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10. 2. 2013
Ročník XX., číslo 6
5. neděle v mezidobí
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 Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 138

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

1: Iz 6,1-2a.3-8
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Kor 15,1-11
příště Břízovo č. 503

Ev. Lk 5,1-11

Ježíš řekl Šimonovi:
„Neboj se!
Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi,
nechali všeho a šli za ním.

(Lk 5, 10-11)

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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Tuto neděli 10. února bude mše svatá ve 14.30 hod. v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
		
P. Pawel Zaczyk
11. únor je dnem zasvěceným Panně Marii Lurdské a nejen Církev si tento den připomíná také jako Světový den nemocných (více informací k možnosti získat v tento den plnomocné odpustky najdete ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje a u svých kněží).
Sv. Jan Maria Vianney: Odpustky jsou zlaté klasy, po kterých nyní šlapeme, ale po kterých budeme jednou toužit v době očistcového hladu.
13. února o POPELEČNÍ STŘEDĚ mše sv. v Zábřeze v 9.40
a v 17.30 hod., v Jedlí v 16.00, ve Svébohově v 17.00, ve Zvoli
v 17.00 a v Klášterci v 17.00 hod.
V POSTNÍ DOBĚ budou páteční pobožnosti Křížové cesty
pravidelně v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také v 15 hod.
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství.
Pokud si chcete vzít vedení Křížové cesty na starost, přijďte
do farní kanceláře, nebo zavolejte na č. 731 626 509.
Hana Lexmanová
SOBOTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a zábřežské společenství
Modliteb matek srdečně zvou na jednodenní duchovní
obnovu pro ženy, která proběhne v sobotu 23. 2. 2013 od 9
do 16 hodin na ZUŠ (Farní ulice). Pozvání do Zábřeha přijal duchovní otec Modliteb matek P. Šebestián Smrčina, který bude i naším duchovním průvodcem.
Přihlášky na mailu: svedova.irena@seznam.cz, nebo na telefonu 603 891 571.

		

VALENTÝNSKÁ OSLAVA PRO MANŽELE. Zveme manželské páry
na romantickou večeři a společné promítání filmu „V jednom ohni“,
abychom oslavili dobré časy.
Kdy: v úterý 12. února 2013 od 18 hodin v prostorách Charity Zábřeh.
Info: www.rodinazabreh.webnode.cz, mail: rodinazabreh@gmail.com.
Za Rodinu v akci zve Monika Sikorová.

ZAPOJIT SE DO PRÁCE I DO ŽIVOTA. Charita Zábřeh rozjíždí nový projekt: „Šance zapojit se … do práce i do života“. Je určen lidem s chronickým
duševním onemocněním a klade si za cíl rozvinout jejich schopnosti a zvýšit
šance na následné pracovní uplatnění. Projekt bude realizován od ledna 2013
do června 2015 ve dvou etapách, vždy pro 10 účastníků. Ti si mohou zdarma
vyzkoušet pracovní činnosti v dílnách (práci se dřevem, keramiku, vitráže,
tkaní) získat náhled na své onemocnění v souvislosti s prací, zjistit, jaké jsou reálné možnosti zaměstnání. Projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu a
rozpočtu ČR.
Organizátoři z centra Oáza zatím nabízí volnou kapacitu. Do první etapy je možné hlásit se do 1. března 2013, do II. etapy do 1. listopadu 2013. Pokud máte zájem o více podrobností, kontaktujte Martina Ondráčka tel.: 736 509 464.
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POSTNÍ ALMUŽNA 2013. Popeleční středou 13. února začíná letošní postní doba a s ní i duchovně formační nabídka Charity „Postní almužna“ jako prostředek spojení půstu, modlitby a almužny.
Postem posilujeme svoji vůli, modlitbou si uvědomujeme svoji slabost i to, že sami se změnit nedokážeme a almužnou, když se dělíme
s tím, kdo nemá a potřebuje, se podobáme Kristu.
„Postnička“ je schránka, kam vkládáme to, co postem ušetříme. Není to jenom pokladnička – nemusíme do ní vložit vůbec nic.
Může být ale naším průvodcem postní dobou - připomínkou toho,
že pokud se dokážeme zřeknout něčeho pro nás příjemného (sladkost, káva, cigareta, televize, zábava) prospějeme druhému a zároveň obohatíme sami sebe. Do „postničky“ lze vložit i lístek s konkrétním návrhem komu
pomoci, popř. vyznačit přímo na krabičce doporučení na využití almužny. Pokud nic neoznačíte, Charita Zábřeh se dohodla s kněžími našeho děkanátu, že výtěžek „postniček“
bude určen stipendijnímu fondu.
Z něho bylo ve školním roce 2011/2012 podpořeno celkem 53 dětí, v tomto školním
roce je to zatím 14 dětí. Prostředky jsou využívány na nákup školních pomůcek, jízdné do
škol, na úhradu školního stravování, studijního ubytování, školy v přírodě, letního tábora,
lyžařského kurzu nebo kroužků (pro ty rodiny, které by si to samy nemohly dovolit). Podpořeny byly děti z farností Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Rohle, Mírov, Dubicko, Štíty, Zvole,
Moravičany.
Papírovou schránku „postničku“ si můžete vyzvednout v kostelích na Popeleční středu a
o první postní neděli. V děkanátu Zábřeh budeme „postničky“ odevzdávat v kostelích v Neděli Božího milosrdenství.
Markéta Horáková, tel. 736 510 816

Z dopisu otce arcibiskupa Jana Graubnera:

V Roku Eucharistie jistě často mluvíme o této svátosti a jistě také častěji
prodléváme v přítomnosti svátostného Krista. Dnes mám na srdci tyto věci,
které se týkají Eucharistie, a měli bychom je v tomto roce udělat.
Sjednoťme liturgické postoje aspoň v následujícím: Při přinášení obětních
darů (pokud nejsou spojeny s přímluvami) věřící sedí. Vstanou až na modlitbu nad dary, tedy po tom, co skončí recitace odpovědi na výzvu: Modlete se,
bratři a sestry. (Výjimka je jen při okuřování lidu, kdy mohou zůstat už stát.)
Kde je to aspoň trochu možné, obnovme zpěv schol při každé nedělní mši svaté a svěřme jim zpěv ordinárií a žalmů. Sólo varhaníka považujme jen za náhražku chybějící scholy.
Tu nemusí tvořit jen mládež. Někde zpívají krásně muži nebo ženy, jinde děti nebo jen jedna rodina. Nevidím jako šťastné, když někde zpívá mládež s kytarou, ale vůbec se nezapojí do zpěvů s varhanami. Ať mají všude své místo dětské a mládežnické zpěvy, ale ať mladí
zpívají i s dospělými, ať plní liturgický úkol scholy.
Děkuji Vám za pochopení a snahu prožívat eucharistii hluboce a slavnostně a tak do
krásné bohoslužby zapojovat všechny skupiny věřících.
Váš arcibiskup Jan

Praxi výše uvedených liturgických postojů v našem děkanátu sjednotíme o první neděli postní 17. února.
P. František Eliáš, děkan
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - CO JE MILOST

2.Čt. 1 Kor 15, 1 - 11 KKC 1996 - 2005
Svatý Pavel se v dopise přiznává korintské obci, že je nejmenším mezi apoštoly, takové nedochůdče, že by se neměl ani nazývat apoštolem, poněvadž pronásledoval církev Boží. Přesto
tím apoštolem je a díky Boží milosti hlásá Kristovo evangelium.
„Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já,
nýbrž milost Boží, která byla se mnou.“ (1 Kor 15,10) Pavel vyjádřil základní pravdu nejen o účincích ale i o výsledku svého usilování pro Krista a jeho církev, kterým je dosažení věčné spásy,
spočinutí v blaženém společenství Boha a jeho přátel v nebi.
Za vším stojí milost Boží. I to, že jsme křtem svatým dosáhli
ospravedlnění - očištění od dědičného hříchu. A tak na adresu
našeho života sv. Pavel píše: „Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to
dar Boží! Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit.“ (Ef 2,8-9)
MILOSTÍ rozumíme přízeň, nezaslouženou pomoc. Je to Boží láskyplný dar, jímž nás
Bůh pozvedá k účasti na svém životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Skrze kříž a
vzkříšení Ježíše Krista nám Bůh věnuje veškerou svou lásku a dává se nám v milosti. Milost
je všechno, co nám Bůh dává, aniž bychom si to v nejmenším zasloužili. A tak můžeme se
svatou Terezií z Lieux přiznat: „Všechno je milost.“
	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 i jednat. Milost je nám tedy vlita působením Ducha svatého, je to nadpřirozený dar. Milost Boží POSVĚCUJÍCÍ – křtem se stáváme Božími dětmi a dědici nebeského
království. Tato milost nám dává trvalou náklonnost k dobrému.
Je také milost, která nám pomáhá poznat, chtít a konat všechno, co vede k dobrému, do
nebeského království. Této milosti říkáme MILOST POMÁHAJÍCÍ. Zvláštním způsobem
pak působí milost ve svátostech - je to SVÁTOSTNÁ MILOST, která se stává podle vůle našeho Spasitele místem setkávání se s Bohem. Milost se také projevuje ve zvláštních darech
milosti, kterými jsou obdarováváni jednotliví křesťané. Jsou to tak zvaná CHARISMATA např. dar živé víry, prorokování, mluvení a rozumění cizí řeči, dar slova, dar pronikání do
duše bližního, odhalování stavu duše druhého... Charismata nejsou určena k dobru obdarovaného, ale k dobru druhého, společnosti i církve...
Zvláštní MILOST SVÁTOSTNÁ je přislíbena pro stav manželský, pro stav řeholní, pro
stav duchovní..., aby byli tím, čím mají být podle vůle Boží.
Svobodný Boží podnět k obdarování člověka vyžaduje jeho SVOBODNOU ODPOVĚĎ. Bůh totiž stvořil člověka ke svému obrazu a dal mu se svobodou i schopnost Boha
poznávat a milovat. Přesto se však člověk může proti přízni Boha a proti jeho obdarování
milostí postavit, protože Bůh dal člověku veliký, ale i riskantní dar - svobodnou vůli. Hospodin zasadil v zahradě strom a Adamovi přikázal, aby z něho nejedl. Hospodin člověku něco zakázal. A tak člověk ví, že něco udělat může, ale udělat to nemá a ani nesmí. To
ovšem znamená, že je svobodná bytost. Kdyby nic špatného udělat nemohl, v čem by byla
jeho svoboda a k čemu jeho rozum? Byl by loutkou, což Bůh zřejmě nechtěl.
Svobodná vůle je veliký Boží dar, ale současně i velké životní riziko, zvláště, když člověk
svobodu zneužije, špatně odhadne situaci, špatně zhodnotí co je pro něj dobré, nebo zlé.
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Co nás v tomto pozemském životě musí přednostně zajímat, nám sděluje svatý František Saleský: „Minulost už mne netrápí. Ta náleží Božskému milosrdenství. S budoucností si
zatím nedělám starosti. Ta patří Boží prozřetelnosti. To, co mě zaměstnává a co mě žene kupředu, je dnešek, ten patří Boží milosti a odevzdanosti našeho srdce, naší dobré vůli.“ Ano,
co bylo a co bude, není už tak důležité. Hlavní je, jak svůj život utváříme v této chvíli. Při
tom upřímná modlitba by měla být naší denní náplní a to nejen na kolenou, ve své světnici,
nebo v kostele, ale i cestou městem, vesnicí, při práci i odpočinku. Bude to projev vděčnosti
k Duchu svatému, že nám uděluje Boží milost posvěcující i pomáhající. „Přijď Dárce darů
přemnohých, rač nám srdce světlem i silou naplnit!“
P. Antonín Pospíšil
JARNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus jednodenních výletů, připravuje Spolek Metoděj i na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Na
pátek 15. března zve děti i dospělé na další a opět jinou procházku Prahou. Na programu
bede tentokrát komentovaná prohlídka židovské části Starého Město pražského. Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat ve 20.25 hod. Bližší informace a přihlášky (nejpozději do 5. 3.) na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
POUŤ DO MEDŽUGORJE. Medžugorje je místo, kde již
přes 30 let probíhají denní zjevení Panny Marie. Je to místo
zcela mimořádných milostí. Toto poutní místo navštívilo
již několik miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů
z celého světa. Zatím nejvyšším církevním představitelem,
který Medžugorje navštívil, byl vídeňský kardinál Christoph Schönborn. Při své návštěvě mimo jiné řekl, že už dlouho viděl krásné plody, které Medžugorje přináší, a proto se
rozhodl osobně poznat strom, který tak nádherné ovoce
nese. Během naší pouti se setkáme s jedním z vizionářů,
jedním z medžugorských kněží, navštívíme komunitu pro
léčení narkomanů Cenacolo atd. Program je velmi bohatý.
Termín: 19. 5. – 25. 5. 2013 (Ne – So), odjezd v neděli
19. 5. v 15.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 25. 5. v dopoledních hodinách.
Cena: 2100 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. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze, Jedlí,
Svébohově a Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Červená Voda www.
farnostcervenavoda.cz. Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát P. Radka Maláče (739 245
986; r.malac@seznam.cz)
Cestovní pas již není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy). POČET
MÍST JE OMEZEN.
Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč
MLÁDEŽNÍCI POZOR! Na internetu nám už zase visí nové číslo ZaMlada, ve kterém
mimo jiné najdete informace o skvělých akcích, které se pro Vás chystají :) Můžete si ho
přečíst na internetové adrese: http://rkfzabreh.rps.cz
redakce ZaMlada
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 3.února: Červená Voda 1.810, Písařov 1.149, Jakubovice 574.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 3. února: Mohelnice 3.875; Úsov 692; Studená Loučka 435 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY
Na přelomu 18. a 19. stol. zasáhla do života města opět válka,
tentokrát napoleonská. Roku 1799 mohlo město, po více jak 50
letech opět spatřit ruská vojska. Na 40 tis. vojáků, kteří táhli přes
Olomouc, Uničov, Mohelnici dále do Svitav, přes Čechy a Německo do Švýcarska na pomoc Suvorovovi. Mohelničtí, kteří si ještě
pamatovali na jejich slušné chování z dob slezských válek, je ubytovali a zásobili na další pochod. Horší to bylo s Francouzi, kteří se
po vítězné bitvě u Slavkova v roce 1805, rozjeli po celé Moravě, aby vyždímali z moravských
měst a panství co největší kontribuci. Do Mohelnice přijelo tehdy 18 mužů, kteří vybrali
pod slibem, že město nebude vydrancováno, 2001 zlatých výpalného a dále seno pro koně,
které se jim muselo zavézt až do Olomouce. Přesto však Francouzi dané slovo nedodrželi a
vyplundrovali mlýn a obchody.
I v následujících letech až do roku 1814 viděla Mohelnice rakouská i ruská vojska, která
při průtazích českými zeměmi využívala většinou hlavní obchodní cestu kolem Mohelnice
směrem na Moravskou Třebovou a do Čech.
Cesta vedla z Olomouce do Loštic, přes Líšnici na Studenou Loučku. V lese za Líšnicí
směrem k St. Loučce ji ještě dodnes připomíná kámen - milník, s uvedením vzdálenosti.
Cesta byla za špatného počasí těžce sjízdná, nejednou zde uvízl naložený vůz v bahně.
S rostoucím průmyslem a obecným hospodářským rozmachem na poč. 19. stol. význam obchodní a poštovní cesty ještě vzrůstal. Proto se rakouská vláda již roku 1751 rozhodla postavit novou tzv. císařskou silnici z Olomouce do Hradce Králové a dál ku Praze.
V letech 1784-1789 ji vyměřil inženýr Josef Wussin. Mohelničtí si tehdy vymohli, že cesta
povede přímo městem. Roku 1817 se také zavázali s okolními vesnicemi dodat na její stavbu štěrk z loštického a podolského kamenolomu a že budou vysílat na stavbu robotníky.
Cesta byla dokončena roku 1828. 12. prosince 1833 byla dána do provozu pravidelná dostavníková doprava Olomouc - Praha. Dostavník vyjížděl každé pondělí, středu a sobotu
odpoledne z Olomouce, navečer přijel do Mohelnice, kde byla přípřežní stanice a cestující
zde nocovali. Dvakrát týdně zde jezdila listovní pošta.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 3. února: Štíty 1.790; Cotkytle 950; Horní Studénky 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVÁ CESTA. V neděli 17. února ve 14.30 hod. ve farním kostele ve Štítech pobožnost křížové cesty povede společenství živého růžence
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lošticko

lošticko

lošticko

TIP NA LETOŠNÍ PŮST
Domovnice tluče na dveře jednoho z nájemníků: „Pojďte rychle sem! Vaše žena spadla ve
sklepě na schodech!“ Manžel se polekal a zeptal se: „A spadla, když šla po schodech dolů
nebo nahoru?“ Domovnice: „Dolů.“ Manžel: „Velké štěstí – to už byly láhve prázdné!“
K zamyšlení: Velkým zlem naší doby je převrácený žebříček hodnot: nejprve víno, pak
manželka, nejprve dům, pak rodina, nejprve čisté zuby, až pak čistá slova, nejprve naše vzezření, až pak náš život...Dokud se nerozhodneme poopravit svůj hodnotový žebříček, svět
nikdy nebude fungovat, jak má!
Tip: Zkusme místo hubnutí v rámci letošní postní doby upřímně zkontrolovat svůj hodnotový žebříček.
P. Pavel Kavec,CM
BLAHOPŘÁNÍ.
10. února 2013 se dožívá P. Miroslav Obšivan, CM, administrátor
loštický a moravičanský 40 let života.
I touto cestou Vám, otče Miroslave, vyprošujeme hojnost darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie, zdraví duše i těla do dalších let v nelehké
práci na poli posvěcování duší!
Vděční farníci z Loštic a Moravičan

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 3. února: Tatenice 890; Hoštejn .1.200; Lubník 950; Kosov 530 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
HOŠTEJN – Tuto neděli 10. února od 14 hod. proběhne na sále v Globusu DĚTSKÝ MAŠKARNÍ Karneval. Občerstvení a tombola zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé (skauti, obec,
farnost...)
ADORAČNÍ DEN farnosti Tatenice bude v úterý 12. února. Od 15 hod. bude
vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, v 18.00 hod. mše svatá zakončená svátostným požehnáním.

postřelmovsko postřelmovsko
*
*
*

Na popeleční středu bude mše sv. s udělováním popelce v Lesnici v 16.30, v Postřelmově v 18.00 hodin.
V neděli bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4308
Kč) a v Chromči (minule 3800 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
Adorační den farnosti Lesnice je v pondělí 18. února. Zapište se, prosím, na list v kostele.
P. Vladimír Jahn
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 6. února oslavil své 80. narozeniny bývalý dlouholetý

kostelník pan Mojmír Hajdík z Postřelmova.
Přejeme mu všechno dobré a do dalších roků hlavně hodně Božího požehnání, přímluvu a pomoc Panny Marie, zdraví a spokojenosti.
Členové živého růžence a farníci z Postřelmova
7

Sbírka z neděle 3. února: Zábřeh 8.990; Jedlí 1.600; Svébohov 1.700; Klášterec 890; Zvole 3.370;
Postřelmůvek 1.040; Maletím 1.440 Kč. DARY: Zábřeh – společenství živého růžence na Haiti
500; Jedlí – na opravy 600 + z Drozdova na misie Burundi 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje v měsíci lednu darovali částku 2.110 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

Burundi - KNIHOMOL PROJEKT … aneb o knihách, co dávají lidem křídla….

Motto: „Nikdy to nesmíš vzdát“

Děkujeme za důvěru!!! Kéž bychom mohly i my stejně důvěřovat
místním lidem.
Tentokrát píši já, Eliška, příště napíše Veru…Díky vám se nám podařilo nashromáždit dostatečné množství peněz na přestavbu knihovny. Stále nám však ještě chybí finance potřebné k dokončení celého projektu, ale nevzdáváme
to…a vy s námi snad také ne.
V minulém týdnu jsme s Veru absolvovaly množství randez-vous, jež spočívají v tom,
že se střetnete s člověkem, od něhož něco potřebujete a on vám za to „něco“ nasadí takovou
cenu, že chvíli přemýšlíte, jestli se máte otočit na patě hned nebo až za chvíli. Vyvinuly jsme
k těmto účelům speciální strategii, jež se nazývá „úsměvem vpřed“. Jednak to léčí naše vlastní
pocuchané nervy a jednak to naprosto odzbrojí spolujednajícího, který v tu chvíli snižuje cenu
na polovinu, což je ale stále ještě desetinásobek reálné ceny a hra pokračuje. Docela jsme si to
oblíbily, problém nastává jen tehdy, když se hra neustále opakuje a vtip se ztrácí…Přes víkend
jsme nakoupily naprostou většinu stavebního materiálu nutného pro rekonstrukci a v pondělí
jsme začaly s přestavbou knihovny. Noční hlídač už je na místě, zednický tým taky. Už se nám
svařují rámy na okna a vyrábějí dveře. Po značném žonglování o ceně písku se i ta ocitla v
rámci normy, jen nás to stálo spoustu úsilí a nervů. Bylo by snadné si říci, že to nemá význam,
že na nás chce každý jen vydělat... Dalo nám velkou práci sehnat peníze a chce se nám plakat,
když vidíme, jak by je někdo chtěl zase ukrást. V tom je to tu těžké. Když pak ale střetneme
ve městě přátele, lidi, kterých si velmi vážíme, a kteří si vyposlechnou i všechny naše bolístky,
naráz víme, že nám to za to stojí!!! Přes to všechno…má to význam! Když by všichni všechno
vzdali, nikdy se svět nezmění k lepšímu… Děkujeme za tyto dny…
Eliška a Veronika
NA KONEC SVĚTA S JANEM WELZLEM. Ve čtvrtek 14. února nabídne program festivalu
Welzlování předpremiéru televizního dokumentu zábřežského filmaře Martina Strouhala zachycující putování arktickou Sibiří za nejznámějším zábřežským rodákem. Pořad seznámí s výsledky expedice, která se uskutečnila v srpnu loňského roku, a také s novými poznatky týkajícími se života Eskymo Welzla.
Program podvečera doplní otevření výstavy Strouhalových fotografií a uvedení jeho nové knihy Pragovkou na Haiti, která mj. pojednává o humanitární pomoci plynoucí z Česka do farnosti
Baie De Henne. Pořad začíná v 17 hodin, vstupné je dobrovolné. Zdeněk David
Orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na
výroční schůzi, která se bude konat v neděli 17. února ve
13.30 hod. v Katolickém domě Zábřeh.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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