11. 5. 2014
Ročník XXI., číslo 19
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 žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

ŽALM 23
1: Sk 2,14a.36-41
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Petr 2,20b-25
příště Břízovo č. 503

Ev. Jan 10,1-10

Já jsem dveře.
Kdo vejde skrze mě,
bude zachráněn;
bude moci
vcházet i vycházet
a najde pastvu.

Jan 10,9

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
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Úterý 13. května
Středa 14. května

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Panny Marie Fatimské
Svátek sv. Matěje, apoštola

	VYŠEHOŘÍ – tuto neděli 11. května v 9.00 hod. bude celebrovat poutní mši svatou ke
cti sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
HYNČINA - tuto neděli 11. května v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
P. Ladislav Sovadina
MALETÍN – příští neděli 18. května v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš

OSLAVA DNE MATEK.

Milé maminky, rádi bychom s vámi oslavili váš svátek.
Orel Jednota Zábřeh, Hnízdo a KDU-ČSL vás všechny
srdečně zvou na divadelní představení ochotnického spolku
Václav z Václavova , který si připravil dvě hry od A. P. Čechova – „Námluvy“ a „Medvěd“.
Oslava Dne matek proběhne tuto neděli 11. května od 15 hodin v Katolickém domě.
Připraveno bude i malé občerstvení pro všechny zúčastněné.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. května.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 14. května 2014 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, spolu s pracovnicí, která má na starost energie pro
domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do sítě T Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
		
P. František Eliáš, děkan
POZVÁNKA NA PŘEDÁNÍ NOVÉHO VOZIDLA. Ve středu 14. května ve
14 hodin vás zveme ke Katolickému domu na slavnostní předání nového „sociálního automobilu“ a poděkování všem, bezmála 40 regionálním firmám,
které se na jeho pořízení podílely. Vozidlo bude sloužit středisku Charitní pečovatelské služby k rozvozu obědů. Součástí akce bude také prezentace středisek s ukázkami činností. Těšíme se na společné setkání.
Jana Skalická, propagace, 736 509 431
KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 15. května. Začátek v 19.00 hod.
		
P. Ladislav Sovadina
LPP. V recepci Charity Zábřeh si můžete prohlédnout, případně koupit
materiály o přirozeném plánování rodičovství. Bližší informace o kurzech
symptotermální metody Ligy pár páru najdete na www.lpp.cz nebo lpp.sk.
S dotazy se můžete obrátit i na učitelské páry: Sittovi tel. 583 411 115, Kolčavovi tel. 725 861 449.
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„Katedrála viditelná a neviditelná –
představení nového zpracování historie katedrály sv. Víta“

Letos uplyne 670 let od založení gotické katedrály sv. Víta na
Pražském hradě, která stavebně i liturgicky navazovala na předrománskou rotundu a románskou baziliku. Příběh stavby, která v českých zemích nemá obdoby, vám představí Mgr. Jana MaříkováKubková, Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
Přednášky se můžete zúčastnit v úterý 20. května v 18.00 hod.
v Katolickém domě. Více se o tématu přednášky i o Mgr. Janě Maříkové-Kubkové, Ph.D. můžete dozvědět ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Za Českou křesťanskou akademii Jana A. Nováková

NOC KOSTELŮ - pátek 23. května.

Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou znamením časů, dnů
a let.
(Gn 1,14)
PROGRAM NOCI KOSTELŮ V ZÁBŘEZE:
V 18.00 hod. se ke zvonům kostela sv. Bartoloměje
a sv. Barbory přidají zvony z kaplí zábřežské farnosti.
Od 17.00 do 19.00 si můžete prohlédnout kaple
v Pivoníně, Ráječku, Rovensku, Postřelmůvku, Hněvkově, Nemili, Lupěném, ve Václavově a na Skaličce
V kostele sv. Bartoloměje začneme obvyklou páteční
mší svatou v 18 hod. a po jejím skončení bude následovat program, ve kterém nabízíme:
* ve 20.15 – 21.15 hod. prohlídku interiéru kostela
svatého Bartoloměje s odborným
výkladem RNDr. Františka Johna Ph.D.
* od 21.15 do 22 hod. zpívá a hraje Rytmická schola
* a od 21.15 do 23.00 hod. budou probíhat komentované prohlídky kostela
* po celý večer a noc bude probíhat prezentace Charity (do 22.00)
* a prohlídky věže a farního muzea (do 23.00 hod.)
Od 18.15 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na hudbu starých mistrů v provedení
žáků ZUŠ Zábřeh. Od 19.15 do 23.00 hod. se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek
kostela.

FARNOST SVÉBOHOV.

* Sbor dobrovolných hasičů Svébohov si vás dovoluje pozvat na 27. ročník SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ, který se uskuteční v sobotu 17. května od 14 hod. v kulturním domě.
* V neděli 18. května v 16 hod. vás Kruh přátel hudby Svébohov zve do obecního domu na
koncert KORNGOLD QUARTETA. Korngold Quartet patří mezi přední česká kvarteta
nastupující mladé generace. Vstupné dobrovolné.
POJEĎTE S NÁMI NA TURZOVKU. Pouť se uskuteční 28. června. Cena 350 Kč, odjezdy
budou upřesněny. Hlásit se můžete na tel. 608 311 469.
Helena Pěničková
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PŘEDOBRAZY EUCHARISTIE

(Jan 6,24 - 35; KKC 1333-1336)
Celým Písmem svatým, přímo nebo nepřímo prostupuje myšlenka eucharistie. Jsou to především čtyři věci, které v té či oné formě eucharistii naznačují a jsou jejími předobrazy: chléb, víno, mana
a rozmnožení chlebů.
Středem eucharistie je CHLÉB A VÍNO, které se skrze Kristova
slova a skrze vzývání Ducha Svatého stanou tělem a krví Krista. Církev, věrná příkazu Pána, koná na jeho památku až do jeho slavného
příchodu na zem to, co on vykonal v předvečer svého utrpení: „Vzal
chléb...“, „Vzal kalich vína...“ Tak při obětování vzdáváme díky Stvořiteli za chléb a víno, plod lidské práce, ale ještě před tím „plod země“ a „plod révy“ – dary
Stvořitele.
V úkonu kněze a krále Melchizedecha, který „obětoval chléb a víno“ (Gen 14,18) vidí
církev předobraz své vlastní oběti. Podle Písma, není mše svatá pouze vzpomínka na minulé události – smrt, vzkříšení, nanebevstoupení – ale je i oslavou velkolepých činů, které
pro nás učinil Bůh.
Zázrak ROZMNOŽENÍ CHLEBŮ, při nichž Pán pronesl požehnání, rozlámal chleby
a rozdělil je prostřednictvím svých učedníků aby nasytil zástup, jsou předobrazem tohoto jediného chleba, kterým je Kristova eucharistie. Znamení VODY proměněné ve víno
v Káně už ohlašuje hodinu Ježíšova oslavení. Odkazuje na slavení svatební hostiny v království Otce, kde budou věřící pít nové víno, jež se stalo krví Kristovou.
Kristus řekl svým učedníkům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho
chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ (Jan 6,51)
Jeho řeč vyvolala mezi učedníky rozdělení, tak jako je pohoršilo, když jim Pán oznámil,
že musí trpět a zemřít: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ (Jan 6,60) Eucharistie
a kříž jsou kamenem úrazu. Jde o totéž tajemství, které nepřestává být příležitostí k rozdělení: „I vy chcete odejít?“ (Jan 6,67) Tato Pánova otázka znovu a znovu zaznívá během staletí jako výzva jeho lásky, aby každý poznal, že jen on má „slova věčného života“ a že přijmout ve víře dar jeho eucharistie znamená přijmout ve víře dar jeho samého.
Kristova otázka v záležitosti eucharistie je velmi závažná. Ježíš tehdy vyjádřil jasně důsledky jejího přijetí i nepřijetí: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete
mít v sobě život.“ (Jan 6,53) „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím
v poslední den.“ (Jan 6,54) Svatý farář arský to řekl jednoznačně: „Nepřijímat – to je jako když
někdo zemře žízní hned vedle pramene.“ V eucharistii se sjednocujeme s Bohem tak jako pokrm s tělem.“ (sv. František Sal.) Jak je to úžasné, až nepochopitelné, ale i obšťastňující!
Proč si Ježíš vybral k proměnění v tělo chléb a víno v krev? Můžeme říci, že CHLÉB je
darem nebe a kdo jej „vynalezl“, tomu patří nejvyšší úcta a dík. Je to jídlo nejprostší, prakticky jen mouka a voda, ale jako příloha vhodný ke každému jídlu, sladkému i kyselému
masitému i ovocnému, pro bohaté i chudé, pro děti i starce. Chléb dodává sílu lidskému
tělu. Je to jediný pokrm, který se nám nikdy neznechutí a neomrzí. Je pro všechny – tak,
jako je pro všechny tělo Kristovo v proměněném chlebu. Chlebem (a solí) vítáme i tu nejvzácnější návštěvu. V dobách mého dětství bylo krásným zvykem, dříve než jsme začali bochník chleba krájet a jíst, požehnat jej nožem ve tvaru křížku, někteří třemi křížky.
A když náhodou kousek chleba upadl na zem, ochotně jsme jej zvedli a políbili. Byla to úcta
a vděčnost za Boží dar.
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A VÍNO? Je velký dar Božího stvoření; z připravených vinných hroznů vzniká jedna
z nejstarších tekutin a svou lahodou – s mírou požívaná - ta nejpřitažlivější. A při tom víno
několika kapkami bere do Božího tajemství VODU, která se tak stává účastnou s proměněným vínem Kristovy oběti mše svaté. Vždyť voda je praživlem života a tudíž i prasymbolem
lidstva a všeho živého.
Tři velké dary země: voda, chléb, víno jsou nositeli Božího jednání – v eucharistii.
Jak je to úžasné! Ježíš Kristus skrytý pod svátostnými způsobami chleba a vína je přítomný i v nejvzdálenějším a nejzapadlejším koutku této země. Přítomný, abychom mu
mohli vzdát projev víry, lásky, chvály, díků, smíru a přednést své prosby.
A kolik milostí se takto dostává všem, kteří Ježíše, našeho Pána přijímají, aby jim byl
jistou cestou k věčnému životu a společenství s ním. Kdo toto pochopí a svým životem naplní, nepřestává žasnout nad tímto velkým Božím darem!
P. Antonín Pospíšil

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 4. května: Lubník 1.090, Tatenice 1.730, Hoštejn 1.030, Kosov 510 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
*

K ,,Modlitbě mužů“ se v Tatenici na faře setkáme v neděli 11. května v 18.00 hod.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUŤ K SV. JANU NEPOMUCKÉMU DO KOSOVA.
Poutní mše svatá bude slavena v neděli 18. května v 10.00 hod.
ZMĚNA. V Hoštejně BUDE mše svatá v sobotu 17. května v 18.00 hod, v neděli 18. května
již NEBUDE !!!
P. Jaroslav Přibyl

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S BISKUPEM JOSEFEM HRDLIČKOU.

V pátek 16. května v 18 hod. bude v hoštejnském farním kostele slavena mše svatá, kterou celebruje Mons. Josef Hrdlička. Po jejím skončení požehná otec biskup opravenou faru a prostory nově otevřeného muzea.
Téměř po čtrnácti letech jsme dokončili dílo, o kterém se nám nikdy
ani nesnilo. Generální opravou prošel kostel, zásluhou Obce Hoštejn
i hřbitov a nyní se radujeme z opravené fary, která rovněž prošla generální opravou. V patře fary je vybudováno zázemí pro farnost, či
příležitostné pobyty. V suterénu jsme vybudovali muzeum – „Muzeum naší dědiny“, které má vypovídat o životě farnosti a obce v době
našich předků. V suterénu je také přichystáno případné zázemí pro ministranty, scholu ….
Veškeré práce byly prováděny velice citlivě, aby nedošlo k narušení genia loci v budově 200
roků staré fary. Citlivým a profesionálním způsobem byly odstraněny některé novodobé
zásahy především ve vstupní hale se schodištěm – zrestaurována dekorativní výmalba stropu a točitého pískovcového schodiště, nad kterým je nově zavěšená křížová cesta.
Mše svatá bude sloužena za všechny živé a zesnulé farníky a dobrodince kostela. A že
těch dobrodinců není málo, jsme se mohli přesvědčit při splácení dluhu po neprávem odmítnuté dotaci při opravě kostela. Přijďte s námi slavit a také děkovat za požehnání, kterého
se nám dostalo. Zvláště zveme Vás všechny, kteří jste nám v minulosti nějakým způsobem
pomáhali.
Za hoštejnské farníky Mgr. Luděk Diblík
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky 4. května: Červená Voda 2.250, Písařov 852, Domov důchodců sv. Zdislavy 172, Jakubovice 7483 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 4. května: Mohelnice 6.798; Úsov1.241; Studená Loučka 758 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY – MÍROVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA měla býti ve farním kostele
pořízena již roku 1920. Avšak pro tehdejší všeobecnou drahotu, nemohl býti tento záměr
uskutečněn. Vždyť zhotovení jednoho obrazu mělo stát 1.200 Kč. Proto se muselo počkat,
až vlna válečné drahoty poněkud opadne. Peníze k tomuto účelu vybrané ze sbírek, byly
deponovány v městské spořitelně.
V roce 1925 bylo zřízení a dodání Křížové cesty zadáno firmě Ignác W. Neškudla a syn
v Gábelsdorf-Adler. Jeden obraz v jemném provedení, malován podle Prof. Führicha v rozměrech 75 x 50 cm. Rámy obrazů byly zhotoveny z dubového dřeva, natřeny a pozlaceny.
Zadní strana obrazu má obyčejný nátěr s korkovou vložkou. Rozměry celého obrazu včetně
kříže jsou 140 x 75 cm. Cena za kompletní Křížovou cestu včetně obalu a dodání do Mohelnice je 4.613 Kč. Za zámečnické práce a obnovu svícnů bylo vydáno 195 Kč. Náklady
celkem 4.808 Kč. Zbytek 500 Kč byl se souhlasem dárců převeden do fondu zvonů.
Výnosem JM. arcibiskupa ze dne 24. února 1926 byl k vysvěcení nové Křížové cesty delegován místní farář Msgr. Josef Kubíček. Svěcení se uskutečnilo 28. února 1926, za asistence mohelnických kaplanů Jana Blaschkeho a Josefa Životka. Při této příležitosti byla za
všechny dárce sloužena ranní a hrubá mše svatá.
V postě každý pátek (včetně Velkého pátku) bývá ve farním kostele v sedm hodin večer
a každou postní neděli odpoledne v kostele sv. Stanislava pobožnost Křížové cesty. Účast
na těchto pobožnostech bývá veliká. Kéž by pohled na obrazy Křížové cesty nás všechny
přivedl k rozjímání o hořkém umučení Páně a k lítosti nad svými hříchy. Všem dárcům za
jejich milodary upřímné Pán Bůh zaplať!
(Poznámka: obrazy Křížové cesty jsou dnes umístěny v kapli sv. Kříže farního kostela. Původně byly umístěny jednotlivě na zdech kaplí a hlavní chrámové lodě.)
Bartoš H.

Ohlášky
V sobotu 17. května v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici se před Bohem odevzdají
jeden druhému Lukáš Brotan z Mohelnice a Zuzana Šnévajsová z Libivé.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. května: Štíty 1.890; Cotkytle 540; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V NEDĚLI 18. KVĚTNA VÁS ZVEME NA POUŤ do Horních Studének, mše svaté v 7.30
a 10.30 hod. a svátostné požehnání v 15 hod. a do Cotkytle, kde poutní mše svatá začíná
v 11 hod.
P. Stanislav Suchánek
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lošticko

lošticko

lošticko

Pastýři podle Krista (Jan 10, 1-10)
Arcibiskup Jan jednou zastavil seminaristu a zeptal se: „Co teď vidíš
jako největší hodnotu pro sebe?“ Bez váhání odpověděl: „Kněžství.“
Biskup mu řekl: „Škoda.“ Bohoslovec se velmi divil a tak se mu dostalo vysvětlení: „Na prvním místě by měl být Bůh. Jeho si zvol a postav
v životě na první místo, jemu dej přednost před sebou i před povoláním. Zahleď se do něj a žasni. To otevře ještě víc tvé srdce. A když tě
Bůh opravdu zaujme, přeneseš těžiště svého života na Boha. Když si
ho zamiluješ a budeš chtít to, co chce On, pak uvidíš i své povolání
jako jeho dar. Poznáš, že kněžství sis nevybral ty sám, ale že tě k němu povolal Bůh.“
Prosba: Modleme se v tomto týdnu za kněze, řeholníky, za nová duchovní povolání, aby byl
dostatek dobrých „pastýřů“ do služby Dobrého pastýře!
Loštický misijní tým ve dnech od 17. – 25. května 2014 moderuje lidové misie ve farnosti
Velké Karlovice (děkanát Vsetín). Děkujeme za vaše modlitby!
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

V  neděli 18. května oslaví farníci z Chromče svého patrona sv. Jana Nepomuckého. Poutní mše svatá bude v Chromči v 8.00 hodin. V Postřelmově bude proto mše svatá
v 11.00 hodin.
V neděli 18. května bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově a v Chromči.
Minulou, třetí neděli byly Velikonoce a sbírka na kněžský seminář: Postřelmov 7.125 Kč,
Chromeč 7.000 Kč, Lesnice 3.000 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA JARNÍ KONCERT. Obecní úřad Lesnice a farnost Lesnice vás zvou na
„MÁJOVÝ KONCERT“, který se koná v neděli 25. května ve 14 hod. ve farním kostele sv.
Jakuba v Lesnici. V krásném interiéru lesnického kostela zazní slavné skladby našich i světových autorů, jak současných, tak i starých mistrů. Účinkují: Jana Kurečková, sólistka
operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě – zpěv, Tomáš Vzorek – housle
a zpěv, David Škařupa – trumpeta, Petr Strakoš – varhany. Vstupné dobrovolné.
***
MISIJNÍ DEN DĚTÍ. Termín: sobota 31. 5. 2014, místo: Zlín-Malenovice.
Papežská misijní díla a farnost Zlín-Malenovice vás zvou na Misijní
pouť a Misijní den dětí s mottem: „Nebojte se! Zvěstuji Vám velikou radost,
radost pro všechen lid!“ Připraven je bohatý program, nebude chybět mše
svatá, tradiční Misijní jarmark®, misijní výstava, hraní, tvoření a soutěžení,
losování cen a vyhlášení tomboly. Do slosování o zajímavé ceny budou zařazeny děti i dospělí: a) v převlečení za lidi jiných národností a kultur, b) v
převlečení za cizokrajné zvíře, c) v lidovém kroji, d) rodiny, které přijdou v
co největším počtu členů a připraví si „rodokmen“ zúčastněných na papír
formátu A4. Zveme především mladé rodiny, děti, scholy, ministranty, Misijní klubka a členy i nečleny PMD – prostě Vás všechny! Těšíme se na Vás!
7

Sbírka z neděle 4. května: Zábřeh 10.550; Jedlí 2.200, Svébohov 1.500; Klášterec 2.140;
Zvole 4.420; Maletín 2.220 Kč.
Dary: Zábřeh – na seminář 1.000, růžencové společenství na Haiti 500, na farnost 500,
z Hněvkova na farnost 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci dubnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 2.160 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
DARY NA LERPU. Ze Zábřeha byla dne 4. 5. 2014 odeslána
částka 3.000 Kč. Všem „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

OHLASY
- POSVĚCENÍ KŘÍŽE U ŠUBRTOVY KAPLIČKY.

Dne 1. května v 8.00 hod. v krásné májové ráno jsme se setkali
za hojné účasti farníků u Šubrtovy kaple.
Svátek sv. Josefa, dělníka jsme spolu s panem děkanem Františkem oslavili mší svatou, na jejímž začátku požehnal P. František dřevěný kříž, který vznikl pod patronací bratra Lva. Tento velmi hezky zpracovaný kříž bude v kapli umístěn natrvalo.
Celé setkání u Šubrtovy kaple provázelo „kouzlo matky přírody“, o hudební doprovod se postaral šum stromů a ptačí zpěv.
Skutečně moc pěkná oslava.
Miroslav Krejčí
PAPEŽ FRANTIŠEK K SITUACI NA UKRAJINĚ
„Rád bych vás vyzval, abyste svěřili Panně Marii situaci na Ukrajině, kde neutichá napětí. Situace je vážná. Modlím se spolu s vámi za
ty, kdo v těchto dnech přišli o život, a prosím Pána, aby vlil do srdcí
všech smysl pro usmíření a bratrství,“ řekl papež František po modlitbě Regina coeli v neděli 4. května.
	Římský biskup vyzval také přítomné věřící k modlitbě za lidi,
které zasáhl sesuv půdy v Afghánistánu. V provincii Badachšán
zahynuly v pátek více než 2 tisíce lidí. „Všemohoucí Bože, ty znáš
jméno každého z nich. Přijmi všechny do svého míru a dej přeživším
sílu jít dál, s podporou těch, kdo se zasazují o zmírnění jejich utrpení,“ pomodlil se papež František.

„VŠECHNY MOJE DĚTI“ PODRUHÉ V ZÁBŘEZE.

Vzhledem k tomu, že se dokumentární film Všechny moje děti o Mariánu Kuffovi a jeho
pastoraci mezi Romy na Slovensku těšil velké návštěvnosti a reakce na něj byly od diváků
velmi pozitivní, zařadili jsme tuto neděli 11. května v 17.30 hod. jeho reprízu do kina
v Zábřehu.
Věra Smrčková
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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