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28. 5. 2017
Ročník XXIV., číslo 21

sedmá neděle velikonoční
Zábřeh, Maletín, Zvole

klášterec, Jedlí, Svébohov
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

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 27  věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! 
1: Sk 1,12-14                                             2: 1 Petr 4,13-16                               Ev. Jan 17,1-11a 
Ordinárium: latinské č. 509                   příště Olejníkovo č. 502

Neprosím za svět, 
ale za ty, 
které jsi mi dal, 
vždyť jsou tvoji; 
a všechno mé je tvé 
a všechno tvé je mé. 
V nich jsem oslaven. 
Už nejsem na světě, 
ale oni jsou na světě; 
a já jdu k tobě.“

Jan 17,11
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sváTkY A PAmáTkY TÝdne
Úterý 30. května  sv. Zdislavy 
středa 31. května  svátek navštívení Panny marie 
Zábřeh – mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod. 
Čtvrtek 1. června Památka sv. Justina, mučedníka 
Pátek 2. června sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

Tuto neděli 28. 5. v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině. 
   P. Martin Rumíšek 

v závěru májového měsíce bude mše svatá u Šubrtovy kapličky v pondělí 29. května 
v 18.00 hod. Májová pobožnost v kostele sv. Barbory proto v pondělí nebude a poslední 
májové pobožnosti v kostele sv. Barbory budou v úterý 30. a ve středu 31. května. 

o BoŽím milosRdensTví meZi námi 
česká křesťanská akademie vás zve ve čtvrtek 1. června v 18.00 do katolic-
kého domu v Zábřeze na setkání s dr. ing. ladislavem Heryánem, Th.d., 
sdB na téma „Božího milosrdenství mezi námi“.  
 ThLic. Jana A. Nováková, Ph.D.

sváTosT smíŘení o prvním pátku – 2. června, můžete přijmout v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze od 15.00 hod.  P. František Eliáš

V sobotu 27. 5. 2017 se dožívá paní PhDr. Zdeňka Franková 85 let a za týden, v sobotu  
3. 6. 2017 v 10.30 hod. bude v Zábřeze, v kostele sv. Barbory sloužena mše svatá na po-
děkování za 65 let společného života manželů Frankových. Bohoslužbu bude sloužit 
otec biskup Mons. Josef Hrdlička se zábřežským děkanem P. Františkem Eliášem. 
Všichni jste srdečně zváni.  Jitka Srovnalová

viGilii seslání dUCHA svATÉHo budeme v kostele sv. Barto-
loměje slavit v sobotu 3. 6. v 19.00 hod. především spolu s biřmovan-
ci a všemi, kteří touží prohloubit vztah k Pánu a vyprošovat si duchov-
ní dary působené Duchem Božím v nás.
                                                                 P. František Eliáš 

BiŘmování v kATedRále sv. váClAvA v olomoUCi
O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 bude v kated-
rále svatého Vác lava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost biř-
mování. 
Také ze Zábřežska budou biřmováni mladí lidé, kteří po této svátosti touží 
a připravují se k jejímu přijetí.  P. František Eliáš

mAleTín. V neděli 4. června v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně mše 
svatá obětována za farnost Čeladná, která darovala maletínskému kostelu motor pro po-
hon varhan.  P. František Eliáš
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PAsToRAční RAdA FARnosTi ZáBŘeH se sejde v úterý 6. června od 18.00 hod. 
v zasedací místnosti na Charitě Zábřeh.  P. František Eliáš

PRvní svATÉ PŘiJímání. Ve farnosti Zvole přijmou děti poprvé Ježíše Krista v Eucha-
ristii v neděli 11. června při mši svaté v 10.15 hod. a v Zábřeze v neděli 18. června v 8.30 
hod.  P. František Eliáš
HníZdo, mATeŘskÉ A RodinnÉ CenTRUm pro vás na červen připravilo: 
6. 6. od 9.30 hod.  Rodina a volný čas... jak ho spolu prožít?  
 Mgr. Marie Hojgrová
13. 6. od 9.30 hod. Jak se nám žije v Zábřeze? 
 Beseda se starostou města 
 RNDr. Mgr. Františkem Johnem Ph.D
20. 6. od 9.30 hod.  Letní  úrazy dětí a další nástrahy prázdnin.  
  MUDr. Gabriela Debre Janků
21. 6. v 16.00 hod. Maňáskové divadýlko – Jak se Mach a Šebestová těšili na prázdniny
27. 6. od 9.30 hod.  Hurá na prázdniny, setkání před prázdninami 
 Adresa: Masarykovo náměstí 7, Zábřeh; Web: www.hnizdozabreh.cz
 Facebook: http://www.facebook.com/hnizdozabreh 

v PáTek 9. 6. noC kosTelŮ v ZáBŘeZe - UděleJTe si čAs! 
oZnámení: Letošní pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách bude v termínu  
24.-25. 6. 2017. Podrobnosti později.  Radomír Friedl 

milí přátelé a příznivci likvidace lepry, chtěli bychom vás pozvat v sobo-
tu 3. června 2017 na 6. náRodní PoUŤ ll do Hradce králové. 
Mši svatou bude celebrovat Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, v 10:00 
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Velké nám.  32/40, Hradec Králové). 
Po bohoslužbě bude následovat prezentace činnosti Likvidace lepry a beseda 

s pracovníky LL. Rádi se s Vámi podělíme o radost z toho, co dobrého se podařilo - vždyť 
se jedná o naše společné dílo!  Všichni jste srdečně zváni a přijďte i se svými přáteli!
     Za tým LL Lubomír Haja ředitel LL

* * *
SVĚCENÍ NOVÉHO POMOCNÉHO BISKUPA OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE. 
Biskupské svěcení Mons. Martina Davida, v pořadí prvního pomocného biskupa v historii 
této mladé diecéze se uskuteční v katedrále Božského Spasitele tuto neděli 28. května 2017 
od 15.00 hod.  red.

V těchto dnech vychází kniha NÁŠ KARDI-
NÁL – jihočeské vzpomínky na Miloslava 
Vlka, která na 240 stranách zachycuje čtyři 
desítky příspěvků pamětníků či představuje 
některé zajímavé archivní dokumenty týkající 
se kardinálova života. Vydáním této publikace 
si lze připomenout jeho nedožité 85. naroze-
niny.  red.
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sváTek nAvŠTívení PAnnY mARie
„Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu… (Lk 1,39-56) 
 Můžeme se dohadovat, proč se Panna Maria po andělově zvěstování 
vydala na cestu, aby navštívila Alžbětu. Podle časových údajů v evange-
liu tam Panna Maria zůstala až do Janova narození, proto se nejčastěji 
zmiňuje její pomoc stárnoucí příbuzné, jíž se měl narodit syn. Možná 
si také chtěla ověřit Boží znamení, které jí bylo nabídnuto v zázračném 
otěhotnění Alžběty. Určitě ale toužila sdílet se svou příbuznou radost 
z Božího konání v jejich životech, velebit spolu s ní Boha za velké věci, které jim Pán učinil.
 Panna Maria v sobě nese Ježíše. Poté, co se otevřela Božímu daru vtělení Božího Syna, 
všude, kam přijde, s ní přichází také Ježíš a skrze ni působí Duch Svatý. Nese v sobě toho, 
který je větší než ona, je jejím Stvořitelem. Stává se tak živou monstrancí. Slova, jimiž Panna 
Maria pozdravila Alžbětu, způsobila podivuhodnou reakci. Všichni zúčastnění byli naplně-
ni radostí Ducha Svatého a Panna Maria propukla v jásavý zpěv chvály Boha a jeho jednání. 
Je to nejkrásnější chvalozpěv v celém Písmu a je pro nás školou modlitby. I my jsme pozváni 
velebit Boha za to, co pro nás vykonal. A tato chvála je pro nás zdrojem radosti: „Velkou věc 
s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost“ (Ž 126,3).
 Chval Pána za to, co vykonal pro tebe, pro tvé drahé i pro nás všechny. Děkuj mu za jeho 
věrnost a dobrotu, za každé drobné obdarování, kterými tě každodenně zahrnuje. Děkuj mu 
za ty, s nimiž můžeš sdílet své životní radosti i obavy. Poděkuj i za to, cos mohl ve svém ži-
votě již vykonat z lásky k druhým.
 Pros Pána o citlivost ke znamením, která ti v životě dává, abys dobře rozlišoval, co je 
z Boha, a co ne. Pros, aby ses stal vnímavým k velikosti Božích darů, jimiž tě zahrnuje. Pros, 
aby ses stále víc stával tím, kdo šíří ve svém životě radost z Boha a přináší ho druhým.
Text je převzat z Novény k Panně Marii: http://www.ikarmel.cz/kniha/Novena-k-Panne-Ma-
rii_101549.html.

Poděkování. Upřímně děkujeme všem, kteří nám byli jakkoliv nápomocni v péči o mou 
ženu Martu, zejména mým spolupracovníkům/spolupracovnicím a sestřičkám z Charity, 
které nám obětavě pomáhaly až do posledních okamžiků.
Rovněž děkujeme všem, kteří nás provázeli modlitbou i těm, kteří se s Martou přišli rozlou-
čit. Z celého srdce Pán Bůh zaplať.  František Frank s rodinou 

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 21. května: Lubník 900; Tatenice 1.130; Hoštejn 500; Kosov 1.710 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Poděkování ZA konCeRT. Velký dík patří Kristýně Novotné, která úžasně krásně 
překvapila všechny, kdo se zúčastnili minulou neděli jejího varhanního koncertu v Hoštej-
ně.  Mnozí byli překvapeni nejen její bravurní hrou na varhany, ale i procítěným zpěvem, 
jenž nenechal snad žádné oko suché. Výtěžek z koncertu činil 3.645 Kč. Děkuji všem, kteří 
jste v rámci dobrovolného příspěvku podpořili léčbu Valerie Petrové z Tatenice. 

 Zveme všechny v sobotu 10. června v 11 hod. do kostela sv. Anny na slavnostní mši 
svatou, kterou bude sloužit biskup Josef Hrdlička při příležitosti výročí 750 let obce 
Hoštejn.  P. Jaroslav Přibyl
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PRoJekT kniHomol
Co jsem našla dále, když jsem dojela do Buranira do knihovny?
 Zahrada knihovny upravená i květy kvetly . Musela jsem se 
tomu zlehka usmát, a když jsem vstoupila do knihovny – byla so-
bota dopoledne, teplý den, slunce si pohrávalo s již vzrostlými větvemi avokádovníku, uvi-
děla jsem uvnitř knihovny skupinku cca 20 mladých, jak studují; měli doučování matema-
tiky, které si sami pořádají a sami vedou. Vida , říkám si… tak přeci jenom…
 Lidé přichází a odchází. Chodí si sem kopírovat různé dokumenty, tisknout žádosti 
atd. Knihovna je díky tomuto příjmu docela samo-výdělečná: tzn., vydělá si na svůj pro-
voz, na dva správce, kteří se střídají (pravda, museli trochu zkrátit provozní dobu, protože 
večerem to teď již bývá na cestách nebezpečné), ale myslím si, že je to dobré. 
	 Není	to	bez	chyby.	Správci	nezvládli	provoz	jazykových	kurzů	,	kdy	po	několiká-
tém	střídání	vhodného	pedagoga,	který	měl	vždy	nějakou	 tu	„akademickou	–	africkou	
čtvrthodinku“,	to	vzdali.	Každopádně	knihovna	funguje	a	již	to	je	dobré.	Nefunguje	zce-
la	podle	představ,	ale	funguje	…	a	za	to	jsem	ráda.	Mám	v	rukách	měsíční	zprávy,	jež	
mi	správce	knihovny	posílá	každý	měsíc	a	sedí	to…	je	to	dobré.	A	já	jsem	ráda	za	to,	že	
mohu	důvěřovat.	V	tu	chvíli	mi	spadl	největší	kámen	ze	srdce.
 Jdu dále, postupně stoupám vzhůru nad Buraniro a ze všech stran se ozývá mé jméno, 
a děti, které mě dříve každý den doprovázely, mi běží naproti… jsou trochu větší, než byly, 
nožky mají stejně špinavé od červené hlíny, ale v tmavých očích tu samou hravou jiskru 
a já se musím smát, protože je to přeci tak krásné.  S láskou Eliška

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 21. května: Mohelnice 4.725; Úsov 754; Studená Loučka 475 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara     
Z mohelnické farní kroniky, děkan Fr. martinek, lP 1971, pokračování 
 Po ročních přípravách byly zahájeny opravy fasády  farního kostela. Průběh prací 
je zaznamenán ve zvláštní knize o opravách. Z oprav je v kronice vlepeno mnoho foto-
grafií. Opravy chrámu začaly 27. dubna stavěním lešení. Omítka byla otlučena na cih-
ly a kámen. Ukončena byla 15. srpna. Plánovaná byla na dva roky. S pomocí Boží, JZD 
Mohelnice a  brigádníků (8.000 hod.) se zvládla rychleji. Práce byla radostná. Denně  
od 15 do 18 hod., v sobotu od 7 do 15 hod. pracovalo někdy až sedm zedníků. Postup prá-
ce byl svižný, k údivu všech občanů a úřadů. Práci vedl duchovní správce a pan Josef Kuba, 
předseda farní rady. Nejlepším brigádníkům dal čestné uznání kapitulní vikář prof. Josef 
Vrana, a všem písemné uznání římskokatolický farní úřad. Jako nadplán byl zaveden vo-
dovod a plyn do sakristie, postavena garáž, opravena fara. Náklady 297.479,30 Kč (střecha 
a okapové roury).
 Současně byla provedena oprava vitráží (oken), zadána uměleckým řemeslům 
v Brně.
 Pro stavbu obchvatové silnice města byl vykoupen pozemek č. 219/1, farní zahrada na 
Třebovské ulici a zbourána bývalá farní stodola. 
 3. května umírá kostelník Josef Kristen, po čtyřletém působení. Nastoupil za něj pan 
Vojtěch Pospíšil. 8. prosince 1972 náhle umírá předseda farní rady pan Josef Kuba. 
  Bartoš H.
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červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 14. a 21. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 120 a 0; Písařov 560 
a 1.278; Jakubovice 545 a 664; Červená Voda 2.186 a 2.354; Moravský Karlov 450 a 0 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

	Římskokatolická farnost Písařov zve všechny na pontifikální mši svatou v sobotu 
27. 5. v 10.30 hod. v Písařově, při které udělí arcibiskup mons. Jan Graubner svátost 
biřmování třinácti biřmovancům.
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 28. 5. v 16.00 hod.
  vedoUCí BUněk se setkají v neděli 28. 5. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.

viGilie seslání dUCHA svATÉHo – sobota 3. 6. od 17.30 hod. v červené vodě. 
Průběh: adorace Nejsvětější svátosti s prosbou za uzdravení duše i těla, prosba o naplnění 
Duchem Svatým. Poté zpěv a modlitba chval s možností přijmout individuální přímluv-
nou modlitbu (hlavně za uzdravení a vylití Ducha Svatého). Všichni jste srdečně zváni.

  V neděli 4. 6. bude mše svatá v Písařově mimořádně v 9.00 hod. a v Červené Vodě 
v 10.30 hod. (PRvní svATÉ PŘiJímání).
  PAsToRAční RAdA FARnosTí PísAŘov A JAkUBoviCe bude v pondělí 5. 6. 
v 16.45 na faře v Písařově.
  PAsToRAční RAdA FARnosTi čeRvená vodA bude v pondělí 5. 6. v 18.30.
   P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

o první neděli v květnu byla mimořádná sbírka na křesťanská média – vybralo se: 
v Postřelmově 5.931 Kč, v Chromči 4.300 Kč, v Sudkově 970 Kč, v Lesnici 3.797 Kč, 
v Dlouhomilově 595 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

Tichá adorace a svatá zpověď před prvním pátkem bude: ve středu 31. 5. od 16.30 v Leš-
tině, ve čtvrtek 1. 6. od 17.00 v Chromči, v pátek 2. 6. od 16.00 hodin v Postřelmově.

mariánská pobožnost na první sobotu v červnu 3. 6. bude v Postřelmově od 9.00 hodin. 
Všichni jste srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z klášterce

sbírky z neděle 21. května: Jedlí 2.400; Klášterec 1.100; Svébohov na opravy 2.300 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

* * *
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 21 uvádí příklady, jak můžeme prožít NOC KOSTELŮ.
Celou dvoustranu věnuje novokněžím, kněžskému povolání a společenské pozici kněží v za-
hraničí i u nás.
Rozhovor s Janem Hellerem, autorem dokumentu z posledních let života pražského emerit-
ního biskupa kardinála Miloslava Vlka (dokument byl odvysílán v rámci cyklu Cesty víry a je 
trvale k vidění v internetovém archivu ČT).
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lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 21. května: Loštice 3.791; Moravičany 5.098 Kč. Pán ať odmění Vaši štěd-
rost. Příští neděli bude sbírka na církevní školství.  P. Kristián Libant, CM

  Dnes 28. 5. v 17.00 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. Josefa v Mitrovicích za živé 
a zesnulé obyvatele Mitrovic.

  Brigáda na faře v Lošticích bude v úterý od 15.30 a v sobotu od 10.00 hod.
  Příští neděli bude v Moravičanech mládežnická mše svatá.
  Náboženství v Lošticích bude jako obvykle, v Moravičanech tento týden nebude.
  Tento týden je první pátek v měsíci, zpovídáme jako obvykle. nemocné navštívíme 

ve čtvrtek 1. června.

PŘíPRAvY leToŠníHo sTAnování nA FARskÉm dvoŘe jsou již v plném prou-
du, a proto bychom rádi poprosili i letos ochotné hospodyňky o přípravu nějakého pokr-
mu nebo věnování potravin. Pokud již víte, jakou formou byste mohly pomoci, nahlaste 
podrobnosti H. Bednářové nebo otci Kristiánovi. Děkujeme.

  Zveme všechny ministranty z vincentínských farností na seTkání minisTRAnTŮ 
do BAnskÉ BYsTRiCe na Slovensko. Setkání se uskuteční 23. - 25. června 2017. Cena 
je 270 Kč, je to poplatek za ubytování. Nahlásit se můžete u otce Jana.
 Bohoslovci CM pod vedením P. Jana Jakuboviče CM organizují v dnech od 8. do  
12. srpna 2017 akci „5 dní s vinCenTínY“. Je pro kluky od 15 -25 let. Akce se uskuteční 
na Slovensku na Oravě. Cena je 1000 Kč. Víc informací u otce Jana na tel. č. 604 296 423

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 21. května: Štíty 3.760; Cotkytle 1.187; Horní Studénky 940 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravu pastorační místnosti a poděkování pa-
tří také farnicím a farníkům za úklid po betonování na faře.  P. Jacek Brończyk

Farnost Štíty 
 Ve čtvrtek 1. 6. v 18 hod. se sejde PAsToRAční RAdA na faře, účast všech členů nut-
ná. 
 V pátek 2. 6. v 17 hod. bude ve farním kostele adorace na první pátek v měsíci a mož-
nost přijetí svátosti smíření.
 V sobotu 3. 6. v 8 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo a v 18 hod. se sejdou    
na faře biřmovanci.  P. Jacek Brończyk

* * *
v neděli 11. června 2017 se koná pouť U svaté Trojice vysoký Potok (obec Malá Mora-
va, při pěší cestě na Horu Matky Boží v Králíkách v blízkosti severomoravské chaty). 
Mše svaté v 9.00 hod. a v 11.00 hod. bude sloužit novokněz Petr Soukal, po nich bude udě-
lovat novokněžské požehnání.
Třetí mše svatá je ve 14.00 hod.
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sbírky z neděle 21. května: Zábřeh 10.070; Zvole 3.740 Kč. 
dARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí 
Pán. P. František Eliáš
PŘíŠTí neděli BUde ve vŠeCH FARnosTeCH sBíRkA nA CíRkevní 
ŠkolsTví

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

doBRovolniCkÉ CenTRUm doBRodRUH Hledá doBRovolníkA
Dobrou duši se znalostmi (a možná i povoláním) 
učitele s maturitou nebo vysokoškolským vzdělá-
ním, současně se srdcem na pravém místě, který je 
ochoten věnovat 1-2 hodiny týdně k doučování:
- chlapci vietnamského původu (1. třída), který si 
potřebuje procvičovat češtinu. Protože jeho rodiče 

jsou cizinci a znají pouze základy češtiny, chlapec nenalézá po-
třebnou podporu pro vzdělávání. 
-  dívce (3. třída), která potřebuje zdokonalit své znalosti matematiky a češtiny. Jelikož 
školní výuka matematiky je realizována Hejného metodou, je zapotřebí, aby i dobrovolník 
tuto metodu ovládal. Dívka, která se momentálně nachází v pěstounské péči, by dále po-
třebovala procvičit základy češtiny.
Zájemci o tuto aktivitu mohou kontaktovat vedoucího dobrovolnického centra Tomá-
še Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz 
nebo osobně v zázemí na ul. Žižkové 17. 

FRiTovACí HRneC do oáZY. Do Oázy - centra denních služeb sháníme nepotřebný, 
ale ještě funkční fritovací hrnec s vyndavací vložkou. Používá se k tavení vosků pro výro-
bu svíček. Tyto svíčky si můžete prohlédnout i zakoupit v Recepci Charity (otevřeno každý 
den od 7-16.30 hod). Děkujeme!

nABídněTe nePoTŘeBnÝ náBYTek. Pro základní dovybavení samostatné domác-
nosti jednotlivce hledáme následující použité, ale stále pěkné a funkční vybavení: 
stůl, skříň, gauč, el. sporák, lednici, mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici.
Pokud nám něco z výše uvedeného můžete a chcete darovat, vaše nabídky (prosíme vždy 
včetně fotek nabízených věcí a přibližných rozměrů) směřujte na email: nadeje@charita-
zabreh.cz. Za projevenou solidaritu předem moc děkujeme!

dUCHovní oBnovA nA devíTCe – Poděkování. Ve čtvrtek 18. května pro-
běhla na „Devítce“ duchovní obnova pro pracovníky Charit. Chtěli bychom poděkovat 
zábřežské farnosti za to, že nám umožnila využít tohoto prostoru k setkání, duchovnímu 
občerstvení a posílení. Klid a pohodu prostředí ocenili nejen „chariťáci“ zábřežští, ale i ko-
legové z Olomouce, Bystřice pod Hostýnem a Uherského Hradiště. Děkujeme. 


