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Ročník XVI. 

Číslo 18
4. 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

Dobrý Pastýři,

pečuj s láskou o svůj lid, 

vykoupený tvou drahocennou krví, 

a nepřestávej mu dávat 

pokrm věčného života. 

Neboť ty žiješ 

a kraluješ na věky věků.

Modlitba po přijímání

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, 
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, 
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 118  Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
1: Sk 4,8-12                                   2: 1Jan 3,1-2                                  Ev. Jan 10,11-18
Ordinárium: Olejníkovo č. 502             Příště Břízovo  č. 503
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KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE
Maria není cestou, ale…Jedním z dávno uctívaných Mariiných 
obrazů je tzv. Hodégetria (průvodkyně na cestě). Je pojmeno-
ván podle byzantského kostela v Istanbulu, který stál na tra-
se karavan. Než se vůdci karavan vydali na nebezpečnou služ-
bu průvodců pouští, předstoupili před tento mariánský obraz 
a vyprošovali si Boží požehnání. Na obraze Maria drží dítě Je-
žíše na levé ruce a pravou rukou na něho ukazuje. Udává tak 
směr cesty. Maria totiž není cestou, cestou je sám Kristus (viz 
Jan 14,6)... Ona je ale znamením na cestě: Udělejte všechno, co 
vám Ježíš řekne. (slova Marie, srov. Jan 2,5). A Maria tou ces-
tou sama šla. 

(Kardinál Joachim Meisner) 
Májové pobožnosti budou v kostele sv. Bartoloměje ve dnech, kdy je slavena večerní 
mše svatá, po skončení mše. V pondělí, úterý a ve středu pak v 18 hod. Prosím společen-
ství ve farnosti, aby se podělila o vedení „májových“. Napište se do rozpisu, který bude v 
kostele na nástěnce (kdo, který večer nebo večery povede bohoslužbu), případně se na-
hlaste přímo panu Boleslavu Krieglerovi tel. 777 590 735. Materiály k vedení bohoslužby 
budou k dispozici.  P. Jindřich Peřina

 Ve středu 6. května slavíme památku sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Di-
ecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi bude v olomoucké katedrále v sobotu 9. května 
v 10 hod.  redakce

 POUŤ DO MALETÍNA. Tuto neděli 3. května Vás zveme na pouť ke svatému Miku-
láši do Maletína. Mši svatou v 15 hod. budeme slavit spolu s P. Jánem Turko.                    
  
P. Jindřich Peřina

 HELLO LÉTO TENTOKRÁT V RÁJCI. Příchod letních měsíců při-
vítají mladí lidé ze zábřežského děkanátu a okolí taneční diskoshow Hello léto. Ta se 
letos výjimečně neuskuteční v Katolickém domě, nýbrž v sále restaurace Schwab v cen-
tru Rájce. Ve čtvrtek 7. května od 20.30 hodin se zde můžete přijít pobavit a setkat 
s přáteli. Autobus od polikliniky v Zábřehu vyjíždí ve 20.08 hod. a od vlakového ná-
draží o pět minut později. Po skončení zábavy možnost přespání. Akci pořádají Mladí 
křesťanští demokraté a mládež zábřežského děkanátu.

 KATECHETÉ se sejdou na zábřežské faře ve čtvrtek 7. května od 19 hod. 
   P. Jindřich Peřina

 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ. Se skupinou biřmovanců otce Františka se sejdu ve 
čtvrtek 7.5. v 19 hod. na faře. Setkání mé skupiny bude v pátek 8.5. v 19 hod. rovněž na 
faře v Zábřeze. Je potřebné s sebou donést vyplněné přihlášky k biřmování a pomalu 
začít (pokud jste už tak neučinili) odevzdávat i dopis určený otci arcibiskupovi.  

S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík
 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÉ budou slaveny v pátek 8. května – Den osvobození  

v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 8.30 hod. za padlé hrdiny II. světové války a v 
18 hod.  P. Jindřich Peřina
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ZPRÁVY Z HNÍZDA
VOLNÁ HERNA. Od dubna je maminkám kromě úterního Ma-
mince a čtvrtečního Barvínku také v pondělí a ve středu od 9 do 
11 hodin k dispozici volná herna. Děti jsou zvány ke společným 
hrám v relaxačním bazénku, pro maminky bude kromě posezení u kávy připravena mož-
nost výtvarného tvoření. 

PROGRAM MAMINCE
 5. 5. TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN – V rámci celosvětové akce, která probíhá od 23.4. 
do 3.5. a chce šířit osvětu o pratelných plenách a bořit mýty minulosti, pořádáme besedu 
s majitelkou obchodu Svět plen v Šumperku Mudr. Kateřinou Bláhovou. Kromě plínek nám 
paní Bláhová přiveze ukázat i oblečky z ekologických materiálů či menstruační kalíšky.
 12. 5. DEN RODIN – beseda s Mgr. Martou Rýznarovou nejen o vztazích v rodině.
 19.5. SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU – beseda s dulou („Dula“ je starý 
řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, která provází ženu tě-
hotenstvím a porodem). Beseda s hostem - Zkušenost s přirozeným porodem.
 26. 5. JAK PEČOVAT O SVÉ VLASY V LÉTĚ – rady kadeřnice Jitky Hoškové
 1. 6. KOSMETIKA MARY KAY – Povídáni s Aničkou Hohnovou

POHÁDKOVÝ LES. V sobotu 30.5. jsou všechny děti s rodiči zvány na 
procházku pohádkovým lesem. Start od 13.30 do 14.30 u křížku napro-
ti lihovaru. Těší se na vás pohádkové bytosti, které mají připraveny sou-
těže a odměny. Odpoledne můžete pokračovat v zábavě na Farním dni za 
Katolickým domem.  Za Hnízdo vás zve Irenka Švédová
Více informací na www.hnizdozabreh.cz nebo na telefonu 603 891 571.

VÁCLAV ZAHRAJE PODSKALÁKA S KAPELOU A TANEČNÍKY
Po dvou premiérách operety Podskalák, které absolvoval divadel soubor Václav na přelomu 
dubna a května v domovském Václavově, vyrážejí divadelníci na první zájezdové předsta-
vení do Zábřeha. Zde se jejich představení uskuteční ve velkém sále kulturního domu v ne-
děli 10. května se začátkem v 18 hodin. Zábavný příběh lidové operety o čtyřech obrazech 
zavede diváky do Podskalí na pravém břehu Vltavy někdy na počátku 20. století. Novou 
dimenzi dal příběhu Karel Hašler. Ten předlohu Františka Ferdinanda Šamberka obohatil 
o své vlastní staropražské písničky, které se již před druhou světovou válkou staly všeobec-
ně známými a populárními. Početný herecký ansámbl nastudoval hru pod vedením reži-
séra Josefa Königa. Vedle hudebního doprovodu skupiny Combo stryca Ahmeda účinkuje 
také taneční skupina žáků základní umělecké školy pod vedením René Kuzníka. Vstupen-
ky lze zakoupit v infocentru kulturního domu za 50 a 80 korun.  PhDr. Zdeněk David 

FARNOST KLÁŠTEREC. 
V souvislosti se svěcením repliky Klášterecké madony (nyní v Bojko-
vicích) dne 20. června, budou pravidelné nedělní sbírky při mši svaté 
v Klášterci dne 3. a 17. května věnovány na organizaci této slavnostní 
události.                                                                   Pastorační rada farnosti 
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 UČÍCÍ SE CÍRKEV – HŘÍCHY PROTI VÍŘE
 Teologie (z řeckého theologia - theos bůh a logos slovo) je nauka 
o Bohu, bohosloví. Předmětem jejího zájmu je konkrétní Bytost, kte-
rá každého člověka jednak nekonečně převyšuje, jednak beze zbytku 
dokonale proniká. Sebedokonalejší pokus o poznání Boha, i když jde 
o obraz pravdivý, nikdy nedosáhne jeho absolutní dokonalosti. Pro-
tože je Bůh největší tajemství ve vesmírném dění, je jeho existence 
vystavena nepoznání, nepochopení ale i bludným pojetím. Člověk se 
tak dostává do nebezpečí hříchu proti prvnímu a největšímu Božímu 
přikázání: „V jednoho Boha věřiti budeš!“ a „Miluj Hospodina, Boha 
svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí!“ (Mt 
22,37-38). S pokornou skromností se pokusme zmapovat lidské cho-
vání vůči Bohu, soustavě nejvyššího řádu. Pokusme se o stručný pře-
hled bludů, hříchů, kterými se lidé staví proti víře v jednoho Boha. 
 ATEISMUS – popírání existence nebo možnosti poznat Boha. 
Jeho zastánci se však ani příliš nenamáhají, aby vypracovali přesný důkaz Boží neexisten-
ce. Za nezdařilý pokus o něco takového, lze považovat teorii o smrti Boha. Slovo Ateismus 
pochází z řeckého „a“ popření a theos bůh, čili bez Boha. 
 AGNOSTICISMUS (z řeckého a-gnóstos – neznámý, nepoznatelný) se může jevit jako 
mírnější forma odmítnutí Boha. Je to fi losofi cký názor, tvrdící, že existenci čehokoli, co 
nelze poznat zkušeností, tedy např. Boha, nemůžeme ani dokázat, ani vyvrátit. Neodmí-
tá tedy existenci Boha jako možnou, ale poukazuje na nemožnost dokázat Boží existenci. 
Ovšem je třeba dodat, že stejně tak je nemožné dokázat neexistenci Boha. Silný agnostik 
tvrdí: „Já to nevím a ty to také nevíš.“ Slabý agnostik říká: „Já to nevím, ale ty to možná víš“.
 PANTEISMUS (řecky: pan - vše a theos - bůh) doslovně znamená „Bůh je Vše“ a „Vše je 
Bůh“. Je to fi losofi cký názor, že vše je tvořeno všeobjímajícím Bohem, ale také, že Stvořitel 
a stvořený svět jsou jedna skutečnost. 
 POLYTEISMUS zná více bohů jako samostatné bytostné osobnosti, které požívají úcty 
a kultu. Sem spadá – podobně jako v panteismu – i zbožštění přírodních sil; stromů, kame-
ne, čerpání síly z ovzduší a hvězd.
 DEISMUS – Bůh sice svět stvořil, ale pak již jej ponechává jeho vlastním zákonům a do 
jeho vývoje nezasahuje. Nepřipouští ani Boží zásah do dějin lidstva – totiž Zjevení Boží. 
Rozšířen byl zvláště v době osvícenství v 18. století, kdy byl obvykle skrytou formou ateis-
mu nebo tzv. přirozeného nebo rozumného náboženství. 
 POVĚRA je víra v neexistující jevy nebo bytosti, která v rozporu s racionálním myšle-
ním a bez rozumných důvodů přiřazuje věcem a dějům nadpřirozenou schopnost ovliv-
ňovat budoucnost. Velmi rozšířený způsob takové bludné víry je MODLOSLUŽBA, která 
zbožšťuje tvora, moc, peníze, dokonce i ďábla. Nejčastěji se dopouští lidé pověry různými 
formami HADAČSTVÍ neboli zvídáním budoucnosti s použitím nedovolených prostředků, 
jako jsou horoskopy, čtení z hvězd, siderické kyvadélko, hádání z karet a z ruky, výklad 
předtuch, snů a věšteb, jasnovidectví, magie a čarodějnictví, nošení talismanů apod. Často 
dochází i ke vzývání satana nebo zlých duchů – satanismu, vyvolávání mrtvých – spiritis-
mu. 
 Je třeba ještě uvést hříchy proti ÚCTĚ BOŽÍ. Je to jednání, kterým člověk slovy nebo 
skutky POKOUŠÍ Boha, jeho dobrotu nebo jeho všemohoucnost. Příkladem nám může být 
satan, který by chtěl dosáhnout toho, aby se Ježíš vrhl dolů z chrámu a donutil tak Boha za-
sáhnout k jeho záchraně. 
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 SVATOKRÁDEŽ spočívá v znesvěcování nebo nedůstojném zacházením se svátostmi 
a jinými liturgickými předměty, jakož i s osobami a místy zasvěcenými Bohu (přijímat nebo 
jako kněz udělovat svátosti ve stavu těžkého hříchu, krást v kostele, útok, zranění, zabití 
kněze). Svatokrádež je těžký hřích zvláště, je-li spáchán proti Svátosti oltářní, která nám 
zpřítomňuje samého Krista. Tento hřích může odpustit jen papež nebo ten, koho pověří. 
 SVATOKUPECTVÍ (simonie) se defi nuje jako kupování nebo prodávání duchovních 
statků, svátostí, rozhřešení, odpustků, církevní moci (např. kdyby někdo prodával či kupo-
val svěcený růženec dráže proto, že je svěcený). 
 Začali jsme vírou v Boha a úctou k němu. Skončíme svou odpovědností za víru v Boha 
a důsledky z toho vyplývající. Kdyby neexistoval Bůh, nebo byla jeho existence pochybná, 
pak by nebyl – nebo byl pochybný – rozdíl mezi dobrem a zlem, čestností a nečestností lid-
ského jednání, právem a bezprávím, spravedlností a zločinem. 
 Jelikož jsme v období velikonočním, skončeme myšlenkou k osobnímu rozjímání. Po-
kud Ježíš vstal z mrtvých, na ničem jiném nezáleží. A pokud Ježíš z mrtvých nevstal, pak 
na ničem jiném také nezáleží.  P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Emauzští učedníci (květen 1. část)
Emauzy je vesnice, která je zmiňována v příběhu Lukášova 
evangelia, který se odehrává po vzkříšení Páně. Tato vesnice 
se nacházela přibližně 30 km západně od Jeruzaléma na hra-
nici mezi Judskými horami a Ajalónským údolím, blízko mís-
ta, v němž se cesta vedoucí ze středomořského přístavu Jaffo 
do Jeruzaléma rozdělovala na severní a jižní větev.
Toho dne, kdy ženy učedníkům oznámily, že Ježíšovo tělo není 
v hrobě, a o něco později Marie z Magdaly, že viděla z mrtvých 
vstalého Pána, se vydali dva učedníci do Emauz. Cestou disku-
tovali o všem, co se v posledních dnech stalo. Tu se k nim při-
dal neznámý člověk a ptal se jich, o čem pak horlivě diskutu-
jí. Oni užasli nad jeho nevědomostí, vždyť přece každý musel 
vědět o smrti Pána Ježíše. A tak mu učedníci všechno vypra-
vovali. Přestože cesta byla dlouhá a únavná, rozhovor s pout-
níkem byl zajímavý a cesta jim utekla rychle. Poutník pouka-
zoval na různá místa v Písmu svatém a vysvětloval, že se vše 
uskutečnilo podle předpovědi proroků. Když došli až do ves-
nice, učedníci jej pozvali k sobě domů. Při lámání chleba po-
znali, že jejich příjemný společník je sám vzkříšený Ježíš. Byli 
moc šťastni a hned v tu hodinu se vydali zpět na strastiplnou 
cestu, aby radostnou novinu oznámili i ostatním. 

I nás Ježíš doprovází na všech cestách. Někdy ho však pro svou malou víru nepoznáváme. Poděkuj-
me mu, že se s ním můžeme setkávat při mši svaté, především při lámání chleba. 

1.  Jak se jmenovali emauzští učedníci?
 a) jejich jména neznáme; b) jeden byl Kleofáš a o druhém se Písmo nezmiňuje
 c) Kleofáš a Šimon
2.  Jak dlouho trvala cesta z Jeruzaléma do Emauz?
 a) 3 hodiny; b) půl dne; c) celý den
3.  Za jak dlouho poté, co poznali emauzští učedníci Ježíše, se vrátili do Jeruzaléma?
 a) hned ; b) na druhý den; c) nepoznali jej
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky na papežskou návštěvu: Červená Voda 2.345; domov důchodců sv. Zdislavy 
1.295; Mlýnický Dvůr 260 (= celkem za farnost 3.900); Jakubovice 386; Janoušov 614 
(= 1.400); Písařov 1.264 Kč.
Sbírky na Haiti za duben: Červená Voda 510; Mlýnický Dvůr 112; Jakubovice 855; Pí-
sařov 170 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 PŘÍPRAVA DĚTÍ A RODIČŮ K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ začne v pondělí 4. května v Pí-
sařově na faře v 17 hodin a ve středu 6. května v Červené Vodě v 17 hodin na faře. 
Účast alespoň jednoho z rodičů nutná!

 BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 6. května v 19.30 hodin na 
faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 7. května v 18 hodin u Jurenků.  P. Pavel Vágner

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 26. 4. k návštěvě Svatého otce: Mohelnice 10.478; Úsov 2.145; Stude-
ná Loučka 1.150 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

Městské kulturní středisko pořádá ve dnech 8. – 29. května 2009 výstavu 
Anny Srovnalové ŽHAVÉ SKLO. Vernisáž proběhne 8. května ve 14 hod. 
ve výstavní síni (1. patro MKS Mohelnice). Otevřeno po-pá 10-17 hod. 

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 6.května v Postřelmově na faře od 19.30 hod.  
Všichni jsou srdečně zváni.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB. 

 Ve středu 6. května bude mše svatá v 18.00 v Leštině, nikoli v Lesnici.
 V pátek 8. května bude mše svatá v Postřelmově mimořádně v 9.30 hod.
 V sobotu 9. května bude v Dlouhomilově v kapličce na Skalce ve 14.00 hod. mše 

svatá pro hasiče.  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 26.4. k návštěvě Svatého otce: Tatenice 1.590; Hoštejn 1.300, Kosov 
360 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ NOVÉHO PRAPORU A HASIČSKÉHO VOZU.
V sobotu 9. května jste srdečně zváni na slavnostní posvěcení praporu SDH Tatenice 
a hasičského vozu CAS TATRA 815. Program začíná ve 12.30, 
slavnostní mše svatá bude v 15 hod. Při této příležitosti bude 
připravena prohlídka hasičských vozidel HZS a SDH Pardubic-
kého kraje i jiné doprovodné akce. 

Sbor Dobrovolných hasičů, Členové Zásahové Jednotky
a Římskokatolická farnost Tatenice
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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 !
SBÍRKY k návštěvě Svatého otce z neděle 26. dubna: Loštice 7.656, ( Palonín 1.000 ), 
Moravičany 8. 608. Milým dárcům milodárcům ať odplatí svým požehnáním Pán!

K NEDĚLI DOBRÉHO PASTÝŘE. Jednou se ptali francouz-
ského spisovatele F. Mauriaca ( + 1970 ): „Co očekáváte od 
kněze?“ Odpověděl: „Nežádám ho, aby mi mluvil o Bohu, ale 
aby mi dal Boha. Pro mně je nejúčinnějším kázáním kněze 
jeho život.“ Kéž by nám ,kněžím nepatřila výtka P. Peyrigué-
ra: „Kristus oplývá apoštoly, kteří o něm mluví a zatím hlado-
ví a žízní po apoštolech, kteří by ho v praxi žili. Apoštolát ne-
znamená řečnit druhým o Kristu, ale dávat jim ho.“
Kněžské povolání je jistě pokoj a radost, ale je to také kříž 
a mučednictví. Neboť kněz je zcela zasvěcen Kristu a jedná 
s jeho mocí a s jeho posláním. V tom je jeho velikost a dů-
stojnost, ale také utrpení a jeho agonie. Buďte spokojeni se svými kněžími, milujte 
je, ctěte, pomáhejte jim a především se za ně modlete. Svatý farář Arský říkával: „Jak 
veliký je kněz, to dobře pochopíme až v nebi. Kdybychom ho chápali na zemi, umřeli 
bychom ne zděšením, ale láskou. Všechna ostatní dobrodiní od Boha by nám nic ne-
prospěla bez kněze. K čemu by vám byl dům plný zlata, kdybyste neměli někoho, kdo 
vám otevře jeho dveře? Kněz má klíč od nebeských pokladů a otvírá bránu k nim: je to 
hospodář Pána Boha, správce jeho statků... Po Bohu je kněz vším!“ (Jan Pavel II.) 
 

PRO POUTNÍKY DO ITÁLIE (4.5. – 11.5. CK Avetour): Stalo se již pěknou tradicí, že 
před poutí do zahraničí byla sloužena mše sv. s poutníky, za Boží ochranu a šťastný 
návrat. Mše sv. bude i tentokrát, a to v pondělí 4. května v kostele sv. Prokopa v Loš-
ticích ve 14 hod. Připomínám odjezd autobusu : Zábřeh - 14 hod. z parkoviště od kos-
tela, Loštice 14.45 od fary.   P. Pavel Kavec CM 

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. 4. k návštěvě Svatého otce: Štíty 2.510, Cotkytle 980; Horní Stu-
dénky 2.660 Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať.

POUTĚ V NEDĚLI 10. KVĚTNA
 KE SVATÉMU LINHARTOVI DO HORNÍCH STUDÉNEK. Mše svaté budou slave-

ny v 7.30 a v 10.30 hod., svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
 A KE CTI SVATÉHO IZIDORA bude pouť ve Strážné, mše svatá ve 14.30 hod. 

P. Stanislav Suchánek
        

POUŤ MLADÝCH DO LUBNÍKU. V sobotu 16. května se sejdou mladí z děkanátů 
Svitavy, Zábřeh a Šumperk na pouti ke cti svatého apoštola Pavla. Ze Zábřehu se do 
Tatenice můžete vypravit: na kole od Šubrtovy kaple v 9.00, nebo z nádraží vlakem 
9.15. Z Tatenice pak společně pěšky do Lubníku.
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SBÍRKA K NÁVŠTĚVĚ SVATÉHO OTCE z neděle 26. dubna: Zábřeh 16.670; Jedlí 4.500; 
Svébohov 4.100; Klášterec 5.000; Zvole 6.170; Kč. Dary: Zábřeh – na návštěvu Svatého otce 
1.000; na potřeby farnosti 6.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
 Tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo sv. Hostýn připravo-

vaná na sobotu 9. května je zcela vyprodána, ba naopak zapsána je celá řada zájemců, kte-
ré momentálně nemůžeme uspokojit. Nabízí se možnost, že budeme putovat dvěma auto-
busy. Pokud 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 
220 Kč je splatná v autobuse a že na zpáteční cestě navštívíme farní kostel Nejsvětější Tro-
jice ve Všechovicích a setkáme se s někdejším zábřežským kaplanem P. Vratislavem Kozu-
bem.

 SVÁTEK MATEK. Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-
ČSL a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na osla-
vu Svátku matek, která se uskuteční v neděli 10. května od 14.30 hodin 
v Katolickém domě v Zábřeze. S kytičkou písniček pro maminky v pás-
mu nazvaném Z „babiččiny krabičky“ vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO. 
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
 Při této příležitosti zveme všechny ženy, které pomáhají v našim far-
nostem a Charitě Zábřeh svou dobrovolnickou službou. Dobrovolník je 
člověk, který neváhá obětovat část svého volného času druhým anebo pro 
zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat. Tyto skutky lás-
ky a dobroty si zaslouží náš obdiv a poděkování. Přijměte prosím naše poděkování formou 
kytičky, občerstvení a programu našich dětí.    
  Ludmila Macáková, koordinátorka dobrovolníků Charity Zábřeh

 Nejenom seniory zveme na úterý 12. května na Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 
40 Kč. Občerstvení zajištěno. 
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN v neděli 10. května se koná na poutním místě Panny Marie Po-
mocné u Zlatých Hor. Program začíná křížovou cestou pro děti i dospělé. V 15 hod. celeb-
ruje mši svatou Mons. František Václav Lobkowicz OPraem se spolubratry v kněžské služ-
bě. Vlakové spojení z Jeseníku v 11.43 hod. Odvoz od vlaku ze Zlatých Hor ve 12.25 a ve 
14.15 hod. zajištěn. Kyvadlová doprava ze Zlatých Hor a zpět od 12.30 hod. Další informa-
ce na tel. 584 425 916

Vyšlo nové číslo časopisu „Rodinný život“ na téma: Seznamování a výběr partnera.
Aktuální číslo časopisu Rodinný život se zabývá seznamováním, výběrem a požadavky na 
životního partnera. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum 
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@
arcibol.cz. K odebrání je také v zábřežském farním kostele.


