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číslo 11
KVĚTNÁ NEDĚLE

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Loštice, Moravičany

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Rozjásej se, sijónská dcero, 
dcero jeruzalémská, 
propukni v hlahol! 
Hle, přichází k tobě tvůj král, 
spravedlivý a zachráněný, 
pokořený, jede na oslu, 
na oslátku, osličím mláděti.

Zacharijáš 9,9

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 22 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
1: Iz 50,4-7                                    2: Flp 2,6-11                                  Ev: Mt 27,33-54
Ordinárium: Ebenovo č. 504  příště  latinské
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OD KVĚTNÉ NEDĚLE DO VZKŘÍŠENÍ V ZÁBŘEZE
 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI můžete při-

jmout na Květnou neděli 16. března od 15 hod. (zpovídají kněží 
z Loštic). V pondělí a ve středu jako obvykle přede mší svatou. 
 PŘEDVELIKONOČNÍ ÚKLID. V úterý 18. března bude úklid 

kostela před velikonočními svátky. Prosím ochotné ženy, aby při-
šly na osmou hodinu. Pomoc mužů bude vítána, je třeba omést stě-
ny od prachu a čekají na ně také náročnější „práce ve výškách“. 

 Netradiční KŘÍŽOVOU CESTU zejména pro mládež připra-
vila na středu 19. března Schola Piccola. Začátek v kostele sv. Bartoloměje v 19 
hod. 

 OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY NEPŘETRŽITĚ bude v kos-
tele sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zasta-
vení, k zamyšlení, k projevení vděčnosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni rozdělit si 
službu, zapište se, prosím, do archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. 
Bartoloměje na stolku u novin.  P. František Eliáš

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
 Zelený čtvrtek 20. března: Jedlí 16.00; Klášterec 16.00; Zábřeh 18.00, Svébo-
hov 18.00.
 Velký pátek 21. března: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod., velkopáteční obřady 
v 18 hod., Jedlí Křížová cesta v 9.00 hod., obřady Velkého pátku v16.00; Klášterec 
16.00; Svébohov 18.00 hod. 
 Bílá sobota 22. března: Jedlí 17.00; Zábřeh 21.00; Svébohov 21.30 hod. 
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 23. března: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; 
Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Maletín 15, Klášterec 6.00 hod. 
Dary do pokladničky u „Božího hrobu“ jsou určeny na podporu křesťanů ve Sva-
té zemi, kteří jsou v mimořádně těžké situaci.  P. František Eliáš 

* * *
KONCERT. V pátek 28. března v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Svébohově uvádí klub přátel hudby houslový koncert Iva Ženatého. 

VZDĚLÁVACÍ KURZ. Druhá přednáška tématického bloku – CÍR-
KEVNÍ DĚJINY se uskuteční v náhradním termínu, a to v pátek 
28.3. 2008 v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Přednášet 
bude P. Milan Palkovič, který působí jako farář ve Velkých Losi-
nách. Obsahem přednášky – ČESKÉ DĚJINY CÍRKVE – budou tato 
témata: mistr Jan Hus, reformace a náboženský život u nás po bitvě 
na Bílé Hoře, vznik československé církve, církev a stát po roce 1948, kardinál Be-
ran na II. vatikánském koncilu – o svobodě svědomí. Srdečně zvu všechny účast-
níky vzdělávacího kurzu i Vás všechny, kdo máte o přednášené téma zájem.                             
  S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 
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 JE TŘEBA BÝT PŘI TOM!
 Čím to je, že jsou velikonoční svátky tak jedinečné? Středem 
naší pozornosti bude opět náš Pán Ježíš Kristus. A všechno, co se 
bude odehrávat před našima očima v kostele, mělo by se nás osob-
ně dotýkat – děje se to totiž kvůli nám. Pán Ježíš bojuje o naši zá-
chranu. Umírá, protože všichni lidé umírají. Vstává z mrtvých, aby 
každý z nás pochopil, že smrt nebude mít ani v našem životě po-
slední slovo. Vždyť Ježíšovo „Kdo ve mne věří, živ bude navěky“ zní 
jako zvon. Je to Boží zaslíbení, Bůh plní svá slova.
 Liturgie Svatého týdne je tak dynamická, že činí z těchto svátků 
mimořádný zážitek. Je škoda, když někdo přijde na bohoslužby až 
na Boží hod velikonoční, aby vyslechl radostné velikonoční aleluja, 
ale prožitek Velkého pátku a zvláště pak velikonoční vigilie nezaku-
sil. Je třeba být při tom! Je třeba nadechnout se té zvláštní atmosféry, která začíná o Květ-
né neděli. Je třeba být v těch dnech v důvěrné blízkosti našeho Pána, abychom porozu-
měli všemu tomu, co podstoupil před dvěma tisíci lety z lásky k nám a pro nás. 
 K tomu všemu patří zajisté radost učedníků, kteří v Emauzích napřed pozvali Pána 
Ježíše k sobě a pak ho také poznali! Prohlédnutí, pochopení souvislostí a nakonec i do-
statek dobré vůle činí z každého z nás věrné učedníky našeho Pána. Víra apoštolů se 
probouzela postupně ze zklamání a rozpaků k naději, od naděje k pevné víře. Je to dar, 
a přece tušíme, že i s darem je třeba zacházet náležitě. Proto vám přeji, aby vaše víra 
o Velikonocích oživla a aby velikonoční Gloria bylo důvodem k jásotu: Děkuji ti, Pane 
Ježíši, že patřím k tobě a tobě! Aleluja.     Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ NEDĚLE 30. BŘEZNA
Svátek, který v roce 2000 ustanovil papež Jan Pavel II., na základě soukromého zjevení 
sestry Faustýny Kowalské, připadá každoročně na druhou neděli velikonoční.

Přípravou je novéna, která spočívá v modlitbě Korunky k Bo-
žímu milosrdenství a kterou se začínáme modlit na Velký pá-
tek (trvá 9 dní). Novénu si můžete vyzvednout v kostelích 
(v Zábřehu u pokladniček). 
Přislíbení, které dal sestře Faustýně Pán Ježíš je ÚPLNÉ OD-
PUŠTĚNÍ VIN A TRESTŮ.
Splnění podmínek milosrdenství je svátost smíření, svaté při-
jímání v tento den a úcta k obrazu Božího milosrdenství. 

Slova Pána Ježíše: „Toužím, aby svátek Milosrdenství byl úto-
čištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. 
V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milos-
tí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. 
Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úpl-
ného odpuštění vin a trestů. V tento den jsou otevřena všechna sta-
vidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně 
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“  
  (Deníček sestry Faustýny 699) /str.311/
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KVĚTNÁ NEDĚLE
 Dnes začíná blízká příprava na svátky velikonoční. 
Tento týden se nazývá: SVATÝ, poněvadž ústřední posta-
vou v něm je postava nejsvětější, Boží Syn, Ježíš Kristus, 
VELKÝ, poněvadž se v něm stala ta největší událost v dě-
jinách vesmíru – utrpení, smrt a vzkříšení Bohočlověka, 
Ježíše Krista a PAŠIJOVÝ, protože se v tomto týdnu čtou 
zprávy o utrpení a smrti Ježíše Krista. 
 Prvním dnem tohoto výjimečného týdne je 6. nedě-
le postní zvaná Květná neděle. V ten den si církev připo-
míná slavný vjezd Kristův do Jeruzaléma. Ježíš tam vjíž-
dí jako král, aby ukázal, že je skutečně králem a aby po-
vzbudil své věrné k vytrvalosti, aby neztratili víru ve svého Mistra a Pána, důvěru v jeho 
slovo a poslání (bylo to důležité zvláště proto, že Ježíš věděl, že za několik dní bude tupen,  
bude bolestně trpět a zemře na kříži mezi dvěma lotry). Dříve, ve chvílích úspěchů, obdivu 
a nadšení davu se Ježíš vyhýbal tomu, aby byl za krále prohlášen. Teď však dal volný prů-
chod své skutečné velikosti. Červená barva rouch kněze je znakem královského majestátu, 
ale i krve a lásky. Církev se snaží v liturgii zpřítomnit tuto událost. Proto se má konat aspoň 
symbolický, malý průvod...
 Květná neděle také ukazuje pravou podobu člověka. Člověk je tvor nestálý, poplatný 
konkrétnímu dění doby. Jeden den jásá a zpívá: „Hosana, zdráv bud králi židovský!“ a dru-
hý den vášnivě křičí: „Ukřižuj, propusť nám Barnabáše, Ježíše ukřižuj, nemáme krále, ale 
císaře!“
 Bývalý anglický ministerský předseda Winston Churchil měl největší zásluhu na zá-
chraně Anglie a Evropy ve II. světové válce. Po jejím skončení se konala v Londýně velká 
manifestace, na které mu lidé provolávali slávu a dík za vše, co pro ně udělal. Jeho přítel 
se ho tázal, zda mu lichotí tato oddanost. Winston odpověděl: „Lichotí mi to. Ale, kdyby 
mne zítra věšeli, tak zde bude dvakrát tolik lidí a jásotu.“ To se mu splnilo za tři měsíce při 
prvních volbách. Ty Churchil prohrál a šest dní před ukončením Postupimské konference 
musel odejít a křeslo Anglie obsadil vítěz voleb. Churchil byl realista a jako věřící muž si 
možná vzpomněl i na Květnou neděli v Jeruzalémě. Člověk je tvor nespolehlivý a nestálý. 
Dnes hosana a zítra ukřižuj! Tuto pravdu jsme před časem zakusili i v našem národě. Sta-
čila malá vyhrůžka, trocha strachu, trocha prospěchu a duby bášanské padaly a z hosana 
bylo ukřižuj. 
 Nasloucháme dojemné zprávě evangelisty o umučení Páně. Není to jen líčení toho, co 
udělili lidé Panu Ježíši kdysi dávno a daleko v Jeruzalémě. Je to líčení i o tom, jak se chová 
ke Kristu lidstvo dnes. Každý se můžeme v tomto bolestném Ježíšově dramatu s tolika roz-
lišnými postavami poznat a přiznat si: „Takový jsem i já, dnes, na začátku třetího tisíciletí, 
zde v tomto městě, obci, v zaměstnání...“
 Kdo se pozná v PETROVI, který se k Panu Ježíši okázale hlásil když byl populární, 
módní, ale dnes před slabou děvečkou se zapřísahá, že není jeho učedník, ba že ho ani ne-
zná?
 Kdo se pozná v PILÁTOVI, který si myje ruce: „Já za to nemohu, já nic, to není má vina, 
já jsem pod nátlakem davu!“ Chce zůstat neutrální, nijak si neuškodit a mít dál moc a pro-
spěch!
 Kdo patří k STATISTŮM, milionových zástupů, kterým je vše jedno a jdou tam, kam 
vítr fouká? Když je doba příhodná volají: „ Hosana!“, když je bouřlivo: „Ukřižuj!“ Těch je 
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snad nejvíce. Pak jsou zde ještě KATI, kteří si neopomenou také plivnout a kopnout, když 
je do koho. Smějí se a popíjejí, hrají, užívají si, i když je kolem nich utrpení a smrt.
Kdo se pozná ve zrádném JIDÁŠOVI, ve statečné VERONICE, kdo v neochotném ŠIMO-
NOVI CYRENSKÉM, kdo ve věrném JANOVI ? Kdo má místo po boku kajícnice MARIE, 
anebo po boku bolestné MATKY JEŽÍŠOVY? Kdo se pozná v odvážném NIKODÉMOVI 
nebo JOSEFU Z ARIMATIE?!
 Vidíme, že veliké drama světa, které má svůj počátek v roce 33 v Jeruzálémě se hraje 
denně a bude se hrát až do konce věků. Naše úloha v něm může být jen jedna, chceme-li 
aby mělo šťastný konec – vstup do blaženosti nebe s naším slavným vzkříšením. Která úlo-
ha to je? Stojím na straně Krista nebo světa? I Velikonoce nám to ukáží, účast na obřadech 
Svatého týdne a svaté přijímání. Chvíli o tom uvažujme. 
                                                               P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

FARNÍ MUZEUM POODHALÍ SYMBOLIKU KŘÍŽE. Výstavu věnovanou nejvýznamněj-
šímu symbolu křesťanství otevírá 23. března, o neděli Zmrtvýchvstání, Farní muzeum Zá-
břeh. První návštěvníci - účastníci ranní bohoslužby - budou moci do muzea zavítat od 8 do 
9.30 hodin a budou se tak moci účastnit slavnostního velikonočního zvonění. Výstava bude 
pokračovat od 10. 30 do 12.15 hodin. Výstava bude složena ze dvou částí. V první bude na 
několika panelech připomenut vývoj symbolu kříže, jeho druhy a používání v průběhu sta-
letí. Druhou část expozice budou tvořit především domácí nástěnné a stolní kříže doplně-
né uměleckohistorickým popisem.                                                              Petr Krňávek

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA V KATOLICKÉM DOMĚ. Jak jsme již pře-
desílali v předchozích číslech chceme atmosféru tradičního velikonočního 
posezení oživit uspořádáním výstavky s tématikou největších svátků jara 
– Velikonoc. Svoje exponáty prosím přihlaste do 21. března u pana Josefa 
Klimka na tel. 583 412 108, nebo mob. 731 465 717.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK.  Spolek Metoděj Zábřeh zve všech-
ny malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoční 
neděle. 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 perníko-
vých zajíčků. Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či 
košíčky. Zhlédnout můžete velikonoční výstavku a svým hlasem 

podpořit exponát, který vás nejvíce zaujme. Známé melodie k poslechu i k tanci zahraje 
zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte 
tedy přijít v neděli 23. března do Katolického domu. Josef Klimek

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

POŘAD BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek:   Moravičany 16.45, Loštice 18 hod. 
Velký pátek:     Moravičany 16.45, Loštice 18 hod. 
Bílá sobota:     Moravičany 16.30, Loštice 18 hod. 
Neděle velikonoční: Moravičany 8.00,   Loštice 9.30 hod.

 Misijní tým koná o víkendu duchovní obnovu ve farnosti Sloupnice (diecéze Hrade 
Králové). 

P. Stanislav, P. Pavol, P. Pavel a br. Josef všem vyprošují požehnané Velikonoce
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ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. března: Červená Voda 1.280; Mlýnický Dvůr 230; Jakubovice 440; 
Písařov 431 Kč. Dar Červená Voda 1.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

POŘAD BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek:  Písařov 16.00,  Červená Voda 18.00 hod.
Velký pátek:  Písařov: křížová cesta 15.15, obřady 16.00; 
 Červená Voda: křížová cesta 12.00, obřady 18.00 hod.
Bílá sobota: Písařov 19.00 Červená Voda 22.00 hod.
Neděle velikonoční: Jakubovice 7.15, Červená Voda 9.00,  Mlýnický Dvůr 10.45 hod.
Pondělí velikonoční: Jakubovice 7.15,  Červená Voda 9.00,  Písařov 10.45 hod.
Sbírkou do pokladniček u Božího hrobu vybíráme na podporu věřících ve Svaté zemi.

 VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY. V Červené Vodě visí na ná-
stěnce seznam kandidátů do pastorační a ekonomické rady. Volby byly stanoveny na 
dva termíny, a to na neděli 23. a 30. března 2008 vždy po „deváté“ mši sv. V Písařově 
a v Jakubovicích bude do týdne vystaven seznam kandidátů do pastorační rady. 

 NÁCVIK MINISTRANTŮ na velikonoční obřady bude na Velký pátek a Bílou so-
botu v Červené Vodě v 8.30 hod. a v Písařově v 10.00 hod. 

 BDĚNÍ U BOŽÍHO HROBU na Bílou sobotu bude v Červené Vodě od 10 do 22 hod. 
a v Písařově od 11 do 19 hod. Zapište se, prosím, do archů, které budou vzadu v kostele. 

 ŽEHNÁNÍ POKRMŮ bude při všech mších sv. na vigilii Vzkříšení a v neděli 
Zmrtvýchvstání. Nezapomeňte je vzít s sebou! 

 BIBLICKÁ HODINA bude tuto neděli 16. března v 15.45 na faře v Červené Vodě. 

 NA POUŤ DO OLOMOUCE se můžete od této neděle hlásit u pana Kudláčka, 
případně přímo u pana faráře. Bude vypraven autobus.  P. Pavel Vágner

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. března: Štíty 1.730; Cotkytle 680; Horní Studénky 1.300 Kč.
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek
POŘAD BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek: Cotkytle 16.00,  Štíty 17.30,   Horní Studénky 19.00 hod.
Velký pátek: Cotkytle 16.00,  Štíty 17.30,   Horní Studénky 19.00 hod.
Bílá sobota:   Štíty 21.00,   Horní Studénky 19.00 hod.
Neděle velikonoční:  Cotkytle 11.00,  Štíty 9.00,  Horní Studénky   7.30 hod.
Pondělí velikonoční: Cotkytle 11.00,  Štíty 9.00,   Horní Studénky   7.30 hod.

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 9. března 2008 byla 5.041 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.  P. František Janhuba 
Po dobu nemoci P. Františka Janhuby bude farnost Zvole spravovaná ze Zábřeha. Ex-
kurendo administrátorem byl jmenován P. František Eliáš.
PROSÍM, přimlouvejme se v modlitbách za uzdravení otce Františka Janhuby. 
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MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. března: Mohelnice 4.198; Úsov 969; Studená Loučka 328 Kč.
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“   P. Petr Šimara
VELIKONOČNÍ OBŘADY V KOSTELE SV. TOMÁŠE  BECKETA V MOHELNICI:
Zelený čtvrtek 17.00;      Velký pátek 17.00;      Bílá sobota 20.30
Neděle velikonoční: 9.30; Pondělí velikonoční: 9.30   

Charita Zábřeh hledá osobního asistenta/tku v Denním stacionáři Okýnko (Mo-
helnice). Zájemci se mohou v týdnu od 7. - 18. března 2008 hlásit osobně nebo do-
pisem na Charitě Zábřeh, Žižkova 15, 78901 Zábřeh.  
Bližší informace o obsazovaných pracovních místech podá Jiří Doležal, tel.: 736 
509 466, email: okynko@charitazabreh.cz.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 9. března: Lubník 760; Tatenice 1.380; Hoštejn 1.300; Kosov 700  Kč.                                                            
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
Hoštejn ve čtvrtek 20. března od 17 hod. (i cizí zpovědník); Tatenice v pátek 21. 
března od 17 hod. (i cizí zpovědník); Kosov v sobotu 22. března od 18 hod.; Lub-
ník v neděli 23. března od 14 hod. 

VELIKONOČNÍ OBŘADY:
Zelený čtvrtek:  Lubník 16.00,  Tatenice 17.30,  Hoštejn 19.30 hod.
Velký pátek:  Lubník 16.00,  Tatenice 17.30,  Hoštejn 19.30 hod.
Bílá sobota:   Tatenice 19.00,  Lubník 21.00 hod.
Neděle Zmrtvýchvstání:  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.

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

POŘAD BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek: Chromeč 16.30,  Lesnice 18.00,  Postřelmov 18.00 hod.
Velký pátek:     Lesnice 16.30,  Dlouhomilov 17.00, Postřelmov 18.00 hod.
Bílá sobota:     Lesnice 18.00,    Postřelmov 20.00 hod.
Neděle velikonoční:  Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, 
 Dlouhomilov 11.00
Pondělí velikonoční:  Postřelmov  8.00, Lesnice 9.30, Sudkov 11.00,   Hrabišín  11.00 hod.
 

 Od Velkého pátku začíná modlitba novény k Božímu milosrdenství. 
 Slavnostní ukončení bude o neděli Božího milosrdenství 30. března pobožnos-

tí v 15 hod. 
 V kostele se, prosím, napište na pouť za rodiny a kněžská povolání do Olo-

mouce. Trasa autobusu a časy odjezdů budou ohlášeny v neděli 23. března.
 V neděli Zmrtvýchvstání Páně 23. března je sbírka na kněžský seminář.

P. Vladimír Jahn
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SBÍRKY Z NEDĚLE 9. března: Zábřeh 10.940; Jedlí 1.850; Svébohov 30.500 (na betlém); 
Klášterec 1.430; Postřelmůvek 700 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 5.500, na 
Haiti 2.000 Kč; Svébohov – na likvidaci lepry 500 Kč, Jedlí – na opravy 500 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: Dne 8. března byly předány na lepru částky: z Jedlí 2.500; z Roven-
ska 2.000 a ze Zábřeha 2.650 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková

V NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 23. BŘEZNA JE VE VŠECH FARNOSTECH 
SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.

LETOŠNÍ POUŤ DĚKANÁTU DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY
V sobotu 29. března hned po Velikonocích nás otec arcibiskup 
Jan Graubner zve do olomoucké katedrály ke společným mod-
litbám za obnovu rodin a kněžská povolání. Také ze Zábřeha 
bude vypraven autobus. Odjezd z Valové ve 12.45 hod. ve 14.00 
nám kancléř arcibiskupství otec Antonín Basler přislíbil pro-
hlídku svého farního kostela sv. Michala (spojenou s vyhlídkou 
z věže). Program v katedrále začíná v 16 hod. 
Hlaste se, prosím, u paní Korgerové na tel. 583 414 512. 

Děkujeme všem z AWER TOURU a z Římskokatolické farnos-
ti Zábřeh, kteří nás pozvali a také připravili na pouť do Svaté 

Země, které jsme se ve dnech 20. – 27. února zúčastnili. Zajištění 
této pouti bylo tak všestranné, že jsme mohli prožívat pocity a do-
jmy, které se nedají nikde jinde prožít než v místech, na kterých 
se odehrály velké příběhy Starého i Nového zákona, kde se naro-
dil Ježíš Kristus, učil, konal zázraky, trpěl, zemřel na kříži, vstal 
z mrtvých. Budeme si to stále představovat a prožívat po celý liturgický rok. 
   Za poutníky St. Bednářová, S. Chamlarová a D. Václavková

PRO TY, KTEŘÍ SE NEMOHLI ZÚČASTNIT FARNÍ POUTĚ DO SVATÉ ZEMĚ, re-
dakce oznamuje, že osmidenní diecézní pouť do SVATÉ ZEMĚ bude v době od 9. 10. 
– 16. 10. 2008. Diecézní pouť je zajišťována prostřednictvím CK Awertour.
 Bližší  informace  pro  Zábřežsko poskytuje Lenka Hamplová mobil 731 626 506,
info@awertour.cz 

Tuto neděli 16. března oslaví své 80. narozeniny paní Marie Wintrová z Jedlí. 
Všechno dobré, hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie přejí farníci.

V pondělí 31. března oslaví 75 narozeniny kostelnice kaple sv. Václava

ve Václavově paní Marie Hýblová.
Při příležitosti jejího jubilea děkujeme za péči a starost o kapli a přejeme jí

do dalších let, aby jí Pán zachoval zdraví a radost ze služby
a nadělil hojnost požehnání.

 Farníci z Václavova a Svébohova

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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