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14. 4. 2013
Ročník XX., číslo 15
3. 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

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 30 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne osvobodil
1: Sk 5,27b-32.40b-41
2: Zj 5,11-14
Ev. Jan 21,1-19
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

„Hoďte síť
na pravou stranu lodi,
tam ryby najdete.“
Hodili síť
a nemohli ji ani utáhnout
pro množství ryb.

Jan 21,6

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze.
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POZVÁNKA NA SKA MŠI. Tuto neděli 14. dubna máte možnost prožít
mši svatou trochu jinak, a to v hudebním stylu SKA za doprovodu skupiny
„Dopravní značení“. Mše svatá začíná v 10.30 hod. a bude sloužena v kostele sv. Barbory v Zábřeze. Všichni jste srdečně zváni.
Animátoři zábřežského děkanátu
POUŤ V KLÁŠTERCI slavíme tuto neděli – 14. dubna. Mše svaté v 7.20
a v 10.30 hod. a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. František Eliáš

MALETÍN.
 V kostele sv. Stanislava v Hynčině oslavíme patrona kostela poutní mší svatou tuto neděli 14. dubna při mši svaté v 15 hod.
 V neděli 14. dubna v 15 hod. bude také slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské
křesťanské akademie si Vás dovolují pozvat na přednášku
Oldřicha Seluckého, která se uskuteční v Katolickém domě
v úterý 16. dubna od 18 hodin.
Dobrodružný příběh nejnovější Seluckého knihy „Strážce
ohně“ je zasazený do doby příchodu soluňských bratří Konstantina/Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je příběhem
o velkém přátelství, v němž se čtenář dozvídá, kdo vlastně byli Cyril a Metoděj a jaký byl
jejich přínos pro kulturu a náboženství slovanských zemí. Příběh je pro současný svět aktuální i tím, že hlavní hrdinové usilují o vzájemné porozumění přes hranice odlišných kultur.
Na závěr přednášky bude autogramiáda s možností zakoupení autorových knih
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Česká křesťanská akademie Vás zve na přednášku Mgr. Waleriana Bugela, dr.
CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE JAKO PROJEKČNÍ PLÁTNO KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ, která se uskuteční v úterý 23. dubna v 18.00 hod.
v Katolickém domě. Cílem přednášky bude poukázat na pomyslný „rub“
oslav výročí příchodu byzantské misie na Velkou Moravu, a to v podobě kontextualizace pohledu na působení Slovanských věrozvěstů. Pozornost bude
věnována jak samotnému pojmu „tradice“ v běžně nereflektované mnohosti
jeho významů a úrovní, tak rovněž konfesním i dobovým důrazům determinujícím konkrétní podoby těchto pohledů i z nich vznikajících tradic zaměřených na Cyrila a Metoděje.
Petr Janů
V KOSTELE SV. BARBORY ZAZPÍVÁ SÓLISTKA OPERY

Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského divadla Olomouc a laureátky Ceny
Thálie Ley Vítkové nabídne osmý koncert cyklu Bravo Zábřeh. Klavírní doprovod Martin
Hroch. Koncert se uskuteční v sobotu 20. dubna od 18 hodin v kostele sv. Barbory.
Koncert je pořádán ve spolupráci s farností a občanským sdružením sv. Barbora.
Vstupné 80 Kč (50 Kč na slevovou kartu Bravo) děti do 15 let vstup zdarma.
		
Zdeněk David
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Přednáška pro ženy – zveme na další besedu do odpoledního klubu pro
ženy HanaClub. Téma: ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
V PARTNERSTVÍ/RODINĚ. Besedu i s praktickými ukázkami vede Mgr.
Marta Rýznarová. Kdy: V pondělí 15. dubna 2013 od 17 - 19 hod. Kde: přízemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít s sebou, je zajištěn
doprovodný program.
Za Centrum Rodina v akci zve M. Sikorová, tel: 737 517 102, mail: rodinazabreh@gmail.com
VÍKEND PRO OTCE S DĚTMI - Rodina v akci zve táty s dětmi na
další dobrodružný víkend „Expedice Annaberg“, tentokrát ve dnech
3. - 5. května 2013 ve Staré Vodě. Můžete se těšit na společné hry, soutěže, táborák a nově i seminář o pozitivním otcovství, to vše v krásném prostředí Jeseníků.
Zájemci, hlaste se na mailu osikora@seznam.cz.
Za Rodinu v akci - Ondřej Sikora
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. května 2013 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. Podmínkou
pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas
faráře či děkana.
P. František Eliáš, děkan
POSTNÍ ALMUŽNA 2013. O neděli Božího milosrdenství se v našich farnostech vybíraly
krabičky na postní almužnu. Výtěžek „postniček“ bude použit na Stipendijní fond, z něhož
jsou podporovány děti a studenti z farností našeho děkanátu. Pokud jste nestihli krabičku
odevzdat, můžete ji dodatečně přinést do kostela nebo přímo na Charitu.
Děkujeme vám všem, kteří jste se této pastorační aktivity zúčastnili, a přejeme vám požehnanou velikonoční dobu.
Markéta Horáková, tel. 736 510 816
NOVÝ POUTNÍ CESTOPIS P. FRANTIŠKA LÍZNY. Těm, kdo sledují putování P. Františka Lízny, nabízíme jeho novou knížku Pouť za svatou Brigitou Švédskou do Vadsteny. Za
pouhých 98 Kč si ji můžete zakoupit v prodejně knih na recepci Charity. Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin.
Jana Skalická, tel. 736 509 431

Ohlášky
V sobotu 27. dubna přijmou svátost manželství:
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Michael Trzaska z Mnichova a Kateřina Sittová ze Zábřeha
a
v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí

Karel Švestka z Horních Heřmanic a Marcela Kamlarová z Jedlí
Datum svatby avizované v minulých FI (Petr Wiesner a Eliška Horká) bylo přesunuto na sobotu 18. května.
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Učící se církev - NÁMITKY PROTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(1. čt. Sk 5,27)
Zmrtvýchvstání Kristovo znamená, že Kristus
třetího dne, s týmž tělem, které bylo ukřižováno
na Kalvárii, vyšel z hrobu s tělem oslaveným, bez
známky rozkladu, jak se to děje u všech pohřbených lidí. Během Kristova pobytu v hrobě zůstávala totiž jeho božská osoba spojena jak s jeho duší,
tak s jeho tělem, i když duše a tělo byly odděleny
smrtí. A právě proto nepoznalo mrtvé tělo Kristovo porušení.
PROTI SKUTEČNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíše Krista z hrobu se po celou dobu dvou tisíc let ozývají stejné NÁMITKY:
Apoštolově si vzkříšení Krista VYMYSLELI a vylhali. Pokud však známe charakter apoštolů, byli to lidé čestní, žijící podle Kristových zásad
a kromě nich pravdu vzkříšení dosvědčilo i mnoho jiných mužů i žen. A navíc byli apoštolové stále
pod přísným dohledem Ježíšových přátel i nepřátel a stačilo by jen málo nepravdy, aby byli odhaleni a natrvalo zlikvidováni. Oni však pro
tuto pravdu o vzkříšení Krista zemřeli mučednickou smrtí.
Ani AUTOSUGESCE a HALUCINACE z touhy po milovaném Mistru, jež prý vytvořily přeludy zjevení, neobstojí. Fakt vzniku a rozšíření křesťanství v prvních generacích
nelze vysvětlit jinak, než pravdivostí faktu zmrtvýchvstání. To byl přece také hlavní bod
a hlavní důvod jejich hlásání evangelia.
Jediný důvod proti zmrtvýchvstání Páně je normální nedomyšlená a povrchní námitka: Co nelze vidět, co nelze pochopit, ověřit, co se vymyká normálnímu stavu a ději života, to je nemožné a kdo to hlásá, ten je podvodník.
Že apoštolové nebyli žádní lehkovážní muži, kteří by uvěřili snadno nějaké zprávě, ukazuje nejlépe svatý Tomáš „apoštol nevěřící“. Ten nebyl s apoštoly, když k nim přišel Ježíš.
Ostatní mu řekli: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“
A když po osmi dnech přišel Ježíš opět k apoštolům, vyzval Tomáše, aby učinil, oč žádal: „Vlož svou ruku do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící“. (Srov. Jan 20, 24 - 29)
Svatý Augustin tuto skutečnost vyjádřil velmi vhodně: „Nevěra Tomášova vykonala pro
pravdu vzkříšení více než víra deseti Kristových učedníků.“
Kromě upřímných pochybností a důvodů zmrtvýchvstání Ježíše, jsou však případy čistého vymýšlení a úmyslného klamu. Hned po vzkříšení Páně sama velerada udala, že Kristus nevstal, ale byl unesen z hrobu apoštoly, zatím co stráž u hrobu spala. Mocní dokonce
nabídli strážným peněžní odměnu, když takto budou mluvit. Tato lež byla u Židů rozšířena
a je tomu tak až do dneška. „Ale jak mohou spící strážci vědět, co se kolem nich děje?“ Poukazuje opět svatý Augustin. (Srov. Mt 28, 11-15)
Mohl Ježíš vstát z hrobu jen díky tomu, že prošel jen zdánlivou smrtí? Ježíš skutečně
zemřel na kříži a jeho mrtvé tělo bylo uloženo do hrobu. V Janově evangeliu 19,33 vojáci
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výslovně potvrzují Ježíšovu smrt: „Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu
nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.“
Jan navíc poznamenává, že ukřižovaným zločincům byly přeraženy nohy, aby se urychlila jejich smrt. V Ježíšově případě to nebylo nutné, protože už podlehl smrti.
Jak učedníci Kristovi zjistili, že Ježíš vstal z mrtvých? Učedníci, kteří nejprve ztratili
veškerou naději, uvěřili v Ježíšovo zmrtvýchvstání, když ho po jeho smrti, při nejrůznějších
příležitostech spatřili a hovořili s ním. Tak poznali, že je živý.
	Velikonoční události, které se odehrály v Jeruzalémě roku 30, nejsou vymyšleným příběhem. Ježíšova smrt a domnělý krach jejich společné věci vedly učedníky k tomu, že se rozutekli („My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele“ - Lk 24,21) nebo se
zabarikádovali za zamčenými dveřmi. Teprve setkání se zmrtvýchvstalým Pánem je vysvobodilo ze strnulosti a naplnilo nadšenou vírou v Ježíše Krista, pána nad životem a smrtí.
Neexistují žádné přímé důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání ve smyslu výsledků exaktních
věd. Avšak existují silná svědectví četných jednotlivců i skupin těch, kteří byli přímými
účastníky jeruzalémských událostí.
Nejstarším křesťanským svědectvím o zmrtvýchvstání je list, který napsal svatý Pavel
církevní obci v Korintu asi dvacet let po Ježíšově smrti (1 Kor 15, 3 - 6). Zde Pavel dosvědčuje živou tradici, kterou nalezl v prvotním křesťanském společenství, když se dva či tři
roky po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání sám stal křesťanem - na základě převratného setkání se vzkříšeným Pánem.
Učedníci pochopili prázdný hrob jako první důkaz Ježíšova zmrtvýchvstání (Lk 24,5-6)
i když prázdný hrob sám o sobě není důkazem vzkříšení Krista. Právě ženy, které podle tehdejšího právního chápání nebyly schopny vydávat svědectví, objevily prázdný hrob. I když
se píše, že apoštol Jan už u prázdného hrobu „uviděl a uvěřil“ (Jan 20,8b) jistota o tom, že
Ježíš žije, se upevnila teprve celou řadou jeho zjevení. Četná zjevení se Zmrtvýchvstalým
uzavírá Kristovo nanebevstoupení.
Ježíš se svým zmrtvýchvstáním nevrátil přímo do téhož tělesného stavu, v jakém žil
během svého pozemského života. On sice dovolil svým učeníkům, aby se ho dotýkali, jedl
s nimi a ukázal jim na svém těle stopy svého utrpení, přesto svým tělem už nepatří pozemskému životu, nýbrž se podílí na božském životě svého Otce. Není už vázán prostorem a časem. Mohl procházet zavřenými dveřmi a zjevovat se svým učedníkům na různých místech
a v podobě, ve které ho hned nepoznali. Jeho zmrtvýchvstání nebylo návratem do normálního pozemského života, nýbrž vstupem do nového způsobu bytí: „Víme totiž, že Kristus
vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.“ (Řím 6,9)
	Být křesťanem a při tom nevěřit v Kristovo zmrtvýchvstání je nemyslitelné. Jasně to
říká svatý Pavel: „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra.“
(1 Kor 15, 14)
P. Antonín Pospíšil
...Církev je vzkříšeným Kristem poslána odpouštět lidem hříchy, dávat tak růst království
lásky, zasévat do srdcí pokoj, aby se utvrdil také ve vztazích, ve společnosti a v institucích.
A Duch Vzkříšeného Krista vyhání strach ze srdce apoštolů a vyvádí je ven z večeřadla,
aby šířili evangelium. Kéž najdeme také více odvahy dosvědčovat víru ve Vzkříšeného Krista!
Nesmíme mít strach být křesťany a žít jako křesťané! Máme mít odvahu jít a zvěstovat Vzkříšeného Krista, protože On je náš pokoj. On zjednal pokoj svou láskou, svým odpuštěním, svou
krví a svým milosrdenstvím.
Z homilie Svaté otce Františka, z neděle 7. dubna 2013
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 7. 4. 2013: Červená Voda 1.826, Písařov 620, Jakubovice 416, Domov důchodců sv. Zdislavy: 591, Mlýnický Dvůr 90 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

POUŤ DO MEDŽUGORJE 19. 5.–25. 5. 2013 (Ne – So)

Ještě stále je možnost se přihlásit! Odjezd v neděli 19. 5. v 15.30
hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 25. 5. v dopoledních hodinách. Cena: 2.100 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu,
pojištění a ubytování, jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete
zažádat o slevu. V plánu je zastavit se cestou zpět asi na dvě
a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním doprovodem kněze.
Informace podá: P. Radek Maláč 739 245 986; r.malac@seznam.cz
Cestovní pas již není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy).
Senioři v Červené Vodě zvou v úterý 11. 6. 2013 na pouť k Panně Marii na Turzovku (Slovensko). Odjezd z Červené Vody v 6.00 hod. Duchovní doprovod P. Radek Maláč,
cena 350 Kč. Přihlásit se můžete do 18. 5. 2013 u paní Kubitové 737 869 214.

lošticko

lošticko

lošticko

BUĎME PRAKTIČTÍ JAKO JEŽÍŠ.
V evangeliu 3. neděle velikonoční čteme o dalším setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Pánem. Učedníci se chtějí nostalgicky vrátit k svému původnímu zaměstnání, rybolovu, ale zdá se, že vyšli ze cviku.
A opět dochází jako kdysi, k zázračnému rybolovu, protože dali na Ježíšova slova.
Když úlovek vytáhli na břeh, nalezli zde žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle
chléb. Apoštolové nemuseli rozdělávat oheň, péct ryby, ale díky Ježíšovi, mohla být hned
snídaně. Jak je Ježíš praktický a pozorný k těm, kteří ho následují!
K zamyšlení: Mnohé věci kolem nás bereme jako samozřejmost, mnohdy je ani nevnímáme. To, že můžeme dobře fungovat, že je vše na správném místě a že stíháme mnohé, to vše
se děje díky těm nenápadným a praktickým lidem kolem nás, kteří to dělají z lásky k nám,
jako Ježíš. V běžném životě neexistuje zázračný prsten princezny Arabely...
Děkuji vám všem, kteří máte cit pro „detaily běžného provozu“. Díky vám může být život kolem nás snesitelný a radostný!
A propos: Snad jsi pro své bližní takový i ty, který čteš tyto řádky...
		
P. Pavel Kavec, CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. dubna: Štíty 1.750; Cotkytle 740; Horní Studénky 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 7. dubna: Tatenice 970; Hoštejn 1.550; Lubník 1.180; Kosov 560 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli bude mimořádná sbírka na rádio Proglas a televizi Noe.
Minulá sbírka na opravy byla: v Postřelmově 5.385 Kč a v Chromči 3.600 Kč.
Při sbírce na kněžský seminář se vybralo: Postřelmov 6.949, Chromeč 6.000, Sudkov
1.410, Lesnice 4.373 a Dlouhomilov 1.080 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
* V úterý 16. dubna od 16.30 hod. bude v Postřelmově pobožnost k Duchu svatému
a mše svatá ke cti Ducha sv. v 18.00 hodin.
* Ve středu 17. dubna od 19.30 hodin bude v Postřelmově na faře biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
POZVÁNKA NA KONCERT. Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice Vás
zvou na „Jarní koncert“, který se koná v neděli 14. dubna ve 14 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici.

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 7. dubna: Mohelnice 3.940; Úsov 860; Studená Loučka 478 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* Ve středu 17. dubna, po mši svaté v 18.45 hod. se na faře koná pravidelné setkání lektorů nad Písmem svatým.
* V úterý 23. dubna ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY
Stavba nové věže-nynějšího jehlanu v r. 1876. Nyní se pomýšlelo na to, nouzovou, plochou střechu kostela, prozatímně pokrytou železným plechem, který již byl hodně vadný, nahradit novou střechou a novou krytinou, která by odpovídala kostelnímu stylu. V důsledku
snížení kostelní hotovosti, ze které hodně odčerpaly předešlé opravy, bylo zřejmé, že ji nebude
možné provést bez pomoci arcibiskupské. Patron však žádal, aby před výstavbou nové kostelní
střechy, město nechalo napřed postavit novou střechu věže. Což nebylo, při tehdejším nepřátelském postoji města vůči církvi lehké, a dále také proto, že věž byla majetkem města a vesnice, které patřily k mohelnické faře, nebyly povinné na její stavbu přispívat. Ke všemu důchody
města stály tehdy na nule. Proto nezbývala jiná možnost, než uspořádání sbírek. Dříve již podobný projekt ztroskotal, přestože farář Vahala k tomu účelu daroval 1000 zlatých.
Tehdejší městský kaplan Vicenec Hausner neztratil odvahu a angažoval k tomu hoteliéra
U černého orla Juliuse Kohlera, který musel spolupracovat, chtíc nechtíc, už kvůli pokání (že
bezbožně a zpupně zacházel s jednou dívkou tak, že si na masopustním bále při tanci zlomila
ruku). Sbírky vynesly přes 2.000 zlatých. Patron, olomoucký arcibiskup kníže Friedrich von
Furstenberg dodal potřebné dřevo a město zaplatilo zbývajících 1200 zlatých. Plány vypracoval arcibiskupský inženýr Gustav Meretta bez požadavku na náhradu. Stavbu prováděl stavitel
Aulig ze Šternberka a tesařský mistr Hasmann z Domašova a to tak, že nedošlo k sebemenší
nehodě.
Makovici, do níž vložila obec děkovný list s fotografiemi, s křížem na věž upevnil dne 22.
října 1876, za přítomnosti mnoha přihlížejících, tesařský polír Seidel z Krochendorfu u Štenberka. Silný vítr mu odnesl čepici na neshledanou. Pokračování příště.
Bartoš H
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Sbírka z neděle 7. dubna: Zábřeh 9.550; Jedlí 2.300; Svébohov 1.200; Klášterec 1.430; Zvole 4.720; Maletín 1.350 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 500 + od růžencového společenství na
Haiti 500 a na TV NOE 500 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. DUBNA BUDE VE VŠECH
FARNOSTECH SBÍRKA NA PROGLAS A TV NOE.

STAVBA ROKU 2012

Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, uzavřel v pořadí
pátý ročník soutěže s názvem Stavba roku 2012 Olomouckého kraje. Odborná porota ocenila nejlepší nové stavby nebo
rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech
2011 až 2012.
Porota hodnotila mimo jiné architektonické vyznění díla,
jeho celkový přínos, prostorové a funkční řešení a začlenění
do daného prostředí. Důležitým prvkem hodnocení byl také
vliv stavby na životní prostředí, vhodnost použití stavebních materiálů a v neposlední řadě vstřícné řešení pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Celkem se přihlásilo a podmínky soutěže splnilo 47 staveb.
Za náš děkanát jsme do soutěže přihlásili dva kostely, a to
kostel sv. Stanislava v Hynčině a kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí. Soutěžili jsme v kategorii – rekonstrukce a obnova, kde
bylo přihlášeno 11 soutěžících. Oba naše kostely se dostaly do druhého kola soutěže. Nevyhráli jsme sice první místo, tedy titul Stavba roku, ale kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí
byl odměněn zvláštní cenou – „Cenou hejtmana Olomouckého kraje“, která byla udělena pouze jedné stavbě v celé soutěži. Těší nás, že opravený kostel v Pobučí přináší radost místním obyvatelům, všem příchozím či projíždějícím a nyní
máme o to větší radost z toho, že naše úsilí bylo oceněno také na profesionální úrovni odborníky z oboru stavebnictví. Ocenění patří vám všem, kteří jste se na záchraně a obnově
kostela podíleli. A tak ještě jednou děkujeme za Váš čas, ochotu a nasazení pro dobrou věc,
která se podařila.
Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík

PROSBA. Obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí vyřazeného či nepotřebného nábytku v zachovalém stavu, který by ještě mohl plnit svoji funkci na zrekonstruované faře
v Hoštejně. Sháníme především rozkládací pohovku a nábytek do obývacího pokoje. Na
faře zřizujeme také malé vesnické muzeum, do kterého sháníme exponáty. Pokud byste
mohli darovat něco, co souvisí s životem našich předků a pro dnešní mládež je již neznámé
či nevšední, budeme moc rádi. Kontakt: 731 626 549 nebo osobně na faře v Zábřeze.
		
Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík
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
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