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Velikonočními svátostmi 
dals, Bože, svému 
lidu nový život; 
zůstávej s námi, 
nikdy nás neopouštěj 
a doveď nás 
ke slávě vzkříšení. 
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

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, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

ŽALM 118  Toto je den, který učinil Hospodin,
        jásejme a radujme se z něho
1: Sk 10,34a.37-43    2: Kol 3,1–4                            Ev: Jan 20,1-9 
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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti



SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Tuto neděli 8. dubna – sbírka na kněžský seminář.
Bohoslužby: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Klášterec 7.20;
Jedlí 9.00; 
Svébohov 10.30; Maletín 15.00 hod. 

 ŽEHNÁNÍ POKRMŮ. Při bohoslužbách na Boží hod veliko-
noční si můžete dát požehnat pokrmy. Toto žehnání souvisí se 
starou praxí, dle níž se v postní době nejedlo maso ani ostatní ži-
vočišné produkty (vejce, sýr…). Tyto pokrmy byly žehnány před 
jejich prvním domácím použitím po postu. Žehnání pokrmů také připomíná, že 
společenství se vzkříšeným Kristem v kostele má pokračovat i doma u společného 
jídla. 

 Velikonoční prohlídky Farního muzea Zábřeh. V neděli 8. dubna 
v 10 hodin proběhne v prostorách věže chrámu sv. Bartoloměje v Zá-
březe vernisáž výstavy perníkových obrázků s velikonočními a jar-
marečními motivy. Výstava je druhou akcí z cyklu perníkových ná-
lepek ze sbírky Hugo Hohna, cukráře v Zábřeze. Věž bude otevřena do 12 hodin. 
Výstava potrvá do konce července.                                                   Aleš Pátek

VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny 
malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoční nedě-
le. Kromě tradičního pečeného jehněčího a občerstvení všeho druhu 
pro Vás připravujeme celou řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti si 
mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. 

Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky či košíčky. Navštívit rovněž mů-
žete výstavku s velikonoční tematikou a svým hlasem rozhodnout o nejzajímavěj-
ším exponátu. Známé melodie k poslechu i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek 
a Petr. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 
8. dubna do Katolického domu.                                                                  Josef Klimek

 O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ budou v Zábřeze mše svaté v 6.55 a 8.30 hod. O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ budou v Zábřeze mše svaté v 6.55 a 8.30 hod. O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 
11. dubna. Mši svatou budeme slavit společně v 9.40 hod.           P. František Eliáš

 SVÁTOST SMÍŘENÍ. Ti, kteří si uvědomili, že nezvládli velikonoční svátost smí-
ření do Vzkříšení, mají možnost dojít sami sebe v oktávu velikonočním ve středu 
11. dubna dopoledne od 9.30 hod. a odpoledne od 15 hod.              P. František Eliáš

 KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 12. dubna od 19.00 hod.
P. Pavel Kaška

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY zábřežské farnosti bude v úterý 17. dubna 
v 18.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.                                       P. František Eliáš



 VZDĚLÁVACÍ KURZ. Další přednáška vzdělávacího kurzu, v pořa-
dí již pátá, bude tentokrát rozdělena do dvou dnů. V neděli 15.4. 2007 
v 17.30 hod. se sejdeme v Katolickém domě, kde se uskuteční první 
část přednášky s názvem „MODLITBA“. Druhou část si pak vyslech-
neme v pondělí 16.4. 2007, a to od 16.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 
Přednáška bude ukončena adorací před Nejsvětější svátostí. O tom, co není modlit-
ba, o překážkách v modlitbě a o modlitbě samotné bude promlouvat otec Lev Eli-
áš. Srdečné pozvání patří nejen všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, 
kteří se chcete o rozhovoru a setkání se svým Stvořitelem skrze modlitbu dozvědět 
něco více a prohloubit své dosavadní poznání.          Mgr. Luděk Diblík

 POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Na tradiční jarní pouť na nejnavštěvo-
vanější moravské poutní místo připravovanou na sobotu 14. dubna je volných po-
sledních několik míst. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 
583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 
583 415 434. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 200 Kč.

 MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, zejména Vás bychom rády po-
zvaly na setkání s paní Růženou Fialovou, koordinátorkou hnutí „Modlitby matek 
v ČR“. Jistě si často uvědomujeme svoji zodpovědnost za naše děti, přemýšlíme 
o jejich budoucnosti, o nástrahách a pokušeních, které je obklopují, ale zároveň cí-
tíme své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Právě proto bychom chtě-
ly sebe i Vás prostřednictvím tohoto setkání povzbudit ke společným modlitbám za 
své děti a vnoučata. Jako jednu z cest Vám chceme nabídnout spiritualitu „Modliteb 
matek“, která je přitažlivá svojí jednoduchostí, je osvobozující a bezpochyby přináší 
mnoho požehnání do rodin. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 19.4. 2007 ve farním 
kostele. Zahájíme je slavením mše svaté v 16.00 hod. a na ni pak navážeme před-
náškou.           Za zábřežskou skupinku MM Lenka Hamplová

 ŠTĚPÁN TROCHTA – MUČEDNÍK DVOU TOTALIT. Spolek Metoděj Zábřeh 
a Sdružení salesiánských spolupracovníků si vás dovolují pozvat na výstavu věno-
vanou Štěpánu kardinálu Trochtovi. Výstava o jeho životě představuje vzdor svo-
bodného člověka dvěma totalitním mocím: nacistické a později komunistické. Vý-
stava se uskuteční pod záštitou senátora Ing. Adolfa Jílka. Bude zahájena v Katolic-
kém domě v Zábřeze v pátek 20. dubna slavnostní vernisáží v 18. hodin. Výstava 
potrvá do 29. dubna.       Josef Klimek

 O MEŠNÍM VÍNĚ OD A DO Z PODRUHÉ. Po loňské, úspěšné premiéře 
přednášky Mgr. Milana Palkoviče, při které jsme se dozvěděli mnohé o pěstování 
a zpracování vína pro bohoslužebné účely, připravujeme na neděli 22. dubna její 
volné pokračování. Součástí přednášky bude i ochutnávka maďarských, němec-
kých, francouzských, italských, portugalských, španělských a izraelských mešních 
vín. Začátek v 16 hodin v Katolickém domě, vstupné dobrovolné, cena ochutnávky 
90 Kč. A závěrem doporučení – protože kapacita ochutnávky je omezena, rezer-
vujte si místa na tel. 583 412 108, nebo mobil 731 465 717.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 1. DUBNA
Zábřeh 9.980, Jedlí 1.850, Klášterec 1.300, Svébohov 1.550 Kč. 
Dary Zábřeh: na Haiti 9.500 Kč + společenství živého růžence 700 Kč, opravy sv. Bartoloměje 
1.500 Kč, opravy kostela sv. Barbory 500 Kč. Dary Jedlí na Haiti 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš

NAŠE CESTA DO MISIJNÍ FARNOSTI BAIE DE HENNE NA HAITI. (6. část)
 Úterní ráno 7. února začíná brzy, a to hlav-
ně kvůli střevním problémům. Takže lehce sly-
ším, když Clode v 5.30 hod. probouzí vesnici 
bušením do zvonu zavěšeném na stromě u kos-
tela. V 6.30 začínáme slavit mši svatou ve far-
ním kostele sv. Michaela. Přišlo také několik 
dětí a u oltáře ministruje Stanley. 
 Ke snídani si beru pouze tekutiny, živočiš-
né uhlí a dva banány. Dopoledne ještě vývar 
z rýže od starostlivé farní kuchařky Videline. 
Projevila se mírná úleva a po symbolickém obě-
dě (byla to rýže) následoval spánek z oslabení. 
Na večeři... zase trocha rýže. 
Odpoledne jsme ještě s místními kluky zaměři-
li pásmem v měřítku 1:100 půdorys fary do vý-
kresu tak, aby architekt mohl navrhnout řešení 
prvního patra. Fara začíná již být těsná – Clo-
de se po našem příjezdu stěhoval do provizoria. 
Fara by do budoucna měla být jistotou ubytování i slovenským lékařům, kteří začínají do Baie de 
Henne zajíždět z Mola sv. Mikuláše. P. Roman doplnil zaměření fary fotodokumentací. Vše již 
v Zábřeze zpracovává Eva Casková, studentka architektury. 
 Brzy na to jsem šel spát, zatímco ostatní ještě seděli u počítače a hledali zprávy o Zábřeze. 
I přes tropické vedro jsem usnul okamžitě a spal v jednom kuse až do půl sedmé. Po probuzení 
mi jenom bylo divné, že jsem neslyšel zvon svolávající vesničany ke mši svaté. V kostele se mod-
lily pouze řádové sestry... P. Roman převzal štafetu v popíjení rýžového odvaru. 
 Po snídani (ještě velmi lehké a opatrné) jsme donesli do školy a předali dětem kufr s pro-
piskami, tužkami, křídami a jinými pomůckami. Na každé dítě připadla jedna propiska. Děti si 
z nabídky s velkým elánem vybíraly hlavně ty s červenou náplní. Později vyšlo najevo, že červe-
nou mohou používat pouze učitelé (tak jako u nás). Sestra Darline, zastupující ředitelku školy, 
sjednala energicky nápravu. Děti z tohoto pedagogického rozhodnutí příliš radost neměly, ale 
moc dlouho je to netrápilo, protože modrá propiska v ruce je lepší než žádná. 
 Děcka jsou to učenlivá. V poledne na zpáteční cestě se kluci rychle naučili pracovat s buzo-
lou. Až jsem se divil, jak jsou kluci šikovní. Stačilo ukázat, že střelka kompasu míří na jih a oka-
mžitě ukázali na mé černé kalhoty a zároveň na sever. I ve staročeštině se říkalo severu strana 
půlnoční, tedy černá a jihu strana polední, tedy sluneční.                                     P. František Eliáš

Děkujeme hlavnímu organizátorovi Simeonu Hýblovi a všem účinkujícím gospelového kon-
certu za radostné a přitom pro naše prostředí neobvyklé předávání dobré zprávy, čili evan-

gelia. Děkujeme za nevšední zážitek a přejeme další úspěchy a radost ze zpívání. Děkujeme také 
jménem žáků školy v Baie de Henne za částku 7.010 Kč, která se vybrala při koncertu a bude za-
slána na Haiti.                                       P. František Eliáš

Fara v Baie de Henne



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

POŘAD BOHOSLUŽEB:
Neděle velikonoční: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chro-
meč 11.00 hod.
Pondělí velikonoční: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Sudkov 11.00, Hrabišín 11 hod.

 Ve středu 11. 4. bude v Postřelmově na faře v 19.00 hod. biblická hodina. 
Všichni jsou srdečně zváni.
 V sobotu 14.4. bude v Postřelmově modlitební setkání a mše svatá ke cti Du-
cha svatého, začátek jako obvykle v 8.00 hod. 
 Neděle 15.4. je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmo-
vě, v Chromči a v Dlouhomilově. Na opravu fary se vybralo v Chromči 2700 Kč, 
v Sudkově 1270 Kč a v Lesnici na opravy kostela 4245 Kč. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. 
 V sobotu 21.4. nás arcibiskup zve do olomoucké katedrály, abychom se s ním 
modlili za naše rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání. Prosím, rezervujte si 
čas na tuto pouť. 
Požehnané Velikonoce a radostnou jistotu z Kristova vítězství nad smrtí přeje 

 P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka v neděli 1. dubna byla ve výši 3.130 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.      P. František Janhuba

POŘAD BOHOSLUŽEB
Hod Boží velikonoční Zvole 10.15, Lukavice 8.30 hod. 
Pondělí velikonoční Zvole 10.15, Jestřebí 8.30 hod. 
Neděle 15. dubna  Zvole 10.15, Jestřebí 8.30 hod. 
Požehnané Velikonoce. Zmrtvýchvstalý Spasitel ať zapálí oheň lásky ve vašich 
srdcích.          Přeje P. František Janhuba. 

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. dubna 2007: Štíty 1.760 + dary 2.000 Kč, Cotkytle 1.050, 
Horní Studénky 1.100 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. Stanislav Suchánek

POŘAD BOHOSLUŽEB 
Neděle vzkříšení:  Štíty 9.00, Horní Studénky 9.00, Cotkytle 11.00 hod. 
Velikonoční pondělí: Štíty 9.00, Horní Studénky 7.30, Cotkytle 11.00 hod.
Všem farníkům přeji požehnané prožití svátků velikonočních.           P. Suchánek

KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU Z LANŠKROUNA. V pátek 20. dubna 2007
v 17 hodin vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech chrámový 

sbor kostela sv. Václava v Lanškrouně pod vedením Mgr. Jarmily Uhlířové.



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z 1.dubna: Lubník 490; Tatenice 1.460, Hoštejn 800, Kosov 600 Kč.

Děkuji všem, kteří pomáhali při opravě a ladění varhan. Ať jim Pán žehná. 
 P. Jaroslav Přibyl

POŘAD BOHOSLUŽEB
Neděle vzkříšení:  Hoštejn 6.00, Tatenice 8.40, Lubník 10.00 hod.
Pondělí velikonoční: Hoštejn 7.00, Kosov 8.00, Lubník 10.00, Tatenice 11.00 hod.

 Požehnané Velikonoce přeje P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle l. dubna: Mohelnice 5.076; Úsov 727; Studená Loučka 590 Kč.
Všem farníkům radost ze světla Velké noci a požehnání vyprošuje       P. Petr Šimara

SVATOVOJTĚŠSKÉ OSLAVY V KATEDRÁLE 
A POUŤ DĚKANÁTU ZÁBŘEH 
Letošní pouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání se 
uskuteční současně s oslavou 1010 let od smrti sv. Vojtěcha v so-
botu 21. dubna. Začátek společného programu v olomoucké ka-
tedrále v 16 hod.            P. František Eliáš

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH
  VELEHRAD 2007 – duchovní pobyt pro ženy a dívky  VELEHRAD 2007 – duchovní pobyt pro ženy a dívky
Duchovní cvičení pro ženy 
a dívky pod duchovním ve-
dením P. Lva Eliáše pro-
běhne v novém termínu ve 
dnech 6.května (neděle ve-
čer) – 11.května (po obědě) 
v exercičním domě Stoja-
nov. Cena za pobyt a stravu 
činí 1 600 Kč. Doprava na 
Velehrad bude individuální, 
popřípadě společně vlakem. Přihlásit se můžete na tel. 731 626 526.

 Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, SPORT. POTŘEB A HRAČEK
Pondělí  16. 4. Příjem zboží  9.00-12.00  14.00-19.00 
Úterý  17. 4  Prodej zboží 9.00-12.00    14.00-18.00 
Středa  18. 4. Výdej zboží  17.00-18.00

                                                  Kontakt: 731 626 526



Pastýřský list Velikonoce 2007
Drazí bratři a sestry,
ještě včera se zdálo, že zloba a smrt zvítězily nad Kris-
tem a že jeho království pravdy, spravedlnosti a lásky 
skončilo v troskách, že vzbuzená naděje zhasla a evan-
gelium spásy se rozplynulo jako ranní sen. Od úst k ús-
tům se šeptala zlá zpráva, že Ježíš Nazaretský se prý 
rouhal a Bůh ho opustil, že jeho cesta byla falešná. 
Zklamaní učedníci se ze strachu schovali.
Dnes jásáme radostí. Všechno je jinak. Kristus svou 
smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. 
Oslovuje Magdalenu a posílá ji jako hlasatelku k apoš-
tolům. Petr a Jan vidí prázdný hrob. Emauzští učedníci 
prožívají zásadní změnu, když se k nim na cestě při-
dává Ježíš. Zklamání je pryč. Oni běží k apoštolům vy-
dat svědectví a jejich zkušenost se potvrzuje. Ježíš byl 
i s apoštoly a přinesl jim pokoj a odpuštění, ba co víc, 
dal jim moc odpouštět hříchy, uzdravovat duše. Zjevu-
je se i dalším.
 Zmatení mocipáni vymýšlejí falešná vysvětlení prázdného hrobu, podplácejí spící svěd-
ky. V dalších letech budou hlasatele evangelia i kamenovat a křižovat, přijdou dokonce 
i doby, kdy o něm budou šířit lživé knihy a filmy, ale působení Ducha Svatého už nedoká-
žou zastavit.
 I dnes se zdá, jako by zlo ovládlo srdce lidí a opanovalo svět, jako by Bůh dokonce 
všechno prohrál. Šiřitelé špatných zpráv mají zelenou. Často máme dokonce dojem, že 
mezi lidmi se nic krásného neděje, protože jediná pozitivní informace ve zpravodajství 
bývá ze zoologické zahrady, když se tam narodí třeba žirafa. Takoví zpravodajové už do-
vedli mnohým lidem vzít životní ideály a přesvědčit je o triumfu zla. Mnozí ztrácejí důvěru 
v instituce i veřejné představitele, naději na vítězství pravdy a dobra, v budoucnost světa. 
Vrhají se jen na nákupy a spokojí se s trochou pohody. Podceňují některé základní hod-
noty. Ve jménu svého štěstí, svobody a práva dovedou pohrdat nerozlučným manželstvím 
a zabíjet nenarozené děti, propagovat eutanazii, uzákonit nepřirozené homosexuální sňat-
ky, budovat kulturu smrti, nechat vymírat vlastní národy a před budoucností zbaběle zaví-
rat oči.
 Ale Kristus vstal z hrobu jako vítěz, a proto dnes máme důvod vidět nově. Jsme vykou-
pení, svobodní, už nemusíme žít v poutech zlozvyků a strachů, už si nemusíme nechat dik-
tovat tělem, světem, ani ďáblem. Máme důvod k radosti. Slavení dne jeho vítězství každou 
neděli může být naší rozkoší.
Vítězný Kristus nás všechny zve ke spoluúčasti na svém vítězství a vzkazuje nám: Ukažte 
mou sílu, která je ve vás. Přemáhejte zlo dobrem, dělejte dobro i těm, kdo vás nenávidí, 
žehnejte těm, kdo vás zatracují, a modlete se za ty, kdo vám ubližují. Jste přece dětmi Nej-
vyššího a On je dobrý ke všem, nejen k dobrým, ale i ke zlým. Věřte tomu, že je-li Bůh s vá-
mi, máte na to, abyste šířili dobro a přemohli zlo. Neužívejte však svobodu k prosazování 
sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Nemějte podíl na díle zkázy a nekonejte zlo, neschva-
lujte zlo, ani o zlu nešiřte zprávy, nedělejte mu reklamu. Ba mějte podíl na novém stvoření, 
na růstu Božího království. 



Hlásejte evangelium, to znamená: šiřte dobré zprávy a vydávejte svědectví o Kristově vítěz-
ství nejen historickém, ale i o jeho vítězství současném ve Vašem životě. 
 Ať svítí vaše světlo lidem, aby viděli vaše skutky a velebili vašeho Otce v nebesích, říká 
Pán. Ve světě, kde se koná, ukazuje a propaguje zlo, není důvod k oslavě Boha. Proto Vy 
nezapomínejte na veliké skutky Boží, konejte dobro a ukazujte ho, mluvte o něm ne z chlu-
bivosti, ale aby mohl být oslavován Bůh, dárce všeho dobra.
 A pevně věřte tomu, že Vaše úsilí má smysl. V Kristu je nová naděje pro nás i pro tento svět. 
Bůh s Vámi počítá a nezapomeňte, že máte účast na Kristově vítězství, ani ve chvílích, kdy se 
může zdát, že se proti Vám zvedá celé peklo a chce Vás zničit. Konečné vítězství patří Bohu. 
A ten, který vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísí také Vás.
 Plnou radost a sílu Velikonoc každému z Vás přeje a žehná                        arcibiskup Jan

„Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! 
K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!“

(Úryvek z velikonočního exultetu zpívaného na sobotní vigilii)
K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!“

(Úryvek z velikonočního exultetu zpívaného na sobotní vigilii)
K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!“

Milostiplné, požehnané velikonoční svátky a pravou radost ze vzkříšení našeho Pána Vám 
ze srdce přeje redakce FI.

Srdečně blahopřejeme Františku Srovnalovi k šedesátinám, které v těchto 
dnech oslaví. Děkujeme za jeho dílo, které vykonal pro církev a farnost. Na 
další pouť za dobrem vyprošujeme, aby mu Kristus byl i nadále průvodcem 
a oporou.             redakce

Ze zábřežské Charity přejeme všem čtenářům FI hluboké prožití velikonoč-
ních svátků, pokoj a radost ze vzkříšení Vítěze nad smrtí. 

Ani v tento čas však nejsme ušetřeni personálních změn. Skrze „nejčtenější 

týdeník v regionu“ HLEDÁME ve farnostech zábřežského děkanátu náhradu 
za odcházející účetní, člověka zvládajícího současné překotné změny v účet-za odcházející účetní, člověka zvládajícího současné překotné změny v účet-za odcházející účetní
nictví a ochotného dát se do služby. Nástup obratem. Podrobnější informace 

zájemci najdou na webu www.zabreh.caritas.cz, nebo obdrží při osobní návštěvě na sekre-
tariátu Charity. Uzávěrka přihlášek do pátku 13. 4. 2007.

 Jiří Karger, tel. 736 509 430, email: jiri.karger@charitazabreh.cz

NAŠE NABÍDKA Z PROGRAMU ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE.
Neděle 8. dubna 
ČT 1 21.45 - Papež Jan Pavel II. (1/2) Životopis jedné z nejvýznam-
nějších osobností XX. století v italsko-polsko-americkém filmu (2005). 
Druhá část v pondělí od 21.35 hod. 
Čt 2 od 20.00 hod. – večer na téma „PROČ VELIKONOCE“
-  FILIPÍNY – pašije a fiesty
-  SVATÁ ZEMĚ NA PŘELOMU TISÍCILETÍ. Čím nás dnes oslovuje 
odkaz Ježíše Krista? Dokument o památných místech Izraele a Palesti-
ny (2000). Režie K. Bělohlavý
-  TAJEMSTVÍ VELKÉ NOCI. Marek Eben se s prof. Tomášem Halíkem vydává po sto-
pách tradice a poselství velikonočních svátků (2002)


