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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

V Božím slově je síla lásky, 
která se nezastaví ani 
před hněvem a pronásledováním. 
Je-li odmítnuto, 
projde středem 
a bude se ubírat dál 

(srov. Lk 4,30). 

Vždyť „Láska nikdy nepřestává“. 
(1 Kor 13,8). 

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, 
abychom tě milovali celým srdcem 
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

ŽALM 71   Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
1: Jer 1,4-5.17-19                             2: 1 Kor 12,31 – 13,13                                 Ev. Lk 4,21-30 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502      příště Břízovo č. 503
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SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU v úterý 2. února 
Mše svaté v úterý 2. února v Zábřeze budou slaveny v 9.40 a v 18 hod. 
Ve farnosti Klášterec bude mše svatá ve 14.45 hod., v Jedlí v 16 hod. a ve Zvoli v 17 hod.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Se začátkem měsíce února začíná bližší pří-
prava dětí k 1. svatému přijímání. Představení dětí ve farnosti Zábřeh pro-
běhne v úterý 2. února při mši svaté v 18 hod, ve Zvoli v úterý v 17 hod. 
a v Jedlí v neděli 7. února v 9 hod. Při mši svaté děti vyjádří před farností 
své rozhodnutí, že se chtějí dobře připravit na slavnost 1. svatého přijímá-
ní. Zveme vás všechny a zvláště kmotry a příbuzné, abyste spolu s dětmi 
a jejich rodiči přišli poprosit o Boží požehnání. Událost prvního svatého 
přijímání není jen záležitostí dětí a jejich rodin, ale celého farního společenství. Proto vás 
prosíme o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem 
hlubšího vztahu s naším milujícím Bohem.  P. František Eliáš a P. Radek Maláč
 SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 5. února je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření mů-

žete v kostele sv. Bartoloměje přijmout od 16 hod.  P. František Eliáš
 POUŤ DO KOCLÍŘOVA se za obvyklých podmínek uskuteční v sobotu 6. 2. Odjezd 

z Valové v 11.30 hod, nahlásit se můžete do neděle 31. 1.  L. Korgerová tel. 583 414 512
 Orel Rovensko zve 6. února 2010 od 20.00 hod. na OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES 

do Orlovny v Rovensku. K tanci a poslechu hraje kapela VELVET, budou připraveny spe-
ciality domácí kuchyně a netradiční výzdoba sálu s překvapením.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení 
na místo ředitele/ředitelky Stojanova gymnázia Vele-
hrad s nástupem do funkce možným ihned.
Podmínky: praktikující katolík/katolička; vysokoškol-
ské vzdělání pedagogického směru a pedagogická pra-
xe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. 
Přihlášky zasílejte do 15. února 2010 na adresu: Arci-

biskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
K přihlášce připojte:  ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis 
z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, a Vaši představu o církevním gym-
náziu v rozsahu do třech stran.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Charita Zábřeh měla i le-
tos příležitost udělat radost lidem bez přístřeší. Již třetím rokem nám napekla 
paní W.A. z Mohelnice pro obyvatele Zábřežska (kteří jsou ubytovaní v azylo-
vém domě, v Domově pro matky s dětmi a pro klienty dobrovolnického centra 
Charity Zábřeh) 2 velké krabice vánočního cukroví. V každé krabici bylo přes 20 druhů 
krásného, velmi chutného cukroví, které všem obdarovaným udělalo velikou radost. Sami 
by si je nemohli dovolit koupit a napéci je zase nemají kde. Chtěla bych jménem svým 
a jménem obdarovaných štědré dárkyni moc poděkovat a popřát jí do nového roku pevné 
zdraví, štěstí a plno sil nejen do pečení. Za Občanskou poradnu Monika Hanušová
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KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ MAŠ-

KARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 12. února od 20 hodin v Katolic-
kém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební 
formace POSTYLION. V průběhu plesu se představí taneční skupina AK-
CENT, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější mas-
ky…Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit 
místenku v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43, 

 583 416 340 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme.
 Na zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na představení JAK PAN SPEJBL 

PRÁŠIL připravovaný na sobotu 13. února je ještě několik volných míst. Přihlášky a in-
formace na telefonu 732 552 732 – pí Hedrichová.
 Především všichni příznivci country hudby by si neměli nechat ujít v sobotu 13. úno-

ra v Katolickém domě COUNTRY BÁL. Akci ve 20.00 hodin zahájí předtančením skupi-
na POHODÁŘI. V programu se ve westernové show představí dvojice Lightning Jack & 
Annie Oakley, bude vylosována bohatá tombola, zahrají kapely YENTACI a COUNTRY 
SEŠLOST… Zkrátka a dobře, pokud i vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si v předprodeji 
zakoupit místenku. Na tuto akci ovšem u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 
37,  739 068 248.
 V neděli 14. února zveme všechny děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 

KARNEVAL. Začátek ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.
 Nejenom seniory zveme na úterý 16. února na Zábavné odpoledne s hudbou a tan-

cem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstup-
né 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

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

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, vás zve na přednášku doc. 
Th Dr. Gorazda J. Vopatrného, Th .D., vedoucího Ústavu východního křesťan-
ství Husitské teologické fakulty UK v Praze, na téma KELTSKÉ KŘESŤAN-
STVÍ. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. února v 18.00 v Katolickém domě, 
Sušilova 38, v Zábřeze.  Jana Nováková

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO ZAHÁJENÍ STUDIA PRO NEKVALIFIKOVANÉ PE-
DAGOGY. Od 1. ledna 2010 vešla v platnost novela zákona o pedagogických pracov-
nících, která se týká i učitelů náboženství ve veřejných a v církevních školách. Jedná se 
především o ty, kteří nesplňují podmínku vysokoškolského vzdělání. 27. listopadu byl pu-
blikován ve Sbírce zákonů zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb. 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zákon posunuje termín pro zahájení studia nekvalifi kovaných pedagogických 
pracovníků oproti stávající právní úpravě o dalších pět let, tedy do konce roku 2014. 
Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují odbornou kvalifi kaci, tak mohou i nadále vykoná-
vat přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních s tím, že do 31. pro-
since 2014 musejí zahájit studium, kterým odbornou kvalifi kaci získají. Novela zákona 
o pedagogických pracovnících nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.      ACO 2010 / 01
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Učící se církev – CO MŮŽEME O BOHU POZNAT 
 Co lidská bytost kráčí po této Zemi, klade si zvídavou 
otázku: „Odkud pocházíme? Kam kráčíme? Jaký je náš pů-
vod? Jaký je náš cíl? Co s námi bude, až zemřeme? A kam 
směřuje všechno, co existuje?“ Otázky o původu i o konci 
jsou totiž neoddělitelné. Jsou rozhodující pro smysl a zamě-
ření našeho jednání a života.
 Odpovědí je mnoho a různých. My se budeme zaobírat 
jen odpovědí křesťanské víry. Jako základ použijeme pět cest 
sv. Tomáše Akvinského. Otázka o Boží jsoucnosti není ve 
vlastním smyslu otázkou vědeckou nýbrž fi lozofi ckou. Bůh 
jako duch není pro vědu „jev“ smysly vnímatelný, měřitelný a matematickým symbolem vyjád-
řitelný. „Boha nikdo nikdy neviděl“ (1 Jan 4,12). Proto také sv. Tomáš nemluví o důkazech exis-
tence Boží, ale ve své Teologické Summě píše jen o cestách k poznání Boha, kterými můžeme 
dojít k Boží existenci. Těchto cest uvádí pět. Ve své podstatě platí dodnes, i když něco by bylo 
třeba dodat, doplnit....
 PRVNÍ cesta na základě pohybu či změny. Samo od sebe se nic nepohybuje, je pohybováno 
jiným, ale to nemůžeme jít do nekonečna. Na počátku je první Hybatel, jehož nazýváme Bůh. Je 
to i výrok Aristotelův: „První Hybatel nikým nehýbán.“ DRUHÁ cesta vychází z pojmu účinné 
příčiny. Samo sebou se nic neděje. Syn má příčinu v otci, otec pak ve svém otci... Každá živá by-
tost pochází od jiné živé bytosti, kterou je zapříčiněná. Ale ani zde nemůžeme jít zpět do neko-
nečna, i zde musí být Bytost nekonečná, která je jedinou příčinou řádu konečných příčin. TŘE-
TÍ cesta vychází z úvah o věcech a skutečnostech možných a nutných. Věci mohou být i nebýt, 
rodí se a hynou. Je však nemožné, aby všechno, co je takové, bylo vždycky. I zde muselo být ně-
jaké jsoucno, které bylo vždycky. Neboť kdyby byl jen jediný okamžik, v němž by neexistovalo 
nic, neexistovalo by NIC i nyní. Tedy vždycky něco existovalo. Že svět začal, je uvěřitelné a do-
konce dokazatelné, nebo vědecké. Dnes víme, že se člověk objevil na zemi nejméně před 800.000 
lety, že Země je stará 5 milionů roků a vesmír 13,5 miliard roků. Víme, co bylo vteřinu, minutu 
po „Velkém třesku“, ale nevíme, co bylo vteřinu, minutu před tímto výbuchem - a hlavně neví-
me, kde se ta hmota k výbuchu vzala a kdo do ní vložil určité Zákony, aby třesk nastal. ČTVRTÁ 
cesta vychází z úvahy, že ve věcech jsou různé stupně dokonalosti. Avšak to, co je v určitém rodu 
nejdokonalejší, je i příčinou všeho, co je toho rodu. Je tedy něco, co je příčinou hodnot, doko-
nalostí a bytí ve všech věcech a to nazýváme Bohem. PÁTOU cestu účelnosti v přírodě i u tvorů 
nerozumných vykládá sv. Tomáš takto: „Vidíme, že některé věci, které postrádají poznání, totiž 
přírodní tělesa, jsou činná pro cíl. Což je zřejmé z toho, že vždycky nebo velmi často jsou činná 
týmž způsobem a dosahují toto, co je nejlepší. Z toho je patrné, že ne náhodou, nýbrž z úmys-
lů docházejí k cíli. Co však nemá poznání, nesměřuje k cíli, leč, je-li řízeno příčinou rozumnou 
(letí jako šíp poslaný lučištníkem). Jest tedy nějaká rozumná bytost, která všechny přírodní věci 
řídí k cíli, a tu nazýváme Bohem.“
 Jedni chápou tyto cesty sv. Tomáše jako dostatečný důkaz Boží existence, jíní je odmítají. 
Zde platí slovo sv. Bonaventury, velkého scholastického učitele: „Ten, kdo není osvícen jasem 
stvořených věcí, je slepý. Ten, kdo není probuzen všemi hlasy přírody, je hluchý. Ten, kterého 
všechny ty věci nepřivádějí k chvále Boha, je němý.“ Opravdu „Nebesa vypravují o Boží slávě, 
obloha hovoří o díle jeho rukou.“ (Žalm 19,2)
 V poslední době se objevují i jiné cesty poznání Boha. Kardinál Ruini nastínil TŘI CESTY 
přístupu k Bohu, tři důkazy jeho existence. Nejsou teologické, nýbrž racionální, a dají se tedy 
předložit všem, ne jen věřícím. PRVNÍ cesta vychází ze zřejmé skutečnosti, že „spíše je něco než 
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nic“. Východiskem DRUHÉ je postřeh, že vesmír je pro člověka poznatelný. TŘETÍ se zakládá 
na vnitřní zkušenosti mravního zákona. Snad první a třetí cestu spojil Kant svým výrokem 
o existenci Boží: „Hvězdnaté nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“ Podle formulace dneš-
ního papeže Benedikta XVI. měli bychom přijmout Boží existenci jako „nejlepší možnou do-
mněnku". 
 Jdeme po lesní cestičce a před námi jsou naskládány tři cihly. Jak se tam dostaly? Samy tam 
dokráčely? A proč tři a proč se na sebe položily? Jistě řekneme, nějaký klučina si hrál a posklá-
dal je. Ale co takové auto, raketa, která se skládá z desetitisíců součástek a všechny musí být 
v harmonii, jinak by raketa nevzlétla! Jak moudrý musel to být inženýr! A co teprve lidské tělo! 
Zázrak ve vesmíru. I zde vše musí být v harmonii, aby tělo bylo zdravé a činné! Je to náhodou? 
Anebo za vším stála Bytost nekonečně moudrá a mocná a dobrá?
 Když člověk uvažuje o stvoření, to je o světě a lidské osobě, musí pouhým rozumem s jisto-
tou poznat Boha jako původce a cíl vesmíru a jako svrchované dobro, pravdu a nekonečnou lás-
ku. To už napsal sv. Pavel v listu obci římské: „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, 
lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ (Řím l,20). 
To jasně potvrdil 1. Vatikánský koncil. Protože stvoření je základem všech spásonosných Božích 
plánů; ukazuje všemohoucí a moudrou Boží lásku; je prvním krokem ke smlouvě jediného Boha 
s jeho lidem; počátkem dějin spásy, které vrcholí v Kristu; dává první odpověď na základní otázky 
člověka o vlastním jeho původu a cíli.
 Jak je možné mluvit o Bohu? Tak, že začneme dokonalostí stvořených tvorů a člověka, kte-
ří jsou, i když jen nedokonalým, odleskem nekonečné Boží dokonalosti. Dobře však víme, že 
nikdy nelze plně vyjádřit nekonečné tajemství Boha. V listě Židům to říká sv. Pavel ještě jasně-
ji: „Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, 
co zde už bylo“ (Žid 11,3). Křesťanská víra byla už od počátku porovnávána s různými výkla-
dy vzniku světa a člověka. Všechno dokazuje, že problém našeho původu je trvalý a všeobecný. 
Toto hledání je člověku vlastní. A my, kteří věříme v Boha a jeho Syna Ježíše Krista můžeme být 
šťastni, že náš výklad, naše víra v poznání Boha jako Tvůrce nám dává naději pro život věčný. 
  P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÁ ZDISLAVA  4. část
 Zdislava dobře pečovala o svou rodinu a poddané v podhradí. V té době se hodně bojova-
lo. Po každé válce zůstalo mnoho žebráků, mrzáků a mezi lidmi se šířily 
nakažlivé choroby. Vzdala se svých šperků a nádherných šatů a z ušet-
řených peněz jim pomáhala. Podporovala je, kde jen mohla, a sama žila 
skromně. Byla proto všemi milována a nazývali ji matkou chudých. Lidé 
k ní chodili s různými prosbami a ona se snažila všem nějak pomo-
ci, protože v každém viděla Ježíše. Vždy myslela na jeho slova: „Coko-
liv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mě jste 
udělali“ (Mt 25,40) a „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22,39). 
V Jablonném spolu se svým manželem vybudovali špitál, kam Zdisla-
va pravidelně chodila a pečovala o nemocné a také kostel sv. Vavřince 
s klášterem pro dominikány, kam paní Zdislava každý den chodila na 
mši svatou. Zemřela ve věku 32 let. 
 Zkusme se na své spolužáky a známé podívat trochu jiným pohledem 
– zkusme se podívat, jaké mají dobré vlastnosti, co je na nich dobrého. Pán 
Bůh vložil do každého člověka něco dobrého, i když to někdy na první po-
hled nepoznáme. S dobrým kamarádem to jde vždy lépe. A pro každého 
z nás je tím nejlepším kamarádem Pán Ježíš. 
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ČERVENOVODSKO       ČERVENOVODSKO

Sbírky na Haiti z neděle 24. ledna: Červená Voda 16.105 + 2.000 dar; domov důchodců 
sv. Zdislavy 2.205; Mlýnický Dvůr 540 = celkem za farnost ČV 20.850; Jakubovice 600; Pí-
sařov 4.150 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 HROMNICE. Mše svatá 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu se svěcením 
svící, bude v Červené Vodě v 17.30 hodin. Svíce si přineste s sebou! Mše se zúčastní rodiče 
a děti, které letos poprvé přistoupí k 1. sv. přijímání, a dostanou svíci, kterou si budou za-
palovat vždy při mši svaté, abychom věděli, že tam jsou a mohli se více za ně modlit. 
V Písařově bude tento obřad v neděli 7. února.
 SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ bude udělováno kromě 2. a 3. února také po mši 

sv. v neděli 7. února.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 3. února v 18.15 hodin na 

faře.  P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO        POSTŘELMOVSKO

Sbírky na Haiti: Postřelmov 26.202 Kč, Chromeč 15.500 Kč, Sudkov 2.540 Kč, Lesnice 
8.970 Kč, Dlouhomilov 3.875 Kč.
 V neděli 7. února bude mimořádná sbírka v Lesnici na opravy kostela (minule 1.821,-

), v Chromči na opravy fary, (minule 2.310,-) v Sudkově na opravy fary (minule 1.096,-). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 Bude první pátek v měsíci a proto i mimořádná příležitost ke svaté zpovědi. V Lešti-

ně ve středu od 16.00, v Chromči ve čtvrtek od 16.00, Postřelmově v pátek od 16.00 hodin.
 První sobotu v únoru 6. 2. bude v Postřelmově od 8 hod. mariánská pobožnost - ve-

čeřadlo a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou zváni.

JAK ŽIJÍ NAŠI VOJÁCI V AFGANISTÁNU. Vyprávět bude vojenský 
kaplan kpt. Jaroslav Knichal. Poutavou besedu doprovází promítáním 
fotografi í, ve středu 10. února v 18.00 hodin v malém sále Kulturního 
domu v Postřelmově. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na fond vojenských kapla-
nů pro zahraniční mise. Srdečně Vás všechny zve KDU-ČSL Postřelmov.

ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 24. ledna 2010 na HAITI: Štíty 15.240; Cotkytle 6.110; Horní Stu-
dénky 12.300Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

NA KONCERTĚ PRO HAITI, který byl i přes mrazivé počasí, skvělým hudebním zážit-
kem jste darovali 9.000 Kč. Děkujeme Schole Piccole ze Zábřeha, která přijala naše po-
zvání a podpořila tak sbírku. Děkujeme také všem štědrým dárcům a otci Stanislavovi za 
podporu. Všichni jste přispěli na zmírnění přírodní i lidské katastrofy na druhém konci 
světa.  Eva Pecháčková
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LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

ÚSMĚV MŮŽE ROZHODNOUT. Zemřel člověk a stanul před Věčným 
soudcem. Měl hrozný strach, protože v životě neudělal příliš mnoho dob-
rého. Stála před ním dlouhá fronta a tak přemýšlel, co jen řekne Pánu. 
Kristus otevřel knihu života a řekl prvnímu: „Tady stojí: Měl jsem hlad a 
tys mi dal najíst. Výborně! Můžeš vstoupit do nebe.“ Druhému řekl: „Měl 
jsem žízeň a dal si mi napít.“ Třetímu: „Byl jsem ve vězení a navštívil si 
mě.“ A tak dále. Za nedlouho přišel na řadu on. Podíval se na Krista, který hledal ve své 
knize a třásl se strachy. Kristus však vzhlédl a řekl: „Moc toho tady není. Ale něco jsi pře-
ce udělal: Byl jsem smutný a ty jsi mě rozesmál a dodal odvahy. Můžeš vstoupit do nebe.“ 
I když je tato příhoda vymyšlená, vidíme na ní, že nemáme promeškat žádnou příleži-
tost, kdy můžeme druhému prokázat lásku, třeba tím, že ho obveselíme nebo povzbu-
díme.
 

POZVÁNKA. Dovolujeme si pozvat Vás v neděli 31. ledna 2010 na Odpo-
ledne s P. Jiřím Šlégrem, ředitelem Papežských misijních děl v ČR. Akce 
proběhne v Kulturním domě v Lošticích. Začátek je v 15.00 hod. Občerst-
vení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Těšíme se, že přijďte mezi nás!
 

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem, kteří jste v uplynulých dnech svou modlitbou a nema-
lými fi nančními dary přispěli na pomoc těžce zkoušenému Haiti. Kéž je Vám odměnou 
Boží požehnání a příslib samého Krista: „Co jste udělali pro jednoho z těchto mých ne-
patrných bratří a sester, mně jste udělali!“ (srov. Mt 25,40) Naše fi nanční pomoc: Loštice 
41.185, Pavlov 1.888, Moravičany 24.907 Kč. 
   P. Pavel Kavec CM ( více o nás na www.farnostlostice.cz )

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 24. ledna na HAITI: Mohelnice 21.507; Úsov 3.320; St. Loučka 3.690 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

PROGRAM CENTRA OVEČKA NA ÚNOR
4. února - Jak prožít postní a velikonoční dobu (přednáší Marie Mléčková)
11. února - Výroba gelových mýdel (pod odborným dohledem Boženky 
Faltýnkové)
18. února - Nabídka služeb pojišťovny DWB (přednáší Jiří Bombera)
25. února - Návštěva solné jeskyně
Scházíme se na faře v Mohelnici vždy v čase od 9.15 do 11.15 hod. Děti můžete vzít s se-
bou. Když vyrábíme, máme zajištěnou babičku na hlídání.  Lenka Hrachovinová

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 24. ledna 2010 na HAITI: Lubník 2.920; Tatenice 4.165; Hoštejn 19.600; 
Kosov 3.590; Koruna 350 Kč. Pán Bůh zaplať                         P. Jaroslav Přibyl
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SBÍRKY A DARY Z NEDĚLE 24. LEDNA 2010 NA POMOC HAITI: Zábřeh 156.080; Jedlí 
20.200; Drozdov 5.500; Svébohov 18.400; Klášterec 20.340; Zvole 67.250; Rovensko 11.690; Po-
střelmůvek 1.250; Hněvkov 2.000 Kč. 
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 10.000, na TV NOE 1.000. 

Všem dárcům, pro kte-
ré jsou lidé z Haiti sku-
tečně „bližními“, a kte-
ří to svou modlitbou 
i štědrými fi nančními 
dary během posledních 
14 dnů denně dokazu-
jí, ať požehná a odpla-
tí Pán. 
  P. František Eliáš

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO (ZŠ B. Němcové)
Témata Mamince:
2. února – 9 až 11 hod. Maminec - Aromaterapie a bylinky s Bo-
ženkou Brecklovou
9. února – 9 až 11 hod. Maminec - Kampaň Národní týden man-
želství - v Hnízdě proběhne výstava svatebních fotografi íí spojená 
s přednáškou , besedou
16. února – 9 až 11 hod. Přednáška klinického logopeda Mgr. Jiřího Kříže
TVOŘIVÁ DÍLNA (volná herna):
1. a 3. února – 9 až 11 hod. Přijďte si vyrobit otisk ručičky nebo nožičky Vašeho děťátka na pa-
mátku
8. a 10. února – 9 až 11 hod. Vyrábíme nevadnoucí dekoraci z drátků a korálků

 Více informací o pravidelném programu najdete na www.hnizdozabreh.cz

Hnízdo a Děkanátní centrum pro rodinu Zábřeh vás srdečně zve na relaxačně duchovní ví-
kend pro ženy od pátku 26. do neděle 28. 2. 2010 v Sobotíně s názvem „Pěstování a obnovo-
vání lásky v rodinách“. Hostem víkendu bude PhDr. Hana Marková, psycholožka, která povede 
blok přednášek. V sobotu bude možnost účastnit se mše svaté s nedělní platností. Relaxovat bu-
deme u tvoření, tance a společenských her. Příjezd do Sobotína bude od 17 hodin. Končit bu-
deme v neděli 28.2.2010 po obědě. Cena za víkend 550 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování i stra-
va. S sebou spacáky (pokud máte zájem o poskytnutí ložního prádla, je nutný příplatek 70 Kč) 
přezůvky a pohodlné oblečení, něco k zakousnutí ke kávě (nepovinné) a hlavně dobrou náladu. 
Těší se na Vás Irena, Monika a Eva. Bližší informace a přihlášky přijímáme na telefonním čísle 
737 517 102.  Monika Sikorová

LA SALETTE 2010. Stejně jako loni, i letos se chystáme na La Salettu, tento-
krát s odjezdem v neděli 15. srpna v 17 hod. Odjezd z La Salette v pátek večer 
20. srpna (na La Salettě budeme 4 dny a 4 noci, někteří si přejí 5 dnů, ještě 
bude upřesněno). Protože musíme co nejdříve upřesnit objednávku noclehů, 
žádáme všechny, kteří se chtějí zúčastnit, aby se co nejdříve přihlásili na ad-
rese farnosti (viz tiráž FI) případně na mobil 731626509 (Hana Lexmanová). 
Letos bude pouť kratší a také levnější.                    P. František Eliáš


