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25. 5. 2014
Ročník XXI., číslo 21

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

„A já budu prosit Otce, 

a dá vám jiného Přímluvce, 

aby s vámi zůstal navždy: 

Ducha pravdy. 

Svět ho nemůže přijmout, 

protože ho nevidí a nezná. 

Vy ho znáte, neboť přebývá 

u vás a bude ve vás.“
Jan 14,16

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   Jásejte Bohu, všechny země! 
1: Sk 8,5-8.14-17                                     2: 1 Petr 3,15-18                                  Ev. Jan 14,15-21
Ordinárium: Ebenovo č. 504                příště latinské č. 509
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
neděle 25. května   den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany
Pronásledování lidí věřících v Krista se spíše stupňuje. U příležitosti Dne 
modliteb za pronásledované křesťany o tom píše Křesťanská mezinárod-
ní solidarita (CSI), která se tematice dlouhodobě věnuje: „V celosvěto-
vém měřítku tvoří křesťané 80 procent všech pronásledovaných pro ná-
boženské přesvědčení. V současné době je každý desátý křesťan kvůli své 
víře v Ježíše Krista obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě 
smrti. Ve světovém měřítku se jedná až o 200 milionů křesťanů. Ročně je 
zabito více než 100 tisíc křesťanů.“ 
Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, 
posiluj je a dej jim vědomí, že se podílejí na oběti tvého Syna, která přináší spásu.
Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, abys je zbavil slepoty, nelásky a nevěry a dal jim po-
znat sám sebe.
Pondělí 26. května  památka sv. Filipa Neriho, kněze
Úterý  27. května sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Čtvrtek 29. května  SlAvnoST nAneBevSToUPení PÁně (začíná devítidenní pří-

prava na slavnost SeSlÁní dUCHA SvATÉHo). 
 Mše svaté v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod.; Jedlí v 17.00 a ve Svébo-

hově v 18 hod. (ve Zvoli vigilie 28. 5. v 18 hod.)
Pátek 30. května  památka sv. Zdislavy 
Sobota 31. května  svátek Navštívení Panny Marie 
Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, svatou Alžbětou. Na jeho 
zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který jej poprvé slavil r. 1386 jako 
prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené církve

* * *
Tuto neděli 25. května v 15 hod. slavíme mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
      P. Ladislav Sovadina 
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 Zábřeze s kon-
certem, který nese název „Hudební duchovní poklady Výcho-
du“. Sbor provede vzácné a v našem prostředí téměř neznámé 
pravoslavné duchovní zpěvy ve staroslověnském jazyce. Ve 

skladbách starých i současných ukrajinských, ruských, gruzínských a slovenských autorů 
se představí také sólisté sboru Carmen: Jarmila Králíková, Ludmila Nováková, Marie Kaš-
parová, René Kvíčala, Karol Ozorovský a Aleš Peč. Hlavním dirigentem večera je Jiří No-
vák. 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 SPS Carmen Jan Bartoš

MÁJovÁ pobožnost, kterou povede společenství „modlitby mužů“ bude v úterý 27. květ-
na výjimečně v kostele sv. Bartoloměje, a začínat bude také výjimečně v 17.30 hod. red.
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SeTkÁní S PRvokoMUnikAnTY A JeJiCH Rodiči. S dětmi, které se letos připra-
vují k prvnímu svatému přijímání a s jejich rodiči se naposledy před prvním svatým přijí-
máním sejdu ve čtvrtek 29. května v 17.30 hod. na mši svaté a v 18.30 hod. v budově Cha-
rity Zábřeh.  Na setkání se těší P. Ladislav Sovadina 

ZAkončení MÁJovÉHo MěSíCe PoUTí k ŠUBRTově kAPli. 
 V sobotu 31. května v 8.00 hod. se na zakončení měsíce, který je zasvěcený 
Panně Marii sejdeme k poutní mši svaté u Šubrtovy kaple.   P. František Eliáš

kAToliCkÝ dŮM
v  Nejenom seniory zveme na „Zábavné odpoledne“ s hudbou a tancem, které se usku-
teční v úterý 27. května. Známé melodie zahraje populární skupina ALbATROS ze Šum-
perka. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v 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

JAk SRPÁvně MAniPUlovAT S MiMinkeM. 
 Kurz manipulace s kojenci pořádá HNÍZDO Mateřské a rodin-
né centrum Zábřeh, o. s. v úterý 10. června 2014 od 14.00 do 19.00 
hod. Cena 800 Kč (Pozor! Těhotným na kurzovné přispívá ZP!) 
 Délka kurzu: pět hodin s praktickým nácvikem pod vedením 
Mgr. Ivy bolehovské, odborně školené lektorky KENY – centra Evy 
Keidroňové. Hlásit se můžete na tel. 736 179 439 nebo na email: 
ahoj@hnizdozabreh.cz do 27. května, záloha 500 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

MAleTín. V neděli 1. června v 15.00 hod. bude slavena mše 
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. Po mši svaté požeh-
nám do nadcházející motoristické sezóny motorky, případně 
jiná vozidla.               P. František Eliáš 
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SvěCení A ŽeHnÁní    Marek 9,1-9, KKC 1078, 1671-1678
Na počátku dějin lidstva bůh žehná živým bytostem, zvláště muži a ženě. 
Smlouva s Noem a se všemi živými bytostmi obnovuje toto požehnání, 
navzdory hříchu člověka. 
Počínaje Abrahámem proniká božské požehnání do lidských dějin, které 
směřovaly ke smrti, aby v nich podnítilo obrat k životu a k jeho zdroji. Ví-
rou „otce věřících“, který dostává požehnání, začínají dějiny spásy.
 Svěcení nebo žehnání? Často v tom nemáme jasno a slovně to zamě-
ňujeme. Jedná se o dva výrazy – tedy o dva různé úkony. V praxi to vypadá 
tak, že jdeme s růžencem, náušnicemi, křížkem či medailonkem ke knězi 
a prosíme jej, aby nám tu nebo onu věc posvětil. A to právě není správně. 
(Dříve se skutečně při těchto příležitostech používalo výrazu „svěcení“). 
 ŽeHnÁní (neboli benedikce) je náboženský obřad, kterým se určité věci slavnostně 
vyprošuje boží požehnání k její prospěšnosti lidem. Prvotním významem žehnání je chvála 
a oslava boha, který uděluje své požehnání věřícím různým způsobem, ať už jde o dary du-
chovní, hmotné, přímo bohem stvořené, nebo člověkem zhotovené. (kniha benedikcional). 
 Žehnání je úkon složený ze slov a gest, obsahuje přání dobra nebo modlitbu o duchovní 
a tělesné dobro. V katolické církvi se žehnání řadí ke svátostinám. Při žehnání věcí se vy-
prošuje duchovní dobro těm, kdo je budou užívat. 
 SvěCení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo ně-
čeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Je to v křesťanství úkon, jímž se oso-
ba nebo věc uvádí do zvláštního vztahu k bohu, vyjímá se z běžných životních úkonů a ur-
čuje se k posvátné činnosti. Může jít o svátostné svěcení biskupů, kněží, jáhnů. 
 V případě svěcení věcí (kostela, oltáře, kalicha) se používá obvykle křižma, smíšeniny 
olivového oleje a balzámu, které světí biskup na Zelený čtvrtek. 
 Také je třeba poznamenat, že posvěcení vykonává biskup (pouze když to vyžadují cel-
kem mimořádné okolnosti, může tento úkon svěřit osobně zplnomocněnému knězi) na 
rozdíl od požehnání, které může vykonat každý kněz.
 Kromě obřadů žehnání a svěcení, svátostí a svátostin musíme vzpomenout i různé 
projevy zbožnosti věřících. Náboženské cítění křesťanského lidu se projevovalo v kaž-
dé době v různých druzích lidových pobožností, které obklopují svátostný život církve 
(uctívání ostatků, návštěvy svatyň, poutě, procesí, křížové cesty, náboženské tance, rů-
ženec, medailky....) Tyto projevy jsou prodloužením liturgického života církve, ale nena-
hrazují jej. Konání pobožností je podřízeno péči a úsudku biskupů a všeobecným církev-
ním předpisům. Je třeba pastorační moudrosti při podporování LIDOVÉ ZbOŽNOSTI, 
aby se rozvíjela, podle potřeby očišťovala, aby se usměrňovalo náboženské cítění, které je 
základem takových pobožností, a aby se prohlubovalo poznání Kristova tajemství zvláště 
pomocí Písma svatého. 
 Mezi úkony žehnání patří také KNěŽSKÉ POŽEHNÁNÍ. Svatý Otec Pius XII. pronesl 
k jednomu mladému knězi velmi obsáhlou a naléhavou výzvu. „Milý synu, já ti pravím, po-
zdvihne-li se jenom jediná kněžská ruka - a když pak i žehná do vzduchu - že touto silou 
se démoni řítí do propasti... Kněží musí více žehnat, aby bylo lidstvo osvobozeno od Zlé-
ho.... Všude tam, kde kněz žije podle Srdce Ježíšova, tam nese poselství o moci a síle kněž-
ského požehnání... Kněžstvo si není vědomo, jaké moci jest nositelem... Tak jako nemohu 
vylíčit velikost Neposkvrněné, tak také nemohu vylíčit vliv kněžského požehnání... Kdyby 
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bylo ve vzduchu přítomno kněžské požehnání, nepadalo by na lidi, na budovy, na měs-
ta tolik bomb... Proti moci násilí a vlivu Zlého - kněžské požehnání!“ Tato slova svatého 
a moudrého papeže patří v prvé řadě nám kněžím a pak věřícím, aby si požehnání kněze 
vážili, o něj prosili a byli vděčni bohu a jeho Synu, Ježíši Kristu za to, že takovou moc dal 
svým nepatrným služebníkům.    P. Antonín Pospíšil

PodHÁJSkA - PRo fARníkY
 Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. si Vás dovoluje sr-
dečně pozvat na podzimní relaxační pobyt v termálních lázních 
Podhájska. 
 Termální voda v Podhájské je slaná a silně mineralizovaná, svým unikátním složením 
a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Vzhledem k vy-
sokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský organizmus 
(onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemoci dýchacích cest, kožní a cévní onemoc-
nění, regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži). Pobyt se uskuteční v termí-
nu 11. - 16. 11. 2014. Cena 6.600 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a perma-
nentní vstupenku na termální koupaliště. Součástí programu bude každodenní mše svatá 
sloužená P. Františkem Eliášem, případně další duchovní program.
Prosíme, aby se vážní zájemci o pobyt již nyní přihlašovali v CA AWER TOUR, Farní 1, 
Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506. Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

lošticko    lošticko    lošticko

květen - měsíc zasvěcený Panně Marii
 Mladí lidé očekávají šťastný život ve společenství vlastní rodiny. Jejich 
přání nejsou vždy v souladu se skutečností. Život v manželství a v rodině 
je dnes z mnoha důvodů skutečně těžký. A mezi generacemi se najednou 
vynoří otázka: „Proč?“
 Maria žila taky ve své rodině. Když dvanáctiletý Ježíš zůstal v jeruza-
lémském chrámě, taky zazněla otázka: „Proč?“ (Když ho rodiče spatřili, 
užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já 
jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste 
nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“).
 A následuje věta, která stojí mezi všemi generacemi rodičů a dětí: „Ale oni jeho slovu 
nerozuměli.“ (Lk 2,50)
 U obrazu Matky boží v jednom kostele je i tato modlitba:
„Matko Ježíšova, ty mi rozumíš. Vždyť ty znáš starost a strach o dítě. Ty víš, jak to bolí, 
když najednou cítíme, že naše vlastní dítě se nám odcizuje. Pomoz mi v mé bolesti, abych 
nezatrpkla, ale vždy a navždy jsem byla dobrou matkou.
Pomoz, abych i já všechno uchovávala v srdci. Pros za mé dítě, jehož cestám nerozumím. 
Prosím, aby se pouto mezi námi neroztrhlo. Amen.“
 

Misionáři z Loštic ve dnech 1. – 8. června 2014 moderují Lidové misie ve farnosti Koryčany 
(děkanát Kroměříž). Prosíme o modlitby za dary Ducha svatého pro celou farnost. 
                                           P. Pavel Kavec, CM
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 18. května: Červená Voda 1.554, Písařov 755, Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 106, Jakubovice 414 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč
*  ve čtvrtek 29. května o slavnosti nanebevstoupení Páně budou mše svaté v tyto časy: 
Červená Voda 8.00 (po mši setkání seniorů na faře), Jakubovice 16.00, Písařov 17.00 hod.
* v neděli 1. června bude mše svaté sloužit P. ladislav Sovadina, kaplan ze Zábřehu, 
a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání (v Jakubovicích v 7.30, v Červené 
Vodě v 9.00 a v Písařově v 10.30 hod.).  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

*  v neděli 1. června bude mimořádná sbírka na opravy kostela v lesnici (minule 2.511 
Kč), v Chromči (minule 2.150 Kč) a v Sudkově (minule 820 Kč) . 
*  Při sbírce na křesťanská média se v neděli 11. května vybralo: v Postřelmově 6.232, 
v Chromči 4.600, v Sudkově 730, v Lesnici 1.365 a v Dlouhomilově 519 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
*  Slavnost nanebevstoupení Páně oslavíme v lesnici ve středu 28. května v 18.00 ho-
din, v Chromči ve čtvrtek 29. května v 17.00 hodin, v Postřelmově ve čtvrtek 29. května 
v 18.30 hodin. 
 Také pamatujme na devítidenní modlitbu k Duchu Svatému.  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.

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 18. května: Mohelnice 6.559; Úsov 949; Studená Loučka 455 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

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

Z Mohelnické farní kroniky - založení parku na kostelním náměstí
 bývalý starý hřbitov, který se dříve rozkládal kolem celého (farního) kostela, byl po 
svém zrušení až do roku 1914 osázen dvěma ořechy a třemi starými akáty. Jinak sloužil dě-
tem jako hřiště a při výročních trzích jako parkoviště pro auta, povozy a pro koně.
 Při stavbě nové spojovací cesty mezi Mlýnskou ulicí a Kostelním náměstím byla sem na-
vozena velká hromada hlíny. Na jaře roku 1926 byla tato hromada hlíny rozvezena po celém 
náměstí a urovnána. Kamením a drátěným plotem bylo celé náměstí rozděleno na dvě části. 
Cesta kolem kostela a před domy zůstala volná pro dopravu. Ohraničené plochy byly osety 
travou. Tři velké záhony byly osázeny květinami a po obou stranách drátěného plotu byla vsa-
zena dvířka.Všechny práce spojené s osetím trávou a osázením květinami provedl k všeobec-
né spokojenosti městský zahradník pan Handel. Práce spojené se založením parku řídil míst-
ní okrašlovací spolek. Avšak hlavní zásluha na vytvoření parkové úpravy náleží jedině panu 
starostovi Rudolfu Köhlerovi. Vřelý dík! Nová úprava je okrasou farního kostela a města.
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farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 18. května: Lubník 810; Tatenice 820, Hoštejn 650 (pátek 4.500), Kosov 
1.480 (dar 1.000 Kč). Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

*  Biřmovanci se setkají v pátek 30. května v 19.00 hod. v Hoštejně na faře.

*  dětský den v Hoštejně proběhne v neděli 1. června. Ve 14.00 bude slavnostně otevře-
no dětské hřiště a po něm bude program pro děti pokračovat na hřišti, v případě špatného 
počasí v sále na Globuse.   P. Jaroslav Přibyl

PoděkovÁní. S radostí a 
vděčností děkujeme Vám všem, 
kteří jste připutovali do Hoš-
tejna na slavnost požehnání 
fary. Děkujeme také za všechna 
krásná slova a příznivé ohlasy. 
Přes všechny organizační sta-
rosti jsem po celý čas vnímal 
radostnou atmosféru a při mši 
svaté také hloubku a důstojnost 
prožívané slavnosti. To vše bylo 
umocněno při závěrečném zpě-
vu Te Deum, které „burácelo“ hoštejnským kostelíkem a demonstrovalo oslavu boha a také 
veliké poděkování za všechno požehnání, kterého se nám dostalo. Apoštolská promluva 
otce arcibiskupa i jeho slova týkající se naší farnosti a obce jsou pro nás velkým povzbuze-
ním a závazkem. Jsme moc rádi, že od nynějška bude otec arcibiskup (při cestách vlakem) 
vnímat při pohledu na kostel sv. Anny nejenom boží přítomnost a hranice své arcidiecéze, 
ale také farnost a obec, která ho s láskou přijala a je mu za jeho návštěvu, pronesená slova a 
službu vděčná.  Za hoštejnské Mgr. Luděk Diblík

Omlouvám se všem, kteří se na základě předchozích zpráv ohledně žehnání fary v Hoštejně 
těšili na setkání s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, které se neuskutečnilo.  Informace o 
jeho neúčasti (ze zdravotních důvodů), i to, že za sebe vyjednal účast otce arcibiskupa do-
razila až v průběhu samotného týdne, což  nám již neumožnilo tuto změnu předem ozná-
mit. Děkuji tedy za pochopení a přijetí této skutečnosti i jako výzvy: Více se za dar zdraví 
pro naše biskupy modleme!!!
A snad jenom závěrem, jak praví Písmo: „Co Pán bůh činí, dobře činí.“ Jsme moc vděční 
za vzácnou návštěvu otce arcibiskupa. Hoštejnskou farnost navštívil arcibiskup po 117 le-
tech.    P. Jaroslav Přibyl

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 18. května: Štíty 2.080; Cotkytle 1.940; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

MÁJovÁ PoBoŽnoST nA olŠAnSkÝCH HoRÁCH se koná tuto neděli 25. května 
ve 14.30 hod. v kapli sv. Martina.                             Zvou farníci z Olšan 
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TUTo neděli 25. 5. Je ve fARnoSTeCH 
SPRAvovAnÝCH Ze ZÁBŘeHA SBíRkA 
nA PRoGlAS A Tv noe.

Sbírka z neděle 18. května: Zábřeh 9.140; Jedlí 1.700, Svébo-
hov 1.300; Klášterec 1.610; Zvole 4.940 Kč. 
dary: Zvole – na opravu fasády 2.000; Svébohov – dar na 
opravu přístupového schodiště 6.000 Kč. Všem štědrým dár-
cům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
dary na lepru: ze Zábřeha byla dne 18. 5. 2014 odeslána část-
ka 3.500 Kč. 
Všem dárcům „Zaplať Pán bůh“.    Marie Zíková

„Tak i vy, když učiníte všechno...řekněte: Jsme jenom služební-
ci. Učinili jsme, co jsme byli povinni učinit.“               Lk 17,10
všichni rádi přicházíme do krásně vyzdobeného a čisté-
ho chrámu sv. Bartoloměje. není to samo sebou, skrývá se 
za tím práce ochotných rukou. kdo se chce stát „služeb-
níkem“ a přiložit ruku k dílu, může vždy v pátek po ranní 
mši svaté.  chrám sv. Bartoloměje

AniMÁToŘi vÁS ZvoU nA AkCe:
volejbalový turnaj
 Všichni mladí amatérští volejbalisté a jim podobní sportovci jsou zváni na přátelský 
turnaj, který se uskuteční 7. 6. 2014 v Zábřeze v tělocvičně „na dvojce“ od devíti hodin. 
Startovné na hráče bude 40 Kč, s sebou by bylo dobré vzít si sportovní oblečení, zvláště sá-
lovou obuv, a něco k jídlu a pití. 
 Pozor: týmy přihlašujte nejpozději do 5. 6. 2014 na email mladez.zabreh@gmail.com. 
Akce se koná pod záštitou o. s. Sarkander. Těší se na vás animátoři ze Zábřeha!

Pouť k Marii Goretti
 buďte součástí rodící se tradice! Třetí ročník putování ze 
Zábřeha do Hoštejna za sv. Marií Goretti startuje 21. 6. 2014 
v 8.00 v Zábřeze na vlakovém nádraží. 
 Cestou se zastavíme v Pobučí na adoraci. V Hoštejně je 
v plánu mše svatá v 15.00 s otcem Petrem Káňou. 
 Pro ty z vás, kteří se do 14. 6. přihlásíte na email mladez.
zabreh@gmail.com bude v cíli čekat chutný oběd v ceně 20 
Kč. Těšit se můžete nejen na duchovní zážitek, ale také na 
spoustu kamarádů a krásnou přírodu. I tato akce se koná 
pod záštitou o. s. Sarkander.       

Animátoři zábřežského děkanátu


