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18. 5. 2014
Ročník XXI., číslo 20

5. 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

Já jsem cesta, 
pravda a život. 
Nikdo nepřichází 
k Otci 
než skrze mne. 

Jan 14,6

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
 pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, 
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                           Amen

ŽALM 33   Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství
1: Sk 6,1-7                                                2: 1 Petr 2,4-9                                         Ev. Jan 14,1-12
Ordinárium: břízovo č. 503                  příště Ebenovo č. 504
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Úterý 20. května památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze 
Středa 21. května  sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků 

MAleTín – tuto neděli 18. května v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.  P. František Eliáš

HníZdo, mateřské a rodinné centrum vás zve na své akce:

výchova láskou s Phdr. JiŘinoU PRekoPovoU
 Hnízdo, mateřské a rodinné centrum ve spolupráci s MSKA srdeč-
ně zve na setkání se světově uznávanou psycholožkou - na povídání 
nejen o výchově a partnerských vztazích, ale také o životním stylu za-
loženém na bezvýhradné lásce jako nejvyšší lidské hodnotě.
 Setkání s PhDr. Jiřinou Prekopovou se uskuteční ve čtvrtek 22. 5. 
2014 v Katolickém domě od 16.30 hodin. Vstupné 100 Kč.

V úterý 20. května v 9.30 hod. vás zveme na seminář. Téma - „dluhová problematika“. 
Přednáší Mgr. Monika Hanušová.  Irena Švédová 

vÝSledek PoSTní AlMUŽnY 2014. Modlitba, půst a almužna nás mají především 
obracet ke Kristu. Tyto tři skutky pokání jsou spojeny právě v aktivitě „Postní almužna“, 
kterou jsme v přípravě na Velikonoce mohli využít letos již po šesté. Do papírových krabi-
ček – postniček jsme střádali peníze ušetřené sebezáporem. Po dohodě s kněžími děkaná-
tu budou ušetřené prostředky použity do stipendijního fondu, z něhož jsou hrazeny školní 
pomůcky, jízdné do škol, stravování, školní ubytování, kurzy. Děkuji vám všem, kteří jste 
postní almužnu podpořili svým odříkáním i modlitbou. Děkuji také všem, kteří se zapojili 
do organizace postní almužny - rozdáním, sesbíráním postních krabiček či spočítáním jejich 
obsahů. Děkuji všem kněžím za spolupráci a podporu.  
  Markéta Horáková, pastorační asistentka, 736 510 816

Celkový výtěžek 70.671 kč 
(Cotkytle 1.119; Červená 
Voda 1.884; Dubicko–Třeš-
tina 1.543; Horní Studénky 
1.781; Hoštejn 1.790; Jaku-

bovice 1.042; Jedlí 4.590; Klášterec 1.605; Lesnice + Dlouhomilov 2.130; Loštice 4.310; Lub-
ník 810; Mírov 290; Mohelnice + Úsov + Studená Loučka 7.144; Moravičany 1.665; Písařov 
1.157; Postřelmov 6.797; Rohle 542; Svébohov 1.425; Štíty 2.451; Tatenice 2.300; Vyšehorky 
779; Zábřeh 18.626; Zvole 4.891 Kč).
 

HledÁ Se doBRovolník. Obrátila se na nás 26letá dívka z Postřelmova, upoutaná 
na vozík, s prosbou o vyhledání dobrovolníka, který by byl ochoten věnovat jí svůj čas, byl 
otevřen novým věcem a občas s ní podnikl výlet, procházku, návštěvu koncertu… prostě 
to, co mladí lidé v jejím věku zažívají. Má těžší postižení, takže potřebuje přenášet, pomoct 
s hygienou a toaletou, v noci polohovat. Nejednalo by se o placenou osobní asistenci, ale 
náklady by dle vzájemné dohody hradila. Víc informací poskytne osobně: veronika.vitko-
va11@gmail.com.                Jana Skalická, propagace, 736 509 431
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kATedRÁlA SvATÉHo víTA. na přednášku nazvanou „kated-
rála viditelná a neviditelná - představení nového zpracování his-
torie katedrály sv. víta“ se můžete těšit v úterý 20. května v 18 hod. 
v katolickém domě. 
Více se o tématu přednášky i o přednášející Mgr. Janě Maříkové-Kub-
kové, Ph.D. můžete dozvědět ve vývěsce kostela sv. bartoloměje v Zá-
březe, případně na stránkách ČKA http://cka-zabreh.webnode.cz   
 Za Českou křesťanskou akademii Jana A. Nováková

noC koSTelŮ - pátek 23. května.
 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 Pivo-
níně, Ráječku, Skaličce, Rovensku, Postřelmůvku, Hněv-
kově, Nemili, Lupěném a ve Václavově.
 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 vý-
kladem RNDr. Františka Johna Ph.D., 
*  od 21.15 do 22 hod. zpívá a hraje Rytmická schola, 
*  od 21.15 do 23.00 hod. budou probíhat komentované prohlídky kostela. 
*  Po celý večer až do 22.00 hod. bude probíhat prezentace Charity a do 23.00 hod. budou 
prohlídky věže a farního muzea. 
 do filiálního kostela sv. Barbory jste zváni od 18.15 hod. na hudbu starých mistrů 
v provedení žáků ZUŠ Zábřeh a od 19.15 do 23.00 hod. se můžete zúčastnit komentované 
prohlídky kostela. 

noC koSTelŮ ve FARnoSTi Zvole. 
do kostela neposkvrněného Početí Panny Marie jste zváni od 18.00 hod. na prohlídky 
věže i kostela. od 20.00 hraje a zpívá dubická schola. 

PoZvÁnkA nA vÝJiMečnÝ konCeRT SPS CARMen
 Smíšený pěvecký sbor Carmen ze Zábřeha vystoupí 
v úterý 27. května 2014 v 18 hod. v kostele sv. barbory v Zá-
březe s koncertem, který nese název „Hudební duchovní po-
klady Východu“. Sbor provede vzácné a v našem prostředí 
téměř neznámé pravoslavné duchovní zpěvy ve staroslověn-
ském jazyce. Ve skladbách starých i současných ukrajinských, ruských, gruzínských a slo-
venských autorů se představí také sólisté sboru Carmen: Jarmila Králíková, Ludmila No-
váková, Marie Kašparová, René Kvíčala, Karol Ozorovský a Aleš Peč. Hlavním dirigentem 
večera je Jiří Novák. Koncert slibuje nevšední zážitek. Vstupné je dobrovolné. 
PS: stejný program koncertu v provedení SPS Carmen si vyžádali představení pravoslavné-
ho katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci pro letošní „Noc kostelů“.
                    Za SP S Carmen Jan Bartoš
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JednoTA dUŠe A TělA  Mat 10,26-33, KKC 362-368
 Když bůh svou mocí a z lásky stvořil hmotný svět 
i živé tvorstvo, jako svůj poslední tvůrčí čin stvořil lidi. 
Člověk se nachází ve středu stvoření a zaujímá v něm 
zvláštní místo, protože jeho vztah k bohu je zcela výji-
mečný. 
 Písmo svaté nám to sděluje takto: „Hospodin bůh 
postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával 
a střežil. A Hospodin bůh člověku přikázal: „Z každého 
stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.“ (Gn 2,17) Jakoby 
Hospodin chtěl naznačit, že člověk má hledat svou dokonalost nikoli v poznání, ale ve vztahu, 
hned v dalším verši říká: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomoc, která by byla jeho 
protějškem“. (Gn 2,18). 
 Celým člověkem není tedy pouze muž či pouze žena, ale muž a žena ve vzájemném vztahu. 
 „bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže 
a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)
 Ze stvoření člověka jako muže a ženy můžeme také vyvodit, že oba mají před Hospodi-
nem i sami před sebou stejnou důstojnost. Skutečnost, že člověk je právě jako muž a žena ob-
razem boha, vyjadřuje nějakým způsobem nejen podstatu člověka, ale také vnitřní život boha 
samotného.
 bůh je nekonečně nadřazený nad stvořením, ale přesto se tu ukazuje, že uvnitř boha exis-
tuje vzájemná láska, jakási pokorná otevřenost vůči druhému, a také určitá dobrovolná bez-
brannost, trpělivost a vydanost. Lépe tyto vlastnosti vidíme později na Ježíši, vtěleném bohu.
 Lidská osoba, stvořená k božímu obrazu, je zároveň bytost tělesná i duchová. biblické vy-
právění vyjadřuje tuto skutečnost obraznou řečí, když říká, že „bůh stvořil člověka, prach ze 
země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.“ (Gn 2,7) Celý člověk 
je tedy bohem chtěný.
 V Písmu svatém často označuje výraz DUŠE lidský život nebo celou lidskou osobu. Ozna-
čuje však také to, co je v člověku nejniternější, co má v něm největší cenu, to, v čem je člověk 
obzvláště božím tvorem: „duši“, duchový základ v člověku.
 I TěLO člověka se podílí na důstojnosti „božího obrazu“. Celá lidská osoba je určena stát 
se chrámem Ducha Svatého.
 Jednota duše a těla je tak hluboká, že jen díky duchové duši je tělo, které je složené z hmo-
ty, lidským a živým tělem. Duch a hmota nejsou dvě sloučené přirozenosti, ale jejich spojení 
tvoří jednu jedinou přirozenost.
 Církev učí, že duchová duše je bezprostředně stvořena bohem, není tedy „zplozena“ ro-
diči, a že je NESMRTELNÁ, to znamená, nezaniká při smrti, ve chvíli svého oddělení od těla. 
Znovu se spojí s tělem až ve chvíli konečného vzkříšení na konci času.
 Někdy se rozlišuje duše a duch. Tak svatý Pavel prosí: „Sám bůh ...kéž vás dokonale po-
světí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána 
Ježíše Krista.“ (1 Sol 5,23) Církev učí, že takové rozlišení nezavádí v duši dvojakost. „Duch“ 
znamená, že člověk je už od svého stvoření zaměřen ke svému nadpřirozenému cíli, a že jeho 
duše je schopna být bez vlastní zásluhy pozdvižena ke spojení s bohem v nebeské říši blaha.
 Duchovní tradice církve mluví také o SRDCI, které v biblické řeči označuje onu „HLUbI-
NU bYTÍ bOŽÍHO“, kde se člověk rozhoduje pro boha nebo proti němu. Ježíš nás všechny 
a každého z nás miloval za svého života i ve své agónii, ve stavu svého umírání a vydal se za 
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každého z nás, „protože on mě miloval a za mě se obětoval.“ (Gal 2,20) Miloval nás všechny 
svým lidským srdcem. Proto Ježíšovo božské srdce, pro naše hříchy a k naší spáse probode-
né, „je chápáno jako zvláštní znamení a symbol ...té lásky, jíž božský Vykupitel neustále mi-
luje věčného Otce a všechny lidi bez výjimky.“ (Jan 19, 34) Církev zároveň vždy uznávala, že 
v Ježíšově těle se nám zjevil neviditelný bůh. Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce 
podle srdce svého!  P. Antonín Pospíšil

lošticko    lošticko    lošticko

Ježíš je Cesta... (Jan 14,1-12)
Na vycházce krásnou „májovou učebnicí“ nacházíme obrázky taky 
u cest. Jsou to milníky víry na našich životních cestách. Připomí-
nají nám zázrak z Emauz - Ježíš se k nim přidal na cestě. Jsou to 
modlitby z kamene a dřeva. Jsou znamením spásy a naděje, jsou to 
malá umělecká díla, vytvořená z víry a důvěry v Ježíše, který jde 
s námi po svém velikonočním vzkříšení. Jsou to místa zamyšlení 
a setkání. Na křižovatkách chtějí pocestným připomenout: „Ať se 
jakkoliv rozhodneš, bůh vidí tvé putování a ve všech situacích je 
tvým průvodcem.“ Díky, bože, že je tomu tak!  P. Pavel Kavec, CM

noC koSTelŮ v MoRAvičAneCH 
– pátek 23. května 2014.
 Srdečně Vás zveme na bohatý program Noci kostelů do kostela 
sv. Jiří.
Naše nabídka pro Vás: 
17. 30 – Mše svatá – za zemřelé násilnou smrtí a za mír ve světě
18. 00 – Zahájení – úvodní slovo P. Miroslava obšivana,CM
18. 10 – Přednáška – Chrám sv. Jiří v kolotoči věků
18. 30 – klavírní zamyšlení – Markéta a Magdaléna Adamcovy
18. 50 – Houslový duet – Addams Family violins
19. 20 – Jiřinky – místní schola
20. 00 – 21. 00 – A. M. ÚleT ve věŽi – akustický koncert místní populární kapely pod mo-
ravičanskými zvony při svíčkách
21. 30 – varhanní pohlazení – účinkuje Hana Bednářová
22.01 – Slavnostní zakončení - fanfáry pod zvony – účinkuje Anna čepová
 V kostele budou ke zhlédnutí: betlémy, tematická expozice k Roku rodiny, život moravi-
čanské farnosti ve fotografii a pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení. Těší se na 
Vás pořadatelé!

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. května na Proglas a Tv noe: Lubník 1.460; Tatenice 1.250, Hoštejn 
1.300, Kosov 550 Kč.   
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

v TATeniCi zahájíme 23. 5. noC koSTelŮ v 18 hod. mší svatou, zakončení bude ve 
22.00 hod.                                                     P. Jaroslav Přibyl 
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 11. května na Proglas a Tv noe: Červená Voda 7.521, Písařov 1.854, Do-
mov důchodců sv. Zdislavy 176, Jakubovice 903, Moravský Karlov 220 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Senioři z Červené Vody srdečně zvou na pouť k Panně Marii do Malých Svatoňovic a do 
Broumova, která se uskuteční v úterý 20. 5. 2014. Odjezd ze Zábřeha 6.45, Svébohov 7.00, 
Štíty 7.15, Červena Voda 7.30 hod., cena 200 – 250 Kč, oběd zajištěn. Duchovní doprovod 
P. Radek Maláč.  M. Kubitová tel. 737 869 214.

noC koSTelŮ – PíSAŘov, koSTel RoZeSlÁní APoŠTolŮ
 V pátek 23. května v 19 hod. zahájíme Noc kostelů. Od 19.30 hod. hraje chrámový sbor 
z Rudy nad Moravou, od 20.30 hod. prohlídky kostela. 21.00 – 21.15 historie kostela Roze-
slání apoštolů, 21.15 – 21.45 Popelka Nazaretská. Zakončení Noci kostelů ve 23 hod. 
   Srdečně zvou pořadatelé

postřelmovsko    postřelmovsko

noC koSTelŮ v koSTele Sv. MAToUŠe 
v PoSTŘelMově: Začátek akce ohlásí v 16.55 hod. kos-
telní zvony. Do 20.00 si můžete nejen prohlédnout kostel, ale 
požádat i o odborný výklad, ve stejném čase bude zpřístup-
něna renesanční hrobka zemanů bukůvků z bukůvky.
 Celý večer mohou návštěvníci kostela dávat do připravené schránky své prosby. Svěří-
me je Pánu při závěrečném požehnání. 
 Od 20 hod. koncert zpěváků chrámového sboru – průřez hudebními dějinami od gre-
goriánského chorálu až po hudbu 20. století; 20.45 hudební rytmické vystoupení postřel-
movské Scholy. Ukončení programu Noci kostelů závěrečným svátostným požehnáním ve 
21.50 hod.  Srdečně zvou pořadatelé

noC koSTelŮ v leSniCi. Letos poprvé vás srdečně zveme na Noc kostelů také do 
lesnického farního kostela sv. Jakuba. V pátek 23. 5. od 17.45 až do 22 hodin vás prove-
deme historií kostela (komentované prohlídky v 18 a 20 hod.), nahlédnete do farních 
kronik a prostřednictvím fotek do farního života, zaposloucháte se do tónů nově re-
konstruovaných varhan (21 hod.). Pro děti bude připravený kvíz „Po stopách historie“ 
(v 18 hod.) a v 19 hod. zveme na společné zpívání s lesnickou scholou a VKV (g&d). 
Podrobný program naleznete na stránkách noci kostelů www.nockostelu.cz. Pozvěte 
i své známé a přátele. Těšíme se na vás.  Farníci z Lesnice

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 svě-
tových autorů, jak současných, tak i starých mistrů. 
Účinkují: Jana Kurečková, sólistka operety Národního divadla moravskoslezského v Ostra-
vě – zpěv, Tomáš Vzorek – housle a zpěv, David Škařupa – trumpeta, Petr Strakoš – varha-
ny. Vstupné dobrovolné. 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko
Sbírky z neděle 11. května na Proglas a Tv noe: Mohelnice 5.995; Úsov 1.867; Studená 
Loučka 1.030 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

V úterý 27. května ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky (Josef Kubíček LP 1926)
 Úmrtí Jeho excelence, biskupa dr. karla Wisnara. Olomoucký svě-
tící biskup, děkan metropolitní kapituly olomoucké, předseda spolku 
poutníků do Svaté země, zemřel 15. dubna 1926. R. i. p.
 Narodil se 25. října 1875 ve Freiberku. Po skončení studií byl roku 
1875 vysvěcen na kněze. Roku 1879 byl promován doktorem theologie. 
1881 byl jmenován profesorem dogmatiky na Theologické fakultě v Olomouci. 1901 se stal 
členem olomoucké metropolitní kapituly.
 1904 byl Dr. Wisnar, kardinálem Františkem bauerem vysvěcen na biskupa. V roce 1906 
byl jmenován generálním vikářem. Při každém uvolnění biskupského úřadu v brně nebo Olo-
mouci, se o světícím biskupovi Dr. Wisnarovi mluvilo – vždy marně. (pozn. do úřadu biskupa 
jmenován nebyl)
 Dr. Wisnar byl vysoce vzdělaný kněz, výborný kazatel a profesor. Zbožný a nadšený pro 
svaté pravdy, tolerantní a přátelský ke všem. Dne 7. června 1925 uděloval v Mohelnici sv. biř-
mování.  Bartoš H.

 štítecko    štítecko    štítecko
Sbírky z neděle 11. května na Proglas a Tv noe: Štíty 2.570; Cotkytle 540; Horní Studénky 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

*  Změny v nedělních bohoslužbách: Horní Studénky sobota 24. 5. v 18.30 hod., Štíty 25. 5. 
v 16.00 hod., Cotkytle 25. 5. jako obvykle v 11.00 hod. 
*  Tuto neděli 18. května vás zveme na pouť do Horních Studének, svátostné požehnání 
v 15 hod.  P. Stanislav Suchánek 

* * *
MoRAvSkÝ vRABeC 2014. Ve čtvrtek 8. května 2014 se uskutečnilo 
v Zábřehu oblastní kolo 19. ročníku Moravského vrabce 2014. Z původně 
přihlášených 10 kapel nakonec přijelo a soutěžilo 9 kapel. Odborná po-
rota určila toto pořadí a postup do karvinského finále: 1) KUPODIVU 
brno; 2) VěNEbAND Litomyšl; 3) b.P.T. Zlín; 4) coroši nelahozeves.
Diváckou cenu si po zásluze odvezla kapela MAROD Ostrava. Tradič-
ním, mediálním partnerem byl i letos Český rozhlas Olomouc. Vše se 

konalo za pěkného počasí a v příjemném prostředí zahrady zábřežského Katolického domu. 
Pořadatelem byl již druhým rokem za sebou „Spolek Metoděj Zábřeh“. Vedoucí zábřežského 
„Kaťáku“ Pepa Klimek a jeho tým, připravil pro diváky i muzikanty velice příjemné zázemí. 
 Chtěl bych touto cestou velice poděkovat organizátorům ze „Spolku Metoděj“ a všem, kte-
ří jakýmkoliv způsobem přiložili ruce k dílu, za to, že tuto akci pečlivě připravili a všem pří-
tomným divákům i muzikantům připravili krásné, příjemné a smysluplné prožití svátečního 
dne. Garant a jeden z otců zakladatelů festivalu Moravský vrabec Pavel Aligátor Nenkovský 
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ve FARnoSTeCH SPRAvovAnÝCH Ze ZÁBŘeHA Je SBíRkA nA PRoGlAS 
A Tv noe PŘeloŽenA Z 11. 5. nA neděli 25. 5.2014

Sbírka z neděle 11. května: Zábřeh 8.980; Jedlí 1.800, Svébohov 1.600; Klášterec 1.109; 
Zvole 3.250; Postřelmůvek 540; Vyšehoří 1.075 Kč. 
dary: Zábřeh – z Rovenska na Haiti 1.000 Kč; Zvole – na opravu fasády kostela 3.000; 
Jedlí – na opravy 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

vÝZvA BiSkUPŮ k volBÁM do evRoPSkÉHo PARlAMenTU
 bratři a sestry v Kristu, prosíme Vás o účast ve volbách do Evropského parlamentu, kte-
ré se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. května. I když se někdy zdá, že jsou méně důležité 
než volby vnitrostátní, v mnohém je to naopak. Evropské normy dnes velmi ovlivňují nejen 
ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku, dohromady se jimi řídí půl miliardy 
lidí. Jsou často vnímány jako součást jakési obecné morálky, jejíž dodržování je vyžadová-
no i po jednotlivých státech. To je velká příležitost, ale i riziko, pokud se k těmto pravidlům 
nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme udržet ducha Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, 
aby se o to zasadili mladí lidé, tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny Vás pro-
to prosíme o účast ve volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty 
Evangelia v evropské politice prosazovat a hájit. 
     K tomu Vám společně žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové

PoJeĎTe S nÁMi nA Sv. HoSTÝn. Zveme Vás na tradiční jarní pouť 
na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou připravujeme na 
pátek 30. května. Na zpáteční cestě pak navštívíme Hustopeče nad beč-
vou s farním kostelem Povýšení svatého Kříže – nynějším působištěm bý-
valého zábřežského kaplana Františka Dostála. Přihlášky přijímá a bližší 
informace podává Josef Klimek, tel. 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 
737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.
     Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Již tradičně pořádá Stojanovo gymnázium Velehrad PRÁZdninovoU ŠkolU AnG-
ličTinY. Tentokrát se bude konat v termínu 7. - 12. 7. 2014. Pro všechny účastníky je při-
praven bohatý program zaměřený zejména na procvičování a prohlubování znalostí z ang-
ličtiny. Výuka bude probíhat v malých skupinkách (maximálně 12 osob) rozdělených podle 
jazykové úrovně uchazečů. Předpokládaná cena včetně stravy 3.500 Kč.
během akce bude přítomen kněz.
 Přihlášky a další informace na www.sgv.cz, tel.: 572 571 091, gym-velehrad@sgv.cz
  Mgr. Eva Petruchová, pastorační asistentka, Stojanovo gymnázium, Velehrad
  

Ohlášky
V sobotu 31. května v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí

vstoupí do stavu manželského
Ing. Petr Haltmar z Jedlí a Michaela Šafářová ze Šumperka


