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21. 4. 2013
Ročník XX., číslo 16
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 100

Jsme jeho lid a stádce, které on pase

1: Sk 13,14.43-52
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Zj 7,9.14b-17
příště Ebenovo č. 504

Ev. Jan 10,27-30

„Moje ovce slyší můj hlas;
já je znám a ony jdou za mnou.
Já jim dávám věčný život.
Nezahynou navěky...

Jan 10,27-28

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 23. dubna
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Mše svatá v 9.40 hod. bude slavena v kostele sv. Barbory v Zábřeze
Čtvrtek 25. dubna svátek sv. Marka, evangelisty
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 neděli 28. dubna v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
		
P. Pawel Zaczyk
POUŤ DO KOCLÍŘOVA o první sobotě v květnu – 4. 5. 2013.
Z programu: od 14 hod. povede evangelizační odpoledne P. Elias
Vella, OFM, Conv., exorcista z Malty, který také bude hlavním celebrantem mše svaté v 17 hod. spojené s žehnáním nemocných. Odjezd z Valové jako obvykle v 11.30 hod. Hlaste se co nejdříve.
Ludmila Korgerová 583 414 512, mobil 732 805 427
Zveme všechny ministranty, jáhny a kněze na MINISTRANTSKÝ
DEN, který se uskuteční v sobotu 11. května v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Příjezd je možný od 8.45 do 9.45. Společně s naším otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem budeme v 10 hodin slavit mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné.
		
Vilém Pavlíček, bohoslovec
Prosím rodiče, aby přihlásili své kluky - ministranty z našich farností na ministrantský den. Pojedu se všemi zájemci vlakem. Společný sraz na vlakovém nádraží bude
v 7.15 hod. Je nutno se předem přihlásit (do 5. května) kvůli společné jízdence.
		
P. Pawel Zaczyk tel: 736139264, mail: pawelzaczyk@onet.eu
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na 26. ročník SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ, které se koná v neděli 5. května ve 14 hod. v kulturním domě ve Svébohově. 		
		
Srdečně zvou pořadatelé
Jednota Zábřeh pořádala 6. dubna III. ročník turnaje v pingpongu. Z třiadvaceti hráčů se po dlouhém boji na přední příčky
probojovali tito borci a borkyně: muži - 1. Jan Daniel, 2. Alois Sitta,
3. Marek Majstršín; ženy a děti – 1. Eva Havelková, 2. Lenka Žalmanová a 3. Václav David.
Výhercům gratulujeme. Všem děkujeme za účast a přejeme do dalších ročníků bystré oko
a rychlou ruku.
Jana Kubíčková
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KATOLICKÝ DŮM

 Nejenom seniory zveme v úterý 30. dubna na zábavné odpoledne s hudbou a tancem.
Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 MORAVSKÝ VRABEC poprvé v Zábřehu. Již do osmnáctého ročníku své existence vstupuje mezinárodní soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby, jejíž finálové klání se uskuteční v měsíci červnu
v Karviné. Jedno z oblastních postupových kol (další se konají např. ve
Frenštátu, či slovenské Turzovce) premiérově zavítá i do Zábřeha. O přízeň odborné poroty i publika se budou ucházet, mimo jiné i kapely: TEMPO DI VLAK Ostrava, B. P. T. Zlín, DOSTAVNÍK Borová, FREĎÁCI Zábeštní Lhota, VĚNEBAND Litomyšl, A.M.ÚLET NAHLAS Moravičany, NOACO Litovel,
SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk, HUBERTUS Uničov, DUNIBUCH Dlouhá Loučka a
další. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Olomouc, který bude z akce pořizovat
pro své vysílání zvukový záznam. A tak nezapomeňte v sobotu 4. května přijít do Katolického domu. Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

DO MAMINČINA DIÁŘE

Milé maminky! Rádi bychom s Vámi oslavili Váš Den matek, a to 12. května 2013 v 15
hod. v kostele sv. Barbory. Krásnou hudbou Vás potěší Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka. Zazní skladby od Jiřího Pavlici, Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše a jiné.
		
Za pořadatele srdečně zve MRC Hnízdo a Orel Zábřeh

XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY
XI. MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES

Hudební festival duchovní hudby, který opakovaně probíhá v našem
kraji, se již pravidelně dotýká kulturního života v Zábřehu. V minulých ročnících jsme mohli v kostele sv. Bartoloměje slyšet nejeden pěvecký sbor, který svou kvalitou dosahuje evropského formátu.
I v tomto roce do Zábřehu zavítá výjimečný pěvecký sbor.
MITTELDEUTSCHER FRAUENKAMMERCHOR je ženský komorní sbor ze středního Německa. Byl založen v roce 2001 s touhou pozvednout v Německu málo obvyklý útvar poloprofesionálních ženských souborů. Mladé zpěvačky se soustředí hlavně na soudobou
hudbu, tedy na skladby vzniklé za posledních sto let. Zvláště se snaží
o stylisticky a hudebně autentické zpracování a provedení mezinárodních skladeb a jejich
zapracování do příslušné kulturní oblasti. Vznikají tak působivé koncertní programy, které
posluchače opravdově vtáhnou do různých národností.
Uměleckým vedoucím sboru je Sebastian Göring. Studoval dirigování orchestru u generálního hudebního ředitele Hans-Jörga Leipolda (Leipzig) a dirigování sboru u prof.
Gerta Frischmutha (Erfurt) a také hudební výchovu, hlasové vzdělávání a informatiku ve
Výmaru a Jeně.
	Koncert tohoto jedinečného sboru proběhne 25. května 2013 v 19.00 hod. v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřehu.
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Učící se církev – NEBE

– Zj 7,9.14-17; KKC 1023-1029
Každému, jen trochu myslícímu člověku se aspoň někdy v nitru jeho duše ozve otázka: A co bude dál, když musíme umřít?
A bude něco po smrti? Člověk je bytost otevřená budoucnosti,
která nastane po jeho smrti. Tato budoucnost může být trojí: Buď
budoucnost nebeské blaženosti, nebo stav dočasné očisty, či prostředí věčného zavržení v pekle.
Co je vlastně NEBE?
Nebe je Boží prostředí, příbytek andělů a svatých. Nebe je konečným cílem a uskutečněním nejhlubších tužeb člověka, stav
svrchovaného a konečného štěstí. (KKC 1026) Nebe není místo
kdesi ve vesmíru, je to stav věčnosti. Nebe je tam, kde se děje Boží vůle bez nejmenšího odporu. Nebe je, když život dosáhne nejvyšší síly a blaženosti – není ale na zemi. Jestliže se
jednou s Boží pomocí dostaneme do nebe, čeká nás to, o čem psal sv. Pavel.
Svatému Pavlovi, kterému při jeho známé výřečnosti nikdy nechyběla slova, najednou,
když měl sdělit, co sám na vlastní oči viděl a slyšel při vytržení do nebe, nezbylo nic víc než
úžas: „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo ani na mysl lidskou nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ (1 Kor 2,9)
Kdo z lidí přijde do tohoto stavu blaženosti? Ten, kdo zemře bez těžkého hříchu,
v milosti posvěcující, ve stavu přátelství s Bohem a lidmi – a nemá už co odpykávat za své
časné viny. Posledním vydechnutím končí možnost nápravy a pokání. Proto nás církev učí
modlitbě: „Od náhlé a nenadálé smrti, vysvoboď nás Pane!“ Buďme vděční i za nemoc, která nás upozorní: Pamatuj, že teď sice ještě nemusíš, ale můžeš umřít!
Co je podstatou stavu nebe? To, po čem člověk zde na zemi nejvíce touží, a na čem
často usilovně až zlobně pracuje – ŠTĚSTÍ! A toto štěstí věčné blaženosti není nic jiného
než Bůh sám – plnost krásy, vznešenosti, jasu, bohatství všeho druhu. Sám Ježíš přirovnává
nebeskou blaženost ke svatební hostině, při které je o potřeby hostů všestranně postaráno.
„Toto bude tvá sláva a tvé štěstí: být připuštěn k patření na Boha, mít čest podílet se na radostech spásy a věčného světla spolu s Kristem, tvým Pánem a Bohem … těšit se v nebeském království spolu se spravedlivými a Božími přáteli z radosti dosažené nesmrtelností.“
(KKC 12028)
Když nedlouho před svou smrtí slavil sv. Tomáš Akvinský mši svatou, měl při ní mimořádný mystický zážitek: „Všechno, co jsem napsal, mi připadá jako sláma ve srovnání s tím,
co jsem viděl.“
Aby však člověk mohl patřit přímo na nekonečnou Boží bytost, musí být k tomu lidská duše vybavena novou schopností. Odborně se tomu říká SVĚTLO SLÁVY. Tak jako
k proniknutí do dálav vesmíru potřebujeme dalekohled, ke zkoumání tajů atomů mikroskop, tak jako v temné noci potřebujeme reflektor, tak je tomu i s tímto SVĚTLEM SLÁVY ve vztahu k Bohu. Síla tohoto nadpřirozeného světla, které nám umožní spatřit Boha
tváří v tvář, není u všech nebešťanů stejná. Její míra je závislá na síle posvěcující milosti
a mravním stavu, ve kterém lidský tvor překročil práh věčnosti. Tedy základní nadpřirozená odměna je pro všechny stejná – sám Bůh, avšak míra této odměny spočívající v patření
na Boží tvář a z toho plynoucí blaženost, se řídí stupněm svatosti, které ten či onen zde na
zemi dosáhl. Vyjádřeno jinými slovy: nádoby ducha blažených nebešťanů budou všechny
stejně naplněny až po okraj.
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Co však zůstane rozdílné, je velikost těchto nádob. Jistě, takový sv. Don Bosko nebo sv.
Terezie Ježíškova, mají kapacitu své duše pro přijetí blaženosti z patření na Boha jistě větší
než my, prostí věřící. Ale přitom i ti s malou nádobkou nebudou závidět těm s větší nádobou nebeské blaženosti.
A co víc? Bytost, která vidí Boha tváří v tvář ve Světle slávy, vidí v božské podstatě jakoby v zrcadle též i osoby a věci od Boha odlišné, vidí a poznává i Kristovo lidství, jednotu
panenství i mateřství u Panny Marie, stav andělů a všech svatých, a to i našich příbuzných,
kterých se nějakým způsobem týká. Ano, občan nebe také uvidí vcelku i s důsledky dějiny svého národa, církve a náboženství vůbec. V Bohu bude poznávat všechny taje a záhady
světa i tajemství hmoty, atomu i celého vesmíru. Pozná i to úchvatné tajemství vyjádřené
Einsteinovou rovnicí E = mc² rovnici relativity, pozná stejně úchvatné tajemství živé hmoty, jak je ukryto v DNA. Nikdo se tedy nebude v nebi nudit, ale naopak, čas k poznání věcí,
které ho zajímají, bude bez konce. Ti, kdo více touží, bádají a zkoumají, budou subjektivně
toho více vědět než lidé, kterým stačí základní znalosti čtení, psaní, a počítání. Viz takový
duchovní vědec svatý Tomáš Akvinský nebo Einstein a další!!!
To vše bude patřit k blaženému stavu nebe a bude to takový bonbónek, odměna za touhu po poznání věcí světa a Boží přírody, za snahu a oběti, které zde na zemi vyžadovala víra
a život podle božích přikázání. Proto už zde na zemi stojí za to snažit se více vědět a svatěji
žít!
Tento stav nebeské blaženosti je pro ty, kdo ho dosáhnou, stavem definitivním, trvajícím věčně, donekonečna a člověk jím dosáhne plnosti svého lidství. Proto je strašlivé
o Boha a nebe nestát, dělat co chce naše zvůle a dokonce říkat: „Nebe ponechejme vrabcům a udělejme si nebe na zemi.“ Jak to nakonec dopadá se snahou udělat nebe na zemi,
vidíme denně kolem sebe. Snadněji se buduje peklo.
Ovšem, už ve chvíli umírání si žádný nebude přát nic jiného než nebe. Neboť pravdou
a radostí pro jedny a tragikou a bolestí pro druhé budou slova svatého Augustina, která řekl
před 1.600 lety: „Bože, stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné a nešťastné by bylo naše srdce,
kdybychom nespočinuli navěky v Tobě.“ Amen.
P. Antonín Pospíšil

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 14. dubna: Štíty 3.190; Cotkytle 620; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POUŤ KE SVATÉMU LIHARTOVI DO HORNÍCH STUDÉNEK.
Přijměte pozvání na pouť do Horních Studének, která bude v neděli 28.
dubna.
Poutní mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod. Ve 14.30 hod. bude
svátostné požehnání. Po požehnání bude krátký koncert SCHOLY GAUDIUM.
Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci
Město Štíty Vás srdečně zve na PĚVECKÝ KONCERT, který se uskuteční
v pátek 17. května 2013 v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Štítech.
Účinkuje: Pěvecké sdružení severomoravských učitelů Zábřeh.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 14. dubna: Červená Voda 2.265, Písařov 770, Jakubovice 775, Domov důchodců sv. Zdislavy 199, Mlýnický Dvůr 400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Mše svatá v Janoušově v dubnu výjimečně nebude poslední neděli v měsíci, ale už tuto neděli 21. dubna v 16 hod.
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

S povoláním to nebývá jednoduché. Byl jednou jeden otec, který přemýšlel, čím by se
měl stát jeho syn. Aby lépe odkryl jeho povahové vlastnosti, zavřel ho do místnosti, do které položil Bibli, jablko a nevyplněný šek. Myslel si totiž: „Když ho najdu, jak čte Bibli, nechám ho vystudovat na kněze. Když ho uvidím, jak si prohlíží jablko, bude z něho zemědělec. A jestli se bude dívat na šek, tak se z něho stane bankéř!”
Když uběhl předem stanovený čas, vstoupil otec do pokoje a našel syna, který zinkasoval
šek, seděl na Bibli a pochutnával si na jablku. A tak se rozhodl: „Udělám z něj politika!”
K zamyšlení: Povolání je záležitostí volby. Kněžské povolání je ale nepochopitelným darem
ze strany Boha. Volba v tomto případě není na nás, ale na Bohu: „Ježíš povolal ty, které sám
chtěl...” ( Mk 2,13) Bůh si přeje, abychom ho za kněžské povolání prosili: „Žeň je sice hojná,
ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.” (Mt 9,37-38)
Děkujeme všem, kteří se za nás, kněze a za nová povolání k duchovnímu stavu modlíte!
		
P. Pavel Kavec, CM

Svátost manželství přijmou
FILIP PAZDERA z Mohelnice a MARIE GOTTWALDOVÁ z Doubravice.
Své “ANO” před Bohem, zástupcem církve, svými příbuznými a známými
si dají v sobotu 27. dubna 2013 v 11. 00 hod. v kostele sv. Jiří v Moravičanech.
Na společnou cestu životem Vám vyprošujeme Boží požehnání!
MORAVIČANSKÉ HODY 2013. Srdečně Vás zveme na tradiční Moravičanské hody.
Z letošní nabídky vybíráme:
sobota 20. dubna: 18.00 hod. – mše sv. za mládež farnosti. Doprovází schola Jiřinky.
neděle 21. dubna: 8. 00 hod. – slavnostní mše
svatá za živé a zemřelé občany Moravičan, doprovází schola z Leštiny a VKV. Odpoledne od 14.00 hod
Vám v areálu Sokolovny budou hrát a zpívat:
Marien, Legenda z Pardubic, FT Prim z Brna ,
The Log ze Slovenska a A.M. Úlet nahlas, Domácí
kapela.
Těšíme se na Vás!
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 14. dubna: Mohelnice 3.679 ; Úsov 1.044; Studená Loučka 338 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* 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 - dokončení

Následujícího roku 1877, dala městská obec věž omítnout nákladem 1400 zl., což provedl stavitel Sova z Mohelnice, stejně jako už dříve vyomítání vnitřku kostela.
Nyní mohlo být přikročeno ke stavbě kostelní střechy a inženýr
Meretta vyhotovil gratis krásné plány, které jsou stále uchovány v archivu, podle nichž si kostel zachoval jednotný gotický vzhled. Stavba
měla být provedena konkurenční cestou, a to nejprve střecha lodi, střechy kaplí později.
Proto byl zvolen kostelní konkurenční výbor, který doposud neexistoval, a který povolil
stavbu. Protože se však se stavbou vážně nezačalo a městská obec měla v úmyslu postavit
měšťanskou školu, a farář projekt energicky neprosazoval, byla promeškána vhodná doba.
Stavba školy zatížila město dluhy, jež muselo splácet a pro které nebylo schopné přinést
ještě další oběť Božímu domu (a při tehdejších protináboženských náladách ani nechtělo).
Tak zůstal kostel odkázán pouze na své jmění a celá věc odpočívala do roku 1889.
R. 1879 byl hřbitovní kostel (pozn. sv. Stanislava) opatřen mramorovou dlažbou za
2601 zl. 11 kr. z jeho jmění. Rok nato (1880) obstarala v Mnichově vdova Paulina Schibalová z Třebovské ulice č. 16 dvě gotická okna za hlavním oltářem (farního kostela) s obrazy
sv. Antonína Paduánského a sv. Pauliny - patronů obou manželů - nákladem 1806 zl. 58 kr.
Dobrodějka na smrtelné posteli zavázala svou schovanku jako dědičku, k opatření dalších
dvou oken pro presbytář, ale to se nestalo.
Arcikněz Dr. Mikula byl prvním olomouckým kanovníkem občanského původu, ale
zemřel stejně jako Mojžíš, aniž by mu bylo dopřáno vstoupit do země zaslíbené, 9. března
1881. Byl dobročinný a pohostinný a zemřel bez prostředků, takže jeho přítel Dr. Hanel,
tehdejší dómský děkan a pozdější arcidiakon, zaplatil pohřební hostinu.
Sklidil také málo díků - byl totiž jednou venku jedním či více farníky přepaden, zbit a oloupen. Příliš dobré nemusí dobré být. Vsadili mu pak na fasádu kostela pamětní desku, jenže
ne z piety, ale jako demonstraci proti jeho nástupci. Tím končí v kronice zápis o THDr. Josefu Mikulovi.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. dubna: Tatenice 900; Hoštejn 1.500 (+ 1.000,- dar); Lubník 680; Kosov
550 (+ 1000,- dar). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Na koncert souboru Avonotaj ze Šumperka jste zváni v neděli 5. května v 15.00 hodin do
kostela sv. Anny v Hoštejně. Pěvecký soubor Avonotaj s instrumentálním doprovodem se
věnuje interpretaci tradiční židovské hudby. Židovská hudba vás zaujme jak temperamentem a veselostí, tak i melancholií. Vstupné dobrovolné.
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Sbírka z neděle 14. dubna: Zábřeh 8.040; Jedlí 2.000; Svébohov 1.200; Klášterec 2.350;
Zvole 3.140; Postřelmůvek 410; Hynčina 390 Kč. Dary: Zábřeh – na sv. Barboru 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI 21. DUBNA JE VE VŠECH
FARNOSTECH SBÍRKA NA PROGLAS A NOE.
VOLBY DO PASTORAČNÍCH RAD. V neděli 7. dubna proběhly ve farnostech Klášterec,
Svébohov, Zábřeh a Zvole volby do pastoračních rad.
Děkuji volebním komisím za jejich náročnou službu jejich farnostem a novým členům
pastoračních rad přeji, aby každý z nich byl svému farnímu společenství přínosem, a proto
vyprošuji každému členu pastoračních rad potřebné dary Ducha Svatého.
Do Letnic bych se rád s každou z pastoračních rad sešel, abychom mohli ustanovit
i rady ekonomické.
P. František Eliáš
POMOC KŘESŤANŮM V PAKISTÁNU. V polovině března došlo v Pakistánu k vlně nenávisti proti tamním katolickým křesťanům. Tisíce rozzuřených muslimů vypálily kostel
a zhruba 200 domů a dopustily se na křesťanech dalšího násilí. Podnětem k této akci bylo
údajné provinění jednoho místního křesťana z rouhačství proti islámu.
Život křesťanů v této oblasti je i za normálních okolností velmi těžký, protože muslimové nejsou k jiným vyznáním tak tolerantní jako my. Při rozdělování jakékoliv pomoci (například po povodních či zemětřesení) nedostali postižení křesťané z náboženských důvodů
žádnou pomoc. V současné době nemají kde být, nemají co na sebe a nemají jídlo!
Osud této komunity nám není lhostejný a našim bratrům a sestrám ve víře chceme pomoci.
Pokud i vy chcete zmírnit utrpení křesťanské komunity v Pakistánu, můžete přispět
finančně v neděli 5. května ve svém kostele při mimořádné sbírce nebo předat částku
svému knězi. Děkujeme za Vaši vnímavost i štědrost.
P. František Eliáš, děkan
PODĚKOVÁNÍ. Zvoníci i farnost děkují panu Stanislavu Dvořákovi za pořezání stoletého dubu na pile v Postřelmůvku. Dub bude
využit na hlavy zvonů a opravu zvonové stolice.
ROZHLASOVÝ POŘAD O  ZVONÍCÍCH bude tuto neděli 21.
dubna v 18.05 hod. na Českém rozhlase „Dvojka“. Jmenuje se
„Ztracená sestra Anna“.
Později ho můžete najít i na webu v archivu (k poslechu).
Za zvoníky Aleš Pátek
ZTRÁTY A NÁLEZY. Pokud postrádáte (i delší dobu) dioptrické brýle, můžete se obrátit na pana kostelníka v sakristii kostela sv. Bartoloměje. Několik se jich našlo v kostele při
úklidu.
Pavla Hajtmarová
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

8

