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Ročník XVII., číslo 21

slavnost nejsvětější trojice
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

Aleluja. 
Sláva Otci i Synu 
i Duchu svatému, 
Bohu, který je, 
který byl 
a který přijde. 
Aleluja.

Zpěv před evangeliem

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, 
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; 
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, 
abychom hlásali jedinou věčnou slávu 
a klaněli se společné svrchované moci 
jediného božství ve třech osobách. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 8 Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
1: Př 8,22-31                                             2: Řím 5,1-5                              Ev. Jan 16,12-15   
Ordinárium: Břízovo č. 503     příště Ebenovo č. 504  
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svÁtKY a PaMÁtKY tÝDne
První svatÉ PŘijíMÁní. 
 tuto neděli 30. května v 9 hod. o Slavnosti Nejsvětější Trojice 
přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání ve farním kostele sv. 
Jana Křtitele v Jedlí a v kostele Neposkrvněného početí Panny Ma-
rie ve Zvoli v 10.15 hod. 
 v neděli 6. června při mši svaté v 8.30 hod. přistoupí děti 
k prvnímu svatému přijímání v kostele sv. Bartoloměje v Zábře-
ze a ve farnosti Svébohov v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v 10.30 hod. 
 Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho 
vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo 
jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“  Jan 6,54-56

Farnost jeDlí. Tuto neděli 30. května o Slavnosti Nejsvětější 
Trojice vás zveme na pouť k „Trojičce“. Pobožnost začne ve 14.30 
hod.                                                          pastorační rada farnosti

v pondělí 31. května o svátku navštívení Panny Marie zakon-
číme v Zábřeze měsíc zasvěcený Panně Marii poutní mší sva-
tou u šubrtovy kaple. Začátek v 18 hod.         P. František Eliáš 

slavnost těla a Krve PÁně budeme slavit ve čtvrtek 
3. června při mších svatých:
v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Klášterci bude uvedeno v roz-
pisu) v Jedlí v 16 hod. a ve Zvoli v 18 hod. 
ve svébohově bude vigilie slavnosti ve středu 2. června v 18 hod.  P. František Eliáš 

ZPovíDÁní PŘeD PrvníM svatÝM PŘijíMÁníM. v pátek 2. června od 15 hod. 
můžete v kostele sv. Bartoloměje přijmout svátost smíření.  P. František Eliáš

KoclíŘov. Po dvouměsíční odmlce budeme v sobotu 5. června putovat do Koclířova. 
Přednáškové téma této první soboty bude Jan Maria Vianney, patron kněží. Odjezd au-
tobusu z Valové v 11.30 hod. Hlaste se na tel. 583 414 512.  Ludmila Korgerová 

litorUGii veČerí Mše svatÉ v neděli 6. června doprovodí Rytmická schola 
od sv. Bartoloměje.     Radomír Friedl 

ČesKÁ KŘesŤansKÁ aKaDeMie, místní skupina Zábřeh vás zve 
v pondělí 7. června 2010 v 18 hod. do Katolického domu na besedu 
s PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. na téma role ŽenY v círKvícH.     
 Jana Nováková

PoUŤ na tUrZovKU. Již tradiční, pátá pouť na Turzovku se uskuteč-
ní v sobotu 12. června 2010. Přihlášky a informace podá Hela Pěničková, 
tel.: 608 311 469. Cena 400 Kč. 
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KatolicKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 3. června na Zábavné od-
poledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje skupina 
F-BAND z Klášterce. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občer-
stvení zajištěno.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší J. Klimek

cHarita ZÁBŘeH
v	Charitní ošetřovatelská služba Zábřeh přijme zdravotní sestry na zástup 
v období červenec a srpen pro střediska domácí zdravotní péče - Zábřeh 
a Postřelmov. Registrace zdravotní sestry u Ministerstva zdravotnictví a ři-
dičský průkaz skupiny B je výhodou při posouzení žádosti o pracovní místo.
 Bližší informace podá Bc. Ludmila Nováková - tel. 736 509 441.

v	MoDlitBa Za Farní sPoleČenství. V letošním roce jsme v Chráněné díl-
ně Palonín vyrobili téměř 500 paškálů, které byly rozeslány po celé České republice i do 
zahraničí. Paškál symbolizuje vzkříšeného Krista a rozžíná se během všech liturgií ve 
velikonočním období. V této 50-tidenní době se zaměstnanci, dobrovolníci a přízniv-
ci Charity Zábřeh modlili za požehnání a milost pro společenství z farností, ve kterých 
rozžínali paškály z Palonína. Děkujeme vám všem za tyto modlitby. 
  Markéta Horáková, Charita Zábřeh

v	Ani tÝDen Po PovoDnícH cHarita v PoMoci nePolevUje
Arcidiecézní charita Olomouc dle konkrétních požadavků pokračuje v pomoci v Troub-
kách i v dalších postižených oblastech. Ke dni 25. 5. podpořila veřejnost místa a lidi po-
stižené povodní částkou 4 004 244 Kč. Více na www.acho.charita.cz, 

v	v	v

všeM FarnosteM arciDiecÉZe 
oloMoUcKÉ. I když nevyhlašujeme 
povinnou celonárodní kostelní sbírku 
na pomoc postiženým současnými po-
vodněmi, obracím se na Vás s prosbou 
o pomoc podle Vašich možností v du-
chu výzvy předsedy ČBK Mons. Domi-
nika Duky. Finanční příspěvky je možné 
posílat přímo na konto Diecézní chari-
ty ostravsko-opavské, která je celorepublikovým koordinátorem této pomoci. S díky za  
spolupráci a projev křesťanské solidarity               + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

PŘisPět MŮŽete: * bezhotovostním příspěvkem na sbírkové konto u Raiffeisenban-
ky č. účtu 5015003434/5500 pod variabilním symbolem 333 
  zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na číslo 87777 
  penězi v hotovosti, které můžete předat v nově zřízené recepci Charity Zábřeh (pří-

zemí Žižkova 15, Zábřeh; ve všední dny 7-17 hodin)
  PŘisPět je MoŽno i sKrZe Farnosti                                       red.
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UČící se círKev - nejsvětější trojice BoŽí

S odkazem na znění 1. čtení Př 8,22–31; KKC čl. 238–248; Kompendium čl. 43–49.
 Víra v jednoho Boha ve třech Osobách je jedním z nej-
zvláštnějších prvků křesťanství. Žádné jiné náboženství 
toto tajemství nepředkládá k věření. Existence Nejsvětější 
Trojice je dogmatem naší víry. Pouhým lidským rozumem 
bychom nedošli k této pravdě, zjevil nám ji Kristus.
 Bůh je jeden, ale ve třech božských osobách jako 
otec, syn a Duch svatý. tomuto společenství říkáme 
nejsvětější trojice nebo trojjediný Bůh.
 Bůh zanechal několik stop svého trojjediného bytí 
ve svém stvoření. U člověka: rozum, vůle, cit. Ve Starém 
zákoně ve zprávě o stvoření vesmíru: „A nad vodami se 
vznášel duch Boží“ (Gen 1,2). Při křtu Pána Ježíše: Syn 
Boží stojí na břehu, Bůh Otec o něm vydává svědectví 
svým hlasem a Duch svatý se ukazuje nad Ježíšem v po-
době holubice (Lk 3,22-23). Mnozí poukazují na stopy 
Boží Trojice v biblické zprávě o stvoření člověka; „Učiň-
me člověka, aby byl našim obrazem“ (Gen 1,26). Písmo svaté zde používá množného čísla, ja-
koby Bůh Stvořitel uvažoval o tomto plánovaném díle s někým jiným, či jinými. 
 Existuji i jiné vysvětlení: že biblický pisatel pro toto sdělení užil plurál (majestaticus) jaký 
ještě donedávna užívali papežové; „My vám říkáme....My prosíme Boha...“ a při tom jsme vě-
děli, že mluví jen sám papež. Měl to být výraz, který měl odůvodnění ve vznešenosti stvoření 
člověka.
 Hlubina tajemství Božího bytí jako Nejsvétější Trojice je pro pouhý lidský rozum a také 
pro víru Izraele před vtělením Božího Syna a sesláním Ducha svatého nepřístupná. V té době 
je pro Izrael tajemstvím také proto, aby se nepřizpůsobil okolním národům s jejich pohan-
stvím, mnohobožstvím, ale zachoval si čistou ideu jednobožství. 
 toto tajemství, které je pramenem všech ostatních tajemství víry, zjevil teprve ježíš 
Kristus, který je druhou Božskou osobou.
 Izrael nazývá Boha Otcem, protože je stvořitelem světa. Avšak mnohem více je Bůh Ot-
cem, protože s Izraelem, svým „prvorozeným synem“ uzavřel smlouvu a dal mu zákon desa-
tera. Zvlášť pak je Otcem chudých, sirotků a vdov, kteří jsou pod jeho láskyplnou ochranou.
 Nazýváme-li tedy my věřící Boha jménem „Otec“, zdůrazňujeme především dvě hlediska: 
že Bůh je první zdroj všeho a nadpřirozená autorita a že je zároveň dobrotivý ke všem svým 
dětem a že se s láskou o ně stará. Tato něžná Otcova starostlivost může být vyjádřena i ob-
razem „mateřství“ (Bůh přesahuje lidské rozlišování na pohlaví. Není ani muž, ani žena, je 
Bůh). 
 Ježíš zjevil, že Bůh je „Otec“ způsobem neslýchaným. Není jim jen proto, že je stvořitelem, 
on je od věčnosti Otcem ve vztahu ke svému jednorozenému Synu, který pak je Synem jen ve 
vztahu ke svému Otci. „Nikdo nezná Syna jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn, a ten, 
komu to chce Syn zjevit“ (Mat 11,27).
 Před svým umučením Ježíš oznamuje, že pošle „jiného Parakleta“ (Přímluvce), Ducha 
svatého. Duch, který působí už od stvoření (srov. Gen 1,2) a který kdysi „mluvil skrze proro-
ky“, bude nyní pobývat mezi učedníky a bude v nich, aby je naučil všemu a uvedl je do celé 
pravdy: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit 
sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ (Jan 16,13). 
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 Duch svatý je tak zjeven jako další Božská osoba ve vztahu k Ježíši a Otci.
 Věčný původ Ducha se zjevuje v jeho poslání v čase. Duch svatý byl seslán na apoštoly 
a na církev jak Otcem ve jménu Syna, tak osobně Synem po návratu k Otci. Seslání osoby Du-
cha po Ježíšově oslavení zjevuje plnost tajemství Nejsvětější Trojice (Srov. Jan 7,39)
 latinská tradice vyznání víry říká, že Duch svatý „vychází z otce i syna“. Dogmaticky 
to vyznal papež, sv. Lev v roce 447. Pvními exponenty tohoto učení jsou Marius Victorinus († 
asi 362), který vypracoval teologii Ducha jako vzájemné lásky Otce a Syna a sv. Hilarius z Po-
itiers († 367), který dodal, že se jedná i o vzájemný dar těchto dvou božských osob.
 Sporné Filioque (lat. „i Syna“) vzniklo mezi římskou církví a pravoslavnými církvemi. 
Nicejsko-cařihradské vyzná víry - KRÉDUM mají západní církve s filiogue, pravoslaví zásad-
ně bez filioque. Že Duch svatý vychází jedině od Otce, se rozšířilo na křesťanském východě 
a po dovršení církevního rozkolu ve 12. století v církvích pravoslavných zdomácnělo. Dnes si 
mnozí teologové uvědomují, že Duch svatý vychází z Otce i Syna, a snaží se oslabit přesvěd-
čení pravoslaví.
 Člověk je „obrazem Božím“. V čem je člověk podle výroku bible „obrazem Božím?“ (Srov. 
Gen 1, 27). Ve vladařské povznešenosti nad celým tvorstvem, kterou je člověk pověřen od 
Boha, zrcadlí se božská suverenita. Protože vsak člověk dostává od Boha další úkol, aby byl 
plodný a zalidnit svět, odráží se v tom také plodnost a tvořivost všemohoucího Boha.  
  P. Antonín Pospíšil

PoZnÁvÁMe ČesKÉ světce – sv. jan nepomuk neumann
Jan se narodil v městečku Prachatice, kde žil společně s rodiči a pěti sourozenci. Maminka 
a tatínek měli rádi Pána Ježíše. Maminka nevynechala skoro žádnou mši svatou ani ve všední 
den. Chtěla často přijímat Pána Ježíše do svého srdce. Do kostela s ní chodily i její děti. Janovi 
se však s maminkou do kostela, na křížovou cestu, modlitbu růžence ze začátku příliš chodit 
nechtělo. Většinou šel jen, pokud dostal slíbenou odměnu. Až časem pochopil, že jít do kos-
tela a především na mši svatou a pomáhat při ní jako ministrant je veliká věc. Vždyť slouží 
samotnému Králi.
V sedmi letech začal chodit do městské školy, kde ho to moc bavilo. 
Maminka mu dokonce říkávala, že je knihomol, On se totiž místo 
toho, aby šel s kamarády ven, začetl do nové knížky. Dříve než při-
stoupil k prvnímu svatému přijímání, přečetl si celý Katechismus. 
Ve svých vzpomínkách mluví o dni svého prvního svatého přijímá-
ní, který se pro něj stal velkým zážitkem. Vždyť poprvé přijal Pána 
Ježíše pod způsobou chleba. Od toho okamžiku si s Ním v modlit-
bách více povídal a rád mu sloužil u oltáře. Doma si dokonce vyro-
bil malý oltáříček, u kterého se modlil. Jedna paní si z něj dělala leg-
raci: „To se podívejte, náš Honzíček bude knězem.“
Jan zpočátku nechápal, co se při mši svaté děje, a proto ho to neba-
vilo. Ani nám se často nechce na mši, raději bychom se dívali na po-
hádky nebo nás víc baví hrát hry na počítači. Jan ale vytrval a chodil 
s maminkou na mše sv. a po prvním svatém přijímání pochopil, že 
při mši se může setkávat s Ježíšem, a že mu při ministrování může 
sloužit. A tak si na sv. Jana Nepomuka Neumanna můžeme vzpome-
nout vždy, když nás to v kostele nebaví a uvědomit si, že se zde se-
tkáváme s Ježíšem, který nám skrze prožití mše svaté dává do srdce 
pokoj a radost.
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červenovodsko      červenovodsko
sbírky z neděle 23. května na církevní školy: Červená Voda 3.659; domov důchodců sv. 
Zdislavy 271; Mlýnický Dvůr 220 (= celkem za farnost 4.150); Jakubovice 370; Hartíkov-pouť 
980 (celkem za farnost 1.350); Písařov 936 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

v	PoUŤ U KaPle nejsvětější trojice bude v neděli 30. května. Poutní mše svaté 
v 9.00, v 11.00 a ve 14.00 hodin (a pak vždy první neděli v měsíci ve 14.00 hodin).
v	BiBlicKÁ HoDina bude v Písařově v pondělí 31. května v 18.30 hodin u Pávků.
v	slavnost BoŽíHo těla budeme slavit v Jakubovicích ve čtvrtek 3. června v 16. ho-
din a v Červené Vodě v 18 hodin spojenou s adorací, které se zúčastní děti, které letos poprvé 
přistoupí k 1. sv. přijímání. 
A slavnostně v neděli 6. června s průvodem, s kapelou a s družičkami ke 4 oltářům okolo 
kostela v Červené Vodě od 8.30 hodin a v Písařově od 11 hodin. V Jakubovicích bude mše sv. 
proto už v 7 hodin. Svou účastí a zapojením se chceme nést Ježíše Krista do ulic a vyprošovat 
požehnání obci i všem obyvatelům.

Koncert slÁvKa KlecanDra se bude konat v sobotu 12. červ-
na v 18 hodin v kostele sv. Matouše v Červené Vodě. Zazní jeho recitál 
a převážně zhudebněné biblické žalmy. Jste srdečně zváni!           
                                                                                      P. Pavel Vágner

lošticko     lošticko     lošticko
sbírka z neděle 23. května na církevní školy: Loštice 4.646 Kč, Moravičany 7. 540 Kč 
nedělní sbírka poputuje na zmírnění škod po povodních do farnosti troubky. 
 Děkujeme za pochopení a Vaší obdivuhodnou štědrost.
 

Po FarníM oDPoleDni v lošticícH. Když se ještě chodívalo pro vodu ke kašně, lidé 
se tam setkávali, prohodili pár slov, řekli si, co je nového a pomohli si navzájem naplnit džbe-
ry, vědra a měchy. Zpátky šli pomalu, voda byla těžká a tak měli čas na přemýšlení, dokonce 
i na modlitbu. Potom byl zaveden vodovod. Od té doby jsou lidi doma. Všechno se zdá jed-
nodušší a vyžaduje méně času. Máme mobily, ale není s kým si promluvit z očí do očí, všich-

ni totiž někam pospícháme. A chybí i čas na přemýšlení, na 
sdílení i na modlitbu...
Děkuji manželům Konečným a Vám všem, kteří jste si našli 
čas na nekonvenční přátelské posezení v sobotu Na Sirkár-
ně. Nepospíchali jsme, klábosili, pojídali dobroty a zpívali. 
Byl čas na sdílení i fandění hokejistům. A propos: Tajemství 
Trojjediného Boha tkví taky ve sdílení...
 

loštičtí misionáři konají ve dnech od 3. - 6. června post-
misijní duchovní obnovu ve farnosti Holešov a prosí 
o vaše modlitby. Děkujeme!

FatiMa inFo: Laskavě připomínáme všem, kteří jste se 
přihlásili na letošní pouť do Fatimy (13. - 25. 9.), že dopla-
tek na pouť je třeba uhradit nejpozději do 31. července 2010. 
Platby můžete realizovat jako v případě záloh.    
 P. Pavel Kavec CM ( www.farnostlostice.cz)
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 23. května na církevní školy: Mohelnice 6.891; Úsov 1.692; Studená 
Loučka 290 Kč.
    Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

postřelmovsko    postřelmovsko

v	Mše svatÁ a PoBoŽnost Ke cti PannY Marie bude v Postřelmově v so-
botu 5.června od 8.00 hodin.
v	neDělní Mše svatÁ v cHroMČi bude v sobotu 5. června v 18 hodin.
v	 o slavnosti těla a Krve PÁně v neděli 6. června bude po mši svaté 
v 8 hod. slavnostní průvod obcí.                                                       P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 23. května na církevní školy: Lubník 1320; Tatenice 2.170; Hoštejn 
1.650; Kosov 490 Kč.  Pán Bůh zaplať  P. Jaroslav Přibyl

ZMěnY Mší svatÝcH:
v sobotu 5. června bude slavena v Kosově mše svatá s nedělní plat-
ností v 18.30 hod. 
v neděli 6. června: přijmou děti v Lubníku při mši svaté v 10 hod. 
první svaté přijímání, Hoštejn mše svatá v 7.30 a Tatenice v 8.40 hod.    
                                                                                 P. Jaroslav Přibyl

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 23. května na církevní školy: Štíty 2.860; Cotkytle 1.000; Horní Stu-
dénky 1.500 Kč.  SBÍRKA NA POVODNÍ POSTIŽENÉ TROUBKY 2.700 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

v	v	v

K ZaKonČení MariÁnsKÉHo Měsíce
Matko naše a Těšitelko, potěš nás všechny a dej všem pochopit, že ta-
jemství štěstí je v tom, že budeme opravdu dobrými lidmi, když bude-
me přemáhat zlo dobrem, věrní vždy tvému Synu Ježíši Kristu. 
 Matko pravdy, Panno oděná sluncem pravdy, ještě nikdy nebyly masy 
lidí tak soustavně obelhávány falešnými ideologiemi, tak neprodyšně 
izolovány od pravdy křesťanské víry, od modlitby, od svátostí Kristovy 
církve, od výchovy ke křesťanské mravnosti. 
Ještě nikdy nebylo tolik lidí tak promyšleně zmateno a vnitřně zotro-

čováno. Ďábel se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé zničí sami sebe 
a temné mocnosti budou triumfovat. 
 Maria, dějinná hodina tvé pomoci křesťanům i celému světu, pro kterou tě Bůh při-
pravil od věčnosti, je zde. Znič svou panenskou pokorou pýchu a zdánlivou moc otce 
lži. Vrať nám svého Syna, který se z tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě. 
 Mně pak dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, ani ústy, ani jiným způso-
bem jednání. Amen. (Modlitba papeže Jana Pavla II.)
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sBírKY Z neDěle 23. Května na círKevní šKolY: Zábřeh 16.390; Jedlí 5.200; Své-
bohov 3.050; Klášterec 3.220; Rovensko 1340.; Zvole 5.270 Kč. Dary: Zvole – na kostel v Po-
bučí 3.000 Kč,     Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
 Na kostel sv. Barbory jste v měsíci květnu do kasičky v kostele sv. Bartoloměje darovali 
10.251 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravová

PŘijĎte s nÁMi oslavit svÁteK Dětí. V neděli 30. května 
(opravené datum) od 14 hod. budou pro děti v Hoštejně na hřišti při-
praveny hry, soutěže, skákací hrad....V případě špatného počasí bude 

program v kulturním domě.                                                
                           Zvou skauti

Den Dětí. Hnízdo Mateř-
ské a rodinné centrum sr-
dečně zve na oslavu Dne dětí 
v úterý 1. června do klubovny Hnízda. Začínáme od 
9 hodin a na všechny se moc těšíme!!! Nejdříve si za-
řádíme a zasoutěžíme v tělocvičně a pak na všechny 
čekají dobroty, šampaňské a každý si odnese i dáre-
ček. Přijďte slavit s námi!!!  Irena a Monika

vÝlet Dětí a KatecHetŮ. Společný výlet dětí a katechetů na závěr školního roku se 
uskuteční v pátek 18. června 2010. Cílem letošního výletu bude kostelíček nad Bludovem. 
Bližší program sdělí dětem katecheté. Na výlet si děti vezmou jídlo a pití na celý den (bude 
možnost opékání, špekáček s sebou) a sportovní oblečení. Přihlášku s částkou 45 Kč ( jízdné 
autobusem) odevzdejte katechetovi nebo na faru v Zábřeze nejpozději do 11.6. Prosíme ro-
diče o omluvení dětí v pátek 18.6. ze školní výuky. Odjezd z Valové v Zábřeze bude v 8 hod. 
a příjezd v cca 17.30 hod opět na Valovou, kde si rodiče děti vyzvednou. 
    Katecheté zábřežského děkanátu

 „volejBalÁK“ v soBotU 19. 6. 2010 v ZÁBŘeHU. Zveme tě na 
volejbal v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu. Akce začíná v so-
botu 19. června v 10 hodin a konec je předpokládán v odpoledních ho-
dinách. S sebou si vezměte, kromě dobré nálady, taky vhodnou obuv do 
tělocvičny, špekáček a 30 Kč. Nahlásit se můžete v družstvech po šesti 
(3 holky a 3 kluci) do 12. 6. na email Bartonova.A@seznam.cz.
   Na všechny se těší animátoři zábřežského děkanátu

PoZvÁnKa na seMinÁŘ „vstupy do škol s náboženskými tématy, svatý cyril a Me-
toděj a Bible,” který se uskuteční dne 5. června v Olomouci ve velkém sále Kurie, Biskupské 
nám. 2, 771 01 Olomouc. Začátek je v 9 hod. a předpokládaný konec v 14 hod. Seminář je 
určen všem zájemcům o tuto službu školám z řad učitelů, katechetů, pastoračních asistentů 
a kněží. Na programu bude předvedení nových programů pro vstupy do škol a diskuze k těm-
to programům. Všichni účastníci obdrží CD s předvedenými materiály. Vyplněné přihlášky 
zasílejte nejpozději 2 dny před daným termínem semináře, a to na adresu: 
 Helena Polcrová Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, 
 tel: 587 405 219 (243), e-mail: polcrova@arcibol.cz


