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15. 4. 2012
Ročník XIX., číslo 16

2. 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

Nechť řekne 
dům Izraelův:  
„Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ 
Nechť řekne 
dům Árónův: 
„Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ 
Nechť řeknou ti, 
kdo se bojí Hospodina: 
 „Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“

Žalm 118

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upev-
ňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že 
jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť 
on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                        Amen

ŽALM 118  děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky
1: Sk 4,32-35                                            2: 1 Jan 5,1-6                                        Ev: Jan 20,19-31
 

Ordinárium: Břízovo č. 503                   příště Ebenovo č. 504
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí  16. dubna Výroční den narození papeže Benedikta XVI.
Čtvrtek  19. dubna  Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. 

Benedikt XVI. (vlastním jménem Joseph Ratzinger) slaví v tomto týd-
nu 85. narozeniny.
Před svým zvolením papežem byl blízkým spolupracovníkom své-
ho předchůdce Jana Pavla II. Dlouhou dobu (od roku 1981) zastával 
úřad prefekta Kongregace pro nauku víry. Jeho svatostí papežem, bis-
kupem římským, zástupcem Ježíše Krista, nástupcem knížete apoštolů, 
nejvyšším veleknězem katolické církve, patriarchou západu, primasem 
Itálie, arcibiskupem a metropolitou římské provincie, suverénem Va-
tikánského městského státu a služebníkem služebníků Božích, jak zní 
jeho celý titul, byl zvolen 19. dubna 2005. 

Ve věku 78 let se Joseph Ratzinger stal nejstarším kardinálem zvoleným za papeže od nástupu 
Klementa XII. v roce 1730. Je osmým Němcem pozvednutým na papežský stolec.

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 ARCiBiSkUP „neŠleCHTiC“. 

kATeCHeTÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 19. dubna v 19. 00 hod. 
    P. František Dostál

MAnŽelSTví: doBRo-dRUŽnÁ CeSTA k BoHU ii. Srdečně zveme 
manželské páry k účasti na novém cyklu večerů zaměřených na prohlubování 
(nejen) duchovní roviny vztahu mezi manželi. Vede: P. lev eliáš OFMCap., 
termíny (pondělí) 23. dubna: Muž – kalendář – velikonoce, 30. dubna: Sva-
tý Josef – muž, který poslouchá, 14. května: Panna Maria – žena, která po-
slechnout chce, 21. května: víkend akcí – neděle chrámem, 28. května: 
Slavnostní mše svatá. Večery budou na Oáze Charity Zábřeh od 19.30 do 21.30 hod., pří-
spěvek na nájem a občerstvení: 300,- za pár/za celý cyklus. Informace a přihlášky: 
rodinazabreh@gmail.com, nebo na tel. 737 517 102.   Monika Sikorová

Rodina v akci zve vás i vaše děti na Společnou dovolenou pro celé rodiny.
Termín: 12. - 18. července 2012; Místo: Stará voda v Jeseníkách.
Cena (ubytování a strava): dospělý: 1200 Kč, dítě 4-15 let: 690 Kč, dítě do 
3 let (včetně) – zdarma. Info a přihlášky na rodinazabreh@gmail.com, tel.: 
737 517 102.  M. Sikorová

víkend PRo TÁTY S děTMi – expedice Annaberg iv – Po stopách krále davida
„Rodina v akci“ zve táty s dětmi ve věku 5-12 let na dobrodružný víkend, který proběhne 
opět v kouzelném prostředí Anenského vrchu poblíž Andělské Hory, ve dnech 4. - 6. květ-
na. Cílem víkendu je vytvořit čas – pro společné zážitky s dětmi, pro chlapské společen-
ství, pro modlitbu, pro sdílení. Hlásit se můžete na mailu „osikora@seznam.cz“ nebo na tel. 
737517341.           Za „Rodinu v akci“ Ondřej Sikora, www.rodinazabreh.webnode.cz
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MATeŘSkÉ A RodinnÉ CenTRUM HníZdo
Z dubnového programu
17. 4. - Jak na sociální dávky (beseda s odbornicí)
26. 4. - Znakování s batolaty (odpolední přednáška - v 16 hodin)

SPolek MeToděJ. Výbor Spolku Metoděj Zábřeh 
svolává dle platných stanov na neděli 22. dubna 2012 
výroční členskou schůzi Spolku Metoděj Zábřeh. Začá-

tek ve 14.00 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 
2011, plán činnosti na rok 2012 a jiné. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat neje-
nom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.

děkAnÁTní PoUŤ nA SvATÝ HoSTÝn. Příprava rodin na dě-
kanátní pouť, která bude v sobotu 28. dubna na Svatém Hostýně.
 Milí rodiče a děti, zapojte se s námi do výroby kytiček pro Pan-
nu Marii. Šablony kytek budou k dispozici v kostele nebo u kate-
chetů. Kytičku si můžete samozřejmě pěkně vyzdobit. Avšak hlavní 
aktivitou by měly být společně napsané prosby a poděkování Pan-
ně Marii. Na pouti je přineseme společně s obětními dary. Od 16.00 
hodin do 16.45 hodin bychom na základě zájmu rádi pro děti při-
pravili krátký program (dospělí mají v tuto hodinu možnost účast-
nit se adorace). Prosíme, pokud budete mít o program pro děti na 
pouti na Sv. Hostýně zájem, nahlaste se na telefonu: 731 621 288. 
Děkujeme.                                                                       Vaši katecheté

oRel JednoTA ZÁBŘeH vás na děkanátní pouť na Svatý Hostýn v sobotu 28. dubna 
2012 dopraví autobusem. Odjezd z Valové ve 12 hod., cena 250 Kč. 
   Hlaste se u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512 nebo mob. 732 805 427

Fotografii z letošního zakončení Rybovy mše vánoční si můžete prohlédnout i objednat 
na faře v Zábřeze u H. lexmanové. 

Ohlášky
V sobotu 21. dubna přijmou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze svátost manželství

Michal Crhák z Nemile a Eva Jordáková ze Zábřeha.

čASoPiS RodinnÝ ŽivoT 2/2012 – ŽivoT S PUBeRToU. Dospívání je obdobím 
hledání, růstu a velké křehkosti; životní etapou náročnou pro všechny zúčastněné. Nové 
číslo časopisu nás zve, abychom se stali nikoli protivníky, ale trpělivými spojenci dospí-
vajících. V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočteme například 
o tom, že každé manželství je těžké, ale zároveň vzácné a plné možností pomáhat si vzá-
jemně v růstu. Na příběhu dvanáctiletého Ježíše v chrámu povzbudíme rodiče k radosti 
nad prvními samostatnými kroky dospívajících, třebaže se někdy očím dospělých zdají 
nepochopitelné. Toto číslo je k odebrání v zábřežském farním kostele.  Red. 
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UčíCí Se CíRkev – věRoHodnoST SvědeCTví o vZkŘíŠenÉM kRiTU 
S odkazem 1. čt. Sk 4,32-35; a KCC 640 - 655
 Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Krista 
a představuje spolu s křížem podstatnou část velikonočního tajem-
ství. Učedníci, kteří nejprve ztratili veškerou naději, uvěřili v Ježíšo-
vo zmrtvýchvstání, protože ho po jeho smrti při nejrůznějších příle-
žitostech spatřili, hovořili s ním a tak poznali, že je živý. 
 Velikonoční události, které se udály v Jeruzalémě kolem roku 30, 
nejsou žádné vymyšlené příběhy. Ježíšova smrt a domnělý krach je-
jich společné naděje vedli učedníky k tomu, že se rozutekli, („My 
však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izrael“ - Lk 24,24) 
nebo se zabarikádovali za zamčenými dveřmi. Teprve setkání se 
zmrtvýchvstalým pánem je vysvobodilo ze strnulosti a naplnilo je 
nadšenou vírou v Ježíše Krista, Pána nad životem a smrtí. Neexistu-
jí žádné přímé důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání ve smyslu výsledků 
exaktních věd. Prázdný hrob sám o sobě není přímým důkazem. Nepřítomnost Kristova těla 
v hrobě by se dala vysvětlit i jinak. Přesto však byl prázdný hrob pro všechny podstatným 
znamením, prvním krokem k uznání samé skutečnosti vzkříšení. 
 Existují však silná svědectví četných jednotlivců i skupin těch, kteří byli přímými účast-
níky Jeruzalémských událostí. Nejstarším křesťanským svědectvím o zmrtvýchvstání je list, 
který napsal sv. Pavel církevní obci korintské asi 20 let po Ježíšově smrti: „Vyučil jsem vás 
především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl 
pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem, že se ukázal Petrovi a potom dva-
nácti. Pak se zjevil více než 500 bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už 
zemřeli.“ (1 Kor 15,3-6). Pavel zde dosvědčuje živou tradici, kterou nalezl v prvotním křes-
ťanském společenství, když se dva či tři roky po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání sám stal 
křesťanem na základě svého převratného setkání se vzkříšeným Pánem. Učedníci pochopili 
prázdný hrob jako odkaz na Ježíšovo zmrtvýchvstání. (Lk 24,5-6) Právě ženy, které podle teh-
dejšího právního chápání nebyly schopny vydávat svědectví, objevily prázdný hrob.
 Píše se, že apoštol Jan už u prázdného hrobu uviděl a uvěřil (Potom vešel dovnitř i ten dru-
hý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. - Jan 20,8b). Jistota o tom, že Ježíš žije, 
se upevnila teprve celou řadou jeho zjevení. Četná setkání se zmrtvýchvstalým uzavírá Kristo-
vo nanebevstoupení. A přece i po něm až do dnešních dnů se lze setkat s živým Pánem. A Ježíš 
Kristus žije! 
 Ježíšovo vzkříšení nebylo návratem k pozemskému životu, jak tomu bylo v případě vzkří-
šení dcery Jairovy, mládence z Najmu nebo Lazara. Kristovo vzkříšené tělo je totéž, které bylo 
ukřižováno a nese dosud stopy po utrpení, zároveň však má vlastnosti oslaveného těla a po-
dílí se na Božském životě. Proto je zmrtvýchvstalý Kristus svrchovaně svobodný a může pro-
cházet zavřenými dveřmi a zjevovat se svým učedníkům jak a kde chce a v jakýchkoliv po-
dobách. Není už vázán prostorem a časem. Jeho zmrtvýchvstání proto nebylo návratem do 
normálního pozemského života, ale vstupem do nového způsobu žití: „Víme totiž, že Kristus 
vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.“ (Řím 6,9) Zmrtvýchvstáním 
Kristovým se změnil svět, protože od této chvíle člověk už nekončí smrtí. Na svět se vráti-
la, zvláště věřícím, radost a naděje na blažené společenství se vzkříšeným Ježíšem – do kon-
ce věčnosti. Když smrt ztratila nad Ježíšem „svou moc“ (Řím 6,9), přišla o svou moc i nad 
námi.                       P. Antonín Pospíšil 
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kAToliCkÝ TÝdeník č. 14 , str. 4 – vybráno z rozhovoru na téma „Žijeme v iluzi, 
že do života těžkosti nepatří“ s biblistkou Mireiou Ryškovou, která přednáší na pražské 
katolické teologické fakultě Uk. 

Vykoupení tedy znamená: Bůh nám nabídl, že s námi bude ve všech 
těžkých životních situacích a že nám z nich chce pomáhat ven?
 Vyvarujme se představy, že se má všem automaticky dařit vždy 
dobře. Vidíme přeci, že tomu tak není. Ježíš na kříži opravdu umřel! 
To ale neznamená, že s ním Bůh nebyl. Vím, že je to pro spoustu lidí 
nesrozumitelné a nepřijatelné, protože každý z nás si alespoň v kout-
ku duše někdy přeje Boha, který – když je všemohoucí – naši situaci 
změní, a budeme bez problémů. 
 Vykoupení ale neznamená, že ze světa zmizí problémy či zlo, že 
zmizí z mého osobního života z mého okolí a vůbec ze světových dějin. Proto ateisté namí-
tají: Jak může být Bůh, když na světě umírají nevinní lidé ve válkách či katastrofách. Bůh 
respektuje naši svobodu i řád světa, který stvořil. My ale velmi často chceme, aby svými zá-
sahy a zázraky za nás řešil naše problémy, což většinou nefunguje. I my zkrátka svou kon-
krétní obtížnou či těžkou životní situací musíme projít, stejně jako Ježíš na kříži, leckdy až 
do trpkých konců. A přijmout, že to co se z našeho pohledu jeví jako hořký konec, není 
koncem, nýbrž místem pro setkání s Bohem. – To je víra. 
...
Proč tomu tak je?
 Naše víra očekává, že Pán bude jednat v náš prospěch, protože my to přeci myslíme 
dobře. Roky jsem se intenzivně modlila za nějakou věc, ve prospěch druhého člověka, a 
nakonec dopadla „špatně“. Víte, co to udělá se vztahem k Bohu? Strašné věci – a já jsem 
se nemohla čtvrt roku modlit. Vždyť v Bibli se píše, že kde jsou dva nebo tři v jeho jmé-
nu a modlí se, Bůh jim dá to, zač prosí. Nebo vezměme slova „tlučte, a bude vám otevře-
no, proste, a bude vám dáno“. Jenže ono tam není řečeno, co nám bude dáno (v Lukášově 
evangeliu se říká, že dostaneme Ducha Svatého), to jenom my si to vykládáme, že nám 
bude dáno přesně to, co často v dobré víře a nezištně chceme. Je pak těžké nestát se skep-
tikem a pesimistou, který si říká, že ať dělá, co dělá, Bůh mu to stejně nedá – a tak je lepší 
se na něj vykašlat, protože jestli opravdu je, tak ho stejně nezajímám. 

A když se s tím konečně osobně už nějak poperete a ucho-
váte si dar víry, je pak o to tíživější vidět postoj skepse a od-
mítnutí Boha v životě druhých lidí. A často nemůžete nic. 
Musíte jen věřit, že váš blízký je v Božích rukou, že Bůh 
ho drží. Když vidíte člověka, kterému se rozpadlo manžel-
ství, víte, že ho to šíleně trápí. Co s ním uděláte? Nabídnete 
mu svoji přítomnost, modlitbu, ale manželku mu nevrátíte. 
Když máte někoho, komu umírá někdo blízký na rakovinu, 
můžete to s ním nést, můžete se s ním modlit, ale uzdra-
vení způsobit nemůžete – a já jsme už velmi opatrná živit 
v lidech naději, že Bůh udělá zázrak. Není to nemožné, ale 
člověk by se měl naučit nést danou situaci takovou, jaká je, 
a věřit, že Bůh je v ní s ním. Žijeme v iluzi, že do života těž-
kosti nepatří. A proto se i ten kříž těžko chápe...
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 8. 4. 1012 (na kněžský seminář): Červená Voda 5.357; Mlýnický Dvůr 540; Pí-
sařov 971; Jakubovice 1.182. na Svatou zemi: Červená Voda 859; Jakubovice 651; Písařov 
246. na Haiti: Červená Voda 1.500. Sbírka 9. dubna: Červená Voda 2.101. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Farnost červená voda zve všechny v neděli 15. dubna v 10.30 hod. na pouť ke kapličce Bo-
žího Milosrdenství (na kruhovém objezdu jet směr Boříkovice a asi po 1 kilometru odbočit 
doprava a polní cestou asi další 1 km ke kapličce).  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. Duchov-
ní 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 8. dubna – na kněžský seminář: Mohelnice 8.766; Úsov 2.688; Studená 
Loučka 1.002 Kč. 
na Boží hrob: Mohelnice 2.829 Kč
Pondělí velikonoční: Mohelnice 2.198; Úsov 610; Studená Loučka 250 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z MoHelniCkÉ FARní kRonikY. Druhým známým mohelnickým farářem je uve-
den v Pamětní knize v roce 1380 farář Englbert . „Za jeho působení obdaroval Bernard 
Hecht ze Slavoňova, oltář dvanácti apoštolů v mohelnickém farním kostele (původně oltář 
sv. Petra a Pavla) ročním platem desíti marek, z vesnice Rohle a Třeštiny .“ Církev i tehdy 
žila z darů a různých nadací.  Bartoš Helmut

BlAHoPŘÁní. Věřící z Mohelnice přejí otci Petru Šimarovi k jeho naro-
zeninám a s vděčností děkují za jeho obětavou službu.
„Ať Vám Bůh žehná a chrání Vás, ať Vám dá zdraví a hodně sil pro Vaši 
nelehkou službu a ať je Vaší radostí a pokojem.“

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 8. dubna – na kněžský seminář: Štíty 4.140 ; Cotkytle 2.300 ; Horní Stu-
dénky 8.500 Kč. 
Sbírka z vigilie vzkříšení: Štíty 870; Horní Studénky 2.050 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 8. dubna: Lubník 1.550; Tatenice 3.700; Hoštejn 3.300; Kosov 700 Kč.
na Svatou zemi: Lubník 1.570; Tatenice 800; Hoštejn 2.120 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať .                                 P. Jaroslav Přibyl
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lošticko     lošticko     lošticko

Sbírka z neděle 8. dubna – na kněžský seminář: Loštice 4.662, Moravičany 6.951 Kč. 
Sbírky na Boží hrob: Loštice 1.050; Moravičnay 3.076 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

100 let od potopení Titaniku (15. 4. 1912 – 15. 4. 2012)
Dva mladí lidé se opírají o zábradlí luxusní lodi 
a něžně se objímají. Nedávno se vzali a svatební 
cestu prožívají na zámořské lodi. Spřádají krásné 
sny do budoucnosti. Novomanžel: „V práci se mi 
rýsuje slibná kariéra. Brzy si budeme moci dovo-
lit koupit dům. Pak si založím svou vlastní firmu. 
Budeme šťastní, uvidíš...“ Manželka naváže na 
jeho slova: „Určitě, a naše děti budou chodit do 
těch nejlepších škol a budou mít krásné dětství!“ 
Políbí se a odcházejí do kajuty. Na stěně hlavní 
paluby visí záchranný kruh se jménem lodi: TI-

TANIK. Luxusní parník postavili dělníci v irském Belfastu. Po jeho postavení se ptal reportér 
šéfkonstruktéra Thomase Andrewse: „Jak je loď bezpečná?“ Ten s ironií odpověděl: „Ani Bůh 
ji nemůže potopit.“ Na svou první a bohužel taky poslední plavbu se parník vydal z anglického 
přístavu Southampton do New Yorku 10. dubna 1912 pod velením kapitána Edwarda Smitha. 
Na palubě bylo naloděno přes 1.300 cestujících. S posádkou tam bylo až 2.223 lidí. 14. dubna 
ve 23.40 se parník srazil s ledovcem. Po necelých třech hodinách, nad ránem 15. 4. 1912 v 02.30 
klesl ke dnu. V chladných vodách Atlantiku zahynulo 1.517 cestujících a členů posádky. Příči-
nou vysokého počtu obětí (až 2/3) byl zejména nedostatek záchranných člunů a špatná organi-
zace záchranných prací. Vrak dodnes leží ve vodách Severního Atlantiku asi 4 km pod hladinou. 
Poslední žijící osobou, která byla přítomna na palubě Titaniku (coby devítitýdenní kojenec) byla 
paní Milvina Dean. Zemřela 31. 5. 2009 v anglickém Hamsphiru ve věku 97 let.
k zamyšlení: Lidské selhání způsobilo zkázu Titaniku. Ano, někdy stačí málo a neštěstí různé-
ho druhu jsou na světě! Letošní výročí tragické události z 15. dubna 1912 – 100 let poté – připa-
dá na neděli Božího milosrdenství. Díky Bohu, že naše častá selhání nekončí definitivně v moři 
beznaděje. Bůh nám podává „záchrannou vestu”, která nás zachrání před utonutím. Je to nepo-
chopitelné Boží milosrdenství. Díky, Pane! Kéž ti důvěřujeme! 
     P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

HodY v MoRAvičAneCH. Slavnostní mši svatou za rodáky budeme slavit v chrámu sv. Jiří 
v Moravičanech v neděli 22. dubna v 8 hod. Po skončení mše svaté bude následovat recitál: Sou-
mrak Brno. 

postřelmovsko      postřelmovsko

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 Les-
nici. Účinkují: Jana Kurečková – sólistka operety Národního divadla mo-
ravskolezského v Ostravě a Petr Strakoš – varhaník a varhanář. V programu 
zazní slavné chrámové a duchovní skladby. Vstupné dobrovolné. Srdečně 
zvou pořadatelé. 
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Sbírky z neděle 8. dubna – na kněžský seminář: Zábřeh 23.650; Jedlí 6.100; Svébohov 
12.000; Klášterec 1.840; Zvole 24.790; Hněvkov 1.000; Maletín 1.860; Hynčina 510 Kč. 
Sbírky na Svatou zemi: Zábřeh 7.680; Jedlí 1.600; Klášterec 1.110; Svébohov 2.660, na li-
kvidaci lepry 1.830; Zvole 3.880 Kč. 
dary: Zábřeh – na Svatou zemi 500; na likvidaci lepry 500; Jedlí – na opravy 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.     P. František Eliáš
dary na lepru. Dne 5. dubna 2012 byla předána částka na lepru: ze Zábřeha 3.200 a z Jedlí 
3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán“.     Marie Zíková

SBíRkA nA Zvon koSTelA Sv. BARBoRY PokRAčUJe
 Pokud by někdo chtěl ještě přispět železným šrotem nebo barevný-
mi kovy, stačí se ozvat na tel. 733 356 740, nebo nechat zprávu v prodejně 

„Ledňáček“ naproti zábřežskému kostelu sv. Bartoloměje.      
  Za zvoníky Aleš Pátek 

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, pří-
padně dořeší rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce 

o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.       P. František Eliáš

SvATÝ koPeček U oloMoUCe 2012. 
 V Norbertinu, který je vybudován v prostorách 
kláštera sester premonstrátek na poutním místě Svatý 
Kopeček u Olomouce pořádá farnost Zábřeh o letoš-
ních prázdninách duchovní obnovy s otcem Lvem Eli-
ášem. 
 První proběhne od pondělí 16. do soboty 21. čer-
vence. Cesta na Svatý Kopeček je ve vlastní režii. Začínáme v pondělí v 16 hod. mší sva-
tou v bazilice a končíme sobotním obědem. Cena za ubytování a stravování je u jedno-
lůžkových pokojů 2.500 a u dvoulůžkových 2.250 Kč. Hlásit se můžete v zábřežské farní 
kanceláři, případně telefonicky nebo mailem.   
  Hana Lexmanová 583 414 531, mobil 731 626 509, mail rkfzab@rps.cz 
P.S. Srpnový termín je již plně obsazený. 

ModliTBA JAko SlUŽBA A SlUŽBA JAko ModliTBA. Pozván-
ka pro dívky, které chtějí prožít několik dní v klášteře sester boromejek 
naplněných modlitbou a službou nemocným. Termíny 12.-17.6 a 30.7.- 
5.8.2012 v domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Kontakt:
s. Lucie Horáková SCB, tel. 737 764 008, lucie.scb@boromejky.cz.
Bližší informace a další termíny na adrese www.boromejky.cz

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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