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SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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V eucharistickém slavení 

vidíme a slyšíme ústřední 

tajemství naší víry:

“Pánovu smrt a jeho vzkříšení“. 

A už teď se setkáváme s ním, 

který přijde ve slávě, 

aby nás soudil a zachránil. 

 „ze stolu Božího slova“

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; 
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, 
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                       Amen

ŽALM 118 
Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!
TUTO NEDĚLI 16. DUBNA NA VZKŘÍŠENÍ - SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ
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ordinárium Olejníkovo č. 502   příští neděli Břízovo č. 503



NEDĚLE 16. DUBNA
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Zábřeh 6.55, 830, 18.00; Jedlí 9.00, Svébohov 10.30; klášterec 7.20; 
Jitřní liturgie Zmrtvýchvstání Páně – Zvole 6.00

 FARNÍ MUZEUM ZÁBŘEH vás o velikonoční 
neděli 16. dubna od 9.30 do 12 hodin zve na Veliko-
noční výstavu, na které budete mít příležitost sezná-
mit se s křesťanskými symboly používanými při litur-
gii velikonočního tridua i s lidovou velikonočními symbolikou. 

Za farní muzeum Petr Krňávek

 VELIKONOČNÍ JÍZDA ÚDOLÍM DESNÉ. V největší křes-
ťanský svátek pořádali původní obyvatelé slavností jízdy na 
koních údolím Desné. Snažíme se tuto tradici obnovit s tím 
rozdílem, že účastníci pojedou na kolech. Účastníci se o této 
Velikonoční neděli 16.4., sejdou v 11 hod. u kostela v Rapotí-
ně. Putování na kolech povede převážně po vedlejších cestách 
se zastaveními a s odborným výkladem u kulturních a církev-
ních památek.                   Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné

Požehnané Velikonoce a radostnou jistotu z Kristova vítězství nad 
hříchem a smrtí přejí a vyprošují

P.P.P  František Eliáš, P. Vratislav Kozub a jáhen Pavel Hödl

Všem farníkům radost ze světla Velké noci a požehnání vyprošuje 
P. Josef Opluštil z Bouzova

 BOHOSLUŽBY ZÁBŘEH: na velikonoční pondělí jsou bohoslužby v 6.55 
a v 8.30 hod.,
 V úterý a čtvrtek bude mše svatá v 9.40, po zbytek týdne standardní pro-
gram.                              P. Vratislav Kozub

 PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA POUŤ DO KLÁŠTERCE NA VELIKONOČNÍ PON-
DĚLÍ dne 17. dubna. Pořad bohoslužeb: 7.20 – farní mše svatá ; 10.30 – poutní mše 
svatá, 14.30 – svátostné požehnání

 SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, které se letos připravují k prvnímu svatému přijí-
mání bude ve středu 19. dubna po skončení „dětské“ mše svaté.    Vratislav Kozub

 NA KONCERT PRO VARHANY A HOUSLE, který se koná v neděli 23. dub-
na v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově Vás zve Klub přátel 
hudby Svébohov. Účinkují: Alena Čechová-housle a Petr Čech-varhany. 

 V pondělí 24. dubna v 17 hod. v klubovně ve Svébohově se sejdou senioři 
k další schůzce.               Marie Šanovcová



KATOLICKÝ DŮM
 VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve 
všechny malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil veli-
konoční neděle. Kromě tradičního pečeného jehněčího a občerst-
vení všeho druhu pro Vás připravujeme celou řadu dalších zajíma-

vostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malo-
vání kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. 
Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. 
Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovolné. 
V průběhu akce proběhne od 16 hod. slavnostní uvedení pu-
blikace „DROBNÉ SAKRÁLNÍ STAVBY ZÁBŘEHA a oko-
lí“ autorů Františka Johna a Aleše Pátka s možností jejího 
zakoupení.
Nezapomeňte tedy přijít v neděli 16. dubna do Katolického 
domu.

 Nejenom seniory zveme na úterý 18. dubna na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. 
Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

 POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA. Na sobotu 22. dubna plánujeme zájezd do 
pražského divadla Broadway na představení muzikálu Tři mušketýři. Odjezd v 7 
hodin, cena 1.000 Kč. Bližší informace na 583 412 108, nebo 731 465 717.

 Na sobotu 29. dubna si Vás dovolujeme pozvat na odpoledne plné lidových 
písniček, ale i koncertní dechovky v pořadu „Veselá kapela uvádí…..“. Kromě zná-
mé domácí dechovky vystoupí i hostující žesťové trio FLASH BRASS. Začátek ve 
14.30 hodin, vstupné dobrovolné. 

 POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Zveme Vás na tradiční jarní pouť na 
nejnavštěvovanější moravské poutní místo, která se uskuteční v sobotu 6. květ-
na. Na zpáteční cestě navštívíme farnost sv. Václava v Hulíně, kde působí dřívější 
zábřežský kaplan p. Ján Čukáš. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef 
Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zá-
břeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 200 Kč.

Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

 JARNÍ BURZA V KATOLICKÉM DOMĚ. I v letošním roce připravujeme pro ši-
rokou veřejnost burzu dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Maminky tak 
mohou ulevit dětským šatníkům a nabídnout věci k odkoupení za přijatelnou cenu. 
Sami si pak mohou vybrat z nepřeberného množství, které nabízíme po celý den. 
Přijímáme i kola, tříkolky, koloběžky, dětské kočárky (pro panenky), knížky, hrač-
ky všeho druhu. Akci zajišťují maminky z Mateřského a rodinného centra.  
Středa  19.4. Příjem zboží 9.00 – 12.00 14.00 – 19.00
Čtvrtek  20.4. Prodej zboží 9.00 – 12.00 14.00 - 18.00
Pátek  21.4. Výdej zboží   16.00 – 18.00
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 9. dubna: Zábřeh 10.730; Jedlí 2.300; Zvole 2.810; Klášterec 1.300; 
Svébohov 1.600 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 3.300; Jedlí - anonymní dar na opravy 28.000; 
Svébohov – na okna 5.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: Z Rovenska byla dne 9.4.2006 předána částka 1.500 Kč. 
 Dárcům „Pán Bůh zaplať.                   Zíková Marie

 DĚKUJI ženám i mužům, kteří obětavě pomohli při úterním úklidu koste-
la, chystání Božího hrobu, při výzdobě kostela a tak přispěli k oslavě VELKÉ 
NOCI.                P. František Eliáš

 Zdravím všechny příznivce misie na Haiti a přeji v Kristu prožité 
Velikonoce. Předem mého krátkého psaní se omlouvám za moji apatii vůči psaní a to 
i z důvodu, že jsem tady doslova v „jednom kole“ a počítači se po perném dnu zdálky vy-
hýbám.
 Život tady v Baie-de-Henne je velice jednoduchý, primi-
tivní a přesto má v sobě určité kouzlo. Když každé ráno, při 
mši svaté vidím skrze kostelní vrata přecházet rodinku pra-
sat přes Baie-de-Hennskou náves, tak se mi do hlavy dere 
myšlenka, že ani vlastně není o čem psát. Lidé tu žiji doslova 
se slepicemi na jednom dvorku a kolem nich se tu točí celý 
jejich život. Největší starosti tu lidé mají o jídlo (kde a jak se-
hnat svůj chléb vezdejší) a samozřejmě i o to, jak zajistit dě-
tem, kterých tu rodiny mívají opravdu požehnaně, to, co do 
života potřebují (školu). Bez ní tu prožijí svůj život v negra-
motnosti a nikdy se na nic nezmohou. 
 Celý život vesnice se točí okolo farních aktivit, nic jiného 
tu totiž není. To, ale samozřejmě klade dost veliké požadav-
ky na faráře, který se někdy cítí doslova jako „spráskaný pes“. Tuto postní dobu se všichni 
snažíme zodpovědně připravit na Velikonoce, slavnost našeho vykoupení. Každý den se 
něco děje na farním dvorku a střídají se tu všechny farní společenství jako na běžícím páse. 
Každý pátek se skoro celá vesnice zapojí do křížové cesty, která se většinou koná venku 
a která všem staví před oči jejich vlastni problémy a nedostatky. Procházíme s křížem ce-
lou vesnici a jednotlivá zastavení jsou na domech konkrétních lidí s konkrétními osudy. To 
nám pomůže sestoupit, až na dno Ježíšova lidství, lidství, které bylo pošlapáno sobectvím 
a touhou po moci. Pro místní lidi je velice těžké se od tohoto sobectví a vlastní ješitnosti 
odpoutat. Každý má rád, když ho ostatní chválí a když právě on je středem zájmu a když 
právě jemu se věnuje nejvíce času. 
 Jak jsem již napsal, máme tu různá společenství, která zahrnují všechny věkové skupi-
ny, od dětí až po staré lidi. Minulou neděli jsme společně s nimi naplánovali průběh celého 
svatého týdne, každé společenství má svůj konkrétní úkol, jak se zapojit do liturgie. Lidé 
všech věkových skupin se tu velice rádi zapojují do všeho, co se tu děje. Nejdůležitější ale 
je, aby to všechno nezůstalo jenom mezi kostelními zdmi, ale aby se poselství Velikonoc 
přeneslo do konkrétního, každodenního života a to přejí i vám všem u nás v Čechách a na 
Moravě.                                                        P. Roman Musil, OMI



PASTÝŘSKÝ LIST VELIKONOCE 2006
Drazí bratři a sestry,
Kristus vstal, zaznívá v dnešní liturgii. Ježíš žije. Ježíš, který nás miloval až do 
krajnosti a na kříži za nás dal život, zvítězil. Zvítězil nad smrtí, tak jako zvítě-
zil na hříchem. To je poselství dnešní slavnosti a důvod naší oslavy. To je zá-
kladní kámen naší víry.
Kristovo vzkříšení znamená: 
Ježíš má pravdu, je Bůh a Vykupitel, jeho slova potvrdily skutky. 
Ježíš nás vykoupil a my jsme osvobozeni od hříchu, máme tu nejcennější svobodu. 
Svým vítězstvím nám dal naději, že i my z mrtvých vstaneme a budeme s ním věčně. 
To ovšem mění optiku pohledu. Získávám nadhled a dívám se z pohledu věčnosti. Každý člo-
věk, protože je vykoupen Kristovou krví, má nesmírnou hodnotu a důstojnost bez ohledu na 
postavení či postižení, od početí až do přirozené smrti. Má svou čest, kterou nikdo nemá prá-
vo špinit. Má pozvání ke štěstí bez konce, proto je třeba mu tuto zprávu přinést. Kristus za něj 
dal svou božskou krev, proto stojí za to, abych se nasadil i já a pomohl mu.
Jsou sice lidé, kteří o vzkříšení pochybují, či dokonce se snaží i Písmo svaté vysvětlovat tak, 
jako by víra ve vzkříšení byla jen výplodem důvěřivosti prvních učedníků. Ale pak ztrácí smysl 
celá naše víra. Jestli Kristus nevstal, marná je naše víra… a máme-li naději v Krista jen v tom-
to životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí, říká apoštol Pavel. (Srov. 1Kor 15,14.19) Co by to 
bylo za boha, kdyby jeho věrnost člověku končila u hrobu?
Jestli nevstal Kristus, ani církev nemůže být jeho tajemným tělem, pak je mše svatá jen requi-
em za mrtvého Krista a nepotřebujeme kněze, aby ve jménu Krista proměňoval a odpouštěl, 
pak zasvěcený život řeholníků a celibát kněží je jen kuriózním omezováním, pak odříkání 
manželů a oběť rodičů pro děti nemá smysl, pak není důvod k zachování řádu a Božích při-
kázání, pak stojí společnost bez naděje na konci svých dějin a zanikne jako stavba budovaná 
mimo základní kámen.
Ale Kristus z mrtvých vstal, tvrdí apoštol Pavel, a pro svoje spojení s Kristem všichni budou 
povoláni k životu. Proč bychom se jinak kvůli hlásání evangelia vydávali v nebezpečí každou 
hodinu a den co den umírali? (srov. 1Kor 15,20.22.30) Tato skutečnost je základem naší jisto-
ty i naděje, je důvodem naší radosti a oslavy. Jasná a pevná velikonoční víra v Kristovo zmrt-
výchvstání – a jednou i naše vzkříšení – je nejlepším lékem k odstranění mnoha krizí v osob-
ním životě, v církvi i ve společnosti. Z ní vyrůstá i zdravá orientace života, zaměření na Krista, 
světlo přicházející z východu.
Kristus žije a je mezi námi. I dnes je možné se s ním setkat ve společenství těch, kterým se dal 
poznat, kterým slíbil, že bude uprostřed nich, když budou shromážděni v jeho jménu. Je mož-
né mu naslouchat při četbě Písma svatého, je možné naslouchat jeho hlasu ve vlastním srdci 
a hovořit s ním v modlitbě. Je možné s důvěrou se svěřit jeho vedení a zakusit jeho moudrost, 
něžnou lásku, otcovské milosrdenství i božskou moc. On žárlivě ochrání naši svobodu, kterou 
tak draze zaplatil, při tom respektuje naši vůli, kterou nám dal, a chrání nás od samoty, pokud 
jej bereme jako důvěrného přítele.
Jestli se cítíme obdarováni, nenechejme si velikonoční poklad jen pro sebe. I nám nechává 
Zmrtvýchvstalý odkaz, který slavnostně dal svým učedníkům při posledním setkání: Je mi 
dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získávejte mi za učedníky všechny národy, 
křtěte a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi po všechny dny až 
do konce světa! (Srov. Mt 28,18-20)
Kristus vstal a opravdu žije, proto přeji každému z vás osobní setkání se Zmrtvýchvstalým, 
pravou velikonoční radost i jasnou křesťanskou orientaci dávající životní jistotu a nepřekona-
telnou naději.
 K tomu Vám žehná arcibiskup Jan



ROK 2006 ROK OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Ve dvou minulých létech si věřící připomínali malá společen-
ství a farnosti. Rok diecéze, vyhlášený otcem arcibiskupem Ja-
nem Graubnerem má přidat nový rozměr životu našich far-
ností, aby si uvědomily, že nežijí osamoceně, ale v diecézním 
společenství. 
 Po návštěvě otce arcibiskupa v Zábřehu, při které se mu 
představil děkanát se svými aktivitami, jsme zváni do Olomou-
ce k celodiecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi. Tato bude v so-
botu 6. května, začátek dopoledního programu v katedrále v 10 
hod. 
 Ve středu 17. května jsou kněží zábřežského děkanátu, mís-
to pravidelného setkání v Zábřeze, zváni na kurii arcibiskupství, kde se sejdou se zá-
stupci jednotlivých oddělení, která jsou ku pomoci arcibiskupovi v řízení arcidiecéze 
(ekonomické, právní, pastorační...).
 V sobotu 20. května, v rámci každoročních poutí děkanátů do olomoucké kated-
rály za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání navštívíme kurii, arcibiskupskou 
rezidenci, Arcidiecézní charitu, Arcibiskupský kněžský seminář, případně Arcibis-
kupské knihovny či Cyrilometodějskou teologickou fakultu a jiná místa celodiecézní-
ho významu. K vydání je připravena také kronika diecéze za uplynulých patnáct let. 
 V září pak nás otec arcibiskup zve na arcidiecézní setkání do Zlína. Bude se ko-
nat v sobotu 23. září ve sportovní hale. 
 To jsou některé z aktivit, které nám mají připomenout, že nežijeme svou křes-
ťanskou víru izolovaně. Rokem arcidiecéze se připravíme v roce 2007 na oslavu 230. 
výročí zřízení diecéze brněnské a povýšení diecéze olomoucké na arcidiecézi. 

P. František Eliáš

VELIKONOCE V PROGRAMOVÉ NABÍDCE ČESKÉ TELEVIZE
PÁTEK 14. 4.  ČT2 ve 21.15 hodin „Umučení Krista“ 
SOBOTA 15. 4.  ČT2 v 19.30 „Liturgický rok se Scholou Gregorianou Pragensis“
   ČT2 ve 22.00 hodin „Velikonoční vigilie z Říma“
NEDĚLE 16. 4.  ČT2 v 10.00 hodin „Velikonoční bohoslužba“
   ČT1 v 11.50 hodin „Urbi et Orbi“ (Městu a světu)
PONDĚLÍ 17. 4.  ČT2 ve 3.25 hodin „Antonio Salieri: Pašije“

Nenechte si ujít zajímavý dokument o nemocném knězi P. Filipovi M. Antonínu 
Stajnerovi, jehož povzbuzující víra dodává mnohým velkou sílu. Dokument vysílá 
ČT 2 dne 20. dubna 2006 v 8.30 hod.           Pavla Hajtmarová

AKCE KONVIKTU OLOMOUC V NEDĚLI 30. DUBNA 
 Bohoslovci olomouckého konviktu opět navštíví naše farnosti v neděli 30. dub-
na. Tentokrát budou mít svůj program ve farnostech Jedlí, Svébohov, Maletín. Se-
tkáte se s nimi také ve Václavově, Drozdově, Hynčině a v Rovensku. Bližší infor-
mace v příštím čísle FI.                              redakce



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 SBÍRKA NA POVODNĚ Z NEDĚLE 9. DUBNA: Postřelmov 12.760 Kč + 
8.200 Kč dary, Chromeč 4.920 Kč, Sudkov 1.120 Kč, Lesnice 6.640 Kč + 2.360 Kč 
dary, Dlouhomilov 2.370 Kč + 1.630 Kč dary. Tuto neděli je sbírka na kněžský se-
minář. 

 ZMĚNY BOHOSLUŽEB. V úterý 18. dubna nebude mše sv. v Postřelmově. 

 SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE V CHROMČI PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
bude ve čtvrtek po mši svaté, asi v 19.05 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka studujících se sejde v pátek po mši 
svaté, asi v 18.45 hodin na faře. 

 Římskokatolická farnost Postřelmov Vás srdečně zve v sobotu 22. dubna 2006
v 15 hodin do kostela sv. Matouše v Postřelmově na VELIKONOČNÍ KONCERT. 
Účinkuje komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta Bludov: Irena Sedláčková 
– sbormistr, Marcel Poisl – varhany. V programu zazní velikonoční a mariánské 
skladby převážně z období baroka.

 Jednota Orla v Postřelmově Vás srdečně zve na přednášku RNDr. Františka 
Mráčka na téma: MÍR – USMÍŘENÍ (Kritický stav světa, význam mariánských MÍR – USMÍŘENÍ (Kritický stav světa, význam mariánských MÍR – USMÍŘENÍ
zjevení, vývoj v Medžugoriji, užitečnost poutí…). Přednáška se koná v sobotu 
22. dubna ve 14 hodin v kinosále Kulturního domu v Postřelmově. 

 Společenství věřících v Chromči vás zve v neděli 23. dubna v 16 hodin do kap-
le sv. Jana Nepomuckého v Chromči na pásmo „POPELKA NAZARETSKÁ“ Text: 
Václav Renč, Hudba: Vít Petrů. Pásmo provede dětský sboreček Světýlko z Kato-
lického domu Zábřeh pod vedením Hany a Zdeňka Jarmarových. 

 DUCHOVNÍ OBNOVA (především pro biřmovance) bude v Postřelmově 
28. – 29. dubna (pátek - sobota). Povede ji P. František Lízna SJ.

Poděkování patří všem, kteří přispěli k příjemnému prožití svátku na-
šeho vykoupení, a také Vám všem přeji požehnané prožití velikonoč-
ních svátků!                       ních svátků!                       ních svátků! P. Jiří Putala

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 9. dubna 2006: Mohelnice 4.638; Úsov 672; Studená Loučka 
530 Kč.

Milostiplné prožití svátků zmrtvýchvstalého Krista 
 Vám všem přeje P. Petr Šimara. 
Milostiplné prožití svátků zmrtvýchvstalého Krista 
 Vám všem přeje P. Petr Šimara. 
Milostiplné prožití svátků zmrtvýchvstalého Krista 

 Ať slavné Kristovo vzkříšení Vaši tmu ve světlo promění. 



FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 9. dubna: Hoštejn 1.035; Kosov 400; Lubník 620; Tatenice 
1.380 Kč.   „Pán Bůh zaplať“.             P. Jaroslav Přibyl

BOHOSLUŽBY
Pondělí velikonoční: Hoštejn 7.15, Lubník 10.00, Tatenice 11.00, Kosov 8.15 

Přeji Vám Velikonoční svátky plné radosti 
z Kristova zmrtvýchvstání.          P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 9. 4.: Štíty 2.070; Horní Studénky 1.100; Cotkytle 530 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                    P. Stanislav Suchánek

 BOHOSLUŽBY: pondělí velikonoční: Štíty 9.00, Horní Studénky 7.30, Cotkyt-
le 11.00

 Blahopřejeme paní Aleně Zemanové, která se 19. dubna dožívá 70 let. 
Přejeme hodně zdraví, Božího požehnání a ochranu Panny Marie a děkujeme za 
lásku a obětavost.          Děti s rodinami i společenství věřících ze Štítů

Radostné a pokojné prožití Velikonočních svátků Vám všem přeje 
a vyprošuje       a vyprošuje       a vyprošuje  P. Stanislav Suchánek

 KDU-ČSL Dubicko a OREL Dubicko vás zvou na audiovizu-
ální pořad o dvouletém působení na moři Lukáše Drlíka „TĚŽ-
KÝ ŽIVOT NÁMOŘNÍKA ANEB ŽIVOT NA LODI“, který se 
uskuteční v neděli 30. dubna ve 14 hod. v klubovně Katolického 
domu v Dubicku. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.

 SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ VE SVÉBOHOVĚ. Sbor dob-
rovolných hasičů ve Svébohově Vás zve na tradiční setkání har-
monikářů, které se koná v neděli 7. května ve 14 hodin v kultur-
ním domě. Vstupné 40 Kč, občerstvení zajištěno. 

 EXERCICIE MUŽŮ tentokrát v Třeboni s duchovním vedením P. Františ-
ka Lízny se uskuteční od čtvrtku 4. do pondělí 8. května (volný den). Téma: „O 
hloubce hříchu a hloubce Božího milosrdenství“. Odjezd nejlépe ve 12 hod. od 
fary (program v Třeboni začíná už v 16 hod.). Hlásit se můžete na faře v Zábřeze 
(H. Lexmanová) nezapomeňte uvést, zda k dopravě můžete použít vlastní auto 
(kvůli koordinaci, tak abychom plně vytížili dopravní prostředky). Cenu 1.000 Kč 
(bez dopravy) můžete zaplatit při nástupu.                                            Vladimír Till 


