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18. 3. 2012
Ročník XIX., číslo 12
4. 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, tys poslal na svět svého Syna
a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky.
Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 137 Vyslyš nás,
1: 2 Kron 36,14-16.19-23
Ordinárium: Břízovo č. 503

Pane, a vysvoboď nás!
2: Ef 2,4-10
příště Ebenovo č. 504

„Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada,
tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo věří,
měl skrze něho život věčný.
Neboť tak Bůh miloval svět,
že dal svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3,16-17
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Ev: Jan 3,14-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 19. března Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Svatý Josef je ochráncem rodin, přímluvcem za šťastnou hodinku
smrti, vzorem mladých lidí a také patronem uprchlíků a lidí bez
střechy nad hlavou. A tak tedy prosme, ať nás svatý Josef uchová
v pevné víře a tiché věrnosti. Ať se přimlouvá za naše domovy, za
svatou církev i za celou naši vlast, a ať nás jednou doprovodí před
trůn našeho nebeského Otce.
Mše svaté o Slavnosti sv. Josefa: Zábřeh 9.40 a 17.30; Jedlí
16.00; Svébohov 16.30 a Zvole 18.00 hod.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 21. března ke
společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
		
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 28. března od 9 hod. do 16
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti
Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi,
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné
dotazy uživatelů sítě a zaregistruje 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
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Animátoři zábřežského
děkanátu zvou všechny mladé na děkanátní setkání 30. – 31. 3.
2012. Začátek bude v pátek v 18.00 mší svatou v Zábřeze u sv. Bartoloměje a pokračovat se bude v Katolickém domě. Kdo by chtěl,
může přijít až v sobotu v 9.00 přímo do Katolického domu. Na
programu je přednáška sestry Olgy Zelené na téma Bůh v životě
mladých a poté nás přijede navštívit otec arcibiskup Jan Graubner a bude pro nás mít připravenou katechezi. Po obědě bude křížová cesta a ve dvě hodiny začátek poslední části programu. S sebou 50 Kč a dobrou náladu
(kdo přijde v pátek také spacák a karimatku). Páteční večeře bude z vlastních zásob a sobotní snídaně a oběd jsou zajištěny.
animátoři
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH VÁS ZVE na děkanátní pouť na
Svatý Hostýn v sobotu 28. dubna 2012. Odjezd autobusu z
Valové ve 12 hod., cena 250 Kč.
V sobotu 5. května 2012 plánujeme pouť do Koclířova, kde
bude hostem P. Elias Vella. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Cena 100 – 150 Kč.
Na obě poutě se hlaste u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512 nebo mob. 732 805 427
PODĚKOVÁNÍ. Na Popeleční středu jsem byla hospitalizována v šumperské nemocnici.
Ještě nikdy jsem „popelec“ nevynechala, a tak mě trápilo, že tentokrát to tak nebude. Bylo
pro mne velkým a krásným dárkem, když za mnou s popelcem přišel šumperský kaplan.
Bohu díky a díky i těm, kteří navštěvují nemocné.
Marie Sedláčková
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI – pokračování

Druhý den ráno jsem šel na mši, kterou sloužil P. Rodolpho. Byla taková komorní, protože ve
všední den přijde jen ten, kdo může. Přišel jsem dost brzy, abych měl chvilku klidu na modlitbu.
Za nějakou čtvrthodinu přišel otec a oficiálně mne přivítal. A hned vzápětí se dostavil malý šok.
Otec Rodolpho mne vyzval, abych oslovil přítomné věřící. Zděšeně jsem se rozhlédnul, zda náhodou nepřišla také Irena, ale byl to jen zoufalý pokus. Moje angličtina opravdu není nic moc. Zmobilizoval jsem všechny svoje vědomosti a dal dohromady pár vět, které potom kněz přetlumočil do
kreolštiny. Všichni se na mne usmívali a zdravili mě, takže usuzuji, že to snad mělo hlavu a patu,
případně že otec Rodolpho správně tlumočil mé myšlenky. Irena z toho měla u snídaně velkou legraci. Hned po snídani jsme pokračovali ve fotografování dětí. Všechno běželo jako na drátku, ale
bylo zase nesnesitelné vedro.
Po obědě jsme už měli všeho dost a rozhodli jsme se pro koupání v moři. Vzali jsme ručníky a
vyrazili. Doprovázela nás samozřejmě početná skupinka mladších i starších dětí. Já jsem do vody
dost spěchal, protože jsem byl zničený horkem. Vstupovali jsme do vody přímo u pramene sladké
vody. Bylo tam dost bahna, které odporně zapáchalo. Je to asi proto, že ženy u pramene léta perou
prádlo a všichni se tam chodí koupat. Šmudla vyřešil obavy z vody tím, že se mi vyškrábal za krk a
myslel si, že ho budu celý den nosit. Nakonec jsem ho přesvědčil, aby sestoupil alespoň do náruče.
Očividně se radoval, celou dobu brebentil a cítil se naprosto bezpečně. Kluci se bavili tím, že po
sobě to smrduté bahno házeli a měli z toho náramnou legraci. Nakonec jsme se opláchli u pramene a vrátili se do vesnice.
Následně jsme se vydali na návštěvu k Jesule a Doudou, dvěma postiženým dívkám - dnes
už vlastně mladým ženám. Seznámil jsem se s nimi při své první cestě na Haiti. V té době měla
Doudou obrovské otevřené proleženiny a Jesula zase neskutečné kožní defekty. Byl jsem na ně
velmi zvědavý. Vzali jsme nějaké drobné dárky a vyrazili. Byl jsem velice překvapený, protože
hlavně Doudou se hodně změnila. Díky nedostatku pohybu a jednostranné stravě velmi přibrala. Značná obezita přitom její problémy jen dál komplikuje. I ony si na mě pamatovaly, což mě
potěšilo. S Irenou si měly hodně co povídat a bylo vidět, že jim Irena při svém pobytu pomáhala. Po nějaké době jsme se rozloučili s tím, že je zítra ještě vezmeme do moře vykoupat. Bylo už
zdaleka cítit, že by to hodně potřebovaly, nekoupaly se už dva roky.
Na faře jsme se setkali s otcem Rodolphem a dali jsme se znovu do práce. Plánovali jsme další spolupráci a možnosti na obou stranách. Bylo to hodně náročné, protože on byl ve všem teprve
na začátku. Museli jsme všechno podrobně vysvětlit, jak a proč co vzniklo, kdo jsou sponzoři dětí,
jaká jsou naše očekávání a jaké jsou perspektivy. On zase díky svým zkušenostem velice rychle pochopil co je potřeba. Také to, co znamená projekt Adopce na dálku pro celou vesnici a nejenom
pro dotčených 240 dětí a jejich rodiny. Dohodli jsme si pravidla a potvrdili současný systém práce
i plateb.
Václav Keprt, pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – MILOST A ZÁSLUHA

(2. čt. Ef 2,4-10 a KKC 2003-2011)
Vinou našich prarodičů jsme ztratili přátelství s Bohem i spolužití v jeho Božím království, proto bylo třeba, abychom byli ospravedlněni. To se událo obětí Ježíše Krista – Božího
Syna. OSPRAVEDLNĚNÍ je nejvznešenější dílo Boží lásky k nám lidem. Je to milosrdný a
nezasloužený dar Boha, který odpouští naše hříchy, činí nás spravedlivými a posvěcuje celou naši bytost. Především je to dílem Ducha Svatého.
Milostí Boží jsme byli povýšeni. MILOSTÍ rozumíme Boží láskyplný dar, jímž nás Bůh
pozvedá k účasti na svém životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Je to pomáhající síla, kterou nás zahrnuje. Skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista nám Bůh věnuje veškerou
svou lásku a dává se nám milostí. Milost je všechno to, co nám Bůh dává, aniž bychom si to
v nejmenším zasloužili. Boží milost nás vtahuje do vnitřního života trojjediného Boha, do
vzájemné lásky Otce, Syna a Ducha svatého. Uschopňuje nás k životu v Boží lásce a k tomu,
abychom v síle této lásky dokázali jednat.
Milost je nám do duše vlita působením Ducha svatého – je to nadpřirozený dar. Milostí Boží se křtem stáváme Božími dětmi a dědici nebeského království. Tento dar nazýváme
MILOST POSVĚCUJÍCÍ. Ta nám dává trvalou náklonnost k dobrému.
Milost nám pomáhá poznat, chtít a konat všechno, co vede k dobrému a tedy do nebeského království. Děje se to MILOSTÍ POSVĚCUJÍCÍ.
Zvláštním způsobem působí milost v sedmero svátostech. Zde mluvíme o SVÁTOSTNÉ MILOSTI. Tyto svátosti se stávají podle vůle našeho Spasitele místy setkávání s Bohem.
Milost se také projevuje ve zvláštních darech milosti – v charismatech, kterými jsou
obdarováváni jednotliví křesťané. CHARISMATA jsou dána k dobru církve a společnosti
a nebo ke zvláštní moci – k milosti stavu, která je přislíbena pro stav manželský, řeholní a
pro stav duchovní.
Boží milosti vycházejí člověku vstříc ve svobodě, vyhledávají ho a pomáhají mu s respektem k jeho naprosté svobodě. Boží láska si totiž přeje náš svobodný souhlas. Milost
nikoho k ničemu nenutí, Bůh se vzdal své suverenity nad člověkem. Proto se také člověk
může Boží nabídce vzepřít (což bývá vždy ke škodě člověka).
Protože v řádu milosti patří iniciativa Bohu, nikdo si nemůže zasloužit první milost, tu,
která je na počátku obrácení, odpuštění a ospravedlnění. Potom si můžeme pro sebe i pro
druhé zasloužit milosti potřebné pro posvěcení a pro růst milostí a lásky, jakož i pro dosažení věčného života. I samotná časná dobra, jako je zdraví a přátelství si můžeme zasloužit,
řídíme-li se Boží moudrostí. Všechny tyto milosti a tato dobra jsou předmětem křesťanské
modlitby.
Výraz ZÁSLUHA označuje patřičnou odměnu – dle ctností spravedlnosti – kterou nějaké společenství dluží některému ze svých členů, jako odměnu za dobrý skutek. Člověk si sám
od sebe nemůže vzhledem k Bohu nic zasloužit, neboť všechno dostal od něho. Nicméně
Bůh mu dává možnost získávat zásluhy spojené s Kristovou láskou – pramenem našich zásluh před Bohem. Zásluhy dobrých skutků musí být tedy přičítány v první řadě Boží milosti
a teprve potom svobodné vůli člověka. Bůh bohatý v milosrdenstvích z velké lásky, kterou
si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy
(Ef 2,4-5). Za tento Boží dar spějící až k naší věčné spáse zachovejme si přátelství s Bohem
s vděčností a láskou k němu a snahou uchovat si veliký Boží dar: MILOST POSVĚCUJÍCÍ,
ČISTOTU A SVATOST V DUŠI!
P. Antonín Pospíšil
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K DOBĚ POSTNÍ (z kázání svatého Petra Chryzologa, biskupa)

Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá ctnost:
modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, to je trojice
tvořící jednotu a dávající si navzájem život.
Neboť duší modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. Nikdo
ať je neodtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno z nich a nemá
zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i postí.
Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám chce být vyslyšen. Boží sluch
si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá tomu, který ho prosí.
Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně znamená: že má mít soucit s hladovým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se sám má slitovávat, kdo doufá ve
slitování. Kdo hledá spravedlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu bylo dáno, že sám
má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá.
Člověče, tvé milosrdenství by se mělo řídit následujícím pravidlem: Jakým způsobem,
nakolik a jak rychle chceš ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik a takovým způsobem se ty slitovávej nad druhými.
	Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou naší jedinou záštitou u Boha, naší
jedinou obhajobou i naší jedinou modlitbou v trojí podobě.
Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se postí tvé milosrdenství, trpí újmou celé tvé
pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně se vrátí do tvé sýpky. Hleď tedy,
abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když dáváš
chudákovi, dáváš sobě. Protože co nenecháš druhému, to nebudeš mít.
Srv. Mt5,7;18,23-25;Lk6,36. 2 Srv. Ž151 (50), 19.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

v Spolek Metoděj spolu Moravskoslezskou křesťanskou akademií vás
zvou na přednášku: Biskup Bruno ze Schauenburgu. Ve čtvrtek 22. března v 17 hod. v Katolickém domě 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.
v Populární zábřežská folk&country kapela MADALEN letos slaví 20 let své existence. Na sobotu 24. března připravujeme 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 se
na co těšit, tak přijďte pobejt….
v Pojeďte s námi do divadla. Na autobusový zájezd do Národního divadla v Brně na
divadelní hru Černá Madona brněnská je kvůli rezervaci vstupenek nutné se přihlásit nejpozději do neděle 25. března u pana Josefa Klimka, tel 583 412 108, mob. 731 465 717.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 11. března: Červená Voda 2.240; Domov důchodců sv. Zdislavy 220; Písařov
1.100; Jakubovice 600. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v Mše sv. v Janoušově bude v neděli 18. března v 16.00 hod.

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ S CIZÍM ZPOVĚDNÍKEM:

Jakubovice sobota 24.března v 10 hod.; Písařov sobota 24. března v 10.30 hod.
v V Červené Vodě bude v neděli 25. března v 15.00 hod. přednáška P. Josefa Roušara, po ní
křížová cesta a zpovídání.
P. Radek Maláč
Senioři v Červené Vodě zvou na pouť k Panně Marii na horu Igličnu (v Polsku) a do Neratova
dne 24. dubna 2012. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Odjezd ze Štítů v 7 hod., z Červené
Vody 7.15. Cena 200 Kč. Přihlásit se můžete u paní Kubitové 737 869 214.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 11. března: Mohelnice 5.326; Úsov 200; Studená Loučka 297 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v

V úterý 20. března ve 14 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.

V. Šléšková

JARO V OKÝNKU. Vyhlížíte jaro? Přijďte ho vyhlížet s námi - na Velikonoční výstavu v pátek 30.3. 2012 od 10 do 16 hodin do Denního
stacionáře Okýnko (Zámecká 11, Mohelnice). Těšíme se na Vás!
Klienti a pracovníci Okýnka

postřelmovsko

postřelmovsko

BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 21. března od 19 hod. na faře v Postřelmově.
		
Všichni jsou zváni.

DEN ÚCTY K ŽIVOTU

v „Pochod pro život“ na obranu nenarozených dětí se koná v Praze v sobotu 24. března. Začíná ve 13.00 mší svatou v kostele sv. Jiljí. Potom následuje průvod k soše sv. Václava. Rychlík ze
Zábřeha jede v 9.40, (z Postřelmova odjezd v 9.03 hodin).
v Také otec arcibiskup zve k modlitbám za ochranu pro nenarozené děti do Napajedel
v pondělí 26. března o Slavnosti Zvěstování Páně. Od 17.15 adorace, 18.00 mše sv. a po ní
modlitba u hrobu Aničky Zelíkové.
V neděli při sbírce na odvod arcibiskupství se vybralo v Postřelmově 14532 Kč, v Chromči
8020 Kč, v Sudkově 2100 Kč, v Lesnici 6139 Kč. Všem dárcům ať Pán požehná za jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn

BLAHOPŘÁNÍ. 26. března se dožívá 80 roků paní Marie Weidingerová.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a ochranu Panny Marie 		
		
přejí členové živého růžence z Lesnice

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 11. března: Štíty 1.950; Cotkytle 350; Horní Studénky 1.000 Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVOU CESTU v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech v neděli 25. března ve 14.30
hod. povedou farníci.
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. března: Lubník 760, Tatenice 1.200, Hoštejn 1.200; Kosov 350 Kč.
		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: o slavnosti sv. Josefa bude mše svatá v Tatenici v 17.30 hod.
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
NOVÉ VĚČNÉ SVĚTLO. V pondělí 26.3.2012 o Slavnosti Zvěstování
Páně, bude v kostele sv. Anny v Hoštejně celebrovat mši svatou P. Lev
Eliáš, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. Jaroslav Přibyl. Slavnostní bohoslužba začne v 18.30 hod. a bude při ní požehnáno věčné světlo.
Pozlacená řezba slunce s tepajícím srdcem uprostřed poukazuje svým
ztvárněním na živého Ježíše, který skutečně a trvale přebývá za dvířky
Svatostánku. Každý detail nového věčného světla má svůj symbolický
význam, který náznakově vypovídá o velikosti a lásce celé Nejsvětější Trojice. Věčné světlo má upozornit všechny, kteří do kostela přicházejí na přítomnost ŽIVÉHO Boha. Má naši
mysl přivést k pozornému údivu a patřičné úctě k Tomu, který mezi námi přebývá v Eucharistii. Uvedení věčného světla „v život“ o Slavnosti Zvěstování Páně symbolicky vyjadřuje
den, kdy pro nás Spasitelovo srdce začalo tlouci. Řezbu slunce ztvárnil z třešňového masivu
Mirek Sedlář z Uničova a skleněné srdce uprostřed je dílem Mirky Šímové.
		
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík

lošticko

lošticko

lošticko

HŘÍCH A JEHO DOPAD NA LIDSKOU SPOLEČNOST. V rámci dobré přípravy na svátost smíření před Velikonocemi uvažujme o hříchu a jeho dopadu na lidskou společnost.
Někdy rozdělujeme hříchy do tří skupin:
1. proti Bohu, 2. proti bližnímu, 3. proti sobě.
Z praktických důvodů je toto rozdělení výhodné, ale jeho hodnota je jenom přibližná.
Každý hřích je totiž proti Bohu, proti bližnímu i proti sobě! Někteří lidé nesprávně říkají:
„Hřeším sám, půjdu do pekla sám, co je komu do toho!“ V knihách Svatého písma se hřích
projevuje jako provinění celého lidu. Bůh také za hřích trestá celý národ. V Rusku býval polokřesťanský zvyk, že se hříšník zpovídal ze svých provinění „matičce zemi“, aby mu byla po smrti lehká. Dostojevský v tom vidí projev
hlubokého křesťanského cítění, vědomí, že hříchem urážíme všecko
stvoření. V jeho románu Zločin a trest, student Raskolnikov, který se
nakonec rozhodne k tomu, aby se přiznal z vraždy, vyjde ven a líbá
zemi, smáčí ji slzami, aby mu odpustila. Týž hluboký křesťanský cit
projevují ti, kteří se rozhodli konat pokání za hříchy světa. Vědí dobře, že sociální bezpráví se nenapraví jinak než sociální obětí. Oběť pak, jak říká
sv. Augustin „je věc božská, i když ji přinášejí lidé“. Je to podíl na oběti Kristově,
která je za všechny lidi, za celý svět.
P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický
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Sbírky z neděle 11. března: Zábřeh 12.060; Jedlí 1.800; Svébohov 1.400; Klášterec.970; Zvole 3.110 Kč.
Dary: Zábřeh –na kostel sv. Barbory 1.000; Zvole – na Haiti 1.000 Kč, z Hněvkova – na kostel
sv. Barbory 1.000, na TV NOE 500, na Proglas 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: Dne 11. března byla předána částka 3.100 Kč ze Zábřeha a 2.000 Kč z Rovenska. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

ZMĚNA ČASU. V neděli 25. března začíná letní čas. Změny začátku mší svatých: Zábřeh v pátek v 18 hod., Rovensko v sobotu (s nedělní liturgií) v 17.30
hod.; Svébohov ve středu v 18.00, Jedlí ve čtvrtek v 17.00 hod.
P. František Eliáš

LIGA PÁR PÁRU – PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ.

V neděli 25. března ve 14 hod. zveme snoubence, manžele i další zájemce do Katolického domu na první lekci kurzu plánovaného rodičovství.
První lekce je zdarma. Informace manželé Sittovi tel. 583 411 115, mobil 739
367 795.

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM - pravidelný program
www.hnizdozabreh.cz
 Pondělí 9 - 11 hod. Tvořivá dílna - i pro méně šikovné s
doprovodným programem pro děti - v březnu tvoříme efektní
jarní dekorace. Materiál na výrobu je v Hnízdě, stačí jen přijít.
 Pondělí 17-18 hod. Modlitby matek
 Úterý 9 - 11 hod. Maminec - přednášky, besedy. 20. března beseda na téma -Alergie a kojenecká mléčná výživa
 Středa 9 – 11 hod. NOVĚ - Cvičení na míčích s batolaty (od 9 měsíců) s fyzioterapeutkou M. Rýznarovou
 Čtvrtek 9 - 11 hod. Barvínek - cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně, říkadla, písničky
tanečky
 Pátek 9 - 11 hod. Miminec - Modlitby matek - setkávání maminek s dětmi a modlitbou
POZVÁNKA NA KYTAROVÝ RECITÁL LIBORA JANEČKA, který se uskuteční v neděli
18. března na těchto místech:.
Troubelice (restaurace ZD 10.30 hod.), Postřelmov (OÚ 14 hod.), Zvole (OÚ 16 hod.) a Dubicko (mateřská škola 18.00 hod.)
V Dubicku bude součástí koncertu povídání o kytaře pro děti.
Marie Kolčavová

ZVOLE – ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI.

Ve středu 28. března ve Zvoli zpovídá od 15 hod. P. Alfréd Volný. V 17 hod. následuje mše
svatá, a pokud bude potřeba, bude P. Alfréd udělovat svátost smíření také po mši svaté. 		
		
P. František Eliáš
v V neděli 25. března v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
		
P. František Dostál
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.
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