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6. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

bože, buď milostiv a žehnej nám, 
ukaž nám svou jasnou tvář, 
kéž se pozná na zemi, jak jednáš, 
kéž poznají všechny národy, 
jak zachraňuješ.

Žalm 66

Všemohoucí Bože, dej, 
ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem 
trvale projevovalo v celém našem životě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků.                     Amen

ŽALM 66   Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!  
1: Sk 15,1-2.22-29                              2: Zj 21,10-14.22-23                                 Ev. Jan 14,23-29  
Ordinárium: latinské č. 509             příště Olejníkovo č. 502 
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí 6. května  památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
Středa 8. května  Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
Mše svatá v 8 hod. u Šubrtovy kaple
Čtvrtek 9. května  Slavnost NANEbEVSTOUPENÍ PÁNě 
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 a v 17.30 hod. 

kvěTen – MěSíC PAnnY MARie. 
v kostele sv. Barbory budou bývat májové bohoslužby od 6. květ-
na v pondělí, úterý a ve středu v 18 hodin.
 Při večerních mších svatých ve čtvrtek a v pátek v kostele sv. 
bartoloměje bude modlitba k Panně Marii na konci mše a v sobotu 
bude „májová“ při pravidelné modlitbě „večeřadla“ v 18 hod.  
                                                                                   P. František Eliáš

 TUTo neděli poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletí-
ně. Mše svatá jako obvykle v 15 hod.  P. František Eliáš 

Po SToPÁCH oloMoUCkÝCH ŽidŮ – PRovÁZí MGR. dAniel SoUkUP
o této neděli 5. května v čase 14.30 – 17.30 hod. - olomouc.

Odjezd 13.50 hod. osobním vlakem ze Zábřeha směr Olomouc; pro ostatní 
sraz 14.30 hod. před budovou olomouckého vlakového nádraží (od východu 
po pravé straně).
V případě dotazů či pro potvrzení účasti můžete psát či volat na: anezons@se-
znam.cz,  tel. 723 353 976.  Jana A. Nováková

SvÉBoHov
*  Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na 26. ročník SeTkÁní HARMoni-
kÁŘŮ, které se koná v neděli 5. května ve 14 hod. v kulturním domě ve Svébohově. 
  Srdečně zvou pořadatelé
*  Ve čtvrtek 9. května po mši svaté (v 19 hod.) bude první setkání nově zvolené pastorač-
ní rady farnosti Svébohov.  P. František Eliáš

konCeRT PRo lUkÁŠkA. Ve středu 8. května 2013 se uskuteč-
ní v kostele sv. barbory v Zábřeze v 16 hod. „koncert pro lukáš-
ka“. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh. Vstupné dob-
rovolné. Výtěžek z této akce bude věnován Lukáškovi, čtyřletému zá-
břežskému občánkovi na specializovanou rehabilitační léčbu Klim – 
Therapy. O Lukáškovi a možnostech další pomoci se více dozvíte na 
http://lukasekdmo.webnode.cz. Srdečně vás zveme a prosíme o pod-
poru této charitativní akce.  Za SPS Carmen Zábřeh Jan Bartoš

SeTkÁní kATeCHeTŮ se uskuteční ve čtvrtek 9. května od 19 hod. na faře v Zábřeze.
                                                               P. Pawel Zaczyk 
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v neděli 12. května v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině. 
   P. Pawel Zaczyk 

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 za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapoje-

ní do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.   P. František Eliáš, děkan

FlÉTnA, HARFA A SMYčCovÉ TRio v koSTele Sv. BARBoRY
Už devátý koncert cyklu „bravo Zábřeh“ nabídne recitál flétnist-
ky Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v brně Ive-
ty Kundrátové. Uskuteční se v sobotu 18. května v 18 hodin 
v kostele sv. Barbory.
Iveta Kundrátová se s úspěchem účastnila několika národních 
i mezinárodních prestižních soutěží, v roce 2009 se stala nejlep-
ším českým účastníkem soutěže Pražské jaro. Nahrává pro Čes-
ký rozhlas, vyučuje flétnu na brněnské konzervatoři. 
Její koncertní recitál doprovodí smyčcové trio ve složení Jan bě-
lohlávek, Klára Hegnerová a Michal Hreňo, na harfu zahraje 

Ivana Dohnalová. Na programu jsou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeje Prokofje-
va, Max Regera a dalších autorů. Koncert je pořádán ve spolupráci s farností a občanským 
sdružením sv. barbora.

kŘeSŤAnSkÁ liTURGiCkÁ HUdBA PRvníHo TiSíCileTí 
 ve středu 22. května od 18 hod. přednáší v katolickém domě prof. evžen kindler. 
 Ukázky podobných melodických úryvků v hudbě liturgie latinské, řecko-
byzantské, arménské a slovanské s přesahem k hudbě liturgie etiopské a syrské 
(chaldejské). Charakter tradiční liturgické hudby a jeho odlišnost od liturgické 
hudby pozdější. Prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc., je původním odbor-
ným zaměřením matematik a kybernetik, dnes již emeritní profesor Ostravské 
univerzity. Dlouhodobě se věnuje liturgické hudbě. Jeho hlavní zájem je sou-
středěn jednak na melodické analogie v jednohlasé křesťanské hudbě (latinské, arménské, 
řecké, slovanské) prvního tisíciletí, a jednak na aplikace diskrétní matematiky na systémy 
volného rytmu. 
 Rozhovor s prof. Kindlerem si můžete přečíst v ročence Parrésia. Revue pro východní 
křesťanství (2011) – bližší informace viz http://www.parresia.cz/cz/parresia/aktualni-cislo

CHARiTA ZÁBŘeH HledÁ
Charita Zábřeh hledá novou spolupracovnici/spolupracovníka na pozici: pečo-
vatelka/pečovatel pro oblast terénní služby Mohelnicka a Štítecka. Předpokláda-
ný nástup červen 2013. Uzávěrka příjmu žádostí je do pondělka 13. května 2013. 
bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách naleznete na 
webových stránkách Charity www.charitazabreh.cz v sekci „Nabídka zaměstná-

ní“, případně informace podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby Charity Zá-
břeh, tel: 583 412 587, kl. 35, mobil 736 509 449, e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz.
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Učící se církev BiŘMovÁní – oBŘAd A ÚčinkY 
(1.čt. Sk 1,1-11— KKC 1293-1301; 1302-1305)

 duch svatý – bůh neznámý anebo aspoň zapomí-
naný. 
A biřmování? Tradovalo se takřka výlučně: „Dosta-
nu hezký dárek od kmotra, kmotřičky“. Tak to bývalo 
v minulosti. Dnes se to podstatně změnilo. Církev si 
začala uvědomovat sílu Ducha svatého a jeho působe-
ní zvláště ve svátosti biřmování. Proto byl našimi bis-
kupy vyhlášen „Rok biřmování“ a zpřísněna příprava 
pro kandidáty na přijetí této druhé ze sedmi Kristo-
vých svátostí.
 Biřmování – z lat. confirmatio – posilnění, upevně-
ní. biřmování patří spolu se křtem a eucharistií mezi tři 
zásvětné svátosti katolické církve. Tak jako Duch svatý shromáždil o Letnicích společenství 
Ježíšových učedníků a sestoupil na ně, sestupuje i na každého pokřtěného, když církev prosí 
o dar Ducha svatého. To ho upevňuje a posiluje, aby se stal Ježíšovým svědkem celým svým 
životem.
 biřmování je tedy svátost, která dovršuje křest, a ve které jsme zahrnováni dary Ducha 
svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem božího dítěte a kdo požádá o Ducha 
svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem (smíšenina olivového oleje a balzámo-
vé pryskyřice) dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem boží lásky. Stává se tak plno-
hodnotným a zodpovědným členem katolické církve.
 Než trenér pošle hráče na fotbalové hřiště, položí mu ruku na rameno a udělí mu po-
slední pokyny. Obdobně lze chápat biřmování. Jsou na nás vloženy ruce. Vstupujeme na 
herní plochu života. Skrze Ducha svatého poznáváme, co máme dělat. Vlévá nám své po-
hnutky až po konečky prstů. Poznání nám zaznívá v uších. Vnímáme jeho pomoc. Ne-
chceme zklamat jeho důvěru a chceme pro něho vést hru k vítězství. Stačí jen chtít a na-
slouchat mu.
 A co říká Písmo svaté o svátosti biřmování? Už ve Starém zákoně boží lid čekal na 
to, až bude vylit Duch Páně na očekávaného Mesiáše. Ježíš žil svůj pozemský čas v mi-
mořádném Duchu lásky a dokonalé jednoty s nebeským Otcem. Tento Ježíšův Duch byl 
„Duchem svatým“, kterého Izrael toužebně očekával. byl to tentýž Duch, kterého Ježíš 
přislíbil svým učedníkům, týž Duch, který sestoupil padesát dní po Velikonocích o svát-
ku Letnic na apoštoly. A je to týž svatý Ježíšův Duch, který sestupuje na každého, kdo při-
jme svátost biřmování.
 Už ve Skutcích apoštolů, sepsaných pouhých několik desítek let po Ježíšově smrti, 
můžeme sledovat Petra a Jana na „biřmovací cestě“. Na nové křesťany, kteří zatím byli 
pokřtěni „pouze ve jménu Pána Ježíše“, vkládali ruce, takže jejich srdce bylo naplněno 
Duchem svatým.
 Co se děje při biřmování? Při biřmováni je v duši pokřtěného křesťana vtištěna ne-
smazatelná pečeť, takže svátost biřmování lze přijmout jen jedenkrát. Toto vtisknutí milos-
ti Ducha svatého do duše působí vzrůst křestní milosti. Dar Ducha svatého je moc shůry, 
v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve kte-
ré se stává Kristovým svědkem.
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 Přijmout biřmování znamená uzavřít s bohem „smlouvu“. biřmovanec říká: Ano, vě-
řím v tebe, můj bože, dej mi svého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy ne-
vzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech 
dobrých i zlých.
 A bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě, a dám ti svého Ducha, dám ti sebe sa-
mého. budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. 
budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mne zapo-
mněl, přece budu tady-v dobrém i ve zlém.
 kdo může být biřmován a co se očekává od uchazeče o biřmování? Každý katolický 
křesťan, který přijal svátost křtu a který je ve stavu posvěcující milosti může a má přijmout 
biřmování.
 být ve stavu milosti znamená nedopustit se žádného smrtelného hříchu, protože ten 
odděluje člověka od boha. Usmířit s bohem se člověk může jedině prostřednictvím svátosti 
pokání. Mladý křesťan, který se připravuje na biřmování, se ocitá v jedné z nejdůležitějších 
etap svého života. Proto usiluje, aby uchopil víru srdcem i rozumem; sám ze sebe i společně 
s druhými prosí o Ducha svatého; usmíří se sám se sebou, s lidmi ve svém okolí a s bohem 
ve svátosti smíření (a to i v případě, že se nedopustil žádného smrtelného hříchu), která ho 
přivede blíž k bohu.
 V křesťanském starověku bylo biřmování udíleno také nedospělým dětem ihned při 
křtu, tak jak se to děje dnes ve východních obřadech. V latinské církvi se biřmování udě-
luje, mimo případ nebezpečí života, teprve tehdy, když dítě dospěje k náležitému užívání 
rozumu a po důkladné přípravě. Neboť teprve tehdy začíná u něho boj proti nepřátelům 
spasení.
 kdo může udílet svátost biřmování? Svátost biřmování uděluje za normálních okol-
ností biskup. Je-li třeba, může k tomu biskup pověřit i kněze. V ohrožení smrti může biř-
movat každý kněz.
 Přijď Duchu svatý a naplň naše srdce svými sedmero dary: darem moudrosti, rozumu, 
rady, síly, umění, dětské důvěry v boha (zbožnosti) a bázně boží.  P. Antonín Pospíšil

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 28. dubna: Tatenice 890; Hoštejn 3.600; Lubník 670; Kosov 560 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

koruna - mimořádná změna. MŠE SVATÁ je v sobotu 11.5. posunuta na 18.30 hod.

ZveMe vÁS nA PoUŤ ZA Sv. JAneM nePoMUCkÝM do koSovA
 Poutní mše svatá bude slavena v neděli 12. května v 10 hod. 
 Proto bude v Hoštejně mše svatá v sobotu 11. května v 18.30 hod. s nedělní platností 
(v neděli 12. 5. nebude)  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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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 28. dubna: Červená Voda 2.026, Písařov 640, Jakubovice 584, Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 164 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Senioři v Červené Vodě zvou na pouť k Panně Marii na Turzovku (Slovensko) v úterý 11. 6. 
2013. Odjezd z Červené Vody v 6 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

PRÁCe A odPočinek? HoTovÉ UMění! 
benito Mussolini (*29. 7. 1883; + 28. 4. 1945) byl špatný z toho, že se mu Itá-
lie zdála značně zpohodlnělá. Chtěl, aby všichni věděli, že pro něj siesta (od-
polední odpočinek) neexistuje. Proto si do své pracovny nechal nainstalovat 
lampu, která na stěnu promítala jasný profil jeho busty. Ale ti, kdo šli v římě 
kolem benátského paláce, si při pohledu na něj pomysleli: „Náš vůdce beze 
spánku bdí, a tak my si můžeme klidně dál držet svou siestu.”
Naproti tomu Sir Winston Churchill (30. 11. 1874; + 24. 1. 1965), anglický ministerský 
předseda, si před přijetím rozhodnutí dopřával hezkou chvíli poledního odpočinku. 
A nakonec to byl on, kdo válku vyhrál!
k zamyšlení: Doporučuji, abychom se v den státního svátku (1. 5., 8. 5., ...) zúčastnili mše 
svaté a přiměřeně odpočívali. Máme naději, že „vyhrajeme válku” se spěchem. 

PoZvÁnkA: Zveme Vás na další pokračování cyklu přednášek „Putování s vírou”, v rámci 
Roku víry. Moderátor P. Lubomír Konfederák,CM, kaplan loštický, Vás bude provázet dal-
ším článkem Apoštolského vyznání víry.
Startujeme v sobotu, 4. května 2013, Na Sirkárně (ul. Jevíčská, Loštice) v 16.00 hod. 
 

PoděkovÁní: „Vděčnost je paměť srdce.“ (Jean baptiste Massieu, 1772 – 1846, fran-
couzský neslyšící pedagog). Touto cestou DěKUJEME schole z Lesnice, skupině VKV a 
pěveckému souboru CARMEN, kteří v neděli 21. dubna a v neděli 28. dubna 2013, důstoj-
ně doprovázely bohoslužby v kostele sv. Jiří v Moravičanech. Kéž Vám i Vašim drahým Pán 
žehná!  P. Pavel Kavec, CM

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 28. dubna: Štíty 2.020; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

CeSTA SvěTlA v HoRníCH STUdÉnkÁCH. V neděli 5. května v 15 hod. bude v kos-
tele sv. Linharta v Horních Studénkách pobožnost Cesty světla a svátostné požehnání. 

novÁ kŘíŽovÁ CeSTA. v neděli 12. května bude žehnána nová křížová cesta v pří-
rodě, z Horních Studének na olšanské Hory. 
Sejdeme se ve 13 hod. u kostela v Horních Studénkách a po pobožnosti křížové cesty bude 
v kapli sv. Martina na Olšanských Horách slavena mše svatá.    P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 28. dubna: Mohelnice 4.945; Úsov 1.403; Studená Loučka 256 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Petr Šimara 
*  Ve čtvrtek 9. května v 18.45 hod. (po mši svaté) se na faře koná pravidelné setkání lek-
torů nad Písmem.

Z MoHelniCkÉ FARní kRonikY – Mons. Jan Weinlich 1181-1890,  pokračování
 Spor o velký zvon, Kostelní náměstí a hřbitov. Při ná-
stupu do Mohelnice musel Mons. Jan Weinlich překonávat 
těžkosti, protože měšťanstvo mu nebylo přátelsky nakloněno. 
Příliš mnoho muselo být uvedeno do pořádku, bylo nutno 
bránit farní práva, která si přivlastnila obec - ke hřbitovu, na 
velký zvon a zejména pokud šlo o Kostelní náměstí. Proto-
že na ně dal vysázet lípy, byl žalován pro rušení držby. Tento 
prostor byl vždy (šlo o bývalý hřbitov) považován za majetek 
kostela. Teprve při založení nových pozemkových knih byl 
zapsán jako veřejné prostranství, poněvadž jeden z předchůdců dovolil, aby na něm mohly 
být odstavovány vozy trhovců. Došlo k procesu, který byl uzavřen narovnáním (rozhodnu-
tí mohelnického okresního soudu č.j. 1182 z 20. dubna 1887), že prostranství zůstává ve-
řejným městským náměstím až na dva sáhy široký pás kolem budovy kostela, který zůstává 
majetkem kostela.
 Také užívací právo k velkému zvonu, který nechala obec po požáru r. 1841 přelít a pak 
vybírala poplatek za vyzvánění k pohřbům, bylo uděleno faráři. Městská rada totiž dávala 
zvonit i k protestantským pohřbům, na což si farář stěžoval. Městská rada podala protiža-
lobu, která byla zamítnuta, nato městská rada v rozčilení rozhodla odejmout zvoníkovi do-
posud poskytovaný plat za vyzvánění a věž prodat. Zemský výbor podmínil vyhovění její 
žádosti tím, že jediným možným kupcem smí být farní kostel. Mons. Weinlich odškodnil 
obec darem 443 zl. z vlastního.
 I v otázce hřbitova zůstal vítězem Mons. Weinlich. V předtuše, že založení nového hřbi-
tova je jen otázkou času, založil v roce 1883 hřbitovní fond tím způsobem, že za každý hrob 
mimo řadu a také za takový, kde neměly být pozůstatky mrtvého vykopány, bylo vybíráno 
10 zl. na deset let.
 Monsignor Weinlich udělal mnoho dobrého pro kostel, farní budovu a farnost. Zaslou-
žil by si pamětní desku na fasádě kostela, což nakonec museli uznat i jeho protivníci. (Pozn. 
umístili zde pamětní desku Dr. Mikulovi na protest k vystupování J. Weinlicha proti měs-
tu v prvních letech jeho působení. Tak se stalo, že kdysi nenáviděný byl jmenován čestným 
občanem města Mohelnice. Tak proměnlivé je veřejné mínění, za dob Kristových i dnes. 
Lépe je, předchází-li špatné dobrému, než naopak).
 Monsignor Weinlich se stal 1889 čestným kanovníkem olomoucké metropolitní kapi-
tuly (bez rezidence). Následujícího roku odešel jako probošt do Kroměříže. R. 1893 se stě-
huje znovu do rezidence v Olomouci. byl jmenován generálním vikářem, proboštem u sv. 
Mořice, dómským proboštem a nakonec r. 1904 světícím biskupem. Zemřel o svatvečeru 
(Štědrý den) r. 1905 blaženou smrtí. byl pohřben o svátku apoštola lásky sv. Jana, na olo-
mouckém hřbitově, který sám posvětil, oplakáván celou arcidiecézí.                     Bartoš H
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Sbírky z neděle 28. dubna: Zábřeh 9.160; Jedlí 2.500; Svébohov 1.600; Klášterec 1.210; 
Zvole 2.820; Postřelmůvek 260; Pobučí 380; ze sbírek v Rovensku 15.000 Kč. 
dary: Zvole – na Pakistán 500, na křesťanská média 1.000; Jedlí – na opravy 2.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

Tuto neděli 5. května je sbírka pro křesťany v Pakistánu. 

SvÁTek MATek. Milé maminky! Rádi bychom s Vámi oslavili váš Den 
matek příští neděli 12. května 2013 v 15.00 hod. v kostele sv. barbory. Krás-
nou hudbou Vás potěší Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka. Zazní sklad-
by Jiřího Pavlici, bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše a jiné.  
 Za pořadatele srdečně zve MRC Hnízdo a Orel Zábřeh

24. kvěTnA PŘiJMěTe PoZvÁní nA noC koSTelŮ.
 V Zábřeze bude kostel sv. bartoloměje otevřen od 18 hod. 
až do půlnoci a budete mít příležitost prohlédnout si také in-
teriér opraveného kostela sv. barbory (program uvedeme poz-
ději). 
 NOC KOSTELŮ v kostele sv. bartoloměje začneme obvyk-
lou páteční mší svatou v 18 hod. a po jejím skončení bude ná-
sledovat program, ve kterém nabízíme: ve 20 hod. prohlídku 
interiéru kostela svatého bartoloměje s odborným výkladem 
RNDr. Františka Johna Ph.D., od 21 do 22 hod. můžete využít 
možnosti rozhovoru s knězem, od 21 do 23.30 budou probíhat 
komentované prohlídky, ve 22 hod. zazpívá a zahraje rytmická 
schola, kterou vystřídá až do půlnoci varhanní hudba. 
 Po celý večer a noc bude probíhat prezentace Charity, pro-
hlídky věže a farního muzea a budete moci nahlédnout do ob-
razových materiálů k zábřežské kronice od roku 1994 do dneš-
ka. 
 na www.nockostelu.cz najdete podle krajů nebo diecézí všechny kostely, které jsou 
přihlášeny k noCi koSTelŮ, jejich adresu, historii i podrobný program. 

MiniSTRAnTSkÝ den. Prosím rodiče, aby přihlásili své kluky – ministranty z našich 
farností na ministrantský den, který bude v sobotu 11. května v Arcibiskupském seminá-
ři v Olomouci. Pojedu se všemi zájemci vlakem. Společný sraz na vlakovém nádraží bude 
v 7.15 hod. Kvůli společné jízdence je nutno se předem přihlásit (do 5. května). 
   P. Pawel Zaczyk tel: 736139264, mail: pawelzaczyk@onet.eu

 Farnost Rychnov na Moravě oznamuje zahájení poutní sezony v lesní kapli Panny 
Marie: Od 5. 5. do 3. 11. 2013 budou mše sv. každou neděli vždy ve 14.30 hod. 
Hlavní pouť bude 8. 9. 2013 ve 14.30 hod. (kaple se studánkou se nachází v lese 0,5 km od 
hlavní silnice).                                Srdečně zve P. Pavel Jagoš a farníci


