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3. neděle velikonoční
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

Když posnídali, 
zeptal se Ježíš Šimona Petra: 
„Šimone, synu Janův, 
miluješ mě více než tito?“ 
Odpověděl mu: 
„Ano, Pane, 
ty víš, že tě miluji.“ 
Ježíš mu řekl: 
„Pas mé beránky.“

Jan 20,27-29

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli 
znovu radovat, že jsme tvými syny; 
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 30 
CHCi Tě oSlAvovAT, HoSPodine, neBoŤ JSi Mě vYSvoBodil.
1: Sk 5,27b-32.40b-41                                2: Zj 5,11-14                                    Ev. Jan 21,1-19  
Ordinárium: latinské č. 509    příště Olejníkovo č. 502
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PěT leT PonTiFikÁTU BenedikTA Xvi.
Dne 2. 4. 2005 zemřel papež Jan Pavel II., jehož pontifikát trval 27 let 
(od 16. 10. 1978) a byl druhým nejdelším v dějinách církve. Během 
konkláve byl dne 19. 4. 2005 zvolen jeho nástupcem kardinál Joseph 
Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI. Pondělí 19. dubna je 
výročním dnem jeho zvolení. (Pátek 16. dubna byl výročním dnem 
narození papeže Benedikta XVI. – 16. 4. 1927).

čeSkÁ kŘeSŤAnSkÁ AkAdeMie, místní skupina Zábřeh, vás zve na 
povídání a projekci kŘeSŤAnSkÉ PAMÁTkY vÝCHodní GRUZie 
Michala Řoutila a spol., které se uskuteční v pondělí 19. dubna v 18.00 v Ka-
tolickém domě, Sušilova 38, v Zábřeze.                                     Jana Nováková

děkAnÁTní RAdA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 21. 
dubna. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.                         P. František Eliáš

SeTkÁní nAd BiBlí ve čTvRTek 29. 4. v 18 Hod. Pod zá-
štitou Moravskoslezské křesťanské akademie se ve čtvrtek 29. dub-
na v Katolickém domě uskuteční setkání s biblistou, odborníkem na 
slovo vzatým, docentem Petrem Chalupou Th.D. 

Docent Petr Chalupa ve své přednášce vyjde ze zkušeností těch, kteří ručně opsali 
27 knih Nového zákona a také některé texty ze Starého zákona. Jeho přednáška bude 
o úskalích mnohasetletého, ručního opisování Písma svatého. Zváni jsou nejen ti, kte-
ří osobně udělali zkušenost s ručním opisováním Bible, ale 
i všichni, kteří chtějí lépe pochopit současné poznatky bib-
listiky, zvláště absolventi pastoračního vzdělávacího kurzu. 
Z ručně opsaných textů bude předčítat úryvky Písma MgA. 
Martina Pavlíková, která přednáší  techniku mluveného pro-
jevu, a známe ji z kurzů pro lektory.             P. František Eliáš

dRoBnÉ SAkRÁlní PAMÁTkY MoRAvY A SleZSkA – konFeRenCe. Dne 
30. dubna od 10.30 do 17.45 hod. proběhne pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky v Ar-
cidiecézním muzeu v Olomouci konference věnovaná drobným sakrálním památkám, 

kterou připravuje Farní muzeum Zábřeh spolu s Moravsko-
slezskou křesťanskou akademií. Akce je určená všem, kdo se 
zabývají historií, ochranou, obnovou a oživením drobných 
sakrálních památek. Celkem je připraveno 17 příspěvků, kte-
ré přednesou zástupci státní památkové péče, akademické 
sféry a neziskových organizací, které se obnově památek vě-
nují. Vedle samotného setkání zájemců a výměny zkušenos-
tí je cílem organizátorů upozornit na význam těchto objektů 
jako součásti kulturního dědictví národa a projevů živé víry. 
Akce se koná díky podpoře europoslance Ing. Jana Březiny. 
Bližší informace a přihlášky na: http://rkfzabreh.rps.cz/dsp či 
tel. 731 626 527.                RNDr. et Mgr. František John, Ph.D.
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orel jednota Zábřeh vás zve v sobotu 15. května na 
pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. od-
jezd v 5 hod. z valové.

Hlásit se můžete na tel. 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové

HiSToRie MěSTA JABlonnÉ. Neprostupné pomezní hvozdy, stře-
žící území českých knížat před vpády nepřátel, zůstávaly dlouho ne-
obydleny. Teprve slovanské obyvatelstvo začalo z úrodnějších rovin 
pronikat jak z Čech, tak i z Lužice stále hlouběji do souvisle zalesněných podhorských 
hvozdů. V době kolonizace, prováděné od 12. století přicházeli do nově zakládaných osad 
i kolonisté němečtí. Tato kolonizační aktivita souvisela i s pronikáním rodu Markvarticů 
do Podještědí. výraznou postavou tohoto rodu byl Havel z lemberka, který ve 40. le-
tech 13. století patřil k důvěrníkům krále václava i. Havlův podpis na listině s označe-
ním „de Yablonni“ je vlastně první prokázaná zmínka o městě, které v té době již zřejmě 
existovalo.
Jablonné mimo jiné vděčilo za svůj význam ve středověku výhodné poloze na obchodní 
cestě ze Žitavy do Prahy. Dokonce zde na krátkou dobu existovala mincovna, ve které se 
razily tzv. brakteáty. Později král Karel IV. zdůraznil význam tohoto celního města (vybí-
ralo se zde tzv. ojné) i výstavbou ochranných hradů. v blízkosti měst si vystavěl Havel 
své opevněné sídlo hrad lemberk a po roce 1250 založil se svou manželkou Zdislavou 
z křižanova v Jablonném klášter tehdy nové dominikánské řehole.
Zdislava vynikala léčitelským uměním a milosrdným srdcem, sama se obětavě stara-
la o chudé nemocné. Proslulý kronikář dalimil ve své kronice o ní napsal: Pět mrtvých 
vzkřiešila, mnoho slepých prosvietila, chromých a malomocných mnoho uzdravila, nad jiný-
mi pracnými velké pomoci činila ...

V následujících staletích město střídalo majitele – po pánech 
z Lemberka přišel rod Berků z Dubé, od nichž jej 1418 kou-
pili Vartenberkové, záhy se však vrátilo do držení Berků, a to 
až do roku 1706.
Za husitských válek zůstala většina severočeské šlechty, včetně 
Berků z Dubé a Vartenberků , věrná císaři Zikmundovi. Proto 
již od počátku válek směřovaly pravidelné husitské nájezdy do 
severních Čech. Mnozí šlechtici však v průběhu válek, aby se 
vyhnuli plenění, přešli na stranu husitů, roku 1428 s nimi na-

vázal kontakty také Jan z Vartenberka.
V 16. stol. měnilo Jablonné uvnitř berkovského rodu několikrát majitele, došlo však 
k uklidnění poměrů a obohacení města novými stavbami: špitální kaple sv. Volfganga, zá-
mek Nový Falkenburk, nový pivovar, roku l590 byla zřízena škola roku 1699 byla zahájena 
výstavba chrámu sv. Vavřince.



Zveme všechny členy i příznivce na společné Díkuvzdání církve a vlasti 
s arcibiskupem Karlem Otčenáškem k jubileu 90 let života, 60 let biskupské služby a 65 let 
kněžství, které proběhne v sobotu 1. května v Hradci Králové. Doprava vlakem (odjezd 
6.46 ze Zábřeha) nebo auty. Bližší informace na nástěnce, popř. tel. 605 536 270.
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UčíCí Se CíRkev – dUCH SvATÝ A CíRkev
Každý člověk má ve svém životě mnoho časných, pozem-
ských cílů. Ale je jeden nejvyšší a poslední cíl všech lidí - 
oslava Boha a spása nesmrtelné duše. Cílů časných dosáh-
neme svým nadáním, pílí -  cíl poslední možno dosáhnout 
Boží milostí, Boží pomocí.
Nejsvětější Trojici, každé božské osobě přivlastňujeme ur-
čité dílo: Bohu Otci stvoření, Bohu Synu vykoupení, Duchu svatému naše posvěcení. Duch 
svatý buduje, oživuje a posvěcuje Církev. Duch lásky navrací pokřtěným božskou podobu, 
ztracenou hříchem, a v Kristu jim sděluje sám život Nejsvětější Trojice. Posílá věřící svěd-
čit o pravdě Kristově a organizuje jejich vzájemné působení, aby všichni přinášeli „ovoce 
Ducha“ (Gal 5,22).
K této bolestné snaze tedy také patří stále upřímná, bolestná touha přinést srozumitelným 
způsobem radostnou zvěst do prostředí odcizenému křesťanství. Je to opravdu dobrodruž-
ná cesta do neznáma, jak to zakouší každý, když se snažíme druhé k víře přiblížit.
Ospravedlnění nezáleží jen v pouhém odpuštění hříchů a dokonce ne pouze v pouhém je-
jich přikrytí, neboť hříchy přikryté nepřestávají být hříchy, nýbrž v posvěcení, přetvoření 
a obrození člověka způsobem milostí posvěcující.
Jelikož milost posvěcující je nadpřirozený dar, nemá člověk danou dispozici, aby ji obdr-
žel, nýbrž pouze schopnost ji přijímat. Ve svátostech sděluje Kristus údům svého těla svého 
Ducha a Boží milost, která přináší ovoce nového života podle Ducha.
A zde je to úloha Ducha svatého, který svým způsobem připravuje lidi na jejich posvěcení. 
On je první, který předchází určitou snahu nás lidí k přijetí Božího daru, našeho posvě-
cení. Většinou se to děje pomocí Církve, která je Kristem ustanovená, aby byla nositelkou 
jeho díla a našeho vykoupení. Aby  pomocí svých členů přinášela Boží dar těm, jenž jsou od 
Církve daleko (ale při tom mnozí jsou již vlivem Ducha svatého k jeho přijetí připraveni).
Duch svatý s Církví Kristovou zjevuje Božímu lidu a vůbec světu, to základní, na čem křes-
ťanská víra stojí - a to je: ne tak smrt Ježíše Krista, ale jeho zmrtvýchvstání, vzkříšení. Jasně 
tuto pravdu vyjádřil sv. Pavel: „Máme-li naději v Krista jen pro tento život, jsme nejubožej-
ší ze všech lidí“ (1Kor 14,1).  
Duch svatý svým působením otvírá srdce nás lidí k přijetí úchvatné, ale i blažené pravdy, že 
naše tělo nezůstane jen v prachu země, ale že bude vzkříšeno, pozvednuto k výšinám v krá-
su a blaženost a plnost lidství, až se oslavené tělo spojí s duší, která jakoby je v blaženosti 
nebe očekávala, nebo, bohužel je přijímala s bolestí, tam kde ji čeká věčné zavržení.
Ano, Duch svatý nás svou pomocí, milostí, smiřuje často i s Církví. Církev totiž slábne, 
horší se její pověst a ztrácí vliv, když červ hříchu nahlodává nitro věřících. Pak slyšíme 
oprávněnou námitku nevěřících: „To, že má být církev Kristova? Takoví jsou její členové?“  
Jedna dobrá duše, když toto od někoho slyšela, mu vždy odpověděla: „Vy jste pokřtěný, vy 
jste tedy církev a ta je taková, jaký jste vy. Aby církev byla lepší, začněte sám u sebe být lep-
ším.“
Duch svatý je také učitelkou modlitby „Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť 
ani nevíme, oč se máme modlit. A tu sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze 
vyjádřit“ (Řím 8,26). Duch svatý, tvůrce Božích děl, je tedy také učitelem modlitby.  

  P. Antonín Pospíšil
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JAK SE POZNÁ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO?
Nejjistější kriterium nám ukazuje sám Ježíš, když říká, že strom se pozná 
po ovoci, které přináší. A apoštol Pavel dodává: „Ovoce Božího Ducha je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebe-
ovládání.” (Gal 5,16-17)
JAK SE DUCHU SVATÉMU OTEVŘÍT?
Jedinečným místem a způsobem otevření se působení Ducha svatého v nás a skrze nás je 
modlitba. Theofan Zatvornik nazývá modlitbu „vdechováním Ducha” a vysvětluje: 
„Tělesným dýcháním proniká kyslík do krve a ta jej přenáší do celého těla. Tímtéž způ-
sobem modlitba vstřebává Ducha svatého a dává mu pronikat do veškeré naší činnos-
ti. Duch je jako oheň, který hoří v srdci. Aby oheň neuhasl, potřebuje vzduch. Modlitba 
rozdmýchává tento plamen.” 
dejme duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! nechme ho jednat!

Přijď ó Duchu přesvatý rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít.
Božský Utěšiteli, něžný duší Příteli, rač nás mile zotavit.

Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.
Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit.
Srovnej co je zkřiveno, zahřej, co je studeno, a nedej nám zabloudit.

(Ze sekvence: Veni Sancte Spiritus)
www. vira.cz

PoZnÁvÁMe čeSkÉ SvěTCe – Sv. vojtěch,  3. část
S bratrem se vydal mezi pohany a učil je žít podle vzoru Pána Ježíše. 
Když byl Vojtěch v klášteře, častokrát při modlitbě vnímal Boží volání, že má odejít na misie. 
Zkusil jít nejprve zpět do Čech. Od papeže dostal povolení, že pokud jej domácí nepřijmou, 
může odejít hlásat evangelium někam jinam. Češi Vojtěchovi napsali dopis, že o něj nesto-
jí. Dokonce se stalo, že byla zabita většina jeho příbuzných z rodu Slavníkovců. Jeden polský 
kníže mu nabídl, že by se mohl stát jeho dvorským rádcem. Nic by Vojtěchovi nechybělo – 
jídlo, oblečení, pěkné bydlení. Vojtěch ale toužil po misiích. S bratrem Radimem nastoupil na 
loď a plavil se po řece Visle až do Pruska. Putoval dalekými lesy, hrozilo mu mnoho nebez-
pečí od divoké zvěře. Nebál se žádné překážky a věřil, že daleko na 
severu žijí lidé, kteří na něho čekají. Vojtěch si pořídil i stejné ob-
lečení, které nosili tamní lidé, aby se od nich nějak zvlášť neodlišo-
val. Na místě ho však nečekalo nadšené přivítání. Přesto zdejším 
obyvatelům Vojtěch s Radimem vyprávěli o Boží lásce. Povzbuzo-
vali je k životu podle evangelia: konat dobré skutky, mít rád každé-
ho člověka, být čestný a poctivě pracovat. Život s Pánem Ježíšem 
vyžaduje i sebezapření a do toho se jim nechtělo. Říkali pořád, že 
to nejde, že se jim nechce, že už jsou přece naučení modlit se k ji-
ným bohům. Vojtěch s Radimem byli vyhnáni a nakonec i usmr-
ceni. Společně byli pohřbeni v městě Hnězdně.
V mnoha zemích Vojtěcha přijali a vážili si ho. Jen jeho krajané ješ-
tě nedorostli k tomu, aby přijali do srdce Ježíše. Sv. Vojtěch se ale ne-
přestával za svou zemi modlit. Pokud i ty máš nevěřící kamarády, 
zkus se za ně také modlit a žít svůj vztah s Ježíšem Kristem. On sám 
jejich srdce obměkčí a dá se jim poznat. 
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červenovodsko       červenovodsko

Sbírky z neděle 11. dubna: Červená Voda 1.320; domov důchodců sv. Zdi-
slavy 283; Mlýnický Dvůr 270; Jakubovice 431; Písařov 672 Kč. Dar: Červe-
ná Voda 500 Kč.                                      Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BiBliCkÁ HodinA bude v Červené Vodě ve středu 21. 4. v 19.15 ho-
din na faře.
 PoUŤ do kŘTin, SloUPU A vRAnovA U BRnA pořádaná seni-
ory z Červené Vody se uskuteční v úterý 27. dubna. Odjezd v 7.30 hodin 
z Králík, v 7.40 hodin z Červené Vody atd. Cena 200 Kč. Přihlašujte se co nejdříve u paní 
Kubitové na tel.: 465 626 049, 737 869 214.                                                       P. Pavel Vágner

mohelnicko     mohelnicko     mohelnicko

Sbírky z neděle 11. dubna: Mohelnice 4.199; Úsov 709; Studená Loučka 590 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.                                                             P. Petr Šimara

postřelmovsko        postřelmovsko

Biblická hodina bude v Postřelmově ve středu od 19.30 hodin. Všichni jsou zváni.
                                                                                                                   P. Vladimír Jahn

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 11. dubna: Lubník 710; Tatenice 940 ; Hoštejn 1.150 ; Kosov 850 Kč. 
                                                                                           Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl

štítecko      štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 11. dubna: Štíty 2.200; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.200 (na seminář 
8.600) Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                              P. Stanislav Suchánek

Blahopřání. 3. dubna oslavila 70. narozeniny paní vlasta valentová  
a 24. dubna oslaví spolu s manželem, panem Františkem valentou 
zlatou svatbu. Do dalších let jim vyprošují hojnost Božího požehnání 
a ochranu Panny Marie farníci ze Štítů a páter Stanislav Suchánek.

Horní Studénky
 V Horních Studénkách jsme přivítali P. Bohuslava Směšného, kte-
rý bude vykonávat kněžskou službu ve farnosti a v okolí. Těšíme se na 
jeho působení a přejeme mu Boží požehnání i zdraví pro jeho službu. 
 Každou druhou neděli v měsíci bude v kostele sv. Linharta od 14 ho- 
din možnost přijetí svátosti smíření a ve 14.30 svátostné požehná-
ní. Poprvé zveme farníky i poutníky na nedělní požehnání v neděli  
9. května.                                                                
 TRADIČNÍ POUŤ KE SVATÉMU LINHARTOVI bude v neděli 2. května. Poutní 
mše svaté budou v 7.30 a 10.30 hod., celebruje P. Bohuslav Směšný. Svátostné požehnání  
ve 14 hod.                                                                                                     P. Stanislav Suchánek
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lošticko     lošticko     lošticko

„Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“, praví životní moudrost. Jarní měsíce 
nás konečně vytáhnou na zahrádky. Naší předkové kolem svátku sv. Marka ( 25. dubna) 
vycházeli v procesích do polí a na zahrady. Zde pak kněz žehnal semena a prosil o požeh-
nání lidské práce, aby přinesla užitek jak duchovní tak tělesný. 
věrní moudré tradici vás zveme ve středu 21. dubna do chrámu sv. Prokopa v lošti-
cích na mši sv. a po ní na požehnání polí a zahrad. Začátek v 18.00 hod.
 

Adoračním dnem farnosti Moravičany bude letos pátek 23.4. Výstav Nejsvě-
tější Svátosti bude od 10. do 18. hodin. V závěru adorace bude požehnání a mše 
svatá. Nezapomeňme si najít čas...
Poděkování patří vám  všem, kteří jste přijali v pondělí 12. dubna pozvání na mši sv. do 
Loštic v 18 hod. Byla sloužena za oběti leteckého neštěstí – představitele polské vlády. 
Místní loštičtí, věřící z Moravičan, Mohelnice a Bouzova projevili soucit s rodinami pozů-
stalých a slavením Eucharistie prosili o Boží milosrdenství za spásu zesnulých. 
   

MoRAvičAnSkÉ SvAToJiŘSkÉ HodY 
Program v sobotu 24. dubna 2010: 
18.00 hod. Mládežnická mše svatá v chrámu sv. Jiří,  hrají:  JIŘINKY Mo-

ravičany
20.00 hod. TRADIČNÍ HODOVÁ  - Sokolovna, hrají: MEFISTO ROCK
Program v neděli 25. dubna 2010:
8.00 hod. Slavnostní mše svatá v chrámu sv. Jiří, vystoupí: smíšený pěvecký sbor CAR-

MEN 
14.00 hod.  COUNTRY ODPOLEDNE u BODLÁKA. Hrají: PODJEZD bluegrass Zlín
CARETA latinfolk Brno, TEMPO DI VLAK trampfolk z Ostravy, A+J Mohelnice taneční 
skupina HIPHOP, DISCO dance. Zábavným programem provází bavič Roman Seifert…
(soutěže nejen pro děti) pečené dobroty na grilu, bohaté občerstvení zajištěno, VSTUPNÉ 
„do klobouku“.                                                          P. Pavel Kavec CM  www.farnostlostice.cz

velikonoční PRoJíŽĎkY v RAPoTíně. Občanské sdruže-
ní Obnova kulturního dědictví údolí Desné, Římskokatolická far-
nost Rapotín a Velké Losiny si vás dovolují pozvat na cyklistickou 
VELIKONOČNÍ PROJÍŽĎKU, která se snaží připomenout tradici 
velikonoční jízdy v údolí Desné – tenkrát slavnostní jízdu na ko-
ních. (I dnes doplní poutníky na kolech jezdci na koních). 
Akce se koná v neděli 25. dubna a začíná v 11 hod. u kostela v Ra-
potíně, odkud se jezdci vydají na pouť po trase: Rapotín, Velké Lo-
siny, Maršíkov, Filipová, Loučná nad Desnou. Ukončení na faře ve 
Velkých Losinách. Putování bude doplněno odborným výkladem 
o významu kulturních a církevních památek. 

FARnoST SvÉBoHov. Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Ž 93,1a „Ladíme veliko-
nočně“ v neděli 18. dubna 2010 v 16.00 hod. ve Svébohově v  kostele Nanebevzetí P. Ma-
rie zazní krátké skladby J. S. Bacha, J. H. Buttstedta a žalmy 93., 9. a 2. Varhany a přednes: 
Tomáš Ulrich
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SBíRkY Z neděle 11.dUBnA: Zábřeh 12.660; Jedlí 1.700; Svébohov 
1.490; Klášterec 1.950; Zvole 3.020 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 2.000  Kč.  
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                              P. František Eliáš
dary na kostel sv. Barbory z pokladniček byly na konci března ve výši 
8.550 Kč, z toho v únoru jste darovali 4.400 a v březnu 4.150 Kč. Všem 
dárcům upřímné stojanovské Pán Bůh zaplať.                                           

Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravová
 

ŽivoT A víRA ASie. Nahlédnutí do učení buddhismu, islámu a hinduismu očima Stře-
doevropana nabídne přednáška cestovatele, fotografa a publicisty Juraje Kamana. Ten na 
svých cestách po Asii fotografoval chrámy, svatyně a náboženské obřady, zajímal se o sjed-
nocující a rozdělující prvky jednotlivých světonázorů (včetně křesťanství) i vliv víry na 
každodenní život a kulturu v Indii, Barmě, Thajsku a dalších zemích asijského kontinentu. 
Audiovizuální pořad Juraje kamana se uskuteční v úterý 20. dubna v kině Retro s tra-
dičním začátkem v 17 hodin.                                                                               Zdeněk David

„Alternative session no.2“ ... dRUHÁ oCHUTnÁvkA. MKD Zá-
břeh a Spolek Metoděj Zábřeh pořádají další akci v Katolickém domě 
v Zábřeze. Tentokrát není pod názvem Hello Léto, ale „Alternative 
session No.2“.  Akce se bude konat v pátek 23. 4. 2010 ve 20.30 hod. 

Můžete se těšit na šumperskou kapelu Second-hand HusBand a na DJ LuckyIN z Rajno-
chovic. Vstupné: 50 Kč. 
Také budou aktualizovány webové stránky alternativesession.wz.cz,  na kterých by se měly 
objevit informace k akci a posléze i nějaké fotky. Akce je dále prezentována na facebooku 
a na webovém portálu signály.cz.        Těšíme se na Vaši účast za MKD Zábřeh Petr Bartoš.

kAToliCkÝ dŮM. Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 
22. dubna na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé 
melodie zahraje skupina F-BAND z Klášterce. Začátek ve 14 hod. 
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno. 

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh
se těší J. Klimek

 

kniha Mons.Tomáše Halíka byla vyhlášena v USA knihou měsí-
ce. Na návrh Amerického katolického knižního klubu byla označe-
na za knihu měsíce publikace českého teologa prof. Mons. Tomáše 
Halíka Patience with God, přeložená s názvem Vzdáleným nablíz-
ku, kterou loni vydalo prestižní nakladatelství Doubleday v USA.
Na podzim v témže nakladatelství vyjde Halíkova kniha Noc zpo-
vědníka (Confessor´s Night). Další knihy Tomáše Halíka vyjdou 
letos také v němčině, polštině, ukrajinštině a slovinštině, připravuje 
se i překlad do čínštiny.                                                převzato z ČBK


