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1. 4. 2012
Ročník XIX., číslo 14
květná neděle
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

ŽALM 22
1: Iz 50,4-7
Ordinárium: latinské č. 509

2: Flp 2,6-11
příště Olejníkovo č. 502

Kristus Ježíš, ačkoli má
božskou přirozenost,
nic nelpěl na tom,
že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl,
vzal na sebe přirozenost služebníka
a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk,
ponížil se a byl poslušný
až k smrti,
a to k smrti na kříži.

Flp 2,6-11
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Ev: Mk 15,1-39

OD KVĚTNÉ NEDĚLE DO VZKŘÍŠENÍ

v
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI
SVÁTKY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE můžete přijmout v pondělí 2. dubna od 8.00 do 11.00 a od 13.30 do
18.00 hod., kdy bude zpovědní den zakončen mší svatou.
v ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE PŘED VELIKONOCEMI. Muže, kteří jsou ochotni pomoci s úklidem
(čistění soch a jiné náročné práce „ve výškách“) žádáme o pomoc v pondělí 2. dubna po mši svaté. Ženy pak prosíme o pomoc při úklidu v úterý 3. dubna od 8 hod.
v OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY NEPŘETRŽITĚ bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k zamyšlení, k projevení vděčnosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím,
do archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin.
		
František Eliáš

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

Zelený čtvrtek 5. dubna: Zábřeh 18.00; Jedlí 18.00; Klášterec
17.00; Svébohov 18.00; Zvole 18.00 hod.
Velký pátek 6. dubna: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod., velkopáteční obřady v 18 hod.,
Jedlí křížová cesta v 9.00; obřady v 18.00; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00; Zvole 18.00
Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie 7. dubna: Zábřeh 20.30;
Jedlí 20.00; Svébohov 20.30; Zvole21.00; Klášterec 19 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 8. dubna: Zábřeh 6.55,
8.30 a 18.00; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Zvole10.15; Maletín 15.00;
Hynčina 15.00 hod.
Velikonoční pondělí 9. dubna: bohoslužby jako v neděli
Zvole 10.15 hod., Pobučí 15.00 hod.,
Klášterec – poutní bohoslužby v 7.20 a 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
		
P. František Eliáš
KŘÍŽOVÁ CESTA V KOSTELE SV. JANA A PAVLA V POBUČÍ bude tuto neděli
1. dubna ve 14.30 hod.
P. František Dostál
MALETÍN. 1. dubna na Květnou neděli poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně.
Mši svatou budeme slavit v 15 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 18. dubna 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
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI
pokračování
Po návratu na faru jsme ještě ošetřili několik
vážnějších zranění u dětí i dospělých. Přišel znovu pán se zanedbanou, asi týden starou zlomeninou předloktí. Ruka stále velmi bolela a fixace nepomáhala. Přesvědčili ho, aby s námi jel odpoledne do Gonaives k lékaři. Nechtěl jet, neměl peníze,
ale slíbili jsme mu, že náklady uhradíme a tak souhlasil. Jiný člověk, asi třicetiletý, silný diabetik, nás
prosil o pomoc se zajištěním inzulínu. Dali jsme
mu nějaké peníze, ale léčba diabetu na Haiti je velmi složitá a drahá. Je to jednoduché. Nemáš peníze
– zemřeš. Vím, že i tento člověk dnes už nežije, a to
i přesto, že jsme finančně pomohli.
Během ošetřování nám kluci povídali, kolik lidí z vesnice zemřelo na choleru. Bylo jich víc a mezi
nimi i mladá kuchařka, která se o nás starala při naší první cestě.
Šmudlovi jsem dal svůj cestovní hrníček a v něm nějaké cukroví. Držel si ho a nepustil ho z ruky
ani na chvilku. Pořád se ujišťoval otázkou: „Pu mue?“ (pro mne?), jestli si ho může opravdu nechat.
Měl z něj obrovskou radost.
Rozdal jsem nějaká trika a kšiltovky. Ty mají všichni ve velké oblibě. Během balení jsem pozval
všechny naše pomocníky a spolupracovníky na kávu. Měl jsem několik kusů Nescafé 3 v jednom,
tedy kávu s mlékem i cukrem. Myslel jsem si, že jim bude chutnat, ale jaké bylo moje překvapení,
když si všichni Haiťani začali přislazovat. Samuel si do svého hrnku přidal ještě pět vrchovatých
lžiček cukru a podobně i ostatní. Až to pomalu nešlo ani rozmíchat. Když to bylo podle jejich chuti, ochutnal jsem i já. No, něco tak odporně sladkého jsem asi ještě nepil, ale oni byli náramně spokojeni. Zřejmě nemají dostatek cukru v přirozené potravě, proto jim to nevadí.
Byli jsme hotoví a připravení k cestě do Gonaives. Dieubon, Samuel, Tipolimo a Wilson se
vraceli s námi, k tomu pán se zlomenou rukou a ještě jeden navíc. Rozloučili jsme se s otcem
Rodolphem a ostatními. Šmudla nás nechtěl pustit a opusinkoval nás na cestu. Bylo to hodně
dojemné. Nakonec jsme vyrazili na zpáteční cestu. Irena s omladinou seděla na korbě u zavazadel, ostatní byli v autě. Domluvili jsme se na postupném střídání, ale jim se do auta nějak moc
nechtělo. Všiml jsem si, že je na korbě nějak podezřele veselo. Po nějaké době jsem také zjistil
proč. Naši svatoušci si vzali na cestu jakýsi likér domácí výroby. Láhev byla napěchovaná kořením všeho druhu. Poznal jsem skořici, badyán, hřebíček a vanilku, ale byly tam i jiné přísady,
které jsem nedokázal identifikovat. Samozřejmě ještě spousta cukru. Bylo to zalité nějakým lihem a zřejmě to dost dlouho „zrálo“ někde na slunci. Zbylo na mě sice jen pár kapek, ale přesto
jsem tu chuť cítil v ústech opravdu hodně dlouho. Byla to zřejmě dobrá prevence před veškerými možnými problémy a katastrofami. Asi hodinu cesty před Gonaives se strhnul tropický liják
a nedalo se dělat nic jiného, než pokračovat v cestě. Na korbě byli všichni během několika vteřin
mokří, ale nic si z toho nedělali. Ten zázračný nápoj jim zřejmě dodával teplo i dobrou náladu.
Liják trval možná dvacet minut, a potom zase vysvitlo slunko. Než jsme přijeli k sestřičkám, zase
všichni uschnuli. Tak to prostě na Haiti chodí. Chvilku tak a za chvíli zase úplně jinak.
Václav Keprt, pokračování příště

Z DUBNOVÉHO PROGRAMU HNÍZDA VYBÍRÁME

2. 4. - Velikonoční tvoření (dekorace do vašeho bytu); 3. 4. - Jak se žije v Thajsku (povídání o
cestování); 4. 4. - Cvičení na míčích s batolaty (s fyzioterapeutkou)
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - KVĚTNÁ NEDĚLE	

S odkazem Luk 19,28-48
Úchvatné Kristovo drama začíná slavným vjezdem
Krista do Jeruzaléma. Vjíždí tam jako král sedící na oslátku, dopravním prostředku dávných izraelských králů.
Na cestu před ním pokládají pláště, davy mávají ratolestmi, provází ho neutuchající jásot a nadšené volání: „Ať
žije král izraelský, Hosana synu Davidovu“.
Být s Kristem v době slávy je snadné. Tak tomu v minulosti bylo, kdykoliv měla církev respekt, úctu a vliv.
Zástupy se tísnily kolem oltáře a po nedělní mši svaté
proudily z kostela davy lidí. Jinak tomu u nás bylo v době
totality, kdy bylo k návštěvě kostela a dodržování křesťanských zásad třeba jisté dávky odhodlání a odvahy - s rizikem postihu. Však to všichni my starší známe z vlastní
zkušenosti a dětem je třeba o tom vyprávět - byl to kus dějin církve.
To, že Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako král, když to v minulosti odmítal, ukazuje, že byl
dobrý psycholog. Udělal to proto, aby před svou nadcházející smrtí a zdánlivým zhroucením celého svého díla ukázal, že je opravdu králem, a tím všechny povzbudil. Ježíš ví, co
ho čeká a jak jeho potupa a smrt neblaze zapůsobí na jeho věrné. Kolik jich bude otřeseno
ve víře a v důvěře v něho! Chce jim dát najevo, kdo vlastně je, že je opravdu král. A i když
bude trpět a umírat na kříži, i tehdy zůstává králem a jako král i vítězem.
Ovšem v den vjezdu Krista do Jeruzaléma se odehrává ještě jiná scéna. „Když už byl
blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče“ (Lk 19,41). (Na tomto místě stojí dnes kaple
nazvaná „Dominus flévit“ – Pán pláče, odkud je překrásný pohled na dnešní Jeruzalém).
Jiní jásají a Ježíš pláče. Proč? Nejen proto, že za 37 roků nezůstane z města a výstavného
chrámu kámen na kameni, ale věděl i to, co bolestného připraví Jeruzalém jemu. Největším
důvodem pláče bylo ale zklamání z lidí. Bolel ho nevděk blízkých i nejbližších, zloba přátel... Nikdy totiž nebolí fyzické, tělesné bolesti jako bolesti duševní, ztráta kdysi věrných,
hněv nebo zloba přátel.
Ve své knize „Když duben přichází“, vypráví Josef Nesvadba o muži, který měl srdce
jako kámen. Nic jim nepohnulo a nikdy neuronil slzu, ani když ztratil veškerý majetek, ani
když byl vsazen do žaláře. Ale rozplakal se a srdce mu puklo lítostí a bolestí, když ho zradil
jediný přítel, kterému důvěřoval.
Osud Kristův se odráží i v osudech lidí, tedy i každého z nás. I v našem životě bývá často
Květná neděle a Velký pátek velmi blízko sebe. Provolání slávy a hanby, a často i od stejných
lidí, se střídá. Někdy tak lidé jednají ze slabosti a omylu, jindy z přesvědčení a zlé vůle. Každý jsme už jistě na sobě zakusili, jak je štěstí, láska a přátelství vrtkavé. Dnes Hosana, zítra
ukřižuj!
Na lidech opravdu nelze stavět. Snažme se, ať alespoň my nezklameme své přátele a nejbližší. A když zklamou oni nás? Když víme, že jsme nevinní, že proti zlobě nic nezmůžeme
a zlo bychom spíše ještě rozmnožovali a vše zhoršovali, kdybychom se bránili, vzpomeňme
na Ježíše. Věřme, že utrpení, pokora a ponížení budou nakonec cestou ke slávě, že po ukřižuj přijde zase Hosana a po ponižujícím Velkém pátku přijde vítězná Velikonoční neděle se
svým jásavým Aleluja!
P. Antonín Pospíšil
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JMENOVÁNÍ ČESTNÝM KANOVNÍKEM KROMĚŘÍŽSKÉ KAPITULY

V pátek 30. března v 9.30 hod. při pouti k Panně Marii Bolestné v
chrámě sv. Mořice v Kroměříži byl uveden do Kolegiální kapituly u sv.
Mořice bývalý zábřežský děkan a farář farností Hoštejn, Zábřeh, Postřelmov a exc. administrátor farnosti Svébohov
P. BEDŘICH JAGOŠ.
Otec arcibiskup Jan Graubner se rozhodl jmenovat jej při této poutní
mši svaté čestným kanovníkem kroměřížské kapituly a ocenit tak jeho
kněžskou věrnost a obětavost, které osvědčil zvláště za těžkých podmínek v dobách komunismu.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Vás zve v úterý 17. dubna v 18 hod. na přednášku
PhDr. Jitky Jonové – „Th.D. Prof. ThDr. THEODOR KOHN (1845-1915) PRVNÍ OLOMOUCKÝ ARCIBIKSUP NEŠLECHTIC“.
Theodor Kohn pocházel z Březnice u Zlína. Jak napovídá jeho
příjmení, měl židovské předky (ke křesťanství konvertoval jeho
děd). Jeho volba olomouckým arcibiskupem (8. 11. 1892) se stala téměř senzací, zprávy o volbě kanovníka českého, občanského, ale také židovského původu zaplňovaly noviny. Lid byl nadšen, ale šlechta přijala volbu s nechutí. Po počátečních nadšených ovacích se však během let proti arcibiskupu Kohnovi objevily kritické hlasy. Postupně se dostával do sporu téměř se všemi:
s kněžstvem (aféry Rectus a Ocásek), spory se státními institucemi (např. o jmenování katechetů), ale i s císařem. Nastalé situaci
věnoval Svatý stolec a Vídeň velkou pozornost. Nakonec se jako
nejlepší řešení jevila rezignace arcibiskupa Kohna, k níž skutečně v březnu 1904 došlo. Arcibiskup se po své rezignaci nakonec
usadil v Ehrenausenu, kde žil až do své smrti a je zde také pochován. Jeho odkaz na založení
katolické univerzity na Moravě přišel v niveč. Ale „případ Kohn“ neskončil smrtí arcibiskupa,
arcibiskup s tak charakteristickým židovským jménem vyvolával a vyvolává dosud zájem a to
např. v beletristické tvorbě.

PRVNÍ CELOREGIONÁLNÍ SBÍRKU MOBILNÍCH TELEFONŮ

v rámci projektu podpořeného společností Asekol „Nepotřebné věci pomáhají“, vyhlašuje Charita
Zábřeh ve dnech 28. 3. - 30. 4. 2012.
Veškeré nepotřebné, okoukané, funkční i nefunkční mobilní telefony (pokud možno včetně příslušenství) můžete přinést do některého ze sběrných
míst: v Zábřehu na recepci Charity (Žižkova 15) nebo do prodejny Dobrovolnického centra Ledňáček (Žižkova 17), v Mohelnici do střediska Charity na Zámecké ulici č.11 (vedle
KB), v Postřelmově do zázemí Charity - zdravotní středisko (ul.Tovární 501) a stejně tak ve
Štítech (zázemí Charity - zdravotní středisko - č.p. 57).
Markéta Horáková, 736 510 81, pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz
Jana Skalická, 736 509 431, propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 25. března: Červená Voda 2.105; Domov důchodců sv. Zdislavy 258; Mlýnický
Dvůr 445; Písařov 608; Jakubovice 800.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH:

Zelený čtvrtek: Písařov 16.00, Červená Voda 18.00 hod.
Velký pátek: Písařov 16.00, Červená Voda 18.00 (křížová cesta 12.00) hod.
Vigilie vzkříšení (sobota): Písařov 18.30, Červená Voda 21.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Mlýnický Dvůr
10.30 hod.
Velikonoční pondělí: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
		
P. Radek Maláč
v Senioři v Červené Vodě zvou dne 24. dubna 2012 na pouť k Panně Marii na horu Igličnu (v Polsku) a do Neratova. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Odjezd ze Štítů v 7.00,
z Červené Vody 7.15. Cena 200 Kč. Přihlásit se můžete u paní Kubitové 737 869 214.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 25. března: Mohelnice 3.405 Kč Úsov ; Studená Loučka Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

postřelmovsko

postřelmovsko

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB:

Zelený čtvrtek: Lesnice 17.00, Postřelmov 18.30 hod.
Velký pátek: Lesnice 17.00, Postřelmov 18.30 hod.
Bílá sobota: Lesnice 17.30, Postřelmov 20.00 hod.
Neděle vzkříšení: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod.
Velikonoční pondělí: Postřelmov 8.00, Sudkov 9.30; Dlouhomilov 11.00 hod.
Od Velkého pátku začíná novéna k Božímu Milosrdenství, o neděli Božího Milosrdenství
15. dubna pak bude v Postřelmově od 15.00 hodin pobožnost.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT. Farnost Lesnice, OÚ Lesnice a Leština Vás co nejsrdečněji zvou na koncert, který se koná v neděli 22. dubna v 15 hod. ve farním kostele sv.
Jakuba v Lesnici. Účinkují: Jana Kurečková – sólistka operety Národního divadla moravskolezského v Ostravě a Petr Strakoš – varhaník a varhanář. V programu zazní slavné chrámové a duchovní skladby. Vstupné dobrovolné.
Pořadatelé.
Ať plody Kristova umučení jsou zdrojem milostí pro náš život a slavné
Kristovo vzkříšení ať je naší nadějí, že i my jednou vstaneme k životu věčnému.

RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ
A POŽEHNANÉ VELIKONOCE PŘEJÍ

kněží zábřežského děkanátu
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lošticko

lošticko

lošticko

Před událostmi Svatého týdne
Je možné, že se příprava na Velikonoce „zadrhává“ i proto, že dnešní
svět „supermanů a úspěšných lidí“ těžko snáší „bezmocného Boha“?
Anebo je to tím, že jsme už k tajemství Velikonoc a k událostem, které jim předcházely, ztratily vztah? Kdo vlastně dnes mluví o tom, že
pokládá za velké štěstí být křesťanem? Má to souvislost s celkovou atmosférou naší doby. Odmítáme to, co je tradiční, protože se nám to
zdá nemoderní. Události období přípravy na Velikonoce nám chtějí
nenuceným způsobem nabídnout Boží pozvání.
Sv. Jan Maria Vianney (1786-1859) hovoří o důvodech, proč nemáme
utíkat před událostmi Svatého týdne a proč si na ně máme najít čas:
„Kříž je nejučenější knihou na světě, která nás vede k samému základu
naší víry a ta nám říká: Když stojíš před něčím temným, když tě trápí vlastní já, když stojíš
před zdánlivě neřešitelnými těžkostmi, když tě trápí rozchod, zklamání, nevěra anebo nepravost, vždy stojíš před něčím, co už dávno vzal na sebe – nesl a proměnil – Ježíš svým křížem.
Při pohledu na kříž nemusíš nic tajit, nic zkrášlovat. Musíš mít jen jedno: bezpodmínečnou
důvěru v Ježíše, který byl za tebe ukřižován. V okamžiku, když přestaneš říkat „já“ a řekneš
mu „ty“, přestane tě tvůj kříž tížit.“
Hluboké prožití všech událostí Sv. týdne a požehnané Velikonoce L.P. 2012 Vám všem
vyprošuje
P. Miroslav, P. Lubomír, P. Pavel a br. Josef

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 25. března: Štíty 2.970; Cotkytle 650; Horní Studénky 1.350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek: Štíty 18.00; Horní Studénky 19.00; Cotkytle 17.00 hod.
Velký pátek: Štíty 18.00; Horní Studénky 19.00; Cotkytle 17.00 hod.
Bílá sobota: Štíty 21.00; Horní Studénky 19.00 hod.
Na Bílou sobotu můžete navštívit Boží hrob v čase 9.00 – 11.00 hod; adorace u Božího
hrobu v Horních Studénkách je od 9.00 do 17 hod.
Neděle Zmrtvýchvstání: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.
Pondělí velikonoční: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 25.března: Lubník 590, Tatenice 1.090; Hoštejn 1.100, Kosov 730
(+ 1.000 dar)
OBŘADY BĚHEM VELIKONOC:
Zelený čtvrtek a Velký pátek: Lubník 16.00, Tatenice 17.30, Hoštejn 19.00 hod.
Bílá sobota: Hoštejn 19.00, Lubník 21.00, Tatenice v neděli za svítání 6.00 hod.
Neděle zmrtvýchvstání: Hoštejn 8.30, Lubník 10.00 hod.
Pondělí velikonoční: Kosov 7.00, Hoštejn 8.00, Lubník 9.00, Tatenice 11.00 hod.
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Sbírky z neděle 25. března: Zábřeh 8.670; Jedlí 1.600 ; Svébohov 1.600; Klášterec 1.250;
Zvole 3.870; Pobučí 1.040 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; Hněvkov – na kostel sv. Bartoloměje 400; Jedlí
– na Proglas 3.000 Kč. Na Haiti - 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v březnu darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje 6.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ V OLOMOUCI.
DARY DO POKLADNIČEK U „BOŽÍHO HROBU“ JSOU URČENY PRO PODPORU
KŘESŤANŮ VE SVATÉ ZEMI.

DOPIS Z ARCIBISKUPSKÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI
Drazí věřící olomoucké arcidiecéze!
Na Zelený čtvrtek si připomínáme den ustanovení svátosti Eucharistie a svátostného kněžství. Kněží se svými biskupy obnovují v katedrále při ranní mši
svaté spojené se svěcením olejů své kněžské sliby a děkují Bohu za dar kněžského povolání.
Otec arcibiskup v pastýřském listu k Novému roku děkoval všem, kdo se v rodinách, ve farnostech a při děkanátních poutích modlí za nová kněžská povolání, a současně vybídl mladé muže k přemýšlení o jejich životní cestě a úvaze, zda Bůh nevolá také je ke kněžství.
Ti, kteří se rozhodli odpovědět na Boží hlas a vydali se na cestu za ním, připravují se
prohlubováním přátelství s Kristem, modlitbou a studiem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Bohoslovci kněžského semináře děkují všem, kdo je podpoří při letošní sbírce o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a představení rovněž vyjadřují vděčnost těm, kteří finančně pomáhají při náročné údržbě a opravách seminárních budov.
V uplynulém roce byla dokončena oprava části kněžského semináře pro ubytování studentů Leopoldina. V době letních prázdnin musíme opravit část průčelí kněžského semináře, protože padající omítka ohrožuje chodce.
Na ty, kdo pomáhají bohoslovcům hmotně i duchovně, pamatujeme v modlitbách i při
slavení mší svatých.
Za bohoslovce a představené kněžského semináře v Olomouci Vás srdečně zdraví
		
P. Antonín Stefek, rektor
SCHRÁNKY NA POSTNÍ ALMUŽNU, které vás provázely celým
postem, budou vybírány tuto - Květnou neděli. Pokud jste „postničku“nestihli nebo zapomněli přinést, nevadí, můžete tak učinit i následující neděli (8.4.). Kéž je vaše postní snažení, proměněné ve skutek
pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.
Markéta Horáková
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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