: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Ordinárium: latinské č. 509

před Hospodinem v zemi živých.
2: Řím 8,31b-34
příště Olejníkovo č. 502

V zářivém oblaku
bylo slyšet
Otcův hlas:
To je můj
milovaný Syn,
toho poslouchejte.

Mk 9,7
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Ev: Mk 9,2-10

DOBA POSTNÍ - PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE
V postní době má člověk pracovat na proměně a obnově svého života, aby
mohl žít opět plně jako křesťan. Má v této době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život
křesťana křesťanským. Nemělo by ale jít pouze o lidské úsilí, neboť křesťanská
teologie a spiritualita považuje půst za Boží milost, kdy člověk naslouchá Božímu slovu a
svůj život podle něho uzpůsobuje.
MALETÍN. Tuto neděli 4. března poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 7. března od 9 hod. budou opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., které zajišťují kontakt mezi T-Mobile a těmi,
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy uživatelů sítě a zaregistrují další zájemce z řad farníků,
případně dořeší rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
		
P. František Eliáš
LITURGICKÁ HUDBA A PŮL STOLETÍ LITURGICKÉ REFORMY. Na setkání s Prof.
Františkem Kunetkou, Th.D. zve varhaníky, sbormistry a vedoucí schol katedrální vzdělávací středisko při olomouckém arcibiskupství v sobotu 17. března v 10 hod. do auly
CARITAS, Vyšší odborné školy sociální (Olomouc, Křížkovského 6).
Bližší inrofmace: Zdislava Vyvozilová tel. 587 402 243, e-mail varhanik@arcibol.cz
Spolek Metoděj spolu Moravskoslezskou křesťanskou akademií
vás zvou na přednášku: Biskup Bruno ze Schauenburgu.
22. března v 17 hod. proběhne další z cyklu přednášek a besed
s vojenským historikem Ing. plk. Františkem Valštýnem, se kterým
jsme již prošli dobou cyrilometodějskou, dobou biskupa Jindřicha
Zdíka a nyní poznáme další z velkých postav olomouckého biskupství biskupa Bruna ze
Schauenburgu, mimo jiné zakladatele města Kroměříže.
Josef Klimek
DEN MODLITEB ZA ÚCTU K ŽIVOTU. Od roku 1991 slavíme 25. březen – Slavnost
Zvěstování Páně jako „Den za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“. V letošním
roce je letos Slavnost Zvěstování Páně přesunuta na pondělí 26. března.
red.

PLÁNOVÁNÍ NA LÉTO

Rodina v akci opět nabízí na léto PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti v termínu od 9. do 13.
července 2012„S KAMARÁDY JE PRIMA II.“
Novinkou je LETNÍ POBYT PRO RODINY – společná dovolená pro
celé rodiny na Staré Vodě v Jeseníkách. Termín 12.-18. srpna 2012.
Bližší informace na webu www.rodinazabreh.webnode.cz a v dalších
farních informacích.
Za Rodinu v akci Monika Sikorová, mail: rodinazabreh@gmail.com
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KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

v NEZAPOMEŇTE – Koncert folkrockové kapely Oboroh
již tento čtvrtek, tj. 8. března v Katolickém domě. Začátek koncertu v 19 hodin, vstupné 60 Kč.
v Na středu 14. března připravujeme besedu, při které se můžeme
dozvědět něco o historii rozhlasového vysílání a kráse mluveného slova.
Do tajů rozhlasového vysílání nás zasvětí a o veselé historky z natáčení se podělí redaktor Českého rozhlasu Olomouc Mirek Kobza – mimo jiné autor rozhlasových pohlednic z kraje mezi Pradědem a Hanou. Začátek v 17.00 hodin, vstupné dobrovolné.
v Populární zábřežská folk&country kapela MADALEN letos slaví 20 let své existence. Na sobotu 24. března připravila do zábřežského „Kaťáku“ koncert, kde si od 18 hodin
spolu s Madalen zahrají bývalí členové kapely – Luboš, Honza, Blanka, Honza, Jirka,...
Hostem večera bude frontman kapely Kamelot – Roman HORKÝ, který „Madalény“
v začátcích hodně inspiroval. Po koncertě bude možnost posedět a „pokecat“ při session, který zahájí dětská skupina „Vodníci“ a dále zahraje VKV Mono a „sesterská“ kapela
A.M.Úlet. V průběhu večera se bude podávat gulášek a plno jiných dobrot. Prostě je na
co se těšit. Tak přijďte pobejt….
v POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA. Již v předstihu Vás zveme na autobusový zájezd
do Národního divadla v Brně, při kterém zhlédneme nastudování divadelní hry „Černá
Madona Brněnská“. Zájezd se uskuteční v pátek 11. května 2012. Odjezd v 16 hodin,
cena (vstupné+doprava) 500 Kč. Dramatický příběh o vojenské cti a zradě, víře v Boha
a obrácení se k vyšším duchovním hodnotám se odehrává roku 1645 během obléhání
Brna švédskými vojsky, kdy město brání jen hrstka oddaných v čele s rektorem jezuitské
koleje páterem Martinem Středou. Součástí příběhu je i legenda o Černé Madoně – patronce města Brna…
Přihlášky do konce března přijímá Josef Klimek, tel 583 412 108, mob. 731 465 717.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ROZBÍHÁ SE PŘÍPRAVA DALŠÍHO ROČNÍKU NOCI KOSTELŮ

Pořadatelé ve stovkách kostelů začínají již nyní připravovat programy pro Noc kostelů, která se bude konat v celé České republice, na Slovensku i v Rakousku v pátek 1. června 2012.
V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939
kostelů, ve kterých pořadatelé pro návštěvníky připravili více než pět
tisíc programů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než
300.000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství. Svědčí o tom připravovaný bohatý program, ve kterém opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, work-shopy
nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií,vystoupat na
věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat
to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Informace o Noci kostelů mohou
návštěvníci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz (Převzato z Oldinu č.
3/2012)
P.S. Nezapomeňte přihlásit „svůj“ kostel. Termín podání přihlášek je do 15.3.2012
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ALESPOŇ JEDNOU V ROCE SE ZPOVÍDAT

S odkazem Mk 9,2-10 KCC 2042; 1480-1482
Církev je společností, ve které křesťan přijímá Boží slovo a učení
Kristova zákona. Dostává milost skrze sedmero svátostí. Ze zkušenosti
církve se také zrodilo patero církevních přikázání, která mají věřícím
zaručit nezbytné minimum ducha modlitby, svátostného života, mravního úsilí a růstu lásky k Bohu a bližnímu. Protože jde o věci závažné,
na nichž závisí věčný život člověka, stanovila církev na IV. lateránském
koncilu roku 1215, že dodržování těchto příkazů je pod těžkým hříchem. Jsou to:
1. účastnit se v neděli a v zasvěcené svátky celé mše svaté. Zdržovat se prací nebo činnosti, které narušují charakter toho dne
2. alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření
3. alespoň v době Velikonoční přistoupit ke svatému přijímání
4. zachovávat stanovené posty (Popeleční středa a Velký pátek – pátek v týdnu vhodný
sebezápor)
5. podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve
Dnes bude pro nás důležitý druhý bod z těchto přikázání. Církev očekává, že se věřící
vyzpovídají z těžkých hříchů alespoň jednou do roka (o Velikonocích). Rovněž vyžaduje,
aby se křesťan, než přijme ostatní svátosti, nejprve oprostil ve svátosti smíření od těžkých
hříchů. I když nemáme žádná těžká provinění, je dobré pravidelně v této svátosti předstupovat před tvář milosrdného Otce. Vyznáváním našich každodenních hříchů, i když jsou
často stejné, jasněji poznáváme své slabiny. To je dostatečným důvodem, abychom častěji
hledali lék, který nám Bůh nabízí.
Kristova láska hledá ztracené a uzdravuje nemocné – tělesně i duševně. Proto jsme dostali darem svátost uzdravení a obnovení, ve kterém jsme osvobozováni od hříchu a posilňováni v tělesné i duševní slabosti.
Křest nás sice vyprošťuje z moci hříchu a věčné smrti a uvádí nás do nového života Božích dětí, ale neosvobozuje nás od lidské slabosti a od náklonnosti ke hříchu. Proto se potřebujeme znovu a znovu usmiřovat s Bohem i s lidmi. Tu možnost nám poskytuje svátost
smíření.
Svátost smíření (pokání, zpověď) ustanovil Pán Ježíš takto: „Po svém zmrtvýchvstání přišel Ježíš k apoštolům, dechl na ně a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan
20,22-23)
Účinky svátosti pokání jsou: smíření s Bohem a tedy odpuštění hříchů, smíření s církví, znovunabytí stavu milosti posvěcující jestliže byla ztracena, prominutí věčného trestu,
který si člověk zasloužil smrtelnými hříchy a alespoň částečně prominutí časných trestů,
které jsou následky hříchů časných, všedních. Také pokoj, klid svědomí a duchovní útěcha,
vzrůst duchovní síly pro křesťanský boj se vším hříšným.
„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mk 2,17) Každý z nás lidí jsme více či méně hříšníkem. Takto chápaná svátost smíření
je pro nás raněné velikým Božím darem. Je třeba jen po něm sáhnout. Jinak můžeme dopadnout jako lenivý, který zemře uprostřed vod, pokud se neshýbne, vodu nenabere a nenapije se - anebo zmrznout u kamen obložených dřevem či uhlím, pokud si ve své lenosti
do nich nepřiloží. Jaká to jen zbytečná, nerozvážná škoda.
P. Antonín Pospíšil
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI

Po prohlídce školy jsme vyšli na náměstí a už na nás čekala „parta hic“ (příležitostní
uklizeči pláže ze včerejška). Kluci se zajímali,
jestli bude zase nějaký byznys. Vysvětlili jsme
jim, že neděle je den odpočinku a dnes tedy
žádný byznys nebude. Vzali jsme je ale na korbu auta a odjeli na pláž za městem. Kluci to
ale nevzdali jen tak. Všimli si, že naše auto je
špinavé a NUTNĚ a nejlépe HNED A JEDINĚ
OD NICH by potřebovalo umýt. Takže jsme
nakonec kapitulovali, dohodli částku 5 amerických dolarů a dali jim naše auto do péče.
Raději jsem se nedíval, odkud berou vodu,
protože jestli byla slaná z moře, přišlo by mi to
kvůli autu líto. Ale efekt byl nakonec prokazatelný, auto bylo čisté, takže jsem přestal po vzoru
Haiťanů řešit hlouposti a šel se vykoupat.
To jsem ještě netušil, že se moje rodina za chvilku rozroste o další dceru. Ve vodě poskakovali dospělí i děti. Poskakovali, sedali si, „plavali“ na mělčině tak, že rukama chodili po dně.
Tak jsme jim předvedli, že voda člověka skutečně nese a že to není zase nějaká další protekce pro bělochy, naučili jsme aspoň několik z nich splývat, aby se přestali bát a začali zkoušet
plavat. Na pláži jsme samozřejmě byli za atrakci, protože naše tvarohová těla se dost vyjímala.
K tomu jsme tam měli dvě mladá, pohledná děvčata, takže chlapi měli oči přilepené na nich.
U Elišky si to zřejmě přebrali tak, že je u moře s Michalem, ale nevěděli, kam zařadit mně
a Irenu. Jeden z nich se se mnou začal tuze kamarádit a vyzvídal, kdo Irena je. Odpověděl jsem
mu, že je to moje dcera a jestli něco chce a schválně jsem se netvářil moc kamarádsky – no,
jako správný, starostlivý otec. Tak si chlapec další zájem rozmyslel a já jsem šel říct Ireně, že je
adoptovaná, a nadále mně má oslovovat „tatínku“ a když si ještě oba nasadíme sluneční brýle, bude na mně i trochu podobná. Koupání v Karibiku je opravdu zážitek. Ani se nám odtud
nechtělo, ale museli jsme zavčas odejít, protože nás čekal ještě přesun do Baie de Henne.
Vrátili jsme se na faru, sbalili si věci a přenechali jsme Elišce a Michalovi materiál do lékárny, o kterém jsme se domnívali, že už jej nebudeme potřebovat. Rozloučili jsme se a vydali
se na cestu. Cestou jsme se zastavili v Bombardopolis, protože jsme chtěli koupit domů nějaké
suvenýry a dárky. Věděli jsme, že tam jeden člověk plete z trav krásné košíčky a misky. Hned
se nám začal věnovat a nabízel nám celý svůj sortiment. V té chvíli se probudila v Ireně její
další, pro mne netušená schopnost – smlouvání. Pán nám řekl cenu, já jsem si to přepočítal
na naše peníze a zdálo se mi to přiměřené. V té chvíli ale začalo divadlo hodné mnoha repríz
i na profesionálních prknech. Irena si dala ruce v bok a zeptala se ho, jestli to myslí vážně, nás
takto ošidit. On jí kupodivu nedal pár pohlavků, ale byl vcelku důstojným soupeřem. Dohadovali se, šermovali rukama, Irena několikrát imitovala odchod...atd. Když už jsem měl pocit,
že uteču, dohodli se spolu na ceně a vybrali jsme si každý, co kdo chtěl. To, co Irena usmlouvala, jsem mu nakonec dal jako dýško. Přece jen jsem měl jakési výčitky svědomí. Irenu jsem
si pak v autě dobíral, jestli přijela na Haiti pomáhat, nebo je sedřít z kůže. Pochopil jsem ale,
že tady to tak chodí. Ten, kdo prodává, nasadí na začátku na jejich poměry přemrštěnou cenu
a začnou smlouvat. Třeba je to kvůli tomu, aby si mohli delší dobu povídat, ale na toto já si asi
nikdy nezvyknu. Rozhodně nemohu na Haiti dělat obchodního zástupce. Pomalu jsme dojeli
do Baie de Henne.
Václav Keprt, pokračování příště
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 26. 2. 2012: Červená Voda 1.432; Mlýnický Dvůr 210; Domov důchodců sv.
Zdislavy 340; Písařov 657; Jakubovice 596; Janoušov 220. Dary: Písařov na oltář 490, Písařov na Haiti 226; FI 352 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
POUŤ DO MEDŽUGORJE
Termín: 13. 5.–19. 5. 2012 (Ne – So), odjezd v neděli 13. 5. ve 14
hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 19. 5. v dopoledních hodinách.
Cena: 1990 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování
- jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Je nutný platný pas!!! (pokud nemáte, vyřiďte si jej raději dříve,
mají podražit).
POČET MÍST JE OMEZEN!!! Informaci, zda jsou ještě volná místa podá P. Radek
Maláč (739 245 986; r.malac@seznam.cz).
Vyplněné přihlášky se mohou také posílat na adresu Římskokatolická farnost, Červená Voda 46, Červená Voda 1, 561 61 nebo zaslat na mail P. Radka Maláče (viz výše) a
částku ve výši 1990 Kč na účet 125366612/0300 (variabilní symbol rodné číslo).
Informační setkání bude v neděli 6. 5. ve 13.30 na faře v Zábřeze (budou podány podrobné informace).
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 26 února: Mohelnice 4.304; Úsov 540; Studená Loučka 1.720 Kč (tato
sbírka byla na haléř sv. Petra). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
MATERIÁLNÍ SBÍRKA ŠATSTVA, obuvi a domácích potřeb, která se uskuteční ve
dnech 28. – 31. března 2012. (viz str. 2)
Sběrným místem v Mohelnici je přízemí Městského kulturního střediska Mohelnice
(ul. Lazebnická 2) a přilehlé parkoviště, otevřeno bude od středy do pátku vždy v době
od 9 do 17 hodin a v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. února: Lubník 650, Tatenice 1.110, Hoštejn 1.300; Kosov 560 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ (od 14 let) proběhne v Tatenici na faře od 23.
do 25. března. S sebou: spacák, přezůvky, Bibli, psací potřeby, 200 Kč na ubytování a stravu. Přihlásit se můžete nejpozději do 18. března na mail: fatatenice@ado.cz, nebo tel. 777
203 415.
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 26. února: Štíty 2.530; Cotkytle 540; Horní Studénky
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVOU CESTU v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech v neděli 11. března ve 14.30 hod. povede společenství Modlitby matek.
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postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici (minule 2.422 Kč); na opravy farního kostela v Chromči (minule 2.200 Kč); v Sudkově (minule 640 Kč).
Pří sbírce „svatopetrský haléř“ se vybralo: Postřelmov 6.763 Kč, Chromeč 4.600 Kč,
Sudkov 1.185 Kč, Lesnice 2.664 Kč, Dlouhomilov 1.057Kč.
V neděli 11. března bude mimořádná sbírka na odvod na arcibiskupství.
		
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost
BIBLICKÁ HODINA bude na faře v Postřelmově ve středu 7. března od 19 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

lošticko
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PŮST A JEHO OVOCE. Půst existoval téměř ve všech náboženstvích. Projevoval se
jako abstinence nebo přísná askeze. Někdy bývala tato forma zbožnosti zneužita a degradována jenom na vnější úkon. Jak má dnešní křesťan chápat tento – podle některých
nepříliš sympatický – prostředek zbožnosti? Kdo chce dnes brát půst vážně, musí počítat s tím, že půst je dobou odvahy a zkoušky. Nejde vůbec o kila, které popřípadě shodíme, zřekneme-li se oblíbených jídel. Jde o zkoušku naší duchovní velikosti. Kdo se chce
správně postit, musí si položit několik nepříjemných otázek a snažit se na ně pravdivě
odpovědět, aby tak přinesly pozitivní efekt: Co jsem si postupem doby zvlášť oblíbil?
Jsem na tom závislý? Nestal jsem se otrokem nějakého zlozvyku? Na jaký způsob chování, na jaké myšlení, na jaké předsudky jsem si zvykl? Zvykl jsem si na nějaké „jistoty“,
bez nichž bych už nemohl žít? Věřím vůbec, že dokážu ještě udělat něco nového? Jak to
vypadá s lidmi kolem mě? To všechno a ještě víc by nás mělo v této postní době vést
k hlubokému zamyšlení.
Misijní tým moderuje ve dnech od 8. – 11. března duchovní obnovu ve farnosti Uherský Brod – Újezdec. Prosíme o vaše modlitby za dary Ducha svatého pro farnost i misionáře. Děkujeme.
Připomínáme vám, že 1. díl o Mohelnickém dostavníku, festivalu country, folk a kamarádství můžete zhlédnout v březnovém magazínu „Mezi pražci” na TV NOE v sobotu 3.
března v 18.40 hod.
P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický
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K ZAMYŠLENÍ

Nejkrásnější den? DNES. Největší překážka? STRACH. Nejlehčí věc? MÝLIT SE. Největší chyba? VZDÁT SE. Kořen veškerého zla? SOBECTVÍ. Nejlepší rozptýlení? PRÁCE.
Největší neúspěch? ZTRÁTA ODVAHY. Nejlepší odborníci? DĚTI. Nejzákladnější potřeba? KOMUNIKACE. Nejhlubší radost? BÝT UŽITEČNÍ DRUHÝM.
Největší tajemství? SMRT. Nejhorší vlastnosti? ZLÁ NÁLADA. Nejnebezpečnější člověk? LHÁŘ. Nejhorší pocit? HNĚV. Nejkrásnější dar? ODPUŠTĚNÍ. Nejdůležitější instituce? RODINA. Nejlepší cesta? TA, KTERÁ JE SPRÁVNÁ. Nejpříjemnější zážitek?
VNITŘNÍ POKOJ. Nejvlídnější přijetí? S ÚSMĚVEM. Nejlepší lék? OPTIMISMUS.
Největší uspokojení? SPLNĚNÁ POVINNOST. Nejspolehlivější zdroj síly? VÍRA. Nejpotřebnější lidé? KNĚŽÍ. Nejkrásnější věc na světě? LÁSKA. Matka Tereza z Calcutty
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Sbírky z neděle 26. února: Zábřeh 9970; Jedlí 2.100; Svébohov 1.600; Klášterec 920; Zvole 3.890; Postřelmůvek 770; Pobučí 680 Kč. Dary: Zábřeh - Společenství živého růžence
na Haiti - 500 Kč. Jedlí – na opravy 2.000; na TV NOE 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům
ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v únoru darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje 3.780 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

AKADEMICKÝ TÝDEN 2012

aneb (současní i bývalí) Zábřežáci sobě II – 3. 3. – 24. 3. 2012
Akademický týden otevřela v sobotu 3. března přednáška Vojtěcha Šustka
s názvem „Atentát na Heydricha a II. stanné právo na území tzv. protektorátu
Čechy a Morava.
V neděli 4. března od 15.30 hodin se v kostele sv. Barbory uskuteční
koncert sboru Carmen.
Další přednáška je na řadě v úterý 6. března od 18.00 hodin v Katolickém domě.
Na téma „Zákon, svoboda, nesmrtelnost – k dialogu rozumu a víry aneb Mohl by Kant
mít pravdu?“ promluví Ondřej Sikora.
V pátek 9. března jsou všichni zájemci zváni do Katolického domu na povídání s Josefem Maradou nazvané „Burundi – mé setkání s Afrikou“. Začátek je v 19.00 hodin.
Zajímavou nabídkou, která s Akademickým týdnem souvisí, je i výprava za bobry do
Litovelského Pomoraví. V sobotu 24. března ji povede ekolog a současný starosta Zábřehu František John. Odjezd ze zábřežského vlakového nádraží je v 7.39 hodin a kromě
bobrů si účastníci prohlédnou také romantické stavby, které jsou obdobou Lednickovaltického areálu.

CHARITA ZÁBŘEH

Malé velikosti, obnošené, dlouho nenošené či nadbytečné věci – nerudovskou otázku „kam s nimi?“ zodpoví jarní materiální sbírka šatstva, obuvi a
domácích potřeb, která se uskuteční ve dnech 28. – 31. března 2012.
Jako v předešlém roce, bude i letos sběrným místem v Zábřehu objekt bývalého skladu Českých drah na Olomoucké ulici (u nádraží za odbočkou k firmě Hevos). Otevřeno bude od středy do pátku vždy v době od 9 do 17 hodin a v sobotu
dopoledne od 9 do 12 hodin. Sbírat budeme veškeré nepotřebné letní a zimní oblečení,
obuv, lůžkoviny, prostěradla, záclony, látky, přikrývky, deky, domácí potřeby (černé a bílé
nádobí), skleničky. Aby se věci nepoškodily transportem, je třeba je zabalit do igelitových
pytlů nebo kartonových krabic.
Díky spolupráci s firmou ASEKOL budou i tentokrát vybírány použité funkční i nefunkční elektrospotřebiče. Jedná se o elektroniku (telefony, kalkulačky, audio, video),
kancelářskou a výpočetní techniku (počítače, monitory), malé domácí spotřebiče (fény,
holicí strojky) až po tzv. bílé zboží (sporáky, pračky, ledničky).
Provozní náklady spojené s konáním sbírky představují zhruba 1 Kč na 1kg odevzdaného materiálu. Organizátoři prosí dárce, aby tento příspěvek vložili do zapečetěné pokladničky umístěné na sběrných místech.
Ludmila Macáková – koordinátorka dobrovolnických aktivit CHZ
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