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17. 5. 2015
Ročník XXII., číslo 20

sedmá 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 kvěTen
eucHarisTie a Panna maria

„Jako jsi mne poslal do světa, 

tak i já jsem je poslal do světa.

 A pro ně se zasvěcuji, 

aby i oni byli posvěceni 

v pravdě.“ Jan 17,19

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; 
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

Žalm 103   Hospodin si zřídil na nebi trůn.
  

1: Sk 1,15-17.20-26        2: 1 Jan 4,11-16  Ev. Jan 17,11b-19  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502          příště Břízovo č. 503 
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maleTín. Tuto neděli 17. května v 15.00 hod. budeme slavit mši sva-
tou v kostele sv. Mikuláše. Na závěr požehnáme nejen silné motocykly, 
ale všechny dopravní prostředky pro nadcházející „motoristickou se-
zonu“.  P. František Eliáš

svéBoHov. KPH vás zve v neděli 17. května v 18.00 hod. do obecního domu na klavírní 
koncert.  red.
 

děkanáTní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 20. května 
o památce sv. Klementa Maria Hofbauera. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. 
   P. František Eliáš

Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou 
vás zvou na přednášku prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana nazvanou „Husovo 
PoJeTí PravdY“. Uskuteční se ve středu 20. května v 18.00 hod. v prosto-
rách Farního sboru českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2.  
                                                                                   Za ČKA Jana A. Nováková

v ZáBŘeZe v kosTele sv. BarToloměJe vsTouPíme do 
slavnosTi leTnic svaToduŠní viGilií v soBoTu 23. kvěT-
na v 18.00 Hod.  P. František Eliáš

ladíme velikonočně je název programu, ve kterém zazní varhanní hudba a recitace 
žalmů a na který jste zváni v neděli 24. května do kostela sv. Barbory. Začátek v 15.30 hod., 
vstupné dobrovolné. Varhany a přednes Tomáš Ulrich.  red. 

noc kosTelŮ 2015
V letošním desátém ročníku, který se koná v pátek 29. květ-
na, můžete v našich farnostech navštívit tyto kostely: 
 v Zábřeze kostele sv. Bartoloměje začínáme mší sva-
tou v 18.00 hod., od 9.15 hod. nabízíme komentované pro-
hlídky s průvodce. Na 20.15 hod. je připravená přednáška 
RNDr. Františka Johna na téma Moravské zvonařství, na 
kterou naváží dokumentární filmy Jana Šmída o zvonech 
zábřežských kostelů. Poté zahraje Rytmická schola a ná-
vštěvníkům budou až do závěrečných 23.00 hod. k dispozi-
ci zvoníci ve věži Farního muzea. Připravena bude i výroba 
svíček s Charitou Zábřeh. 
 Kostel sv. Barbory si můžete prohlédnout od 17 do 22 hod.  
ve svébohově bude možnost prohlídky kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie od 19.00 do 21.00 hod. 
 v Jedlí vás v rámci Noci kostelů zveme do kostela sv. 
Jana Křtitele na koncert mužského sboru Řádu svatého Hu-
berta. Začátek koncertu v 19.30 hod. 
 v Hoštejně bude v kostele sv. Anny od 18.00 hod. koncertovat skupina AVONOTAJ ze 
Šumperka, která se věnuje interpretaci tradiční židovské hudby.  
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ŠuBrTova kaPle 
 Kolem roku 1750 se Janu Schubertovi majiteli po-
zemku zdál sen, ve kterém viděl, že se velké množství lidí 
ubírá kolem jeho pole a žádají na něm, aby tam k uctí-
vání pověsil obrázek Panny Marie. Druhý den vyprávěl 
svůj sen domácím lidem a malíř, který u něj v té době 
bydlel, namaloval obraz Bolestné Matky Boží. Schubert 
skácel olši, udělal z ní sloup a na něj zavěsil obrázek. Po-
sléze začala přicházet procesí a davy poutníků. 
 Někdy před rokem 1775 byl obraz sňat a přenesen 
do farního kostela v Zábřeze, kde je dodnes umístěn na 
bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého.
 Poutníci se však i nadále scházeli na místě, odkud 
byl obraz odnesen. Proto se Jan Schubert obrátil na olo-
mouckou konzistoř, která tam dovolila postavit kapli. 
V roce 1945, dříve než byla rodina odsunuta do Němec-
ka, darovala kapličku i s pozemky zábřežské farnosti. 
Ze záznamů víme, že v roce 1946 opravoval kapličku pan František Hampl z Nemile. 
 Na Velký pátek roku 1991 byla kaplička vandalsky poničena. To dalo impuls ke generální 
opravě, kterou farníci pod vedením pana Aloise Ehrenbergera uskutečnili do května 1994.
 V následujících letech byl celý areál dobudován jako krajinářsky zajímavý celek, vše pod 
vedením pana Aloise Ehrenbergera, kterému pomáhalo mnoho dalších farníků. 
 Po II. světové válce měla areál Šubrtovy kaple doplnit také monumentální kamenná Pieta 
akademického sochaře Antonína Berky, který byl tehdy zábřežským občanem. 
 Z politických důvodů bylo od roku 1948 dokončení sousoší všemožně bráněno a na dlou-
há desetiletí zabráněno.
 Nedokončená Pieta byla v roce 1988 poničena a to tak, že celá horní část s vertikálním 
břevnem kříže a poprsím Panny Marie byla shozena směrem k náhonu. O nápravu se posta-
rali farníci Jan Zíka, který po objevení neblahého stavu záchrannou akci inicioval, dále Moj-
mír Pospíšil, Lubomír Sommer senior a další. Pieta však nadále zůstává nedokončená. 
Dotvoření se Pieta dočkala až po pádu komunismu, následně po opravě kapličky v roce 1994. 
Dokončovací práce a celkovou renovaci provedl zábřežský sochař Leo Beneš. Pieta byla slav-
nostně posvěcena i s celým obnoveným areálem 10. září 1994 a od té doby se řada farníků 
o toto naše poutní místo obětavě stará.
na zakončení mariánského měsíce bude slavena v sobotu 30. května v 8.00 hod. u Šubrto-
vy kaple poutní mše svatá jako poděkování rodině shubertových, všem stavitelům, uměl-
cům, dárcům, ctitelům poutního místa, jako i všem, kteří se o kapli a její okolí starali, 
stále starají a starati budou.     P. František Eliáš

vÝsTava „cesTa kŘíŽŮ“ v Šumperku. Výstava představuje pozoruhodnou sbírku kří-
žů z období 16. – 20. století. Kolekce křížů je výsledkem sběratelské aktivity Františka a Bo-
ženy Hojgrových z Hrabové u Zábřehu. nabízíme vám možnost navštívit výstavu v úte-
rý 19. května, odjezd autobusu z valové v 15.00 hod. Pokud se nepřihlásí dostatečný po-
čet, můžete využít veřejnou dopravu. Začátek komentované prohlídky bude v 15.30 hod. 
Hlaste se u paní Korgerové č. tel. 583 414 512 nebo ve farní kanceláři v Zábřeze. (osobně 
nebo na tel. a e-mail v tiráži FI).                              red. 
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naneBevsTouPení Páně 
 Nanebevstoupení Páně je jednou z velkých slavností křes-
ťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista na nebesa 
čtyřicet dní po jeho vzkříšení.
 Čtyřicet dní chodil Pán po zemi, stýkal se svými nejbliž-
šími, zvláště s apoštoly, a v tomto čase také kladl poslední zá-
kladní kameny k dobudování svého království zde na zemi – 
Církev svatou. Když toto vše bylo hotovo a tak naplnil doko-
nale své poslání vykoupit lidstvo, rozloučil se se svými drahý-
mi a vystoupil do nebe. Odešel opět tam, odkud před 33 lety 
přišel. 
 Svatý Lukáš referuje, že apoštolové, jakmile viděli, že Je-
žíš vystoupil do nebe, vrátili se do Jeruzaléma „s velikou radostí“. Zdá se nám to poněkud 
divné. Obvykle, když jsme odděleni od svých blízkých, svých přátel nějakým definitivním 
rozloučením a zejména v důsledku smrti, máme v sobě přirozený smutek, protože už ne-
uvidíme jejich tvář, neuslyšíme více jejich hlas, nebudeme se moci těšit z jejich sympatií, 
z jejich přítomnosti. Nicméně, evangelista zdůrazňuje hlubokou radost apoštolů. Jak je to 
možné? Právě proto, že pohledem víry chápou, že ačkoli je odňat jejich očím, zůstává Ježíš 
stále s nimi, neopouští je, a v Otcově slávě je jim oporou, vede je a přimlouvá se za ně. 
 Jestliže je mezi lidmi opětovné shledání kolikrát nejisté, mezi Kristem a jeho přáteli je 
toto opětovné shledání jisté. U každého člověka, věrného Kristu přijde jeho veliký den shle-
dání s Ježíšem v okamžiku smrti, která pro věřícího není tragédií, ale začátkem velikého 
rozvinutí. 
 Nanebevstoupení Páně je opravdu veliký den Krista, nového člověka, den dovršení ve-
likosti a slávy Božího Syna, kterého Otec přijal do svého náručí a odevzdal mu vládu nad 
světem. 
 Ale je to i veliký a radostný den pro věřící křesťany, neboť je dnem, který nám otevřel 
přístup k Bohu. 
 Jestliže Kristus vstal z mrtvých i my jednou vstaneme z hrobu živí, jestliže Kristus je 
v nebi, i my jedenkrát za ním dojdeme. To místo, kde je dnes Kristus, to je i naše vlast. Osla-
vený Pán přemění jednou i naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo osla-
vené a Bůh bude přebývat s lidmi. Kristus oslavený je naše živá a blažená naděje.
 Když svatý Pavel uvažoval o této skutečnosti v listě Efezským, prosí nebeského Otce, ať 
osvítí srdce efezských, aby pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy 
skrývá křesťanům jeho dědictví. 
 Krásně naši situaci zde na zemi vyjádřil hluboce věřící člověk, spisovatel Jan Čep: Země 
se nám stala domovem, který nás drží a zároveň pudí pryč a dál, který je nám kolébkou 
a zároveň vězením i hrobem.
 A výhled do nového života je naplněním slov sv. Pavla, jemuž bylo dáno patřit na slávu 
a blaho nebe: Ani oko nevidělo…..
 Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno pochopit celý význam Kristova vzkříšení - 
není již sice viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává nám svého Ducha, své světlo a sílu 
od Boha.
 Všemohoucí věčný Bože, naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení 
s Kristem také i my vejdeme do tvé slávy. Amen.    Antonín Pospíšil 
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o mŠi svaTé – 2. pokračování
Velikonoční vigilie, když je řádně slavená, má stejnou účinnost a krásu, i kdyby nás bylo 
účastných pět, nebo pět tisíc. Protože je to především Ježíšovo Božské vykupitelské a spáso-
nosné dílo, likvidující hřích a smrt těla. Dílo především Ježíšovo, ne MOJE, ne NAŠE. 
Každá liturgie Velikonoční vigilie se odehrává nejprve u kostela a pak v kostele. Třeba u 
kostela a v kostele v Jedlí, nebo kdekoliv, ale přináší SPÁSU celému světu a mění charakter 
kosmu – přináší SOULAD ČLOVĚKA S BOHEM. 
„Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni.“ (Velikonoč-
ní chvalozpěv) 
Liturgie není pro nás: zábava – i když ji můžeme a máme konat rádi. S velkou útěchou,
seberealizace – i když nás žádá celé, s celým horlivým nasazením, s celým srdcem a časem,
divadlo – i když známe předem její děj a partituru a jsou při ní jasně patrná správná slova 
SROZUMITELNÁ, postoje, místa, pohyby a my lidé. 
Nejsilnějším lidským prostředkem liturgie je SLOVO. Ale může být z lásky srdcí i zpí-
váno. 
Vždy však srozumitelně, aby i jiné strhávalo, pozvedalo ke chvále, nebo dokonce přímo s 
Bohem spojovalo. 
Liturgií se máme také SJEDNOTIT skrze slovo. Jednota je věcí srdcí (úmyslů, pohledů, po-
stojů, času). Při liturgii se nic nenacvičuje. Jediné, co se při MŠI SVATÉ máme, musíme stá-
le učit, je VIDĚT JEŽÍŠE a MILOVAT JEJ STÁLE VÍCE. 
Tím, že se JEJ snažíme vidět, slyšet, poslechnout a přijat jej „TAK JAK JE“.
Tedy ne po svém, a jak se nám chce, a jak je z našeho úsudku dostatečné. 
Kněz je vybrán z lidu a pro lid, aby stál kvůli lidu a pro lid jako první u Ježíše Krista. Nej-
blíže. (Nejprve ovšem jistě kvůli samému sobě a s lidem. A lidu.)
Aby byl první u Ježíše Krista. 
Aby lid viděl, kde JE Ježíš Kristus. 
Aby se lid mohl bez velkého tápání k Ježíši Kristu dostat. 
Aby lid mohl vidět očima duše spásné konání Ježíše Krista. 
Aby se kněz i lid mohl od Ježíše Krista učit, co je ke spáse světa třeba. 
Aby jednotlivci mohli s Ježíšem Kristem: mluvit, se mu odevzdávat, jít do světa jeho jmé-
nem, učit, vnímat sílu, snášet…., vědět, kde se zase síla hledá a nalézá. 
Kněz není při MŠI SVATÉ cílem. „KRISTUS, ON JE NÁŠ KNĚZ, NÁŠ OLTÁŘ, NÁŠ BE-
RÁNEK (preface pátá Velikonoční). Opakuji. Kněz Ježíšovu oběť potřebuje nejprve sám 
pro sebe!!! Nejprve PRO SEBE, jako první.     P. Lev Eliáš

červenovodsko    červenovodsko

sbírky 10. května: Mlýnický Dvůr 290, Červená Voda 2.629, Jakubovice 1.350, Písařov 
862, (Písařov z minulé neděle 729 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v  Setkání nad Biblí bude v Jakubovicích ve čtvrtek 21. května ve 13.00 hod. na Stráži.
v  V neděli 17. května budou mimořádně prohozeny časy mší svatých: Písařov 9.00, Čer-
vená Voda 10.30 hod.
v  Mše svatá v Janoušově nebude tento měsíc v obvyklou poslední neděli v měsíci, ale mi-
mořádně již v neděli 24. května v 16.00 hod.                        P. Radek Maláč
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lošticko    lošticko    lošticko

loštice 
v  Náboženství bude v úterý 19. května od 14.30 hod. ve škole. 
v  Žehnání polím a zahradám bude ve středu 20. května. 
v  V pátek 22. května vás zveme na Noc kostelů. Program: 17.00 hod. mše svatá, v 18.00 

hod. slavnostní zahájení – hudební program a prohlídka věže kostela. 
v  V neděli 24. května vás zveme na „biřmovní putování“, na mši svatou do olomoucké ka-

tedrály. Přijďte doprovodit naše biřmovance. Odjezd autobusu od kostela v 8.30 hod. 
Cena 100 Kč. 

v  Sbírka z minulé neděle 4.225 Kč. Dar na potřeby farnosti 2.000 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše 
dary. 

moravičany:
v  Náboženství bude čtvrtek 21. května od 18.45 do 19.30 hod. na faře. 
v  Žehnání polím a zahradám bude ve čtvrtek 21.5. 
v  V neděli 24. května vás zveme na „biřmovní putování“ na mši svatou do olomoucké ka-

tedrály. Odjezd autobusu od mostku v 8.35 hod. Cena 100 Kč. 
v  Sbírka z minulé neděle 6.592 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.  P. Miroslav Obšivan 

postřelmovsko    postřelmovsko

Na BIBLICKOU HODINU jste všichni srdečně zváni ve středu 20. května od 19.30 hod. ten-
tokrát do farního kostela.  P. Vladimír Jahn 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 10. května: Štíty 2.700; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.050 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

cHrámovÝ sBor BŘeZoluPY doprovodí ve Štítech tuto neděli 17. května v 11 hod. 
liturgii mše svaté a odpoledne v 15 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie na 
koncert. 
v  Ve Štítech bude tuto neděli 17. 5. sbírka na opravu fary.  P. Josef Altman

návštěva evropské svatyňky Panny marie Třikrát podivuhodné 
matky vítězné královny schönstattské
 Putovní svatyňka k nám přichází z Portugalska a po návštěvě České 
republiky poputuje do Chorvatska. Společenství schönstattské svatyňky 
z naší farnosti vás zve do Horních Studének na slavnost, které se usku-
teční příští neděli 17. května. 
 Mše svatá v 17.00 hodin v kostele, po mši svaté průvod se svatyň-
kou, litanie k Panně Marii a svátostné požehnání. 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 10. května: Lubník1.000, Tatenice 1.000, Hoštejn 1.400, Kosov 440 Kč.  
 Pán Bůh zaplať.            P. Jaroslav Přibyl
v  CHLAPI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 17. května v 18.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 10. května: Mohelnice 3.590; Úsov 887; Studená Loučka 668 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z mohelnické farní kroniky – konec války v mohelnici
 9. květen. – Dělostřelba umlkla. Všude visí bílé pra-
pory. Farář využil klidu k pokusu o zjištění, zda kostel 
sv. Stanislava přestál škody. Rudoarmějec přitom od něho 
žádá hodinky. Cizí pracovníci, váleční zajatci a Rusové 
rabují sklady. Vybubnováním bylo dopoledne vyhlášeno, 
že národní výbor přebírá moc ve městě, obyvatelstvo má 
zachovat klid, rabování bylo zakázáno. Lidé se zavírají – 
začíná povyk. Cizí dělníci, Poláci a v noci vojáci a party-
záni zavádějí režim hrůzy. Obydlí jsou vylupována, na-
stává apokalypsa. I fara má být vyklizena pro ruský štáb. 
Díky Bohu, nedošlo k tomu. Menší škody se dají lehce snést! I od kostela se podařilo od-
vrátit vyloupení!
 10. květen. – Svátek Nanebevstoupení je bez ranní bohoslužby. Město a jeho obyvatelé 
se ocitli ve víru, jsou oznamovány první sebevraždy a surové ohrožování životů obyvatel. 
K tomu už od včerejška ve dne v noci projíždějí ruské oddíly přes město. Volkssturm pra-
cuje na obnově mostu přes Moravu. V sedm hodin večer za zavřenými dveřmi obětována 
mše svatá za farníky. V noci má fara dvakrát ruskou návštěvu.
 11. května. – Stále přibývá „vyklízečů“ i z okolních vesnic. Na faře se objevil např. jeden 
výrostek z Třeštiny, aby ukradl náramkové hodinky. Pro cizí dělníky jsou v hostincích vy-
tvářeny sběrné tábory. Uklízecí práce pokračují a jsou vděčně přijímány. Z ulic mizí střepy 
rozbitého skla a suť, také úzké protitankové překážky byly strženy a ulice jsou opět volněj-
ší. Farář promluvil před národním výborem a odpoledne posvětil první masový hrob obětí 
těchto krutých dnů.
 12. května. – Sobota osudového týdne, v němž skončila válka podpisem německé kapi-
tulace 8. května v Remeši, nepřinesla farnosti nic „nového“. Za poslední dny jsme si zvykli 
na věci, které rozvířily kdysi klidnou maloměstskou hladinu. Obyvatelé jsou chudší o mno-
hé hmotné statky, ale bohatší o zkušenosti s falešnými ideály, které na ně nahrnuly tuto 
bídu a následky prohrané války. Posvěcením tří dalších obětí skončil pro faráře tento týden 
mezi válkou a mírem. ---
 Ve světě kolem konečně mlčí zbraně. Představitelé vítězných spojenců se po několika 
týdnech sešli na konferenci v Postupimi, na níž byly stanoveny směrnice pro nové uspořá-
dání Evropy. Pro otčinu má největší důsledky závěr, že v nové Evropě budou ponechány jen 
státy s co nejmenším podílem národnostních menšin. To se týká také nové ČSR, která tak 
získala oprávnění vypovědět velkou německou minoritu (menšinu) a německý majetek po-
važovat za válečnou reparaci. Tak vtáhli do všech usedlostí, obchodů, domů národní správ-
ci. Původní majitelé museli prostě ven. Ještě nějakou dobu smějí na rodné hroudě pracovat 
jako sloužící. Obdrželi jen omezené zaopatření podle „Deutschenkarten“(německé karty), 
do Velikonoc 1946, kdy začaly i v Mohelnici transporty (odsun německého obyvatelstva) 
do Německa.                              Bartoš H.
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PŘíŠTí neděli 24. kvěTna Je ve vŠecH FarnosTecH
sBírka na církevní ŠkolsTví

sbírky z neděle 10. května: Zábřeh 11.660; Jedlí 1.800; Svébohov 1.300; Klášterec 1.270; 
Zvole 4.060; Pobučí 270; Postřelmůvek 370 Kč. 
darY: Zábřeh – na TV NOE 500; růžencové společenství na Haiti 400 Kč; václavov – na 
kostel sv. Barbory 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

cHariTa ZáBŘeH
seTkání domácícH PečovaTelŮ. Zveme vás ve středu 27. května od 
16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15) na další setká-
ní domácích pečovatelů s tématem „Inkontinence a její řešení“. Účastníci si 
osvojí základní názvosloví, dělení inkontinence, získají přehled o sortimentu 
inkontinenčních pomůcek a jak je správně používat, přehled o nároku a hra-
zení z veřejného zdravotního pojištění. Lektorkou setkání bude Mgr. Marta 
Třísková, DiS. Srdečně vás zveme.
Hledáme doBrovolníkY. Máte volný čas, který chcete strávit smysluplně a užiteč-
ně? Charita Zábřeh hledá dobrovolníky, kteří mohou pomoci: při jednoduchých údržbář-
ských pracích (oprava omítek, obkladů, malování – během roku), při údržbě zahrad (se-
čení trávy, stříhání stromů, česání ovoce – sezónně). Pomoc při mytí termoportů (denně 
12.30 – 14.00) či jejich celkové očistě (1 x za 14 dní); pomoc při mytí služebních aut. 
Hledáme také řidiče (zodpovědnost, ŘP sk. B) a dobrovolníky na drobné ruční práce. Pro 
více informací kontaktujte paní Ludmilu Macákovou, tel: 736 529 295, mail: dobrovolnik@
charitazabreh.cz . Děkujeme za Vaši ochotu.
PoZvánka do kina – PíseŇ moŘe. Uživatelé Oázy – centra denních služeb vás 
zvou v úterý 19. 5. v 10 hodin do kina Retro Zábřeh na promítání animovaného filmu „Pí-
seň moře“ – svět keltských mýtů a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké 
lásky. Lístky za příznivou sníženou cenu 50 Kč je možné si zajistit předem v předprodeji 
kina Retro, Infocentru KD či přímo před představením. Do kina lze vstoupit i bezbariéro-
vě. Přijďte strávit příjemné dopoledne. 

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

PoZvání do HníZda
v  V úterý 19. května od 9.30 hod. na besedu svěTovÝ TÝden re-
sPekTu k Porodu. Hostem v Hnízdě bude MUDr. Eliška Maradová.
v  Pozvání pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti spolu dobře „vycházely“ 
jak v dětství tak i v dospělosti - přednáška psycholožky PaeDr. Jarmily Po-
spíšilové z Veselí nad Moravou na téma „sourozenecké konstelace aneb 
režim a řád v rodině“ se bude konat ve čtvrtek 21. května 2015 v 16.00 
hod. v Klubovně Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh. Vstupné dobrovolné. Všichni jste 
srdečně zváni. Viz www.hnizdozabreh.cz. Přednáška bude bez účasti dětí.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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