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5. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Já jsem 
pravý vinný kmen 
a můj Otec je vinař. 
Každou ratolest na mně, 
která nenese ovoce, 
odřezává, a každou, 
která nese ovoce, čistí, 
aby nesla ovoce 
ještě více.  

J 15,1

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, 
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                     Amen

ŽALM 22 Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. 
1: Sk 9,26-31                                     2: 1 Jan 3,18-24                                              Ev: Jan 15,1-8
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště břízovo č. 503
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Úterý   8. května   Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí se začala sla-
vit v roce 1921 v Belgii. Papež Benedikt XV. již tři roky předtím 
potvrdil důvod, proč je P. Maria Prostřednicí všech milostí, „pro-
tože trpěla a téměř zemřela se svým trpícím a umírajícím Sy-
nem“. 
Panna Maria je Bránou, skrze niž na svět přišel „Král slávy“ 
(srov. Ž 24,9). Je ale také cestou k Tomu, který se v ní „stal tělem“ 
(srov. J 1,14). Díky Božímu mateřství je Prostřednicí všech Bo-
žích milostí, jejichž pramenem je Bůh sám.

kvěTen – MěSíC PAnnY MARie. 
 V zábřežském kostele sv. bartoloměje se připojíme k modlitbám k Panně Marii při má-
jových pobožnostech, které budou v pondělí, úterý a středu od 18 hod. Při večerních mších 
svatých bude modlitba k Panně Marii na konci mše a v sobotu bude „májová“ součástí pra-
videlné modlitby „večeřadla“. 
v úterý 8. května na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí bude mše svatá v 8.00 
hod. u Šubrtovy kaple (večerní májová pobožnost v kostele sv. bartoloměje nebude).

děkAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 9. května ke 
společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou budeme společně slavit. v 9.40 hod.
      P. František Eliáš 

kATeCHeTÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 10. května v 19.00 hod. 
      P. František Dostál 

SvÁTek MATek 
KDU-ČSL MO Zábřeh, Spolek Metoděj a Orel jednota Zábřeh společně 
zvou v neděli 13. května ve 14 hod. do katolického domu všechny ma-
minky i tatínky, babičky i dědečky, tetičky i strýčky všeho věku na oslavu 
Svátku matek.
Pestrý program s duchovním pozdravem P. Františka Dostála zajistí hudeb-

ní vystoupení dětí ZUŠ pod vedením J. Adamce, literární vystoupení dětí pod vedením L. 
Rýznarové, Sbor Severomoravských učitelek atd. Občerstvení zajištěno. Možnost zajištění 
dopravy na místo i zpět.  Kontakt – Ludmila Macáková, tel: 736 529 295

ModliTBY MATek
 Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke společnému slavení mše 
svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dětem a mladým lidem, 
budeme opět společně vyprošovat boží požehnání, ochranu a pomoc.
 Mše svatá bude sloužena P. Lvem Eliášem ve středu 16. 5. 2012 v 17.00 
hod. Předcházet jí bude od 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba 
růžence. Po skončení mše svaté bude májová pobožnost.                                       
   za MM Lenka Hamplová
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doPiS BiSkUPŮ k PoliTiCkÉ SiTUACi v nAŠí ZeMi. 
bratři a sestry,
 jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za všech-
ny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. Tímto naším dopisem se chceme 
obrátit především na ty z vás, na které v současné době doléhá složitá eko-
nomická situace.
 Víme, že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně slabé, na ví-
cečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. bolestně také zasahuje ty, kterým se i přes po-
ctivé úsilí nedaří nalézt práci. Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé mla-
dé i starší lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou otázkou, ale také problémem 
uchování si vědomí vlastní důstojnosti a sebeúcty. To je zcela přirozené, neboť práce přispívá 
k důstojnosti člověka a má v jeho životě výsadní postavení. 
 Chtěli bychom proto jako vaši pastýři vyjádřit v této situaci svoji blízkost všem, pro které 
jsou starosti zapříčiněné ekonomickou situací dnes zvlášť tíživé. Ujišťujeme vás, že vás nese-
me ve svých modlitbách a hledáme cesty, jak pomoci. Víme totiž, že vaše důstojnost nevyplý-
vá pouze z možnosti pracovat, ale je zakotvena ve vašem povolání k životu, jež vůči každému 
z nás vyslovil bůh v Ježíši Kristu. Ačkoliv mohou vnější okolnosti tuto pravdu velmi zatem-
ňovat, nemohou ji popřít či zničit!
 Povzbuzujeme jednotlivé farnosti, aby se právě v této době osvědčily jako místa, kde tato 
pravda není zatemněná, kde jsou vzájemná úcta a láska neseny živou vírou v důstojnost darova-
nou nám bohem. Modlíme se, aby církevní společenství byla místem porozumění a vzájemné 
podpory, a tak vydávala v naší společnosti svědectví o živém bohu jako zdroji veškeré útěchy.
 Chtěli bychom však současně důrazně varovat před jednotlivci i skupinami, kteří mnoh-
dy zneužívají oprávněného zklamání občanů a podněcují ke hněvu a nenávisti. Takový způ-
sob jednání může vést naši společnost pouze do ještě hlubších problémů.
 Zároveň vás všechny, bratři a sestry, chceme ujistit, že při setkáních s politickými před-
staviteli připomínáme jejich zodpovědnost za každého jednotlivého občana a povzbuzujeme 
je, aby měli odvahu vzepřít se pokušení sobeckého zneužívání moci a nezájmu o potřebné. 
 Prosíme o vaše modlitby, abychom byli schopni v síle Ducha Svatého rozumět znamením 
doby a hlásat radostnou zvěst srozumitelným způsobem. Věříme v mocnou přímluvu naší 
nebeské Matky, vzýváme naše zemské patrony a povzbuzujeme Vás i sebe navzájem slovy 
apoštola Pavla: 
 „Je-li bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky 
jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko ostatní!“ (řím 8, 32)
 Žehnáme vám a vašim blízkým.       Vaši čeští a moravští biskupové 

Středisko volného času při Stojanově gymnáziu na Velehradě pořádá víkend PRo vedoU-
Cí PěveCkÝCH SBoRŮ A SCHol. Proběhne 
ukázka a nácvik písní, které zazní při oslavách 100. 
výročí korunovace sochy Panny Marie 18. 8. 2012 
na Sv. Hostýně. Na Vaši účast se těší i arcibiskup Jan. 
Začátek 11. 5. 2012 v 18.00 hod., konec 13. 5. 2012 
ve 12. 00 hod. Cena: 550,- (ubytování + strava). Celá 
akce proběhne pod vedením zkušeného varhaníka, 
sbormistra, dirigenta a pedagoga Filipa Macka. Při-
hlášky a bližší informace na www.sgv.cz
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UčíCí Se CíRkev - PŘiJíMAní neMoCnÝCH - 2.Čt. 1 Jan 3,18-24
 Nemoc a utrpení patřily vždy k nejvážnějším problémům, 
které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší 
vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá ne-
moc nám může dát zahlédnout smrt.
 Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy 
dokonce k zoufalství a vzpouře proti bohu. Může však také na-
pomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho ži-
votě, co není podstatné aby se zaměřil na to, co je důležité. Vel-
mi často je nemoc příčinou hledání boha a návratu k němu.
 Církev věří a vyznává, že mezi sedmi svátostmi existuje 
jedna svátost, určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilo-
vala ty, kteří jsou postiženi nemocí: Je to svátost PoMAZÁní neMoCnÝCH.
 Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné 
trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovolně při-
družili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní božímu lidu, a jednou došli té 
největší odměny - slavného vzkříšení a společenství se samým bohem v blaženosti nebe.
 Svátost pomazání nemocných uděluje kněz nebo biskup. Jeho příchod do domu nemoc-
ného má být s vírou očekáván a vše potřebné či vhodné má být už k tomu účelu připraveno.
 Pokud kněz nezná místo, kde nemocný leží, třeba ho k němu dovést. Není však vhodné, 
aby se před tím přezul. Jistě stačí jen vnější očištění obuvi.
 Už předem se uklidí a vyčistí pokoj nemocného; a pokud možno i vyzdobí pro nejvzác-
nějšího hosta - svátostného Ježíše.
 Poblíž lůžka nemocného dáme stůl pokrytý čistým ubrusem. Na stůl se postaví kříž a 
po jeho boku hořící svíce. Jedna sklenice s vodou svěcenou a s větvičkou k pokropení ne-
mocného a druhá sklenice s pitnou vodou a s lžící - pro případ svatého přijímání. Je dobré 
připravit také trošku soli s kouskem vaty, k očištění prstů kněze od svatého oleje (vata se po 
zaopatření spaluje). I květiny na stole, aby se co nejvíce podobal oltáři, vyjímají pěkně.
 ÚkonY oBvYklÉHo oBŘAdU svátosti pomazání. Kněz po příchodu do světnice 
pozdraví nemocného vlídnými slovy. Potom uloží svátost oltářní na stůl a spolu s přítom-
nými chvíli adoruje. Načež pokropí nemocného svěcenou vodou. Je-li třeba nemocného 
vyzpovídat, učiní tak s udělením plnomocných odpustků pro chvíli smrti. Ne-li, kněz vyzve 
nemocného a ostatní přítomné, aby vzbudili úkon kajícnosti. Následuje čtení z Písma sva-
tého s krátkým vysvětlením. Následují prosby a přímluvy se zaměřením na nemocného.
 Začíná vlASTní oBŘAd. Kněz mlčky vkládá své ruce na hlavu nemocného. Pokud 
má být olej svěcen, posvětí ho kněz nyní. Jinak se nad ním modlí děkovnou modlitbu. Po 
té kněz vezme posvěcený olej - nejlépe olivový, ale v případě nutnosti i jiný, rostlinný - a 
maže nemocného na čele a na rukou a říká při tom formuli pomazání. Načež říká některou 
z modliteb.
 následuje SvATÉ PŘiJíMÁní. Úvodem k němu je modlitba Páně, Otče náš. Následu-
jí obvyklé úkony jako v kostele. Po skončení uzavírá kněz celý obřad apoštolským požeh-
náním - opět hlavně ve vztahu k nemocnému.
 Po rozloučení s nemocným a s rodinou a s přáním brzkého uzdravení anebo trpělivé-
ho snášení kříže života, odchází kněz a srdečně zdraví a děkuje všem přítomným za jejich 
účast a obětavost pro svého drahého nemocného.   P. Antonín Pospíšil 
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 biblickým textem, na který se praxe pomazání nemocných odvolává, je novozákonní 
list Jakubův 5,14-16: Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí 
a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a 
dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se je-
den za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 

MARie GoReTTi – ÚTok
 Po smrti manžela zůstala paní Assunta se šes-
ti dětmi sama. Velkou oporou jí byla malá Marietta, 
která se starala o domácnost a nejmladší sourozence 
v době, kdy matka s většími dětmi pracovala na po-
lích. Marie vařila také pro Serenelliovi, kteří však pro 
zbožné děti paní Assunty nebyli dobrou společností. 
Alessandro Serenelli nikdy nepoznal pěkný domov. 
Matka mu brzy zemřela a otec byl tvrdý člověk, kte-
rý propadl alkoholu. Nešťastný Alessandro začal být 
stále více alergický na dobrotu a čisté srdce Marie, ale také po ní stále více toužil. Mariet-
ka žila prostě a netušila nic zlého. Neuměla číst ani psát, protože pro samou práci nemohla 
chodit do školy. Velice se zaradovala, když mohla roku 1901 přistoupit se svým starším bra-
trem k prvnímu svatému přijímání. To byla prakticky jediná zásadní událost v jejím životě 
a měla na její další život nesmírný vliv.
 Alesandro Serenelli se dvakrát pokusil jedenáctileté děvčátko zneužít násilím a Marie 
se vždy jen stěží ubránila. Prosila maminku, aby ji nenechávala doma samotnou, ale bála se 
jí říct proč, neboť jí Alessandro vyhrožoval zabitím. Potřetí Marii napadl 5. července 1902. 
Marietka se statečně bránila a neustále opakovala: „To je hřích, přijdeš do pekla“. To mla-
díka ještě více rozzuřilo, popadl železné bodlo a pobodal ji čtrnácti hlubokými a čtyřmi 
menšími ranami. Poté nechal bezvládné zakrvácené tělo dívky ležet na podlaze a utekl se 
schovat do svého pokoje v domnění, že je mrtvá. Marietka se z posledních sil dovlekla ke 
dveřím a zavolala pomoc. Smrtelně zraněnou dívku odvezli do nemocnice v Nettuno, kde 
byla bez uspání za velikých bolestí operována. Smrtelný nástroj násilníka zasáhl dívčiny 
plíce, okolí srdce i vnitřní orgány. S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 

oHlASY nA PoUŤ děkAnÁTU. V sobotu 28. dubna se kona-
la pouť děkanátu Zábřeh a Šumperk s otcem arcibiskupem na Svatý 
Hostýn. Poutníci se zúčastnili cesty světla, růžence světla, adorace a 
mše svaté celebrované otcem arcibiskupem a kněžími obou děkaná-
tů. Slavnostně také zněl zpěv přítomných poutníků v zaplněné hos-
týnské bazilice. Pěkný zážitek umocnilo slunečné počasí. Odjížděli 
jsme povzbuzeni kázáním otce arcibiskupa zaměřeným k této pouti 
za rodiny a kněžská a řeholní povolání.  Bednářová S., Knápková M.

PoděkovÁní. Zvláštní poděkování patří organizátorům, jmenovitě katechetům A. Kr-
ňávkové, J. Kratochvílové a M. Jaškové a také všem dětem, které připravily Panně Marii 
dárek v podobě papírové kytičky. Mirkovi Sittovi coby varhaníku, ministrantům za jejich 
službu i poutníkům za jejich účast.        P. František Eliáš a P. František Dostál
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 29. dubna na Tv noe: Červená Voda 4.927; Domov důchodců sv. Zdislavy 244; 
Písařov 1.826; Jakubovice 716; Janoušov 430 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Májové pobožnosti: v červené vodě budou bývat každou středu po mši svaté (pravdě-
podobně v 19.10), každý čtvrtek v 8.40, každý pátek v 18.50 a každou neděli v 18.30 hod.; 
v Písařově bude májová pobožnost každé pondělí po mši svaté, v Jakubovicích každou 
středu a v pátek v 15.00 hod.

PoUŤ do MedŽUGoRJe. Máme posledních 6 volných míst – pro ty, 
kdo by se chtěli přihlásit na poslední chvíli. Odjezd dne 13. května. Au-
tobus č. 1: Červená Voda (pod kostelem) odjezd 13.30 hod.; Písařov – 
Kocanda 13.40, Zábřeh (Valová) 14.00 hod.; autobus č. 3: Zábřeh (Valo-
vá) 14.00 hod., a dále směr Luhačovice. POZOR! V Zábřeze dejte pozor, 
abyste nastoupili do správného autobusu.                          P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 29. dubna na Tv noe: Mohelnice 5.402; Úsov 1.019; Studená Loučka 
155 Kč.  Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z farní kroniky.
 Pátým mohelnickým farářem byl „Gregor, který už r. 1484 postoupil obročí 
brněnskému kanovníku Markovi za pensi 3 marky“.
 V těchto letech byly česko-uherské války, v nichž byla svedena 
nedaleko od Mohelnice, mezi obcemi Zvole a Rájec, nešťastná bi-
tva pro krále Jiřího z Poděbrad. Vojsko krále Jiřího vedené Zdeň-
kem Kostkou, bylo v noci 1. října 1468 na hlavu poraženo českým 
zemanem Františkem z Háje, který byl ve službách uherského krále Ma-
tyáše.
 Zdeňek z Postupic byl nejvyšším purkrabím království, k jeho majetku patřilo zboží 
bouzovské a Loštice. Zdeňek byl v bitvě u Zvole těžce zraněn a zemřel 2. října 1468 v Zá-
březe, v tvrzi Jiřího Tunkla z brníčka.   Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 29. dubna na Tv noe: Lubník 710; Tatenice 1.750; Hoštejn 2.000, Kosov 
770 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ZveMe vÁS nA PoUŤ ZA SvATÝM JAneM nePoMUC-
kÝM do koSovA. 
 Pouť se uskuteční v neděli 20. května, poutní mši svatou budeme 
slavit v 10 hod. 
POZOR NEPřEHLÉDNěTE:  Mše svatá s nedělní platností bude 
v Hoštejně v sobotu 19. května v 18.30 hod. (v neděli 20. května 
mše svatá nebude)                                        P. Jaroslav Přibyl 
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lošticko     lošticko     lošticko

AkTUÁlní SvěTeC: SvATÝ GoTTHARd - PATRon PŘePRACovAnÝCH 
 V různých situacích života se věřící člověk může a má ob-
racet o pomoc k svatým. Jestli jsme dnes na všech „frontách” 
přepracovaní, pak neřeknu nic nového. Přepracovanost a úna-
va jsou nemocí a nelehkým křížem dnešního člověka. Jako milá 
pozornost z nebe nám může přijít na pomoc příklad a orodo-
vání prvního bavorského světce, sv. Gottharda. 
 Proč právě on, člověk z 10. století? Sv. Gotthard se narodil 
kolem roku 960 v Reichersdorfu. byl řeholníkem, benedikti-
nem a stal se biskupem v Hildesheimu. Tradice o něm vypráví, 
že byl horlivý v práci, vytrvalý v rozjímání, přísný k sobě, shovívavý k bližním. Za jeho pů-
sobení vzniklo v diecézi 30 klášterů v duchu reformy z Cluny, dal postavit školy a mnohé 
kostely. Zvládal obrovské množství práce a přitom si zachoval veselou a laskavou povahu. 
Zemřel 5. května 1038 ve věku 78 let. Je patronem kostela v Praze-bubenči, Slaném, Čes-
kém brodě, na bouzově... Svatořečil ho papež Innocent II. v roce 1131.
k zamyšlení: Ze švýcarského Göschenu do Airola v Itálii vede tunel pod průsmykem sv. 
Gottharda. Stavba nynějšího tunelu byla zahájena v roce 1969. Na stavbě pracovalo asi 730 
dělníků. Postupovalo se z obou stran a v roce 1976 se skupiny setkaly. Přes všechna opat-
ření zahynulo na stavbě 19 dělníků. Tunel oficiálně otevřeli v roce 1980. Délka tunelu pro 
auta je 16,8 km a stavba stála 690 mil. švýcarských franků. Tunel sv. Gottharda ulehču-
je cestování na trase ze Švýcarska do Itálie. Kéž nám přímluva tohoto oblíbeného světce 
pomáhá překonávat přepracovanost a únavu ze života, abychom každodenní etapu života 
bezpečně zvládli!      P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 29. dubna na Tv noe: Štíty 3.150; Cotkytle 1.340; Horní Studénky 4.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.     P. Stanislav Suchánek

PoUŤ ke SvATÉMU liHARTovi do HoRníCH STUdÉnek. 
 Přijměte pozvání tuto neděli 6. května na pouť do Horních Studének.
Poutní mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod. 
 Ve 14.30 hod. bude CESTA SVěTLA a svátostné požehnání. Po požeh-
nání zazpívá ještě SCHOLA GAUDIUM. 

Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci

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. 

v v v
HUMoR v CíRkvi. Sedí babička v parku na lavičce a modlí se: „Pane, já už jsem zase ne-
vyšla s důchodem, pošli mi, prosím, nějak stovku.“ Zaslechne to nějaký mladý muž a říká 
jí: „Prosím vás, babičko, přece nebudete věřit takovým pověrám... Tady máte padesátikoru-
nu a už se nemodlete.“ babička chvilku počká, až se onen muž vzdálí a pak říká: „Děkuju 
Ti Pane. A příště mi to, prosím, neposílej po takovém neznabohovi.“
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Sbírky z neděle 29. dubna na Tv noe: Zábřeh 22.060; Jedlí 2.600; Svébohov 
3.800; Klášterec 2.350; Zvole 6.510; Postřelmůvek 960; Hněvkov 600 Kč.
dary: Zábřeh – Na TV NOE 2.000 Kč. Jedlí - na opravy 1.700 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                              P. František Eliáš

Na kostel sv. barbory jste v dubnu darovali do kasičky v kostele sv. bartoloměje 5.580 Kč.   
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

kRiSTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 23. května 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

oRel JednoTA ZÁBŘeH PlÁnUJe:
 Májová pobožnost 29. května
 Pouť do Křtin 2. června
 Kuželky pro neziskovky 9. června od 15. hod.  
 Mše za organizaci Orel  10. června v 8. 30 
 Podhůřím Jeseníků 13. – 14. července  Bližší informace na plakátech.

FARnoST SvÉBoHov
Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově si vás dovoluje pozvat na vý-
roční 25. setkání harmonikářů, které se koná tuto neděli 6. května 2012 
od 14 hod. v kulturním domě ve Svébohově.                 Zvou pořadatelé

FARnoST MAleTín
Tuto neděli 6. května poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté 
v 15 hod.  P. František Eliáš

MŮŽeTe Si nAPlÁnovAT. 
v 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 

v Centrum pro rodinný život pod záštitou Ing. Mariana Jureč-
ky, 1. místopředsedy KDU-ČSL srdečně zve v neděli 20. května na 
Svatý Kopeček u Olomouce na POUŤ RODIN. Mše svatá v 10.30 
hod. Po mši svaté bude připraveno občerstvení a program pro děti 
a rodiče.
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