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Ročník XV. 

číslo 16
PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Kristus je Pastýř, 
který nás předešel 
skrze smrt do života. 
On sám je Život 
a je také Cesta. 
Kdo ho následuje, 
zakouší už na cestě 
Boží radost a svobodu. 
Kdo ho následuje je ukrytý 
v Boží pravdě a věrnosti, 
a nezná už strach. 

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna našeho Pána, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen.

ŽALM 33 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství
1: Sk 6,1-7                                      2: 1 Petr 2,4-9                                Ev: Jan 14,1-12        
Ordinárium: latinské  č. 509               příště Olejníkovo č. 502  
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 23. dubna Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 24. dubna Svátek sv. Jiří
Pátek 25. dubna Svátek sv. Marka, evangelisty

POSLEDNÍ PŘEDNÁŠKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU
V pondělí 21 .4. 2008 v 16.00 hod. se v Katolickém domě uskuteční pokra-
čování přednášky vzdělávacího kurzu s názvem – „UZDRAVOVÁNÍ SKRZE 
SVÁTOSTI“. Otec děkan František Eliáš nás seznámí s tím, co správně při-
jaté svátosti přinášejí do života těch, kteří je přijali. A protože je tato před-
náška poslední, zvu srdečně všechny, kteří s námi vytrvale nebo třeba jen 

krátce či nahodile vytvářeli společenství lidí toužících po přiblížení se Bohu skrze pozná-
ní pravd víry.  S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík

OHLÉDNUTÍ ZA VZDĚLÁVACÍM KURZEM. 
Výše zmíněná přednáška zakončí ofi ciální část 
vzdělávacího kurzu v zábřežském děkanátu, který 
byl zahájen v lednu roku 2007. Po dobu 15 měsíců 
se v malém sále Katolického domu scházeli 2x mě-
síčně (mimo prázdniny) lidé, kteří zareagovali na 
výzvu otce arcibiskupa Jana a zábřežského děka-
na otce Františka, a kteří se rozhodli absolvovat zá-
kladní a systematické vzdělávání ve věcech víry. To 
probíhalo v následujících sedmi blocích: víra; bible; 
liturgie; morálka; církevní dějiny; církevní právo; doplňující. Cíle vzdělávání: osobní růst; 
nasazení pro druhé (abychom byli schopni pomáhat); být připraven pro službu v církvi. 
Doposud bylo odpřednášeno 108 vyučovacích hodin v celkem 29 přednáškách. Předná-
šelo se vždy ve čtyřech vyučovacích hodinách, což kladlo vysoké nároky na posluchače, 
ale i na přednášející. V našem kurzu přednášeli – vyučující z CMTF v Olomouci, kněží 
našeho i sousedního děkanátu, kteří mají k danému tématu osobní vztah, a také laici s te-
ologickým vzděláním. Kurz navštívilo za dobu jeho trvání více jak 211 lidí a průměrná 
účast na přednášce byla 46 lidí, z nichž někteří dojížděli z míst vzdálených i několik de-
sítek kilometrů. Naší velkou radostí je společenství, které se při setkáních vytvořilo, vytr-
valost pravidelných účastníků, a obzvláště „prohlédnutí“ a osobní přiblížení se mnohých 
k našemu Pánu. Na žádosti a přání posluchačů kurzu uvažujeme o pokračování vzdělává-
ní, a to rozšířením či opakováním některých přednášek či zařazením zajímavých témat, 
která se do naší osnovy již nevešla. Nyní tedy již zbývá jen poslední přednáška a závěreč-
né zkoušky, které vydají děkanátu nové pastorační asistenty. Děkuji všem zúčastněným 
za zájem, trpělivost, shovívavost, vytrvalost a přeji Vám vše dobré, hodně požehnání a ra-
dosti z blízkosti našeho Pána. Mgr. Luděk Diblík 
P.S. Po dobu přednášky bude probíhat prodej knih z křesťanskou tématikou

SBÍRKA OBLEČENÍ. Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a Mohelnice 
pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin a domácích 
potřeb. Sbírka se v Zábřehu uskuteční ve dnech 21. – 26. dubna 2008. Zájemci 
mohou svůj dar donést již tradičně do prostor bývalé Městské knihovny – budova 
v sousedství Muzea na Žižkově ulici.                                          redakce
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KATOLICKÝ DŮM
 Tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské pout-

ní místo sv. Hostýn připravovaná na sobotu 26. dubna je zce-
la vyprodána, ba naopak zapsána je celá řada zájemců, které 
momentálně nemůžeme uspokojit. Nabízí se možnost, že stejně 

jako vloni budeme putovat dvěma autobusy. Po-
kud se tedy ještě rozhodnete putovat s námi, nahlaste se co nejdříve 
na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 
717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. 
Připomínám, že odjezd je v 7 hodin z Valové, že cena 200 Kč je splatná 
v autobuse a že na zpáteční cestě navštívíme baziliku Navštívení Pan-
ny Marie na sv. Kopečku.

 Měsíc květen je v katolické církvi zasvěcen Pan-
ně Marii. Jako příspěvek k hlubšímu prožívání tohoto Mariánského 
měsíce jsme připravili výstavu meditativních obrazů P. Stanislava 
Weigela s názvem Znamení času. Při zahájení výstavy ve čtvrtek 1. 
května v 18 hodin nám autor představí Pannu Marii jako „Zname-
ní času“ připravující vítězství Ježíše Krista ve světě. Výstavu bude 
v Katolickém domě možné po domluvě zhlédnout kdykoliv až do 
konce května.
 P. Stanislav Weigel po studiích na Vysoké škole technické v Brně byl pro svoji víru 
dočasně nucen pracovat jako dělník ve stavebnictví. Později pracoval jako letecký in-
ženýr, technik, či projektant. Po smrti manželky, se kterou z Božích rukou přijali tři 
děti, začal studovat teologii a v roce 1985 byl tajně vysvěcen na kněze. Svou výtvarnou 
činnost začínal pod vlivem přátelství s Janem Zrzavým a až do současnosti se věnuje 
soustavné tvůrčí a meditativní tvorbě. Obrazů používá jako prostředku k oslovení vě-
řících i nevěřících, věnuje se duchovní osvětě mezi širokou veřejností, ale i arteterapii 
nemocných, mentálně postižených či drogově závislých.

  
MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ Zábřeh a Šumperk a 
skautský oddíl Skalák vás zvou při příležitosti smutného vý-
ročí roku 1948 na diskusní blok nazvaný „Mašínovci v kon-
textu doby – jak to vlastně bylo ?“ Zúčastní se Milan Paumer 
- člen skupiny, která se začátkem října 1953 rozhodla odejít 
na Západ. Jemu a dvěma bratrům Mašínům se podařilo do-
stat do amerického sektoru Berlína, dne 4. března 2008 ob-
držel Plaketu předsedy vlády České republiky a Petr Maišaidr - pracovník Úřadu pro 
dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a vůdce skautského Střediska bratří 
Mašínů v Praze. Účast přislíbila sestra bratří Zdena Mašínová. Přednáška se uskuteční 
v úterý 22. dubna v 18.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.  Mgr. František John

 Hello LÉTO taneční discoshow, pořádají MKD a Spolek Metoděj v Katolickém 
domě v Zábřeze ve středu 7.5.2008 od 20.00 hod. Případné dotazy na mkdzabreh@at-
las.cz. Podrobnější informace sdělíme v příštím čísle FI.   Petr Bartoš a Marek Ryšavý
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ÚČAST LAIKŮ NA KRISTOVĚ KNĚŽSTVÍ
 Slovem „laik“ se označují všichni křes-
ťané (mimo členy stavu duchovního a ře-
holního), kteří byli pokřtěni, křtem přivtě-
leni ke Kristu a učiněni Božím lidem. Takto 
se stali svým způsobem, tak zvaným vše-
obecným kněžstvem věřících, účastným 
Kristova úřadu kněžského, prorockého 
a královského. Tím mají účast a podíl na 
poslání celého křesťanského lidu v církvi 
a ve světě. 
 Jsou místa a okolnosti, kam se těžko 
dostává kněz, ale pro laika to nebývá těžké. 
Jsou to různé oblasti – sociální, politické, hospodářské, jako škola, továrna, parlament... 
 Laikům připadá zde úloha prozařovat a pořádat všechny časné záležitosti, s nimiž jsou 
denně v těsném styku, aby se všechny děly, upravovaly a rozvíjely podle Krista a slouži-
ly k chvále Stvořitele a Vykupitele, i k dobru jedince, rodiny, národa a státu – ano i samé 
Církve. 
 Laici musí mít stále hlubší vědomí, že patří nejen k Církvi ale, že jsou Církví a to pod 
vedením papeže jako společné, viditelné hlavy a biskupů s ním spojených. 
 Křtem a biřmováním jsou laici Bohem pověřeni k apoštolátu. Mají tedy právo i povin-
nost jednotlivě i společně usilovat o to, aby všichni lidé na zemi poznali a přijali božské po-
selství spásy. Tato povinnost je tím naléhavější v případech, kdy mohou lidé jejich prostřed-
nictvím slyšet evangelium a poznat Krista. Bez činnosti laiků nemůže ve většině případů 
apoštolát pastýřů dosáhnout svého plného účinku. 
 V Církvi se dlouho s laiky a zvláště ženami nepočítalo, ač s Kristem chodily ženy a apo-
štolé si vybrali z žen dobré spolupracovnice. I dnes chodí do kostela více žen než mužů 
a jsou často aktivnější. Když předkládali papeži Pavlu VI. výsledky prvního rozhovoru na 
sněmu o laicích zeptal se: „A byly tam i ženy?“ Odpověď byla záporná. „Vždyť je třeba, aby 
tam byly i ony!“ zvolal papež s důrazem. A tak za prvním mužem-laikem na sněmu (byl jím 
profesor na Sorboně, člen Francouzské akademie věd, Jean Quitton) následovala Holan-
ďanka Kristina Mohrmann. 
 Věřící laici se významně podílejí na KNĚŽSKÉM úřadě Krista. Podílejí se na něm tím, 
že stále více přijímají ve víře Kristovo slovo a hlásají je světu svědectvím života a slovem, 
evangelizační činností a katechezí. Tato evangelizační činnost nabývá zvláštní účinnost 
tím, že je prováděna v běžných světských podmínkách. Zvláště rodiče se podílejí na služ-
bě posvěcování svým manželským životem v křesťanském duchu a křesťanskou výchovou 
svých dětí. 
 Laici mají účast také na Kristově PROROCKÉM úřadu. Kristus jej vykonává nejen pro-
střednictvím církevní hierarchie, ale i prostřednictvím laiků; proto je ustanovuje svými 
svědky – aby svědčili životem a slovem a vybavuje je k tomuto úkolu svou milostí, vírou 
a dary Ducha svatého. Toto se děje při katechetické výchově, při vyučování posvátným vě-
dám a skrze mediální sdělovací prostředky. Laici mají také právo a dokonce někdy i po-
vinnost podle svých znalostí a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkají-
cích se prospěchu Církve (při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům). 
S ohledem na obecný prospěch a na důstojnost osob, mají právo s tímto míněním seznámit 
i ostatní věřící. 
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 Laici se konečně podílejí také na Kristově KRÁLOVSKÉM úřadu. Předně sami mají (se-
bezáporem a svatostí svého života) podrobit vlastní tělo a ovládat svou duši, tak aby se stali 
vítězi a králi, nad vším hříšným, nízkým a pomíjejícím.
 Takto mají i ozdravovat světské instituce, životní podmínky i lidská díla, aby to vše bylo 
v souladu se spravedlností a spíše prospívalo než škodilo ctnostnému životu. 
 V Církvi mohou být laici účastni a spolupracovat na různých církevních sněmech, 
v pastoračních a ekonomických radách, i v církevních soudech. Mají se naučit pečlivě rozli-
šovat právo a povinnosti, a oboje uvádět v soulad a být si při tom vědomi, že je má ve všech 
časných záležitostech vést křesťanské svědomí, protože žádná lidská ani světská činnost 
nemůže být vyňata z Boží vlády. 
 Závěrem. Žádný z nás věřících nemůže dělat všechno, ale každý se může uplatnit. Kaž-
dý může ve farnosti či diecézi a v národě vytvářet křesťanské prostředí. Povzbuzovat a šířit 
náladu pomoci a spolupráce ve farnosti. Pan arcibiskup letos ve svém velikonočním pastýř-
ském listě navrhl, aby každý věřící aspoň jednu hodinu týdně věnoval své farnosti, církvi... 
Ano, i nemocný, na lůžko upoutaný, může pomoci svou modlitbou, obětí, utrpením, těž-
kostmi stáří...
 Největší podíl na pokřesťanštění národa měli v minulosti, a má-li k tomu znovu dojít, 
budou opět mít laici, to je věřící bez kněžského svěcení. Neboť těch je v církvi většina, jsou 
na všech místech společnosti, v každém povolání a stavu. Jsou pomícháni s nevěřícími jako 
zrno s plevami. 
 Být opravdovým křesťanem – v tom je veliká odpovědnost před Bohem i světem. Být 
světlem, solí, svědkem Krista a žít z jeho učení. Vyzařovat vzkříšení (naději přesahující 
smrt), to je opravdu veliká dřina v lidském životě, veliká námaha na sobě pracovat, zušlech-
ťovat se, protože to, co si zde vybudujeme, to nám Bůh na věčnosti naplní sám sebou. Nebe 
i peklo je promítnutím pozemského života do věčnosti. Být dobrým člověkem znamená 
uskutečňovat v sobě Boží podobu, to znamená polidšťovat sebe!  P. Antonín Pospíšil

HNÍZDO VÁS ZVE NA SVÉ AKCE
22. 4. – Maminec (v 9 hod) – Knihovnička MRC (Jaké knihy máme 
v Hnízdě, jaké knihy se líbí vám, co stojí za přečtení)

23. 3. – Tvořivé odpoledne (v 16 hod) – Vyrábíme s nejmenšími 
papírová sluníčka
24. 4. – Barvínek – S dětmi do knihovny (Vypravíme se do zábřežské knihovny. Paní kni-
hovnice si pro děti přichystala nejen pěkné knížky, ale i maňásky. Sraz do 9.30 v klubovně 
Hnízda, nebo v 10 hod u dveří Městské knihovny Zábřeh.)
30. 4. – Oslava 10. narozenin MRC
 Srdečně zveme všechny současné, minulé i budoucí příznivce na oslavu 10. narozenin 
Mateřského a rodinného centra. 
Program:
16 hodin – Dětský pětiboj pro nejmenší – v parku u kostela Sv. Barbory
17 hodin – Slavnostní fanfára v podání žesťového kvintetu ZUŠ Zábřeh, velký narozenino-
vý dort, přípitek pro malé i velké, překvapení pro děti, kroniky a fotoalba, povídání a vzpo-
mínání – v klubovně Hnízda (2. pavilon ZŠ B. Němcové) Lenka Hamplová tel. 731 626 506, 
Markéta Kroulová tel. 604650880, Irena Švédová tel. 603 891 571

Hnízdo má svoje webové stránky! Neváhejte a vstupte! www.hnizdozabreh.cz                                 
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

Středa 23. dubna 2008 je adoračním dnem farnosti Moravičany. Možnost setkat se 
v tichu velebného chrámu sv. Jiří s Kristem v Eucharistii bude od 10.00 - 18.00. Vy-
vrcholením celodenní adorace bude eucharistické požehnání a mše svatá. Pokusme 
se všichni před Kristem a spolu s ním hledat nové impulsy pro svoji víru v každo-
denním životě!

HODY V MORAVIČANECH. Již několik let probíhá 
revitalizace Moravičanských hodů. V tomto roce nás 
organizátoři srdečně zvou: 
v sobotu 26. dubna v 18 hod. mládežnická bohoslužba 
– vystoupí chrámová schola z Moravičan. 
Ve 20 hod. – tradiční hodová tancovačka. V sokolovně 
TJ Moravičany k tanci a poslechu hraje MEFISTO. 
Neděle 27. dubna: v 8 hod. – slavnostní mše svatá v chrámu sv. Jiří, hudební dopro-
vod : Schola chrámu sv. T. Becketa z Mohelnice. Od 14. hod. bude Country odpo-
ledne u Bodláka. Hraje zpívá A.M. Úlet z Moravičan, FIAKR z Prostějova a Vrkoč 
za Vsetína. Všichni jste srdečně zváni ! „To só hode naše hode...“
V pátek na svátek sv. Marka bude v Lošticích tradiční žehnání polím a zahradám. 
Nezapomínejme že: „Bez Božího požehnání marná lidská namáhání.“ V případě 
dobrého počasí bude obřad požehnání po mši svaté na zahradě.
Misijní tým z Loštic koná Lidové misie v Konici. Závěr této důležité pastorační akce 
je naplánován na neděli 27. dubna. Děkujeme, že na nás myslíte v modlitbách!  
  P. Pavel Kavec CM 

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Sbírky z neděle 13. dubna: Mohelnice 4.465; Úsov 1.154; Studená Loučka 485 Kč.
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 22. dubna ve 14 hod. na faře 
v Mohelnici. Všichni jste srdečně zváni.  P. Petr Šimara
SBÍRKA OBLEČENÍ. V Mohelnici se sbírka uskuteční ve dnech 24. – 26. dubna 
2008, sběrným místem je letos nově otevřené zázemí pro charitní služby na Zámec-
ké 11 – objekt bývalé speciální školy na sídlišti naproti Komerční bance. Dobrovol-
níci budou dary občanů přijímat ve všední dny vždy od 9 do 17 hodin a v sobotu 
pak od 9 do 12 hodin.

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. dubna: Štíty 2.430; Cotkytle 830; Horní Studénky 1.000 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 13. dubna: Lubník 630; Tatenice 1.400; Hoštejn 800; Kosov 420 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 13. dubna: Červená Voda 1.233; Mlýnický Dvůr 150; Moravský Kar-
lov 190; Jakubovice 213; Písařov 568 Kč. Dar na Honduras: Červená Voda 500 Kč.
Dary: Jakubovice (na chodníky na hřbitově) 5.500 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude v Jakubovicích ve čtvrtek 24. dubna v 18 hod. u Jurenků.
 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY v Červené Vodě v novém obsazení bude v neděli 

27. dubna v 18.30 hod. na faře. V Písařově v pondělí 28. dubna v 17 hod. na faře.
 MOZAIKU na podporu československého setkání mládeže o prázdninách na Vele-

hradě Activ8 si můžete zakoupit za 50 Kč u pana faráře nebo u pověřeného člověka.
 SETKÁNÍ SENIORŮ, po delší době obnovené, bude ve čtvrtek 24. dubna po ran-

ní mši sv. na faře v Červené Vodě. Téma letošního roku formace je BIBLE.Všichni se-
nioři jsou srdečně zváni!  P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 23. 4. v 19.30 na faře v Postřelmově. 
Všichni jsou srdečně zváni. P. Vladimír Jahn

 Uzávěrka soutěže a příspěvků do Farníčku je 30. 4. 2008. Příspěvky posílejte 
na email: viktoria@post.cz nebo házejte do krabičky u bočního vchodu do kostela 
sv. Matouše v Postřelmově.  Za redakci Farníčku Alena Viktorinová

  
 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Milí věřící, od 18. do 20. července proběh-
ne česko-slovenské setkání mládeže ActIv8 na Velehradě současně 
se Světovými dny mládeže v Sydney, kterých se zúčastní papež Be-
nedikt XVI. Očekáváme účast přibližně 10.000 mladých lidí z Čes-
ké i Slovenské republiky. Cílem je umožnit všem důstojnou oslavu 
Světových dnů. Chtěl bych na Velehrad pozvat všechny mladé věří-
cí, aby prožili novou zkušenost s Duchem Svatým. Chci také oslo-
vit každého z Vás bez rozdílu věku s prosbou zapojit se do společné aktivity Mozaika 
2008. Mozaika 2008 je veřejná sbírka, pomocí které chceme částečně fi nancovat se-
tkání na Velehradě, abychom umožnili účast skutečně všem mladým věřícím. Sbírka 
je realizována prodejem kartiček ve farnostech. Kartičky jsou součástí mozaiky, která 
symbolizuje jednotu nás všech v církvi. Jednotlivé kartičky pak znázorňují dary Du-
cha Svatého, neboť mottem setkání je biblický verš: „Dostanete sílu Ducha svatého 
a budete mi svědky.“ (Sk 1,8)
 Zakoupením kartičky v ceně 50 Kč podpoříte setkání, ale prosíme Vás také o mod-
litbu za mládež. Síla modlitby celého společenství se nedá spočítat ani vyčíslit. Mod-
litbu za setkání mládeže najdete na letácích, které jsou k dispozici. 
 Zvlášť prosím mladé lidi, aby se sami aktivně do propagace a distribuce karti-
ček Mozaiky 2008 zapojili. Nechtějte všechno po svém panu faráři. On vám jistě do 
ochotných rukou rád předá kartičky a všechny informace. Děkuji i jménem mladých 
za vaši podporu a ještě cennější modlitbu.                  

 P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK
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Sbírky z neděle 13. dubna: Zábřeh 11.820; Jedlí 1.950; Svébohov 1.600; Klášterec 1.380; 
Zvole 2.825 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 2.150; na potřeby farnosti 3.200; 
na Honduras 1.200; Zvole – na Honduras 2.000; Jedlí – na opravy 500 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

LA SALETTE 14. – 22. srpna 2008. Po delší časové odmlce 
chystáme opět duchovní setkání v překrásném prostředí fran-
couzských Alp, na poutním místě La Salette... Tak jsme Vám 
v únoru nabídli možnost prožít prázdninové dny mezi horský-
mi štíty, na místě, které je přímo stvořeno k rozjímání. 
 Během krátké doby se přihlásilo tolik poutníku, že naplni-
li autobus, takže jsme nabídku už neopakovali. Přesto se stále 
hlásí další zájemci, které jsme zatím vedli jako „náhradníky“. 
Protože je náhradníků stále více, rozhodli jsme se objednat ne 
jeden, ale dva autobusy. Z toho vyplývá, že se všemi, kteří jsou 
do dnešního dne přihlášeni, počítáme jako s poutníky a nabízíme i další volná místa. 
 Ubytování bude v pokojích, cena za dopravu, ubytování, polopenzi (snídaně a veče-
ře) a pojištění 7.000 Kč. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři u Hany Lexmanové, 
případně na tel. 583 414 531, 731 626 509 nebo na mailu rkfzab@rps.cz. 

VÍKENDOVKA „VEL. BYST.“ MINISTRANTI POZOR, ve dnech 2.- 3.5. 2008 se usku-
teční ministrantský výlet do Velké Bystřice na faru. Odjezd v pátek 2.5., sraz ve 14 ho-
din na nádraží v Zábřeze. Přihlášky, které jsou k dispozici v sakristii, je třeba odevzdat 
nejpozději do neděle 27. 4. P. Martinovi nebo Markovi Hackenbergerovi. Cena 100 Kč 
(na dopravu, byt a stravu). Bližší informace a přihlášky budou v sakristii. 
  P. Martin Vévoda, Marek Hackenberger

Ve středu 16. dubna oslavila 70. narozeniny

 paní Anička Prokopová z Jedlí.
Hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a Boží pomoc vyprošuje

společenství živého růžence, farníci a sestry boromejky.

POZVÁNKA PRO MILOVNÍKY HARMONIK. V neděli 11. května jste srdečně zváni 
do kulturního domu ve Svébohově na 21. ročník této oblíbené přehlídky. Začátek ve 
14 hod.   Srdečně zvou hasiči

OHLASY 
*  V neděli 13. dubna zahráli a zazpívali v kostele sv. Bartoloměje mohelnické sbo-
ry Collegium Musicum a pěvecká skupina Carmen. Ti, kteří si vyhradili čas pro pěk-
nou hudbu, děkují za umělecký zážitek a příjemně strávené nedělní odpoledne. Rádi se 
s Vámi opět shledáme. redakce
*  Děkujeme všem, kteří pomohli při zajištění koncertu v neděli 13. dubna, zvláště 
paní Lexmanové a Mirkovi Krejčímu, děkujeme posluchačům za přízeň.
                      Za Collegium Musicum Svatava Špundová

INZERCE: nabízím ZDARMA téměř nepoužitou sedací soupravu. Tel. 583 247 010


