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29. 4. 2012
Ročník XIX., číslo 18
4. 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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn,
Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce, aby došlo
za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 118

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

1: Sk 4,8-12
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Jan 3,1-2
příště Olejníkovo č. 502

Ev: Jan 10,11-18

Já jsem dobrý pastýř,
praví Pán,
znám svoje ovce
a moje ovce znají mne.
Zpěv před evangeliem

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE VE 14.30 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 1. května Svátek Josefa, dělníka
Středa 2. května Památka sv. Atanáše
Čtvrtek 3. května Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE. Měsíc květen je oslavou Matky
Boží. Je také chvílemi setkání, kdy k ní přicházíme se svými starostmi a
vše jí odevzdáváme. Maria pomáhala dříve a pomáhá i nyní. Je mocnou
přímluvkyní a proto ji nepřestávejme chválit a jí děkovat, neboť zůstává
s námi a vede nás k Ježíši.
V zábřežském kostele sv. Bartoloměje se připojíme k modlitbám k Panně Marii při májových pobožnostech, které budou v pondělí, úterý a ve
středu v 18 hod. Při večerních mších svatých bude modlitba k Panně
Marii na konci mše svaté a v sobotu bude „májová“ při pravidelné mod-

litbě „večeřadla“.
Mariánský měsíc zahájíme i ukončíme poutní mší svatou u Šubrtovy kaple. V úterý 1. května (o svátku sv. Josefa, snoubence Panny Marie) v 8 hod. a ve čtvrtek 31. května v 17.30 hod.

SVÁTOST SMÍŘENÍ V ZÁBŘEZE. První pátek v měsíci můžete přijmout svátost smíření
v kostele sv. Bartoloměje od 15.30 hod.
P. František Eliáš

MÁJOVÉ KONCERTY V KOSTELE SV. BARBORY

TRUBAČI ZÁBŘEH vás srdečně zvou na koncert „Lesní roh v proměnách“, který se uskuteční ve středu 2. května v 18 hod. Zazní úryvky z klasických děl nejen pro lesní roh (A. Vivaldi, F. A. Rosetti, G. Verdi, C. M. von Weber a mnoho dalších). Vstupné dobrovolné.
IVA BITTOVÁ. Zábřežská kulturní ve spolupráci s občanským sdružením sv. Barbora pořádá v pátek 4. května v kostele sv. Barbory koncertní recitál zpěvačky, houslistky a herečky Ivy Bittové. Dnes již celosvětově uznávaná hudebnice je žákyní zábřežského rodáka a později
uměleckého vedoucího zdejšího symfonického orchestru prof. Rudolfa
Šťastného, u kterého se učila hře na housle a se kterým je dodnes v úzkém kontaktu. Rozsah hudebních aktivit Ivy Bittové je pozoruhodný
– zabývá se interpretací lidových písní, experimentuje v oblasti jazzu
i rocku, věnuje se houslové aplikaci skladeb vážné hudby i opernímu
zpěvu. V roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry
v Mozartově opeře Don Giovanni. Na filmovém plátně ji mohli diváci v posledních letech vidět například ve filmech Želary (2003) nebo Tajnosti (2007).
Poslední vstupenky na jedno z mála domácích vystoupení výrazné osobnosti české hudební scény lze zakoupit v infocentru kulturního domu. Koncert v nově opraveném kostele
sv. Barbory začíná v 19 hodin, všichni jste srdečně zváni.
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH pořádá v sobotu 5. května od 9 .00
v Katolickém domě v Zábřeze TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Startovací poplatek 50
Kč. Přihlášky do 3. 5., 12 hod. můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je odevzdat na recepci Charity Zábřeh.
Jana Kubíčková, 605 536 270
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SPOLEK METODĚJ.

v LÁSKA a MÚZY. Debussyho Dívka s vlasy jako len,
Cacciniho Caro mio ben a mnohé další skladby zazní v úterý 1. května v Katolickém domě při „Prvomájovém koncertu komorní hudby“. Interpretace se ujme sopranistka Jana
Šelle a harfenistka Anastázie Tomečková. Začátek koncertu
v 18.00 hodin, vstupné 50 Kč.
v PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje, tak jako v minulých letech,
na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti,
ale třeba i jejich rodiče, či prarodiče tak budou moci poznat například krásy Českého ráje,
či Hostýnských vrchů, navštívit hrady Karlštejn, či Křivoklát, prohlédnout si zámky Telč,
Náchod, nebo Lysice. Veliký zájem lze tradičně očekávat o výlet lodí po Vltavě a návštěvu
Dinoparku v Ostravě. Bližší informace budou i prostřednictvím našich novin zveřejněny v
měsíci červnu, nebo je zájemci mohou získat na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.
Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.
Na setkáních při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI DO OLOMOUCE V SOBOTU 5. 5. 2012.

Mše svatá ke cti sv. Sarkandra v olomoucké katedrále sv. Václava bude v 10 hod., na
pouť se chystá P. František Dostál, číslo mobilu 737 448 225.
Svatý Jan Sarkandr, mučedník za zpovědní tajemství, podstoupil
nejdelší mučednickou smrt ze všech našich národních světců: jeho
martyrium trvalo přes měsíc. Narodil se 20. 12. 1576 ve Skoczově
(Polsko - tehdy Těšínské Slezsko) v rakouské monarchii jako syn
tamního měšťana Řehoře Sarkandra; potomci jeho matky Heleny
Gurecké z Kornic, pocházející z rozvětveného šlechtického rodu,
byli spřízněni s rodinou matky papeže Jana Pavla II. Po vysvěcení
(Brno 1609) působil v duchovní správě v Opavě - Jaktaři, Uničově,
Zdounkách, Boskovicích a nakonec v Holešově. Všude proslul pastýřskou horlivostí, láskou k chudým a neohrožeností v hájení katolické víry. V době povstání české protestantské šlechty proti císaři
Ferdinandu II. odešel Jan před pronásledováním do Czenstochové, kde žil měsíc v klášteře
pavlínů. Brzy po návratu byl zatčen. Krátce předtím zachránil Holešov před vydrancováním
polskými kozáky - vyšel jim v ústrety v průvodě monstrancí s Nejsvětější svátostí. Majitel bystřického panství Václav Bítovský ho obvinil z vlastizrady a jako jeden z vyslýchajících naléhal,
aby prozradil obsah zpovědního tajemství pana Ladislava Lobkovice. Jan Sarkandr zemřel po
nesmírném utrpení jako morální vítěz 17. 3. 1620. Blahořečen 6. 5. 1860 v chrámu sv. Petra v Římě, svatořečen 21. 5. 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. Pro dnešní dobu
představuje symbol smíru mezi tehdy znesvářenými národy ve střední Evropě, kdy politické a
náboženské rozpory hýbaly světem neméně, než je tomu dnes.
Kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci má bohatou historii: na začátku 15. stol. zde byla původně městská věznice - ta její část, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem, byla přeměněna v letech 1672-73 na kapli. Na jejích základech byla v 18 stol. vybudována novostavba
barokní kaple. K dalším úpravám Sarkandrovy kaple (výměna hlavního oltáře, úprava interiéru)
dochází r. 1860 v souvislosti s Janovým blahořečením. Do současné podoby byla kaple uvedena
v letech 1909 - 1912 pražským architektem Eduardem Sochorem.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - MILOST POSVĚCUJÍCÍ

S odkazem 2. čt. 1. Jan 3,1-2 KKC 1996-2000
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni,
protože ho spatříme takového, jaký jest.(J 3,1-2)
Ústředním pojmem ospravedlnění je učení o milosti.
Ospravedlnění znamená obnovu vztahu mezi Bohem a člověkem. Tento vztah byl porušen hříchem našich prarodičů a
vlastně každým hříchem nás lidí a může jej obnovit jen Bůh.
Ten tak učinil skrze svého Syna Ježíše Krista. Jen díky jemu
můžeme nalézt cestu zpátky k Bohu, protože jsme v Ježíši
ospravedlněni a to jeho životem na zemi, zvláště pak jeho obětí na kalvarském kříži. Dá se to
také vyjádřit takto: ospravedlnění je postavení člověka do stavu, v němž měl podle vůle Boží
být, to je do stavu POSVĚCUJÍCÍ MILOSTI. (Ospravedlnění by nebylo třeba nebýt skutečnosti dědičného hříchu.) Děje se tak na základě vykupitelských zásluh Kristových znovuzrozením z vody a Ducha svatého na křtu svatém, případně křtem žádosti nebo křtem krve.
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 v milosti. Milost je všechno to, co nám Bůh dává, aniž bychom si to v nejmenším zasloužili.
„Milost“, prohlašuje papež Benedikt XVI. „ je spočinutí pod Božím pohledem, dotek
jeho lásky.“ Milost není věc, nýbrž Boží sebesdílení se člověku. Bůh nedává nikdy méně než
sebe samého.
	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 správně jednat.
Milost je nám vlita působením Ducha svatého, je to nadpřirozený dar. Milostí Boží se
křtem stáváme Božími dětmi a dědici nebeského království. Dává nám trvalou náklonnost
k dobrému. Milost nám pomáhá poznat, chtít a konat všechno, co vede k dobrému, do nebeského království (milost pomáhající).
Naše ospravedlnění pochází z Boží milosti. Milost je přízeň, nezasloužená pomoc, kterou nám Bůh dává, abychom odpověděli na jeho nabídku stát se Božími dětmi, adoptivními syny a dcerami účastnými božské přirozenosti a věčného života.
Milost je účast na životě Božím; uvádí nás do vnitřní důvěrnosti trojjediného života.
Křesťan se křtem podílí na milosti Krista, který je hlavou svého těla - církve. Křesťan může
nyní, jako „adoptivní syn“ ve spojení s jednorozeným Synem nazývat Boha „Otcem“, dostává život Ducha, který do něj vdechuje lásku a vytváří církev.
Toto povolání k věčnému životu je nadpřirozené. Zcela závisí na nezaslouženém počinu Boha, protože jen on může zjevit a dát sám sebe. Přesahuje schopnost rozumu a síly lidské vůle, jakož i všech tvorů.
Kristova milost je nezasloužený dar, který nám Bůh dává ze svého života vlitého do naší
duše Duchem svatým, aby ji vyléčil z hříchu a posvětil. Je to milost posvěcující nebo zbožšťující, kterou jsme dostali při křtu a která je v nás pramenem díla posvěcení.
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„Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.
A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista.“ (2.Kor 5,17- 18).
Milost posvěcující je stálý dar, trvalá a nadpřirozená dispozice, která zdokonaluje samu
duši, aby ji učinila schopnou žít s Bohem a jednat z lásky k němu.
Rozlišujeme milost HABITUÁLNÍ - stav milosti -, která je trvalou dispozicí k tomu,
aby člověk žil a jednal podle Božího nabádání. A AKTUÁLNÍ - pomáhající milosti -, kterými jsou míněny projevy Boží pomoci jak na počátku obrácení tak během díla posvěcení.
		
P. Antonín Pospíšil

MARIE GORETTI - DĚTSTVÍ

Marie Goretti se narodila 16. října 1890 v Corinaldu v provincii Ancona jako druhé dítě chudých pachtýřů Aloise a
Assunty Gorettiových. Se svými rodiči bydlela v dvoupatrovém domku kus cesty od městských hradeb. Manželé
Gorettiovi pracovali na poli, což zajišťovalo rodině celkem
obstojné živobytí. Rodina se však dále rozrůstala a malé
výnosy již k její obživě nestačily. V té době se mnohé rodiny stěhovaly za prací na jih, a k tomuto kroku se rozhodli
také Gorettiovi.
Jejich první zastávkou bylo Paliano, kde rodina začala
hospodařit na pozemku senátora Selsiho (1896-1899).
Zde se Gorettiovi seznamují s Giovannim Serenellim a jeho dvěma syny (Gasparem a
Alessandrem). Uzavírají s nimi dohodu o společné práci, která posléze přeroste také ve
společnou domácnost a hospodaření. K tomuto kroku tlačila rodinu Gorettiových především nutnost dodržet stanovené lhůty pro zaplacení pachtovného. Nesnášenlivá povaha Giovanni Serenelliho nakonec vedla k hádce se senátorem, který pak obě rodiny
vypověděl ze svých pozemků. Další stěhování za levnou půdou pak Gorettiovi vede do
Ferriere di Conca.
Práce v bažinatém kraji byla velice těžká a podnebí bylo velmi nezdravé. Marietčin otec
se zřejmě nakazil malárií a v roce 1900, to bylo Marii 10 let, zemřel. Hospodářství převzal
jeho nejstarší sedmnáctiletý syn, kterému ze všech sil vypomáhala malá Marie. V chudobě,
za každodenní těžké práce, z ní vyrostla hluboce zbožná a pohledná dívka, která vypadala
podstatně starší než na svých necelých 12 let. S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík

„Ústa mluví to, čím přetéká srdce“ ( Luk 6,45)

Neexistují nahodilá slova. Všechna totiž vyjadřují to, co chováme v srdci: tužby, přání, potřeby – a to jak ty uspořádané a „férové“, tak i ty chaotické a dvojznačné. Čím srdce
přetéká, tím jsou nasycena slova, která z něj prýští. Ve skutečnosti nelze slova beze zbytku
ovládnout silou vůle. „Práce na tom, jak mluvíme“, se proto nemůže omezovat jen na kontrolu vnějšího projevu. Protože nevyjádříme-li svůj svět tužeb, pocitů a emocí prostřednictvím slov, ony si najdou jinou únikovou cestu, třeba v nekontrolovatelných gestech, v chování nebo závislostech.
Přístupovou cestou k čistotě a férovosti slov je očišťování srdce. „Kriste, ty máš slova
věčného života“, vyznává apoštol Petr ( Jan 6, 68). A jejich meditace může očistit naše srdce
i slova, která se v něm rodí. Tak budeme moci v sobě nalézat pokoj a předávat ho i svému
okolí...
podle knihy: Na minutu s Józefem Augustynem
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 22. 4. 2012: Červená Voda 2.119; Mlýnický Dvůr 461; Domov důchodců
sv. Zdislavy 203; Písařov 725; Jakubovice 790.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: V Červené Vodě začnou v úterý 1. 5. v 18.30, a pak budou bývat každou středu po mši svaté (asi v 19.10 hod.), každý čtvrtek v 8.40, každý pátek v 18.50
a každou neděli v 18.30 hod. V Písařově každé pondělí po mši svaté.
v V neděli 6. května v 17.00 hod. bude mše sv. v Moravském Karlově.
v Informační setkání poutníků do Medžugorje proběhne v neděli 6. 5. ve 13.30 hod. v zábřežském farním kostele (pozor, změna, původně to mělo být na faře).
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 22. dubna: Mohelnice 4.333; Úsov 1.662; Studená Loučka 370 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z farní kroniky:
„Po zničení husity, zůstalo město 31 let pusté a teprve r. 1452 obdrželo faráře Johanna zvaného Knieweis, který presentoval duchovního pro kostel ve Zvoli.“
„Biskup Protás z Černé Hory, při příležitosti potvrzení a obnovení městských privilegií, v předvečer svátku sv. Jana Křtitele roku
1460 připomněl události ve městě r. 1424 zápisem v knize privilegií na
radnici města.“
Je podivuhodný Boží úradek, že dva rodáci z Mohelnice (Brus a Medek) byli později
povoláni, aby znovu zřídili v náboženských střetech opuštěnou českou arcidiecési, ačkoliv
Češi pobili jejich krajany.
Bartoš H.

lošticko

lošticko

lošticko

TV NOE JIŽ 6 LET V ÉTERU. DÍKY BOHU!

10. května 2006 startovala televize Noe z družice Astra 3 své vysílání. Mnozí se tehdy
ptali: K čemu to je? Zvládne televizní štáb dravou konkurenci o náročného televizního diváka? Potřebuje vůbec někdo televizi dobrých zpráv? Vždyť nám přece stačí televizní stanice, které jsou! Když, díky Bohu již před mnoha lety začínalo vysílání Proglasu, mnozí jste
riskovali, podpořili jste toto dílo modlitbami, propagací i finančně.
Děkuji za všechny odvážné muže a ženy, kteří v nelehkých podmínkách komerce pracovali do odpadnutí na úkor svého osobního času, aby Proglas a jeho „sestra”, televize dobrých zpráv, přežila. Díky Bohu a také vám nejen přežila, ale žije! Možná že budete před touto nedělí přemýšlet, kolik vložit do sbírky na podporu televize Noe? Nezáleží, kolik pro toto
dílo obětujete. Bůh miluje štědrého dárce a naše smysluplně věnované finanční částky zaručeně rozmnoží a odmění svým požehnáním. Ať je nám tedy naše televize dobrých zpráv
ve tmě polopravd, lží a tendenčních informací bezpečným majákem k věčnému cíli!
Na pouti biblickými místy Turecka na Vás v modlitbách myslí a žehná Vám
P. Lubomír a P. Pavel, kaplani od sv. Prokopa v Lošticích
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postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírka na kněžský seminář byla: v Postřelmově 8.393 Kč, v Chromči 6.350 Kč, v Sudkově
2.056 Kč, v Lesnici 4.400 Kč a Dlouhomilově 1.481 Kč.
Na Svatou zemi se vybralo do pokladničky u Božího hrobu: v Postřelmově 1.382 Kč.
V neděli bude pravidelná mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.301 Kč)
a na farní kostel v Chromči (minule 2.400 Kč) a v Sudkově (minule 505 Kč).
Všem dárcům ať Pán odmění jejich štědrost.
v Místo pravidelné mše svaté v pondělí 30. dubna v Postřelmově, bude v úterý první májová pobožnost a mše svatá v 9.30 hodin.
v Mimořádná příležitost ke svaté zpovědi před první pátkem bude v Lesnici ve středu od
16.30, v Chromči ve čtvrtek od 17.00 a v Postřelmově také ve čtvrtek od 16.00 hodin.
v V sobotu 5. května bude od 8.00 v Postřelmově mariánská pobožnost a mše sv. ke cti
Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
v V Dlouhomilově bude mše svatá pro hasiče v sobotu 5. května. Začátek ve 13.00 průvodem se sochou sv. Floriána od obecního úřadu a mše sv. v kapli na Skalce ve 13.30 hodin. Všichni jsou zváni.
v V úterý 8. 5. (je státní svátek) zveme na mariánskou pouť do Křtin a na výlet na
Macochu. Mše sv. je v 10.00 potom výklad o poutním místě a májová pobožnost. Od 15.00
hodin je projížďka punkevní jeskyní na lodičkách. Pouť je vhodná pro děti s rodiči nebo
prarodiči. Cena pro dospělé je 300 Kč a pro děti 100 Kč. Odjezd kolem 7.00 hod.
Přihlášky na telefonu 583 437 113.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. dubna: Štíty 1.520; Cotkytle 820; Horní Studénky 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
v MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE ŠTÍTECH.
1. května bude májová pobožnost v 18 hod. Další májové pak, kromě sobot, budou bývat
denně v 18 hod. nebo po mši svaté.
v POUŤ KE SVATÉMU LIHARTOVI DO HORNÍCH STUDÉNEK.
Přijměte pozvání na pouť do Horních Studének, která bude v neděli 6.
května. Poutní mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod.
Ve 14.30 hod. bude CESTA SVĚTLA a svátostné požehnání.
Po požehnání zazpívá ještě SCHOLA GAUDIUM.
Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci
v JARNÍ KONCERT. Římskokatolická farnost Štíty, Město Štíty a Pěvecký sbor Křížkovský vás srdečně zvou v sobotu 12. května do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Jarní
koncert. Začátek v 17 hod., vstupné dobrovolné.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. dubna: Lubník 750; Tatenice 1.000; Hoštejn 1.200, Kosov 500 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať .
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 22. dubna: Zábřeh 10.260; Jedlí 1.200; Svébohov 1.500; Klášterec 1.252;
Zvole 3.550 Kč. Dary: Zábřeh – na zvon kostela sv. Barbory 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA TV NOE

V těchto dnech je tomu právě pět let, kdy se na obrazovce televize zabydlelo logo s bílou holubicí. Tým ostravského Telepace se 10. 5. 2005 pod vedením P. Leoše Ryšky pustil do vysílání televize Noe. Myšlenka televize dobrých
zpráv zaujala desetitisíce diváků a mnoho z nich se podílí svými příspěvky na
provozu této nekomerční televizní stanice.
Nedělní sbírka tuto neděli 29. dubna bude věnována právě na podporu vysílání této
stanice, která svým divákům zprostředkovává informace, dokumenty a filmy s křesťanskou
tematikou. Nedílnou součástí programu televize Noe jsou přenosy bohoslužeb, audiencí
papeže Benedikta XVI., či reportáže z jeho cest.
v V sobotu 19. května 2012 se koná pouť Proglasu a TV Noe na Svatém Hostýně.
PROSBA O FINANČNÍ VÝPOMOC NAŠIM MLADÝM. V letošním
roce proběhne celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou od 14.
do 19. srpna. Očekává se přes 6 000 účastníků. Kdo se přihlásí do konce května, pojede za cenu 950 Kč, pak se cena navýší o 150 Kč. Reálné náklady jsou však okolo 1600 Kč. Abychom našim mladým mohli
nabídnout tuto dotovanou cenu a tím setkání uskutečnili finančně dostupné všem zájemcům, potřebujeme vaši spolupráci. Pomoci můžete
zakoupením magnetky s vyobrazením žďárských kostelů. Cena magnetky je 50 Kč. Obraťte se na svého faráře - buď vám magnetky prodá sám, nebo odkáže na
člověka, který to ve vaší farnosti má na starosti. Všem dárcům srdečně děkujeme.
		
P. Radek Maláč, kaplan pro mládež
FARNOST SVÉBOHOV. Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově si vás
dovoluje pozvat na výroční 25. setkání harmonikářů, které bude v neděli
6. května 2012 od 14 hod. v kulturním domě ve Svébohově.
Zvou pořadatelé
FARNOST MALETÍN. V neděli 6. května poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15.00 hod.
P. František Eliáš
NAPLÁNUJTE SI. Srdečně vás zveme na májovou pobožnost a mši svatou, která se koná
v neděli 20. května 2012 ve 14.30 hod v kapli sv. Martina na Olšanských horách.
		
Věřící z Olšan
Farnost Rychnov na Moravě oznamuje zahájení poutní sezóny v lesní kapli Panny Marie:
- 1. května POUŤ RODIN mše svatá v 11 hod.
- od 6. května do 4. listopadu 2012 mše svatá každou neděli vždy ve 14.30 hod.
- HLAVNÍ POUŤ 9. srpna 2012
Kaple se studánkou se nachází v lese 0,5km od hlavní silnice
Srdečně zve P. Pavel Jagoš a farníci
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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