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17. 2. 2013
Ročník XX., číslo 7

1. neděle postní
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

BěHeM postní doBy je každou neděli V 15 Hod. poBož-
nost křížoVé cesty V kostele sV. BarBory V ZáBřeZe

Jestliže 

se přede mnou 

skloníš, 

všechno to bude 

tvoje.

(Lk 4,7)

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet 
dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době 
hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla 
a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 91   Buď se mnou, pane, v mé tísni.
1: Dt 26,4-10                                   2: Řím 10,8-13   Ev. Lk 4,1-13
Ordinárium: Břízovo č. 503            příště  Ebenovo č. 504
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sVátky a paMátky tÝdne
pátek 22. února       svátek stolce sv. petra, apoštola  

V postní doBě budou pobožnosti Křížové cesty podle rozpisu, kte-
rý je ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje.  
Pokud se tuto neděli chcete zúčastnit Křížové cesty v kostele sv. Barbo-
ry, vezměte si, prosím, s sebou kancionál.                                        Red.                                                                                      

orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na výroční schů-
zi, která se koná tuto  neděli 17. února ve 13.30 hod. v Katolickém domě 
Zábřeh.                                                                                Jana Kubíčková 

Maletín. Také tuto neděli můžete putovat do kostela sv. Mikuláše v Maletíně, kde bu-
de ve 14.30 hod. slavena mše svatá.                                                           P. František Eliáš

sVéBoHoV. Senioři se sejdou spolu s otcem kaplanem Pawlem Zaczykem ve středu 20. 
února v 17 hod.
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v pondělí 25. února v 19 hod. v obecním domě  umě-
lecké trio CANTO CORNO E ORGANO. Účinkují Tomáš  Kyral – lesní roh, Radka Kyra- 
lová – mezzosoprán, Věra Trojanová – klavír.                                          Marie Šanovcová 

setkání prVokoMunikantŮ.  Příprava na první svaté přijímání, pro děti z  farnosti 
Zábřeh  bude ve čtvrtek 21. února od 16.30 hod. Sejdeme se na faře.             P. Pawel Zaczyk  

soBotní ducHoVní oBnoVa pro ženy. Mateřské a ro-
dinné centrum Hnízdo a zábřežské společenství Modliteb ma-

tek 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, OFM, který bude i naším duchovním průvod-
cem.               Přihlášky na mailu: svedova.irena@seznam.cz, nebo na telefonu 603 891 571.

Čka připravuje
Letošní rok se nese ve znamení oslav u příležitosti 1150. výročí přícho-
du svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Nejbližší program ČKA 
chce tuto problematiku také připomenout - byť spíše v širších perspekti-
vách. na pátek 1. března (18.00, katolický dům) proto zařazujeme před-
nášku Mgr. Michala Téry, Ph.D. nazvanou christianizace slovanů. 
Středověká Rus navázala rovněž na misii vzešlou z Byzance. K ne zce-
la obvyklým jevům v této tradici náleží jurodivé chování, neboli „bláznění“ pro Krista. 
V přednášce BláZni pro krista – nás s tímto fenoménem jurodivosti v byzantské 
a ruské kultuře seznámí Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. ve středu 20. března (18.00, katolic-
ký dům). 
Kontextualizaci pohledu na působení slovanských věrozvěstů slibuje přednáška Mgr. Wa-
leriana Bugela, dr. s názvem cyrilometodějská tradice jako projekční plátno křesťan-
ských církví plánovaná na úterý 23. dubna (18.00, katolický dům).  
Sledujte aktuálně na: cka-zabreh.webnode.cz                                             Jana Nováková
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pouŤ do sVaté 
ZeMě

V autobusu vypravovaném ze Zá-
břeha, je ještě několik volných míst 
na pouť do SVATÉ ZEMĚ. Odjezd 
je ze Zábřeha z Valové v sobotu 16. 
března, návrat v sobotu 23. března 
2013.  Dopravu na letiště ze Zábře-
ha zdarma zabezpečí CA AWER 
TOUR.  Cena 17.450,- + 50 USD. 
Bližší informace P. František Eliáš, 
přihlášky v zábřežské kanceláři AWER TOUR (u kostela) u paní Lenky Hamplové  č. tel. 
731 626 506.                                                                                                P. František Eliáš

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 mod-
litbu 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 ne-
zapojí 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 
dnes o první neděli postní 17. února.                              P. František Eliáš, děkan  

křesadlo 2012 – ocenění doBroVolnictVí. V sobotu 22. 12. 2012 proběhlo 
v kostele sv. Mořice slavnostní předávání cen Křesadlo. Cena je udělována lidem v Olo-
mouckém kraji,  kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Jejím mot-
tem je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“  Jedním z takových lidí je 
i pan František krmela z Vyšehoří, který byl jedním z osmi oceněných. 
Pan František působí jako dobrovolník v Charitě Zábřeh již od roku 2009. 
Přišel s přáním „být k rukám všem,  kteří to budou potřebovat“. To se mu 
opravdu splnilo. Za dobu jeho působení tj. 3,5 roku odpracoval bezmá-
la 650 dobrovolnických hodin a je k ruce opravdu všem. Nezastupitelnou 
roli má při organizaci Tříkrálové sbírky, kdy pomáhá chystat kolednické 
potřeby, rozvážet a svážet  pokladničky.                                 Jana Skalická
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uČící se církeV  - pokuŠení s odkazem Lk 4, 1-13, KKC 2846 - 2849
Dnešní nadpis POKUŠENÍ, je inspirován Kristovým pokušením, které zažil na hoře 

v blízkosti Jericha, kam se uchýlil, aby se čtyřicetidenním půstem připravoval na své ve-
řejné působení. Tam byl trojím způsobem pokoušen od ďábla. Je ovšem přirozené a jas-
né, že Syn Boží v pokušení obstál a poražený ďábel jej s velkým zklamáním opustil. Toto 
vše nám sděluje úryvek Písma svatého, uvedený v evangeliu Lukášově - viz odkaz.

My máme za úkol zamyslet se nad pokušením, které dopadá na celý Boží lid, který je 
stále stejně jako Ježíš pokoušen zlým duchem – a s prosbou o pomoc se odráží v šesté 
prosbě modlitby Páně - Otčenáš: „A neuveď nás v pokušení“ ( Mt 6,13).

Je třeba říci, že toto znění bývá pro lidi zavádějící. Zajímavý rozhovor v této věci za-
znamenal svého času kardinál Ratzinger v knize „Bůh a svět“. 

Seewaldse se táže, proč by nás měl milující Bůh uvádět v pokušení? Navrhuje, zda 
by nebylo vhodnější, změnit text, jak navrhuje bratr Roger z Taizé, na: „Nenechávej nás 
v pokušeních?“ (Na tuto změnu v Otčenáši naléhal na kardinála Fringse dokonce ně-
mecký kancléř Adenauer...) 

Ale kardinál Ratzinger odpovídá: „Modlící se ví, že ho Bůh nechce vtahovat do ničeho 
špatného. Prosí zde, takříkajíc, o vedení v pokušení. List apoštola Jakuba výslovně říká, 
že Bůh, v němž není ani stín temna, nikoho nesvádí. Ale může nás zkoušet - pomysleme 
na Abraháma -, aby nás učinil zralejšími, aby nás konfrontoval s našimi vlastními hlubi-
nami a aby nás potom zase plně přivedl k sobě... I slovo „pokušení“ má tedy různé rovi-
ny. Bůh nikdy netouží ponoukat nás ke zlému, to je jasné. Ale velmi dobře se může stát, 
že nám pokušení nesmete z cesty, že nám však pomáhá a vede nás skrze zkoušku. My ho 
každopádně prosíme o to, aby nás nenechal upadnout do pokušení, která by nás dovedla 
ke zlu; aby nám neukládal zkoušky, které by byly nad naše síly; aby nedával moc z ruky, 
věděl o naší slabosti, a proto nás chránil, abychom se mu neztratili. Stručněji se to dá 
říci následovně: Prosíme Boha, aby nás nenechal samotné a napospas pokušení. Prosí-
me Ducha svatého, abychom dovedli rozlišovat mezi zkouškou, která dává růst v dobru 
a mezi pokušením, jež vede ke hříchu a smrti, kterým bychom řekli Bohu ne. Abychom 
také dovedli rozlišovat mezi pokušením a s osobním svolením k pokušení. Tato prosba 
nás spojuje s Ježíšem, který přemohl pokušení svou modlitbou a půstem. Vroucně prosí 
o milost bdělosti a vytrvání až do konce.

A tak se nakonec ptá Seewald papeže Benedikta XVI.: „Stručně a jasně: Modlitba zů-
stane tak, jak je?“ A odpověď kardinála?: „Řekl bych, že ano. Není absolutně vylouče-
né použít jiný překlad, který neporuší smysl a jde směrem, jaký navrhuje Roger Schutz 
i jiní, ale přece se mi zdá lepší pokora - nechat text doslovný a v modlitbě pronikat do 
jeho hlubin!“

Ale přiznejme si, že i přes toto odborné vysvětlení v nás stá-
le zůstává určitá nejasnost. Při tom však chceme zůstat věrní 
tomu, co svou šestou prosbou zamýšlel Boží Syn, Ježíš Kristus. 
A čím nebo co a kdo nás pokouší ke zlému? Je to předně tělo, 
které pokouší například k nestřídmosti, nemravnosti, lenosti. 
Svět, to jsou lidé v něm a ostatní, to, co vidíme kolem sebe. Po-
koušejí špatným příkladem, slovem, v médiích (tisk, film, tele-
vize, internet) na prknech divadel, výtvarným uměním i zába-
vou. Ďábel s ostatními zlými duchy pokouší vnukáním zlých 
myšlenek a žádostí. Není ale pokušením, co v sobě cítíme, je 
ale hříchem k pokušení svolit. Nerozhoduje tedy to, co v sobě 
cítíme, ale to, co chceme.  
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Pokušení přemůžeme, když mu hned z počátku rozhodně odpíráme, zlých příležitostí 
se varujeme a modlitbou se bráníme. Pán Ježíš nás vybízí: „Bděte a modlete se, abyste se 
nedostali do pokušení.“ (Mt 26,41)!

Pokušení je zkouškou, nutnou k růstu vnitřního člověka, aby se osvědčila ctnost. Ne-
vejít do hříchu, to zahrnuje rozhodnutí srdce: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce...
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,21. 24) Častěji bychom si měli uvědomit  i 
poznání sv. Augustina: „Ten, kdo není pokoušen, není osvědčován; kdo není osvědčován, 
nepostupuje kupředu.“ Protože jsme každou denní i noční hodinu ohrožováni hříchem 
a tím, že můžeme říct Bohu NE, proto nás chce Ježíš, který sám byl pokoušen a dobře 
ví, že jsme jen slabí lidé, jejichž vlastní síly neobstojí před Zlým, chránit vzpomenutou 
prosbou modlitby Otčenáš. 

Pokušení je jako pekelná jiskra, která padá na naše svatební roucho pro nebe - na mi-
lost posvěcující. Tuto jiskru musíme ihned a zavčas uhasit, aby nás nepoškodila nebo ne-
zničila drahocenné roucho milosti posvěcující, předpokladu k dosažení věčné spásy ve 
společenství se samým Bohem a jeho věrnými.                                     P. Antonín Pospíšil

ČBk ke snaHáM o leGaliZaci použíVání MiFepristonu V Čr 
Členové České biskupské konference se znepokojením sledují obno-
vení snah prosadit, aby byl v České republice registrován a k vyvo-
lávání umělých potratů povolen přípravek mifepriston, známý pod 
označením RU-486. 
I když u nás v posledních letech počet umělých potratů spíše stag-
nuje, z celosvětového hlediska stále patří Česká republika mezi země 
s vysokou potratovostí. Při nesprávné představě o jednoduchém zákroku, který spočívá 
jen v podání tablet, hrozí nebezpečí, že se budou ženy pro potrat rozhodovat ochotněji 
než v jiných případech. Jsme přesvědčeni, že je třeba rodinu podporovat, nikoli přispívat 
k její destrukci rozšiřováním možných způsobů umělých potratů. Žádáme, aby bylo od 
legalizace farmakologického potratu upuštěno. 
V Praze dne 7. února 2013            Mons. Jan Baxant předseda Rady ČBK pro zdravotnictví

Mons. Vojtěch Cikrle předseda Rady ČBK pro bioetiku
p.s. Podpisové archy k petici proti registraci RU-486 má paní Ludmila Sommerová
 

pocHod pro žiVot 2013
XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013.
Pochod pro život začíná ve 12.30 hod. mší svatou v dominikánském 
kostele sv. Jiljí na Husově 8 a pokračuje průvodem centrem Prahy na 
Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen krátkým pro-
gramem. Potratový zákon je v platnosti už 56 let. Zbytečně připraví 
o život 66 dětí denně. Změňme to. Další informace budou postupně doplňovány na ad-
rese Pochodu pro život http://pochodprozivot.cz.

jarní práZdniny na sV. HostÝně
Nabízíme ubytování v poutních domech za nízké ceny!
Přijeďte, těšíme se na Vás!
Informace na tel: 573 381 693 – 4
e-mail: matice@hostyn.cz,  www.hostyn.cz
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červenovodsko     červenovodsko

sbírky z neděle 10. února 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 627, Červená Voda 1.858, 
Písařov 681, Jakubovice 470. dary: Červená Voda 1.000 + černoušek ČV 454, černoušek 
Písařov 97 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Rodiče prvokomunikantů se setkají ve středu 20. února v 18.15 hod. na faře v Červené 
Vodě.

- Ve čtvrtek 21. února v 8.40 hod. bude setkání seniorů na faře v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

sbírky z neděle 10. února: Mohelnice 5.338; Úsov 951; Studená Loučka 207 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                       P. Petr Šimara 
- Ve středu 20. února v 17.45 hod. se na faře koná pravidelné setkání lektorů nad Pís-

mem. 
- V úterý 26. února ve 14 hod. jste zváni na faru k pravidelnému setkání seniorů. Všech-

ny seniory a seniorky zvou                                                    V. Vykydalová a V. Šléšková

lošticko    lošticko    lošticko

GraZie, Benedetto!
Teolog a spisovatel Christoph Schmidt jednou putoval poli, na nichž 
dozrávalo obilí. Cestou potkal sedláka, kráčejícího v žáru slunce bez 
klobouku. Když mu kněz doporučoval, aby se chránil úžehu klobou-
kem, sedlák odtušil: „Jdu-li svými zrajícími poli, nenasazuji si klo-
bouk, člověk přece musí mít úctu před tajemným Božím působením, 
které se tu tiše naplňuje.”
s úctou „smekám” před tajemným Božím působením, které se 
v těchto dnech naplňuje v pontifikátu svatého otce Benedikta XVi.
Na mnoha místech se ve dnech uplynulých mluvilo a  filosofovalo o nečekaném ukon-
čení služby Nejvyššího pastýře církve. 
Dovolím si v těchto chvílích Svatému otci poděkovat za lekci, která je velkým uměním 
života: Odejít ve správný čas. Za papeže se denně modlíme a máme ho rádi! Přejme mu 
zasloužený odpočinek. Jeho zdravotní stav a vysoký věk mu, podle jeho osobního uváže-
ní a sdělení, nedovolují dál nést tíhu úřadu Nejvyššího pastýře Kristovy církve. 
Děkujeme, Svatý otče Benedikte za vše, co jste pro Církev udělal a do dalších dnů prosí-
me o přímluvu za naši víru, ve Vašich modlitbách.                               P. Pavel Kavec, CM

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 10. února: Štíty 1.910; Cotkytle 770; Horní Studénky 1.000  Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                            P. Stanislav Suchánek
křížoVé cesty. Tuto neděli 17. února ve 14.30 hod. ve farním kostele ve Štítech po-
božnost Křížové cesty povede společenství živého růžence. 
V neděli 24. února ve 14.30 hod. povedou ve farním kostele ve Štítech pobožnost Křížo-
vé cesty děti a mládež.  
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farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 10. února: Tatenice  810;  Hoštejn 1.200; Lubník 520; Kosov 1.070  Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                   P. Jaroslav Přibyl 
postní ducHoVní oBnoVa pro Mládež bude v Tatenici na faře od pátku 8. do 
neděle 10. března. Kontakt: fatatenice@ado.cz, nebo na tel. 777 203 415. 

                                                                                                                   P. Jaroslav Přibyl 
* * *

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže zve od 22. do 24. února 
2013 do Kroměříže děvčata od 17 let  na víkendovou  postní du-
cHoVní oBnoVu  
Obnovu povede P. Jan Linhart,  spirituál teologického konviktu. 
S sebou: Bibli, zápisník, osobní věci a především otevřené srdce. 
Přihlášku pošli na adresu: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 
1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 342 749; e-mail: dokromeriz@
gmail.com

postní ducHoVní oBnoVu pro mladé muže od 17 do 35 let 
povede v čase od 22. do 24. února v AKS Olomouc P. Pavel Konzbul, spirituál biskupské-
ho gymnázia v Brně. Další info a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/vir

sestry preMonstrátky Ze sVatéHo kopeČka u oloMouce Vás srdečně 
zvou na volně koncipovaný cyklus duchovních obnov „Pane, nauč nás modlit se“. Post-
ní duchovní obnova na téma: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“ se uskuteční ve dnech  
2.-3. března 2013.  Program začíná v sobotu 9.00 mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie  
a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení v neděli ve 13 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 25. února 2013:  e-mail: info@pre-
monstratky.cz  nebo přímo ze stránek www.premonstratky.cz 
Postní duchovní obnova na téma: „Přijď království Tvé“ se uskuteční ve dnech 16.-17. 
března 2013.

postní ducHoVní oBnoVy V eXerciČníM doMě V kolíně
Postní duchovní obnovu 12. – 16. března vede P. Josef Hladiš SJ a  od 17. do  21. března 
P. Vojtěch Suchý SJ. 
Ubytování v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena pobytu 
včetně stravy je první den 500, za každý další den 400 Kč. Kontaktní adresa: Exerciční 
dům Kolín, Kutnohorská 26, 280 02 KOLÍN,  exericie.kolin@seznam.cz, tel. 731 182 112

ducHoVní oBnoVa V postní doBě V eXerc. doMě na 
sVaté  Hoře. 
Od čtvrtku 7. do  neděle 10. března probíhá duchovní obnova pod 
názvem „Malé exericie pro dospělé křesťanky a křesťany: Jak předejít 
zklamání v církvi“  pod vedení P. Dr. Ondřeje Salveta. Cena 1.2000 Kč.  
Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční 
dům, 261 01 Příbram II – 591, e-mailem ex.dum@svata-hora.cz, nebo 
vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz
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příŠtí neděli 24. Února Bude Ve VŠecH FarnostecH sBírka „Ha-
léř sV. petra“
sbírka z neděle 10. února: Zábřeh 9.690; Jedlí 2.000; Svébohov 1.350; Klášterec 980; Zvo-
le 3.330; Hynčina 260 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať od-
platí Pán.                                                                               P. František Eliáš
naBídka recepce a prodejny BarBorka V postní doBě 
Ovocem našeho postu během přípravy na Velikonoce by měl být duchovní 
růst. V této snaze nám může pomoci třeba i dobrá knížka. Z našeho sortimen-
tu můžeme doporučit modlitby Křížové cesty, postní i velikonoční zamyšlení, 
příběhy pro potěchu duše jak pro dospělé, tak i pro děti.
Nabízíme vám také množství kvalitních svíček (délka hoření 2-6 dnů), růz-
ných druhů krytů na svíčky i velmi oblíbených speciálních zapalovačů s pro-
dlouženou zapalovací trubičkou. V prodejně zakoupíte i drobné dárky vytvořené našimi kli-
enty ze středisek Oáza, Okýnko, Domovinka a zaměstnanci sociální firmy REPARTO. Zakou-
pením těchto výrobků podporujete jejich další činnost. 
Chceme zároveň poděkovat všem, kteří na recepci nosí námi žádaný materiál (vosky, bavln-
ky,…). Recepce Charity Zábřeh je otevřena v pracovní dny 7.00 – 16.30 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu!                                                                             pracovníci recepce

katolickÝ dŮM
*  Šíleně sMutná princeZna. Mateřské a rodinné centrum 
Hnízdo zve děti, rodiče i prarodiče na hudební pohádku „Šíle-
ně smutná princezna“ v podání 1. dívčího skautského oddílu ze 
Šumperka. divadlo potěší návštěvníky všeho věku v neděli 24. 
února od 14 hod. v katolickém domě. 
*  jarní putoVání s MetodějeM. Po příznivých ohlasech na 
prázdninový cyklus jednodenních výletů, připravuje Spolek Metoděj 
zajímavou nabídku  i na jarní prázdniny. 
V pátek 15. března zve děti i dospělé na další a opět jinou procházku Prahou. Na programu 
tentokrát bude komentovaná prohlídka židovské části Starého Město pražského. 
Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat ve 20.25 hod. Bližší informace a přihláš-
ky (nejpozději do 5. 3.) na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.
*  oBcHodoVání s lidMi a noVodoBé otroctVí. Otroctví a obchod s lidmi jsou 
přece věcí dávné minulosti. Nebo snad ne? Na tuto otázku se ve středu 27. února v Katolic-
kém domě pokusí odpovědět Mgr. et Mgr. Klára Marie Stráníková, ThLic. Tato řádová sestra 
z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže se dlouhodobě věnuje problematice dívek nuce-
ných k prostituci a spolupracuje s komunitami, které poskytují pomoc dívkám zachráněným 
z ulice. Začátek přednášky v 18 hodin, vstup volný.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

kristÝn služeBník s.r.o. Ve středu 6. března 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


