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Ročník XVI. 

Číslo 16
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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

„Pán můj a Bůh můj!“ 

„Protože jsi mě 

uviděl, uvěřil jsi. 

Blahoslavení, 

kdo neviděli, 

a přesto uvěřili!“
Jan 20,28-29

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; 
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, 
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, 
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého 
a vykoupeni krví tvého Syna. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 118 
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 
1: Sk 4,32-35        2: 1 Jan 5,1-6          Ev. Jan 20,19-31
Ordinárium: Ebenovo č. 504      Příště latinské č. 509
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PASTÝŘSKÝ LIST
českých a moravských biskupů k návštěvě papeže Benedikta XVI. ČR

Milé sestry a milí bratři,
na závěr velikonočního týdne a v den výročí 
zvolení Benedikta XVI. papežem Vám ozna-
mujeme radostnou zprávu. Ve dnech 26.–28. 
září tohoto roku nás navštíví Svatý otec. Pro 
celou naši zem je to veliká pocta. Pro nás, 
katolické křesťany, zvláštní radost. Navštíví 
nás náš otec. Společenství církve v naší zemi 
je duchovní rodinou, která by se na setkání s 
papežem měla zcela samozřejmě a spontán-
ně připravovat.
 V současné době se často hovoří o identi-
tě, a dokonce o krizi identity, že člověk snad 
ztratí sám sebe. Lidé i celé národy se o svou 
identitu obávají, ale zároveň zjišťují, že ne-
dovedou přesně a jasně odpovědět na otáz-
ku „Kdo jsem?“ nebo „Jakou mám ve společ-
nosti roli?“ I pro nás to jsou dnes nelehké 
otázky. Avšak ponecháme-li je bez odpově-
dí, naše křesťanské sebevědomí i síla a mís-
to ve společnosti vyprchají. Proto byla jako 
téma přípravy na návštěvu zvolena trojice 
božských ctností: víra, naděje a láska. Jsou 
to základní kameny křesťanské identity. Pokud bezpečně nevíme, kdo jsme a co je naším 
posláním, budeme ustrašeně vysvětlovat a obhajovat křesťanství jako nějakou osobní sla-
bost a žádat, aby naše nedokonalost byla tolerována. Takový postoj je na hony vzdálen od 
našeho poslání hlásat radostnou zvěst a být svědkem Boží Pravdy. Vždyť základem našeho 
křesťanského života je vydávat svědectví o Bohu v tomto světě.
 Naše postoje vyjadřuje i motto a logo návštěvy Svatého otce. Motto zní: Láska Kristova 
je naší silou. Nechceme se nijak mocensky prosazovat, neusilujeme o vládu nad kýmkoli, 
ctíme svobodu každého, jsme však silní a pevní a toužíme vítězit silou lásky. Poslední pape-
žové tuto kulturu a tradici nazývají civilizací lásky. Jsme ve svých snahách nositeli kultury 
založené sv. Cyrilem a Metodějem a současně nositeli tradice sv. Václava. Jsme občany své 
vlasti, České republiky, a zároveň křesťany.
 Již jsme se zmínili, že setkání se Svatým otcem vyžaduje přípravu. Má-li nám přinést uži-
tek, musíme do ní mnoho vložit. Na zajištění této papežské návštěvy budeme příští neděli 
konat ve všech kostelích sbírku, ale zásadní je náš vklad duchovní. Proto dnes společně za-
hajujeme duchovní přípravu a budeme velmi rádi, když se jí hojně účastníte. Připravme se 
modlitbou, osobní i společnou. Připravme se tematicky zaměřenou četbou Písma a duchov-
ních spisů. Podněty nalezneme v právě vydávané brožurce, kterou dostaneme do rukou. 
Připravme se osobními úvahami nad zvolenými tématy a hovořme o nich spolu v našich ro-
dinách a ve společenstvích farností. Život má ovšem také rovinu činu, kterou nelze při pří-
pravě pominout. Sv. Jakub jasně říká, že víra bez skutků je mrtvá (Jk 2,17). Čiňme dobro.
 Čeho je v naší současnosti nejvíce třeba? Naděje. Vnímáme tiché volání spravedlivě ži-
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jícího člověka, který si připadá bezmocný tváří v tvář ničivé vlně špatností, a slyšíme sou-
časně výkřik lidí propadlých požitkům a chtivosti, kteří dělají vše pro to, aby se alespoň teď 
na chvilku zbavili strašné myšlenky, že jejich život nemá smysl?
 Jak jim odpovíme? Vraťme jim naději ujištěním, že dobro není nemožné, že lze mít pra-
vou radost již nyní, že není třeba bát se budoucnosti, ale odvážně a statečně do ní vstoupit.
 Současná vlna beznaděje sílí mnohdy z toho, že se vytrácí láska. Lidé často zoufale hle-
dají lásku, touží po ní, ale nemají ji. Nemají ji, protože ji znehodnotili a zaměnili za chvil-
kovou tělesnou slast. Pravá láska je však obětavou péčí o dobro druhých. Počátek této péče 
leží v překonání nezájmu. Víme vůbec, co potřebují lidé kolem nás? Zajímejme se o to, ne 
ze zvědavosti, ale z laskavého zájmu, z ochoty pomoci. Přemozme nezájem, lenost, poho-
dlnost, sobectví, ostych a obavu z odmítnutí a oslovme své bližní. Abychom k tomu našli 
odvahu a sílu, musíme se pevně opřít o víru v Boha a hlásat ji celým svým životem, každým 
slovem a činem.
 Přípravu na setkání se Svatým otcem začínáme s téměř pětiměsíčním předstihem. Ne-
chceme ji odkládat. Na poslední chvíli a ve spěchu se nic neudělá dobře a většinou se ne-
udělá vůbec nic. Kéž tedy dnes započaté naše společné dílo přípravy roste a kéž jeho růst 
nám všem přinese radost. Každého z Vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žeh-
náme.  Vaši čeští a moravští biskupové

NEDĚLE 19. DUBNA – DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ustanovil papež Jan Pavel II. v roce 
2000 na druhou neděli velikonoční, která letos připadá na 19. dubna. 
 Přislíbení, které dal sestře Faustýně Pán Ježíš, je ÚPLNÉ ODPUŠ-
TĚNÍ VIN A TRESTŮ. K splnění podmínek patří svátost smíření, svaté 
přijímání v tento den a úcta k obrazu Božího milosrdenství. 

 SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB. Z rozhodnutí České bis-
kupské konference proběhne v České republice opět po 5 letech, tuto 
neděli 19. dubna, sčítání účastníků na všech nedělních bohoslužbách, 
včetně sobotních s nedělní liturgií.                                 P. František Eliáš

 PUTUJEME DO HYNČINY. Tuto neděli velikonoční (19.4.) poputujeme ke svatému 
Stanislavovi do Hynčiny. Mše svatá bude slavena v 15 hod. Všichni jste srdečně zváni. 

  P. Jindřich Peřina

 POJEĎTE S NÁMI NA SVATÝ HOSTÝN. V sobotu 9. květ-
na Vás zveme na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější mo-
ravské poutní místo. Na zpáteční cestě se zastavíme ve Všecho-
vicích, kde navštívíme farní kostel Nejsvětější trojice a setkáme 
se s někdejším zábřežským kaplanem P. Vratislavem Kozubem. 
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 220 Kč splatná v autobuse.  Josef Klimek

PODĚKOVÁNÍ patří rodině Macákové za velkou pomoc, kterou mi poskytla po těžké ne-
moci. Upřímné Pán Bůh zaplať.                    Jan Pavel Urban
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Zdá se, že dnešní téma je spíše pro odborníky-teology. Proto uvá-
dím aspoň něco málo s dodatkem, jak Ježíšovo vzkříšení oslovilo 
jeho nejbližší. 
Ježíš podle křesťanské víry vstal z mrtvých v celé své osobě, tj. i s tě-
lem, k slavnému završení a nesmrtelnosti. Ježíšovo vzkříšení zavr-
šuje jednání Boha vůči člověku (ekonomie spásy). Bůh se Ježíšovým 
vzkříšením neodvolatelně daruje světu, takže vše, co se má ještě 
stát, je pouze pokračováním a odhalením toho, co se již ve vzkříše-
ní stalo. Vzkříšení Ježíšovo je největším skutkem Otce, sebedosvěd-
čením Syna a je také plným poznáním Ježíše jako Mesiáše a Božího 
služebníka. Duch vzkříšeného Ježíše (Řím 7,6; 8,9; 14,17) obnovuje 
věřící k obrazu Božímu, to znamená, že je činí podobné druhému 
Adamovi, jímž je Kristus (1 Kor 15,47n.).Smrt u každého člověka 

a tím i Ježíše Krista nastává rozdělením lidské bytosti na duši a tělo a vzkříšením nastává 
spojením obou rozdělených částí. Kristovo vzkříšení je však nadpřirozeným dílem Trojjedi-
ného Boha. Tři božské osoby v něm působí společně, každá však svým vlastním způsoben. 
Otec projevuje svou moc, Syn „znovu přijímá život, který ze své svobodné vůle obětoval“ 
(J 10,17), když opět spojil svou duši se svým tělem, které Duch svatý oživil a oslavil. 
 Ježíš svým zmrtvýchvstáním obdarovává ty, kteří po něm touží. Tušíme, že jako první-
mu se snad zjevil své matce, pak ženám, které spěchaly ke hrobu. A nejbližší učedníci Ježí-
šovi Petr a Jan? Ani ti zpočátku nevěřili ženám, nevěřili andělskému vzkazu: „Proč hledáte 
živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“(Lk 24,6) „Oba dva běželi, ale ten druhý učed-
ník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř 
nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, 
jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom ve-
šel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.“ (J 20,4-8)
 Jestlipak si vzpomněli na Ježíšův výrok, že sice zemře, bude pohřben, ale třetího dne vsta-
ne z mrtvých? Vzpomeňme také na dva z Ježíšových učedníků, kteří šli cestou do vsi jménem 
Emauzy. Jak se jejich srdce po velkém zklamání a bolesti nad mrtvým Ježíšem, i když ho ne-
poznali, radostí rozhořelo, když se k nim přidal,. Teprve když byl s nimi u stolu, vzal chléb, 
vzdal díky, lámal a rozdával jim, tu se jim otevřely oči a poznali ho. Řekli si spolu: „Což nám 
srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (Lk 24,13-32)
 Snad nejsilněji na nás působí přerod nevěřícího Tomáše na věřícího a jeho vyznání 
„Pán můj a Bůh můj“, kterému však předcházelo osobní setkání se Zmrtvýchvstalým, který 
jej přímo oslovil: Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém 
boku! Nepochybuj a věř!“(J 20,27). A všem Ježíšovým přátelům, kteří se s ním po jeho zmr-
tvýchvstání osobně nesetkali a přesto uvěřili, jsou určena jeho slova: „Blahoslavení, kteří 
neviděli a uvěřili“ (J 20,29). Zjevení vzkříšeného Krista se stalo pro všechny, kteří se s ním 
osobně setkali ale i pro ty, kteří jejich svědectví přijali podnětem k hlubší víře a jasnějšímu 
otevření se Kristu. Po 40 dní vracelo setkávání s Ježíšem jeho přátelům víru, lásku, stateč-
nost i chuť hlásat radostnou zvěst evangelia, jít s tímto přijatým úkolem až na kraj světa 
a pokud to bude nutné, položit pro něj i svůj život. Zápas však nekončí, „Hle, on jest dán 
k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat“ (Lk 2,34), 
bude pokračovat a platit, pokud budou na tomto světě žít synové člověka. V tomto dějin-
ném a životně důležitém zápase obstojí jen moudří, kteří touží žít svůj život podle Boží vůle 
a s jeho pomocí.                  P. Antonín Pospíšil 



HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Máří Magdaléna (duben 3. část)
Máří Magdaléna patří k ženám, které doprovázely Pána Ježíše a stara-
ly se o něj. O této Marii se v evangeliu píše, že z ní Ježíš vyhnal sedm 
démonů. V tehdejší době lidé považovali za posedlost ďáblem i různé 
nemoci. Máří mohla být tedy velmi nemocná žena, kterou Pán Ježíš 
uzdravil. Ona se pak stala jeho nejvěrnější učednicí. 
Když se píše v evangeliích o ženách, které Ježíše následovaly, Máří je 
vždy uvedena na prvním místě. Spolu s Pannou Marií a Marií Kleofá-
šovou stála pod křížem. Máří Magdaléna byla prvním člověkem, kte-
rému se Pán Ježíš po zmrtvýchvstání zjevil. Po Ježíšově smrti šla spolu 
s ostatními ženami ke hrobu. Jakmile uviděla, že je kámen od hrobu 
odvalený a tělo není uvnitř, pospíchala za apoštoly, aby jim řekla, co 
se stalo. Petr s Janem proto hned běželi ke hrobu a přesvědčili se, že je 

prázdný. Máří se k hrobu ještě jednou vrátila. Stála před hrobem a plakala. Nahlédla do něj 
a uviděla (viz. správnou odpověď k otázce č. 3 si můžete společně s rodiči dohledat v pří-
bězích o životě Pána Ježíše od evangelisty Jana, kapitola 20).
 Za chvíli se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale vůbec ji nenapadlo, že je to on. Stále 
si ještě myslela, že je Ježíš mrtvý. On se jí zeptal: „Proč pláčeš? Koho tady hledáš?“ Ona si 
myslela, že je to zahradník a řekla: „Jestli tys ho někam odnesl, tak mi řekni kam.“ Ježíš ji 
oslovil: „Marie.“ V tom okamžiku ho poznala a byla velmi šťastná, že Ježíš žije. Ježíš jí řekl, 
ať jde rychle k učedníkům a oznámí jim tu radostnou novinu. Oni ji však nechtěli věřit. 
O radostné zprávy je třeba se hned podělit s druhými. Řeknu svým kamarádům a sourozencům 
když se dozvím něco nového o Pánu Ježíši? 
1.  Odkud pocházela Máří Magdaléna?
 a) z Magdaly; b) z Betánie; c) z Kafarnau
2.  Který den šla Máří Magdaléna s ženami ke hrobu Pána Ježíše?
 a) v pondělí; b) v sobotu; c) v neděli
3.  Koho Máří uviděla, když se podívala do hrobky?
 a) anděla; b) 2 anděly; c) Pána Ježíše

NOVÝ ČASOPIS PRO KATECHETY
 Časopis nese název „CESTY KATECHEZE“ a má refl ektovat vývoj katecheze a nabízet 
články podporující porozumění cestám katecheze na základě teorie, praktických ukázek, 
informací a sdílení zkušenosti. Realizační tým časopisu si klade za úkol naplňovat tyto 
cíle:
 Další vzdělávání v oborech souvisejících s katechezí a náboženským vzděláváním, kte-
rými jsou teologické obory (zejména biblická exegeze, katechetika, pastorální teologie, 
dogmatická teologie, liturgická teologie, teologická antropologie, teologická etika), dále 
pedagogické obory (zejména náboženská a obecná pedagogika) a sociální vědy (sociální 
psychologie, sociologie).Výměna informací o odborných profesních akcích celostátního 
charakteru nebo diecézních akcích otevřených pro další zájemce; odborné recenze publi-
kací, pomůcek a jiných zdrojů kateche-
ze a náboženského vzdělávání. Sdílení 
zkušeností z praxe. Poskytnutí námětů 
a metodických materiálů pro kateche-
zi a náboženské vzdělávání. Více na: 
http://www.cestykatecheze.cz/
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

SBÍRKY z neděle 12. dubna: Loštice - na AKS 7.004, Boží hrob 3.164, Moravičany 
- na AKS 7.597, Boží hrob 2.849 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán !
K NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. O aragonském králi (Španělsko) se vy-
práví tento příběh: Jednou šel král se svými dvořany ke klenotníkovi. Zatímco se 
bavil král s obchodníkem, prohlíželi si dvořané šperky. Když obchod opustili, při-
běhl za nimi rozčilený klenotník a hlásil, že pohřešuje vzácný diamant. Král se 
s družinou vrátil do obchodu. Poprosil klenotníka, aby obstaral džbán a naplnil ho 
solí. Pak vyzval své lidi, aby každý z nich strčil ruku do džbánu a rozevřel ji. Když 
to všichni udělali, vysypali sůl na stůl. A ejhle, objevil se diamant. Velkomyslný 
král chtěl dát zloději šanci, aby bez veřejné hanby napravil svůj špatný čin.
 Poučení: Tak také Kristus jedná s námi. Dokud jsme na zemi, vždycky znovu 
můžeme získat jeho odpuštění nenápadnou svatou zpovědí. Díky Bože za to, že 
nám tuto šanci nezaslouženě ve svátosti smíření dáváš!

ADORAČNÍ DEN V MORAVIČANECH bude ve čtvrtek 23.4. Možnost setkání 
se Zmrtvýchvstalým Pánem, přítomným v Eucharistii (adorace) od 10 do 18 hod.

SVATOJIŘSKÉ HODY V MORAVIČANECH budou letos o víkendu 25. a 26. 
dubna. Z bohatého programu vybíráme: večerní mše sv. v sobotu v 18.00 hod. 
v chrámu sv. Jiří. Účinkuje domácí schola „Jiřinky“. KD Sokol – k tanci a poslechu 
hraje Mefi sto od 20.00 hod. Neděle 26.4. v 8.00 hod. – Slavnostní mše svatá, při 
které vystoupí pěvecký sbor ze Svébohova. U Bodláka – od 14.00 hod. Country 
odpoledne. Vystoupí: I.C.Q. z Frýdku-Místku, Soft and Easy z Olomouce, Hrnek 
z Hlučína, Taverna z Brna. Pro děti bude připravený doprovodný program s Ro-
manem Seifertem. Jste k nám, do Moravičan, srdečně zváni!  P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 12. dubna na kněžský seminář: Mohelnice 6.912; Úsov 3.125; 
Studená Loučka 1.559 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

Ve středu 22. dubna bude biblická hodina na faře v Postřelmově od 19.30 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z Velikonoc (na seminář, na Boží hrob): Lubník 3.310, Tatenice 3.470; Hoš-
tejn 4.350, Kosov 730 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. dubna na kněžský seminář: Štíty 4.440, Cotkytle 2.220 (minu-
le 600); Horní Studénky 7.500 Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať.  
  P. Stanislav Suchánek
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

SBÍRKY NA BOŽÍ HROB: Červená Voda 1.000, Jakubovice 500 Kč. 
SBÍRKY NA KNĚŽSKÝ SEMINÁR: Červená Voda 4.260, Mlýnický Dvůr 590 (celkem za 
farnost 4.850), Jakubovice 771, Písařov 1.770 Kč. Dar Jakubovice 1.000 Kč. 

 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 20. dubna v 17 hod. na faře, v Červené 
Vodě ve středu 22. dubna v 19.15 hod. na faře, a v Jakubovicích ve čtvrtek 23. dubna v 17 
hod. u paní Altové. 

 SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 23. dubna na faře jako obvykle. 
 MŠE SVATÁ V JANOUŠOVĚ bude jako obvykle poslední neděli v měsíci, tedy 26. dub-

na v 16 hod. 
 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude v Červené Vodě v pátek 24. dubna v 19 hod. na 

faře a v Písařově v pondělí 27. dubna v 17 hod. na faře.   P. Pavel Vágner

 PŘEDNÁŠKA MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ VE 20. STOLETÍ. MO KDU-
ČSL Písařov si vás dovoluje pozvat na přednášku Mariánská zjevení ve 
20. století aneb Mluví k nám nebe i v současnosti? Přednáška se koná 
v pondělí 27. dubna 2009 v 18,30 hod. v zasedací místnosti OÚ v Písa-
řově. Přednáší Ing. Jan Naiser. Po skončení přednášky bude prostor pro 
vaše dotazy k tématu. Vstup volný.  
  Srdečně zve MO KDU-ČSL Písařov

FARNÍCI ZE ZVOLE plánují uskutečnit pouť 20. června 2009 do Turzovky. Hlaste se urych-
leně kvůli objednávce autobusu. Helena Pěničková 608 311 469

NOVĚ NABÍDKA MANŽELSKÉHO A RODINNÉHO PORADENSTVÍ.
 Zajišťovat je bude Mgr. Vít Hušek, Th.D. Vystudoval psychologii a teologii na Univerzi-
tě Palackého, od r. 2000 působí na CMTF UP Olomouc.
 Nabídka poradenství se zaměřuje na zvládání problémů a potíží v mezilidských vzta-
zích, zejména vztazích partnerských, manželských a rodinných. Jedná se o nabídku pomoci 
člověku, který se ocitl v obtížné životní situaci. Nejčastějšími tématy jsou problémy v part-
nerském vztahu, nevěra a žárlivost, výchova dětí, vztahy v rámci širší rodiny a rodu, zlepše-
ní vzájemné komunikace, doprovázení v obtížné situaci apod. Poradna nabízí jednorázovou 
psychologickou intervenci s případnou možností následných konzultací nebo s odkazem na 
specializované pracoviště, neposkytuje dlouhodobé psychoterapeutické služby.
 Termín návštěvy (vždy ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 hod.) je nutné předem telefonicky 
dojednat na: 587 405 250. Poplatek za službu 50 Kč/hod. Poradna je k dispozici v budově 
arcibiskupské kurie na Biskupském nám. 2 v Olomouci.

PERLIČKY Z KOSTELNÍCH OZNÁMENÍ 
*  Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co vám 

doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.
*  Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže.
*  Barbora je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s usínáním 

a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání patera Jana.
*  Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský útulek.
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 26. DUBNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA K NÁVŠTĚVĚ SVA-
TÉHO OTCE
SBÍRKY z neděle 12. dubna na kněžský seminář: Zábřeh 18.750; Hněvkov 500; Jedlí 7.500; 
Svébohov 6.420; Klášterec 3.030; Zvole 13.000; Maletín 2.960 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 
150; na likvidaci lepry 650; na Svatou zemi 500 Kč; Zvole – na kněžský seminář 1.000 Kč.  
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                 P. František Eliáš

BOHEM POŽEHNANÉ VELIKONOCE PŘEJE P. ROMAN MUSIL
S CELOU FARNOSTÍ

PODĚKOVÁNÍ. 
 Společenství farníků z Rovenska děkuje biskupu Mons. Josefu Hrdličkovi a P. Fran-
tišku Eliášovi za slavnostní bohoslužbu, která byla sloužena u příležitosti posvěcení nových 
varhan. Děkujeme také všem, kteří přispěli peněžními dary, svou prací i modlitbou na jejich 
pořízení a zprovoznění. Poděkování patří i Obecnímu úřadu Rovensko, který se chystá při-
spět nemalou částkou. Zvláště pak děkujeme panu kostelníkovi Josefu Hajtmarovi za všech-
ny starosti a práci, kterou věnuje naší kapli i novým varhanám. Chceme poděkovat také paní 
Daně Fučíkové, která svým profesionálním hlasem za doprovodu varhan mši svatou obohati-
la a přispěla ke slávě Boží a k slavnostnímu duchovnímu prožitku všech zúčastněných. 
 Po ukončení slavnostní bohoslužby následoval malý koncert, při kterém naši sólistku 
doprovázel na varhany i otec biskup. Po skončení koncertu se biskup Josef s doprovodem 
a občany přemístil na OÚ, kde byla připravena výstavka 
fotografi í z prací na opravě kaple a varhan. Potom násle-
dovalo pohoštění a přátelské společenství s otcem bisku-
pem, s P. Františkem Eliášem, zábřežským děkanem, ob-
čany i farníky.
 Děkujeme též starostovi obce panu Stanislavu Doleč-
kovi a místostarostovi panu Josefu Šinclovi za přivítání 
otce biskupa, za vstřícnost a zapůjčení prostor OÚ pro 
výstavku i za pohoštění. Poděkování patří též MO KDU-
ČSL, která pohoštění zajistila a všem, kteří se na přípra-
vě jakkoliv podíleli. Všem upřímné „Pán Bůh zaplať“. Ať 
se varhany rozeznívají k oslavě Boží a pro potěchu lid-
ských duší po mnoho dalších generací. 
                                                                Farníci z Rovenska

FARNOST SVÉBOHOV               FARNOST SVÉBOHOV

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v úterý 21. dubna v 17. hod. 
 Kulturní dům ve Václavově. Zveme vás do Václavova ke zhlédnutí lidové hry Karla 

Hašlera se zpěvy a tanci PODSKALÁK. Režie: Josef König; hraje Combo strýca Ahmeda 
pod vedením Vítězslava Pláška; tančí studenti ZUŠ Zábřeh pod vedením Reného Kuzníka, 
hrají členové divadelního souboru „Václav“ a hosté.
1. PREMIÉRA 25. DUBNA 2009 v 19.00 hod.
2. PREMIÉRA 2. KVĚTNA 2009 v 19.00 hod., po 2. premiéře sousedské posezení s tan-
cem

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