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19. 4. 2015
Ročník XXII., číslo 16

třetí 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

téMa na duBen
eucHaristie a evangeliZace

Dva učedníci
vypravovali, 
co se jim přihodilo 
na cestě 
a jak Ježíše poznali 
při lámání chleba.

Lk 24,35

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, 
že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                     Amen

Žalm 4   Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
  

 1: Sk 3,13-15.17-19                                   2: 1 Jan 2,1-5a                                    Ev. Lk 24,35-48  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502               příště Břízovo č. 503
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svÁtkY a PaMÁtkY tÝdne
Čtvrtek 23. dubna Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Pátek 24. dubna           sv. Jiří, mučedníka
Sobota 25. dubna  Svátek sv. Marka, evangelisty 
klÁŠtereckÁ PouŤ. tuto neděli 19. dubna oslaví v klášterci patrocinium. Poutní 
mši svatou v 10 hod. celebrují misionáři z loštic. svátostné požehnání bude v 15 hod. 
  P. František Eliáš
Maletín. tuto neděli 19. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mi-
kuláše v Maletíně.  P. František Eliáš 

svéBoHov. Pastorační rada farnosti se sejde ve čtvrtek 23. dubna v 19 hod. 
   P. František Eliáš 

cHarita ZÁBřeH
setkání domácích pečovatelů 
 Zveme vás ve středu 29. dubna od 16 hodin do zasedací místnosti Chari-
ty Zábřeh (Žižkova 15) na další setkání domácích pečovatelů. Tématem bu-
dou tentokrát „Akutní stavy v domácím prostředí“ – jaká nebezpečí hrozí pa-
cientům, jaké zvolit postupy a opatření k rychlé a efektivní pomoci (infarkt 
myokardu, mozková příhoda, astmatický záchvat, diabetes mellitus, epilepsie, 
šok, zlomeniny, popálení a další). Lektorkou setkání bude Mgr. Pavla Šebestová.
 Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti, je součástí projektu „Domácí 
hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“, podpořeného z progra-
mu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from 
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).
 Srdečně vás zveme.

knihy mají zelenou
Využijte příležitost a ve čtvrtek 23. dubna přijďte do prodejny na recep-
ci Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh) nakoupit knížky se slevou 15 %! 
Akce „Knihy mají zelenou“ probíhá u příležitosti Světového dne knihy 
a autorských práv, tedy v den, který je po celém světě svátkem knih a čte-
ní. Přijďte si vybrat z pestré nabídky pro malé i velké čtenáře. Recepce je 
otevřena od 7 do 16.30 hodin. Těšíme se na vás!

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

orel Jednota ZÁBřeH zve v sobotu 25. dubna neziskové organi-
zace farnosti Zábřeh do kuželny na stadionu v Zábřeze (Třešňová 4) na 
PŘÁTELSKÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH. Začátek v 15.00 hod. 
S sebou si vezměte sálovou obuv, jako „startovné“ uvítáme talířek s občerstvením. „Fanklu-
by“ vítány. Prosíme o potvrzení účasti na email kubicek.jana@seznam.cz nebo na telefon 
605 536 270 (Jana Kubíčková).
HníZdo – mateřské a rodinné centrum zve na jarní úklid Hnízda, konkrétně mytí 
oken. Proběhne v úterý 21. dubna  od 16 hod.  Zveme zvláště bezpříspěvkové uživatele pro-
stor Mateřského a rodinného centra Hnízdo. S sebou kýbl a hadr.  Irena Švédová
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PřiJMěte PoZvÁní do rovenska. 
 V neděli 26. 4. 2015 zahajuje Orel Rovensko prodej zmrzliny 
v orlovně. Prostory k tomu určené požehná P. František Eliáš ve 
14.30 hodin.
 Zveme všechny sportující tělem, duchem nebo i jen teoreticky 1. května 2015 od 
14.00 hod. do orlovny na první rovenské „Kopečkování“ + vystoupení mladých hudeb-
ních nadějí. 
 Ke zhlédnutí budou prezentace, Pralesem v Peru, Trek dvou rodin - indický Himaláj 
Laddak, Laponsko - sněžná kola a Norsko - ferrata. 
 Mezi prezentacemi vystoupí mladí hudebníci a rocková kapela. Budete mít možnost 
vyzkoušet si lezení na lezecké stěně a chůzi po slackline.
 Vstupné je dobrovolné a na každého návštěvníka čeká překvapení.
   Srdečně zve za Orly Josef Šincl. 

v kostele sv. BarBorY ZaHraJe MeZinÁrodní 
kontraBasové kvarteto
Další hudební bonbonek připravili pořadatelé cyklu Bravo na ne-
děli 26. dubna, kdy od 17 hodin v kostele sv. Barbory vystoupí ne-
tradiční uskupení – kontrabasové kvarteto. To budou tvořit filhar-

monici ze čtyř evropských zemí.
Lídr kvarteta, Slovák Vojtech Velíšek, je zástupcem koncertního mistra brněnské filharmo-
nie, Piotr Zimnik pocházející z polské Bytomi působí v jihlavské Filharmonii Gustava Ma-
hlera, Lotyš Oskars Bokanovs v mezinárodně uznávaném orchestru Kremerata Baltica slo-
ženého z mladých talentovaných hudebníků z pobaltských zemí. Yannick Adams Kroon ze 
Španělska hru na kontrabas studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
 V programu koncertního vystoupení zazní klasická díla W. A. Mozarta, A. Vivaldiho či 
F. Schuberta, ale i atraktivní aranže moderních skladeb. Vstupenky lze zakoupit v infocen-
tru, děti mají na koncert vstup zdarma.  PhDr. Zdeněk David

druHÝ dendiecéZníHo eucHaristickéHo kongresu 
16. 5. 2015 v oloMouci
na co se můžeme těšit a z čeho si už dnes můžeme vybrat. 
10.00–11.30 – přednášky a svědectví v olomouckých kostelích 
 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (dominikáni) - 

prof. František Kunetka, Th.D., SDB - Slavení eucharistie
 kostel Zvěstování Panny Marie (kapucíni) - P. Pavel Stuška - 
 Eucharistie buduje společenství církve
 kostel Panny Marie Sněžné - P. Vojtěch Koukal - Adorace jako 

chvála
 kostel sv. Mořice - P. Adam Rucki - Plody svatého přijímání
 kostel sv. Michala - doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D. - Rodina a eucharistie

12.30–13.30 – adorace v olomouckých kostelích 
13.30 – eucharistický průvod do katedrály 
15.00 – mše sv. v katedrále
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kristus vZkříŠenÝ
 Ježíšovy poslední dny pozemského života velmi zamotaly 
hlavu i některým z jeho nejbližších. Zemřel, a to potupně, ten, 
do kterého vkládali všechny své naděje. A pak… Může být vů-
bec pravda, že tento zemřelý na kříži a pochovaný do zapečetě-
ného hrobu žije, že vstal z mrtvých?
 Jak pracně je tento Zmrtvýchvstalý musel přesvědčovat: 
„Proč jste rozrušení, a proč vám v mysli vyvstávají pochybnos-
ti? Dotkněte se mne a přesvědčte se, že nejsem duch, ten přece 
nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ (Lk 24,39) A aby je 
přesvědčil, žádá něco k jídlu a pojí kousek pečené ryby.
 Jistota i pochybnosti v té či oné formě provázejí člověka ce-
lými dějinami. Jak musel Ježíš dokazovat svým větným pravdu 
o sobě, tak to musí činit i dnes jeho věrní. Přitom zvláště Ježíšo-
vo vzkříšení je základem naší křesťanské víry, sloupem, na kterém všechno stojí. To vyzná-
vali již první křesťané, když jejich jménem svatý Pavel roku 56, tedy asi 30 let po vzkříšení 
napsal: „A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra.“ (1 Kor 15,14) 
Kristus však z mrtvých vstal a svou vírou v Něho můžeme s jistotou kráčet do věčného Bo-
žího království (Srov. 1 Kor 15,20)
 Sám Ježíš často mluvil o tom, že bude trpět, bude zabit, že zemře, ale i o tom, že vstane 
z mrtvých. (Mk 9,31) Jindy ukázal na sebe a pravil: „Zbořte tento chrám a ve třech dnech 
jej zbuduji znovu.“ (Mk 14,58) 
 Už ve Starém zákoně se mluví o Mesiáši, Služebníku, který bude pohřben: „Byl mu dán 
hrob se svévolníky.“ (Iz 53,9) Ale z úst proroků zazněla také naděje na vzkříšení: „Neboť 
v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se Tvůj věrný ocitl v jámě.“ 
 Kristus se po svém vzkříšení zjevoval všem apoštolům, svým učedníkům, dokonce pě-
tistovce z lidu Izraele. Aby Ježíš mohl své věrné lépe přesvědčit, nechal na svém těle pět ran, 
které utržil při křižování. Na rukou, nohou a ránu v boku – ránu v srdci, které jsou nejdů-
ležitějším poznávacím znamením Krista.
 Když zůstal hrob prázdný, podplatili Židé vojáky, aby říkali: „Když jsme spali, přišli 
jeho apoštolové a mrtvé tělo ukradli a skryli. A tato lež se velmi rozšířila. (Mt 28,11-15) Už 
svatý Augustin (+435) k tomu výstižně dodal: „Jak by bylo možné, aby spící vojáci viděli, 
apoštoly, jak se vloupali do hrobky?“ 
 Pravdu o Kristově vzkříšení také potvrzuje to, že apoštolové nebyli lehkovážní lidé, kte-
ří by snadno uvěřili nějaké báchorce, zvláště takové, která nemá obdoby – ve vzkříšení člo-
věka, navíc člověka zabitého, mrtvého, se srdcem probodnutým kopím, z něhož vyšla nejen 
krev, ale i voda, což značí, že už nastal rozklad krve. Klasickým příkladem věrohodnosti 
může být Tomáš. „Neuvěřím, dokud neuvidím a nevložím svůj prst do jeho rány.“ To byla 
jeho odpověď ke svědectví apoštolů, kteří se s Kristem setkali. A když se po osmi dnech Je-
žíš postavil před Tomáše a vyzval jej, aby vložil do jeho ran své prsty a nebyl nevěřící, ale 
věřící, Tomáš jen pokorně, ale pevně vyznal: „Pán můj a Bůh můj.“ Sv. Augustin k tomu 
dodává: „Tato Tomášova nevěra ve vzkříšení Krista prospěla křesťanům více, než víra ostat-
ních deseti apoštolů.“
 Evangelisté i pisatelé listů byli stále pod dohledem očitých svědků života, smrti a vzkří-
šení Ježíše Krista, a každá nepravda by znamenala zhroucení celého jejich díla. 
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 Ovšem největším důkazem pravdivosti o Ježíšově vzkříšení je živá víra křesťanů, z nichž 
miliony pro tuto pravdu položili i svůj života. 
 Pane Ježíši, jenž žiješ v nás, ve Tvých upřímně věřících, veď nás k spravedlivému životu, 
k šťastné smrti a slavnému vzkříšení. Maria, Boží Matko, buď přitom s námi. 
   P. Antonín Pospíšil 
 

Papež František vyhlásil
Mimořádné jubileum milosrdenství

 „Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky pronik-
nuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku 
a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova 
píše papež František v bule Misericordiae vultus (v překl. 
Tvář milosrdenství), kterou v sobotu 11. dubna 2015 vy-
hlásil nový Svatý rok. Mimořádné jubileum milosrdenství 
začne o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 
prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016.
 „Církev je v této době velkých epochálních změn povolá-
na k tomu, aby výrazněji nabídla znamení Boží přítomnosti 
a blízkosti,“ vysvětlil během krátké promluvy římský bis-
kup důvod konání mimořádného Svatého roku. Církev se podle něj musí zaměřit na pod-
statné, tedy aby byla nástrojem Božího milosrdenství.
 Během jubilea budou otevřeny Svaté brány ve čtyřech římských bazilikách. Ty bývají 
zazděny a otevírají se pouze při mimořádných příležitostech. Podle papeže Františka mají 
být tyto vstupy především „branami milosrdenství“: „Kdokoliv vstoupí, bude moci zakusit 
lásku Boha, který utěšuje, odpouští a dodává naději,“ uvedl. 
 V dnes vyhlášené bule František také vyzývá věřící, aby vyšli blíže k lidem, kteří se na-
chází na existenciálních periferiích. Zvláštní výzvu k obrácení adresuje členům zločinec-
kých organizací a korupčníkům. Korupce je podle něj „hnijící ránou společnosti, těžkým 
hříchem, jenž volá do nebe“. Papež také vyjadřuje naději, že Mimořádné jubileum milosr-
denství podpoří dialog s judaismem, islámem a dalšími náboženstvími.
 „Boží milosrdenství není nějaká abstraktní idea. Je to konkrétní skutečnost, v níž Syn vyje-
vuje svou lásku podobnou lásce otce a matky, kteří jsou v hloubi svého nitra pohnuti svým dítě-
tem. Opravdu můžeme říci, že je to niterná láska. Pochází z toho nejniternějšího jako hluboký, 
přirozený cit, plný něhy, slitování, slitovnosti a odpuštění,“ napsal také papež v bule. 
 „Svatý rok má udržovat živou touhu po umění zachytit znamení něhy, jež Bůh nabízí 
celému světu a především trpícím, osamoceným a opuštěným nebo těm, kdo nemají naději 
v odpuštění a necítí se být milovaní Otcem. Svatý rok nám umožní silněji zakusit radost z na-
šeho znovunalezení Ježíšem, který jako Dobrý pastýř přišel, když jsme byli ztraceni. Jubileum 
umožní vnímat teplo jeho lásky, když si nás klade na ramena, aby nás přivedl zpět do Otco-
va domu. Je to rok, ve kterém se nás dotkne Pán Ježíš a promění nás svým milosrdenstvím, 
abychom se i my stali čistými svědky milosrdenství. Proto tedy jubileum: Protože toto je čas 
milosrdenství. Je to příhodný čas k léčení ran, abychom se bez umdlení setkávali s těmi, kdo 
čekají, že uvidí a dotknou se znamení Boží blízkosti, a abychom všem nabízeli cestu odpuště-
ní a usmíření,“ řekl papež při nešporách.   (převzato z ČBK, redakčně zkráceno)
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 12. dubna: Červená Voda 2.387, Domov důchodců sv. Zdislavy 150, Písa-
řov 852, Jakubovice 871. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

  Mše svatá v Janoušově bude jako obvykle poslední neděli v měsíci, tzn. 26. 4. v 16 hod.
  Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v neděli 26. dubna v 18.30 hod. na faře.

  Letošní pouť do Medžugorje bude v termínu 30. 8. 
– 5. 9. 2015 (ne – so), odjezd v neděli 30. 8. v 15.30 hod. 
ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 5. 9. v dopoledních 
hodinách. 
Cena: 2.100 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, pojištění 
a ubytování; jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z váž-
nějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete 
zažádat o slevu. V plánu máme zastavit se cestou zpět asi 
na dvě a půl hodiny u moře. 
Pouť je s duchovním doprovodem (P. Radek Maláč). 
Přihlašovat se můžete u paní Jaroslavy knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz). 
Většina míst je již obsazena, ale stále jsou ještě volná místa.  P. Radek Maláč

cHarita ZÁBřeH, která od 1. 6. 2015 přebírá a bude v obci Červená Voda 
provozovat terénní pečovatelskou službu, hledá pečovatelku na hlavní pra-
covní poměr - prozatím zkrácený poloviční úvazek a další pomocníky na ob-
časný zástup formou dohody o provedení práce. Bližší informace zájemcům 
podá paní Zdeňka Hrubá, tel. 734 435 080, 
email: socialni.sluzby@charitazabreh.cz

 
lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. 
 Sbírka z minulé neděle 3.512 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
 Náboženství bude ve čtvrtek 23. dubna od 18.45 do 19.30 hod. na faře. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 17. dubna v 18.45 hod. na faře. 
   P. Miroslav Obšivan 

Zveme vás v sobotu 25. dubna na Moravičanské HodY. Hodová mše svatá v chrámu 
sv. Jiří začíná v 18.00 hod. – liturgii doprovází Schola JIŘINKY
 V neděli 26. dubna v 8.00 mše svatá za rodáky – liturgii doprovází skupina HROZEN 
z Frýdku-Místku.
 Od 14.00 hod. v areálu za sokolovnou HODOVÉ ODPOLEDNE – hrají kapely: SLU-
NOVRAT-Slatiňany, JACK'S BAND-Zlín, JOAN JETT and the BLACKHEARTS.
 V doprovodném programu vystoupí Mažoretky ZUŠ Mohelnice a taneční kroužek 
Magnet Mohelnice. Charita Zábřeh přichystala dílničky pro děti z Charity Zábřeh. Děti 
i dospělé bude čekat: skákací hrad, rukodělné výrobky, občerstvení. Vstupné dobrovolné.
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 12. dubna: Mohelnice 6.093; Úsov 3.074; Studená Loučka 720 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
 senioři se sjedou na faře v Mohelnici v úterý 21. dubna ve 14 hod. 
  Srdečně zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 

MoHelnickÁ kronika - dr. r. Jaschek lP 1945
 Duchovní správa neměla v novém roce dobrý začátek, došlo ke 
dvěma úmrtím v duchovní správě.
 Telegram ohlásil, že 6. ledna ráno před půl osmou ve šternberské 
nemocnici náhle podlehl srdeční slabosti kooperátor P. Ernst Janas. 
Po necelých pěti kněžských letech v Mohelnici ho k Sobě povolal věč-
ný Nejvyšší Velekněz. 11. ledna byl ve Šternberku v přítomnosti deseti 
spolubratří - jak Bůh chtěl - uložen k věčnému odpočinku. R. i. p. Farnost držela za zemřelé-
ho vldp. kaplana 15. ledna slavnostní zádušní mši za dobré účasti lidu a sousedního ducho-
venstva. Farář pronesl ke shromážděným smuteční projev.
 O den později - 7. ledna - zemřel ve svém bytě v Mohelnici po dlouhém utrpení varhaník 
a dlouholetý sbormistr, pan Augustin Schmitt. Zemřel krátce před svými 84. narozeninami. 
 Od r. 1892 ovlivňoval hudební život v Mohelnici, a jako sbormistr napomáhal ke kráse 
bohoslužeb. Činnost, která dvakrát nalezla své ocenění v osobním pochvalném dopise bisku-
pa. Farní rada převzala uspořádání (náklady) pohřbu a vdově po zesnulém byla generálním 
vikariátem přiřknuta doživotní pense 50 RM (říšských marek). Při pohřbu chyběli pochopi-
telně mnozí, jež potěšil hudbou nebo jejichž zemřelým sám zazpíval nad hrobem!
Kvůli zvýšenému nebezpečí náletu v dopoledních hodinách a kvůli zapojení mužů a mládeže 
ve volkssturmu (domobrana), byly od nového roku přeloženy nedělní mše svaté na večerní 
hodiny. Zůstalo krátké kázání přede mší svatou a obřad mše svaté byl doprovázen lidovým 
zpěvem. V posledních lednových dnech byl pod tlakem nepříznivých válečných událostí pře-
ložen do Mohelnice vojenský lazaret ze Svetého Martina na Slovensku. Byl umístěn v pro-
storách školy, učitelského ústavu a Říšského župního domova mládeže (dnešní ekonomická 
škola). S lazaretem přijel také katolický vojenský farář Dr. Philipp Schertl, který se ubytoval 
na faře. V duchovní správě se přítomnost vojska projevila tím, že sotva zavedené nedělní ve-
černí bohoslužby se staly bohoslužbami pro wehrmacht (německé vojáky), vymezenými pro 
vojenského faráře.  Bartoš H.
 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 12. dubna: Štíty 2.380(+ dar na Haiti 400 Kč); Cotkytle 640; Horní Studénky 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
 Tato neděle 19. dubna je adoračním dnem farnosti Štíty. K adoraci před Nejsvětější svá-
tostí jste zváni od 10.00 do 15.00 hod.
 V neděli 26. dubna bude bohoslužba pro děti.  P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 12. dubna: Lubník 1.700, Tatenice 1.190, Hoštejn 2.200, Kosov 610 Kč. 
Pán Bůh zaplať.                                            P. Jaroslav Přibyl
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PříŠtí neděli 26. duBna Je ve vŠecH FarnostecH
sBírka na křesŤanskÁ Media

sbírky z neděle 12. dubna: Zábřeh 8.660; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 7.170 (na 
opravu madony); Zvole 4.070; Postřelmůvek 360; Hynčina 60 Kč. 
darY: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 400 Kč; Zvole – z Jestřebí na střechu kos-
tela sv. Barbory v Zábřeze 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

českÁ křesŤanskÁ akadeMie, místní 
skupina Zábřeh vás zve v neděli 26. dubna na 
výlet do Šternberka. Společně navštívíme „Ex-
pozici času“ a areál bývalého augustiniánského 
kláštera a farního kostela Zvěstování Páně. Za-
jištěny budou komentované prohlídky. 
Doprava bude individuální. Sejdeme se ve 
13.20 před „Expozicí času“ (ČSA 19). Vlakem 
je možné jet ze Zábřeha např. v 11.26 s přestu-
pem v Šumperku, do Šternberka vlak přijíždí 
ve 12.56 hod. Odtud bude na místo srazu možná přeprava auty. Pro ty, kteří pojedou auty, 
je možnost parkování buď ve farním dvoře, případně kousek dál u gymnázia. 
 Ve 13.30 hod. si s průvodcem projdeme Expozici času. Skupinové vstupné bude v tom-
to případě zřejmě 80 Kč/osoba. (Rodinné vstupné, tedy 2 dospělé osoby a 2 děti od 3 do 15 
let nebo 1 dospělá osoba a 3 děti od 3 do 15 let činí 200 Kč. Skupina seniorů od šesti osob 
60 Kč/osoba.) Mějte prosím připravenu přesnou částku, ať se nezdržujeme výběrem. 
Zhruba v 15.00 bude následovat cca hodinová komentovaná prohlídka bývalého augustini-
ánského kláštera a farního kostela Zvěstování Páně. Provede nás Josef Knopf. 
 Poté jsme zváni našimi přáteli ze šternberské ČKA na posezení u kávy ve farní místnos-
ti v areálu. Odjet bude možné vlakovými spoji např. v 18.07 hod. s přestupem v Olomouci, 
případně v 18.58 hod. s přestupem v Šumperku. 
 Prosíme ty, kteří pojedou auty a budou mít volné místo, aby dali vědět, pokud mohou 
vzít s sebou někoho dalšího a naopak nechť se ozvou i ti, kteří by o volné místo stáli. 
Budeme rádi, když nám dostatečně dopředu sdělíte, že se zúčastníte, abychom vše mohli 
připravit co nejlépe (včetně přepravy auty od nádraží k „Expozici času“). 
Aktuální informace sledujte na http://cka-zabreh.webnode.cz 

  Za ČKA Jana A. Nováková anezons@seznam.cz 723 353 976 
    
PutovÁní s MetoděJeM. Stejně jako v minulých letech připravujeme i letos na 
prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jakousi 
„předehrou“ k prázdninovému cyklu bude v sobotu 23. května tradiční a přesto zase jiný 
výlet do Prahy. Tentokrát je naplánovaná komentovaná prohlídka Vinohrad a okolí. Vy-
vrcholením výletu bude výstup na Žižkovskou televizní věž. Bližší informace na telefonu 
732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.


