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8. 5. 2011
Ročník XVIII., číslo 18

třetí 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

„Což nám 
nehořelo srdce, 
když k nám 
na cestě mluvil 
a odhaloval 
smysl Písma?“

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.

ŽALM 16  Ukaž mi, Pane, cestu k životu. 
1: Sk 2,14.22b-33n                2: 1 Petr 1,17-21             Ev: Lk 24,13-35
Ordinárium: Břízovo č. 503         příště Ebenovo č. 504
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SvÁtkY A PAMÁtkY tÝdne
čtvrtek  12. května  sv. Pankráce, mučedníka
Sobota  14. května  Svátek sv. Matěje, apoštola

HYnčinA.V kostele sv. Stanislava v Hynčině bude v neděli 8. května mimořádně v 16 
hod. slavena mše svatá. Liturgii bude doprovázet Rytmická schola od sv. Bartoloměje. 
  P. František Dostál 
SvÁtek MAtek
Milé maminky! Co nejsrdečněji Vás tuto neděli 8. května 2011 ve 14.00 
hod. zveme do Katolického domu na společné slavení dne MAtek. 

PAtRoCiniUM kaple ve Vyšehoří oslavíme v neděli 15. května při mši svaté v 9.00 
hod. Celebruje P. Bohuslav Směšný.  P. František Eliáš

nedělní vÝlet PRo RodinY. RODINA V AKCI vás zve v neděli 15. května na vý-
let k poutní kapli Panny Marie v Rychnově. Společný odjezd z vlakového nádraží Zá-
břeh ve 13.01 hod. na zastávku Krasíkov a dále pěšky asi 2 km. Trasa je vhodná i pro ko-
čárky. Ve 14.30 je na místě v lesní kapli slavena nedělní mše sv., po ní opékání špekáčků. 
Zdatní jedinci mohou cestovat také na kolech. Těšíme se na setkání. 
   Za Rodinu v akci Sikorovi tel. 737 517 102

kAtoliCkÝ dŮM
v Nejenom seniory zveme v úterý 10. května na Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem. Známé melodie zahraje skupina F-BAND z Klášterce. Začátek ve 14 hodin, občer-
stvení zajištěno.
v Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 14. května na zahradě za Katolickým do-
mem Zahradní posezení. Kromě tradičního guláše se můžete těšit i na makrely a bohaté 
občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti, bohatou tombolu a příjemné melo-
die v podání country kapely RADOSŤ. V případě nepříznivého počasí se akce přesune 
do Katolického domu. Začátek ve 14.00 hodin. 
v Pojeďte s námi na Svatý Hostýn. Tradiční jarní pouť chystáme na úterý 31. května. 
Přihlášky a bližší informace Josef Klimek, tel. 583 412 108, 731 465 717, nebo Josef Flá-
šar, 737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 220 Kč splatná v autobuse.
   Na setkání s Vámi při akcích v Katolickém domě se těší Josef Klimek

PoHÁdkovÝ leS. Pojďte s námi do pohádky! Jako každé jaro vyrazíme se sluníčkem 
do Pohádkového lesa, který pořádá Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a otevře se 
v sobotu 14. 5. 2011 ve 14 hodin. Vodník společně s Červenou 
Karkulkou na vás budou čekat za Kaťákem na louce, tam kde 
budou hartusit i čerti. Ale těch se nebojte a přijďte všichni, 
s celou rodinou. Na konci lesa na vás bude čekat ocenění za 
odvahu a šikovnost. Pro tatínka a maminku máme taky něco 
připraveno. Ve stanu Hnízdo uvidí kolekci fotografií ze soutě-
že na téma Rodina na jaře. Během odpoledne budou fotogra-
fie hodnoceny a na závěr bude vyhlášen vítěz, který si odnese 
čokoládový dort. Přijďte si užít hezké odpoledne. 

 Irena Švédová
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BeAtiFikACe JAnA PAvlA ii.
 Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1. května při slav-
nostní mši svaté blahořečil ctihodného služebníka Bo-
žího, Jana Pavla II. V Římě tuto beatifikační slavnost 
sledovalo přes milion poutníků.
Při mši svaté, která následovala po beatifikaci, papež 
mimo jiné řekl:
„Totéž, co Jan Pavel II. ohlásil ve své první pontifikál-
ní mši na náměstí sv. Petra památnými slovy: ´Nemějte 
strach! Otevřete, ba rozevřete brány Kristu!´ To, co tehdy 
nově zvolený papež žádal ode všech, učinil sám jako prv-
ní: otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekono-
mická zřízení, a obrovskou silou, kterou dostával od Boha, 
tak obrátil směřování, která se mohla jevit jako nezvratná. Svým svědectvím víry, lásky a apo-
štolské odvahy, plným lidské vnímavosti tento znamenitý syn polského národa pomohl křes-
ťanům na celém světě, aby se nebáli být křesťany, patřit do církve, hlásat evangelium. Jedním 
slovem: pomáhal nám nelekat se pravdy, poněvadž pravda je zárukou svobody...Karol Wojtyła 
nastoupil na Petrův stolec a přinesl si s sebou hluboce reflektovanou konfrontaci marxismu 
a křesťanství, zaměřenou na člověka. Jeho poselství bylo následující: člověk je cestou církve 
a Kristus je cestou člověka. S tímto poselstvím, které je velkým odkazem Druhého vatikánské-
ho koncilu a jeho „kormidelníka“ Božího služebníka Pavla VI., vedl Jan Pavel II. lid Boží, aby 
překročil práh třetího tisíciletí, který mohl právě zásluhou Krista nazvat „prahem naděje“.  
  (ze zpráv ČBK)

MoMentkY Ze ŽivotA JAnA PAvlA ii.
 Následující směs pohotových, trefných odpovědí a překvapivých gest svědčí o papežově mi-
mořádné lidské vyrovnanosti. Tím spíš, že většina z nich je improvizovaná a spontánní. Je to 
Karol Wojtyła takový, jaký byl a jak se projevoval. 
v Během cesty do Izraele za ním přichází nějaký muž, aby mu ukázal „vzácnou“ relikvii: 
cihlu z Abrahámova domu. A papež na to: „Ale já myslel, že Abrahám… bydlel ve stanu.“
v Do Castel Gandolfa, papežského letního sídla, je pozvána rodina přátel. Jednou večer 
jsou rodiče konsternováni, když zastihnou Jana Pavla II. … v pyžamu, jak utěšuje jejich 
maličké. Přispěchal k plačícím dětem dříve než rodiče.
v Leden 1998, let na Kubu. Novináři se ho ptají: „Co vaše zdraví?“ „Když chci vědět, jak 
jsem na tom se zdravím, přečtu si noviny.“
v Vášnivé zaujetí Jana Pavla II. pro lyžování je známé. Na otázku „Lyžujete?“, která pad-
la už na první tiskové konferenci, odpovídá škodolibě: „Když mně to dovolí,“ a důvěrné 
otázky pak následují jedna za druhou: „Budete moci žít zavřený ve Vatikánu?“ „Už jsem to 
vydržel pět dní!“ A tak to pokračuje dál.

Z knihy:Momentky ze života Jana Pavla II., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

v v v

V neděli 1. května, jen pár hodin poté co v Římě Benedikt XVI. blahořečil svého před-
chůdce Jana Pavla II., byla v Prachaticích zasvěcena první kaple novému blahoslavenému. 
V Hospici sv. Jana N. Neumanna zasvětil polskému papeži tamní kapli českobudějovický 
biskup Jiří Paďour.  (ze zpráv ČBK)
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UčíCí Se CíRkev – JAk číSt PíSMo SvAtÉ  (s odkazem Lk 24,13-35)
A on jim řekl: „ Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvě-
řit všemu, co mluvili proroci!  Což neměl Mesiáš to vše vy-
trpět a vejít do slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech pro-
roků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech 
částech Písma. (Lk 24,25-27)

 Svatý Lukáš ve svém evangeliu výstižně vyjadřuje v pří-
běhu emauzských učedníků náladu apoštolů a vůbec věr-
ných Kristu; zklamání z Ježíše. To bylo také jedním z dů-
vodů Jidášovy zrady, zapření Petrova, rozprchnutí se jeho 
učedníků a jejich návratu k rybaření. Pravdivě to vyjádřili dva učedníci jdoucí do Emauz: 
„A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael“. Zklamání z Ježíše, že neutvářel 
svůj život a své poslání podle jejich vůle a přání, ale podle odvěkých plánů nebeského Otce 
ve vztahu k vykoupení světa. Nevzpomněli si, že Ježíš byl vykreslen perem proroků jako Muž 
bolesti a ne jako vítězný Král.
 Ano, emauzští učedníci a další Židé dovedli dokonale citovat Písmo svaté, věděli vše 
o Kristově životě, smrti a vzkříšení, ale nedovedli je správně vykládat - vnášeli do něj své 
představy. Chyběl jim klíč k pochopení. Ale když jim někdo druhý, znalý věci, v tomto pří-
padě sám zmrtvýchvstalý Ježíš, správně vyložil smysl Písma, předpovědi proroků i správné 
vykreslení Mesiáše, pak toto věrohodné poznání u nich vyvolalo radostný a nadšený ohlas: 
„Což nehořelo naše srdce v nás, když nám cestou vykládal Písma?“
Kniha Písma sama o sobě nestačí, je nutné znát smysl poselství. Ani vlastní mluvení o Panu 
Ježíši často nestačí, je nutno poslouchat, co nám Pán říká a rozjímat o jeho slovech. Dokud 
emauzští učedníci hovořili sami, byli smutní a zklamaní. Teprve až poslouchali výklad Spa-
sitelův, dosáhli pochopeni a radosti.
 Proto je nutné, aby všichni uvědomělí věřící studovali Bibli, usilovně o jejich slovech 
meditovali a zároveň dbali zásadních výkladů Učitelského úřadu Církve, který je veden Du-
chem svatým k jejímu správnému výkladu. My věřící, toužící po pravdě, máme k Písmu při-
stupovat s pokorou, s otevřeným srdcem a s modlitbou k Duchu svatému o osvícení. Pak 
můžeme i my zakusit radost a nadšení, když takto budeme číst Písmo nebo je uslyšíme vy-
kládat odborníkem-biblistou. Pocítíme dech, závan Boží mluvy i pravdivost řečeného, zís-
káme směrnice pro život. To se týká zvláště těch, kteří se teprve učí „chodit v Bibli“. Tady ale 
také vyvstává pro nás otázka. Jsme vůbec vděčni duchovním vůdcům, spisovatelům a kaza-
telům, odborníkům na Bibli za jejich pomoc?
 A ještě jedno důležité poznání nám podává zpráva o cestě emauzských učedníků. Ježí-
šova biblická exegeze jim otevřela smysl Písma, takže jejich srdce „zahořelo“, dalo se uchvátit 
pro Boží poselství. Ale přes jedinečnost toho výkladu Písma samým Božím Synem (kdo měl 
kdy lepšího profesora biblické exegeze?) přece jen chyběla učedníkům poslední jistota veli-
konoční víry. Ani smyslové vnímání Zmrtvýchvstalého, ani znalost Písma jim k víře nestači-
ly. Milosti pevné víry se dostalo učedníkům teprve při stolování s Kristem, nepochybně při 
eucharistickém společenství. Správné poznání pravdy víry z Písma je důležité podporovat 
účastí na mši svaté a svatém přijímání... Pak opravdu slova svatého Písma nám budou svět-
lem a cestou života, který nakonec docílí i svého vrcholu - v radosti a blaženosti nebe.
Závěrem je vhodné shrnutí:
1. Vidím pravdu Boží v tom, o čem se jedná v úryvku evangelia (Lk 24,13 – 35)? 
Co mi to chce říci? Jak mám žít? Jak je třeba užívat Písmo svaté?
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2.  Toužím po poznání Božích pravd obsažených v Písmu svatém a chci je uchovávat nejen 
ve svém srdci, ale uskutečňovat je i ve svém denním životě?
3.  Přemýšlím a dotazuji se, ač jsem teprve slabý začátečník, kde a jak bych se měl začít 
vzdělávat v Písmu? 
 Zde osobně bych pro začátečníky navrhoval, začít Písmem svatým Nového zákona 
a v něm čtyřmi evangelii, pak by přišly na řadu Skutky apoštolské a zbývající části Nového 
zákona. A jelikož znalost Starého zákona je přípravou na příchod Vykupitele na svět, vzal 
bych si knihu Antonína Špale: BIBLE-JEJÍ POSTAVY A DĚJE. A jelikož život náš tak rychle 
nekončí, po přečtení toho všeho, bych už jako „duchovně dospělejší“ začal s četbou celého 
Písma svatého -od 1. knihy Mojžíšovy až ke Zjevení svatého Jana.   
  P. Antonín Pospíšil

36. SŇAtek HedvikY S JindřiCHeM
 Hedvičin otec se rozhodl svou dceru provdat za mocného kní-
žete Jindřicha z rodu Piastovců. Ten vládl Slezsku i Polsku. V té době 
bylo běžné, že rodiče vybírali své dceři ženicha. Hlavní důvody byly 
většinou politické; jako rozšíření panství, znásobení majetku, zajiště-
ní pokračování rodu. Podobně tomu bylo i v případě Hedviky a Jin-
dřicha.
 Hedvika se provdala ve svých dvanácti letech. Čekala ji dlou-
há cesta do neznáma, do cizí země, kde lidé hovořili jiným jazykem. 
Rodným jazykem Hedviky byla němčina. Věděla, že se bude muset 
nejprve naučit polsky. Neměla představu, co ji čeká.
 Novomanželé se zabydleli na knížecím hradě ve Vratislavi na 
Tumském ostrově. Během svého života byla Hedvika se svým man-
želem nucena ještě několikrát změnit své bydliště.
 Na vratislavský dvůr přišla Hedvika s velkým věnem, v šatech 
hodných kněžny, s průvodem dvorních dam. Budila obdiv a úctu, 
která však Hedvice nebyla nijak příjemná, protože až do té doby žila 
ve skromném prostředí kláštera, kde se místo okázalých šatů nosila pokora a skromnost. 
Svůj vztah k Bohu, zálibu číst Písmo svaté a účastnit se bohoslužeb si vzala Hedvika s sebou 
do svého nového domova. Přestože chvíli trvalo, než se naučila polsky, než se sžila se zvyk-
lostmi cizí země a než si poddaní zvykli na kněžnu cizinku, netrvalo dlouho a kněžna Hed-
vika přetvořila život na vratislavském knížectví v křesťanské společenství.
 Hedvika se v životě učila zříkat svých představ. Mnoho věcí si představovala a chtěla jinak. 
Čekala ji cesta do cizí země. Netrucovala, nebyla mrzutá a naštvaná. A to je úkolem nás všech. 
S důvěrou a bez mrzutosti přijímat i to, že se zruší plánovaný výlet, protože prší nebo onemocní-
me; těšíme se na návštěvu kamaráda, který nemůže přijít... Učme se Pánu Bohu odevzdávat i to, 
co se nám nelíbí.

v v v

 Nechť dnes pokoj a mír kraluje ve Tvém nitru. Důvěřuj Bohu, že se nalézáš přesně na 
tom místě, kde jsi měl být. Nesmíš zapomínat na nekonečné možnosti, které vyplývají z tvé 
víry. Použij vděčnosti, které se ti dostalo a užij si ji s láskou, kterou jsi dostal/a...Buď spokoje-
ný/á s vědomím, že jsi dítě Boží... Nech, aby se jeho přítomnost vlila až do tvých kostí a do-
vol své duši svobodně zpívat, tancovat, chválit a milovat. On je pro každého z nás a zároveň 
i v každém z nás. Amen.                            Modlitba sv. Terezy
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červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z neděle 1. května: Červená Voda 1.896; Mlýnický Dvůr 182; Písařov 656; Jakubovi-
ce 510 Kč. Pán Bůh zaplať   P. Radek Maláč
v V neděli 15. května v 15.30 hod. bude v Červené Vodě adorace za uzdravení.

lošticko     lošticko     lošticko
Maminky to vůbec nemají lehké...
 Maminka přijde domu a najde své dva syny spolu s tatínkem u počítačové hry plné vraž-
dění. Ve hře jde o to, aby hráč odpráskl co nejvíce lidí. Matky považují tyto hry za nemorál-
ní, a proto je dětem zakazují. Ale tatínek má sám divokou střelbu rád a tvrdí, že to nikomu 
neublíží. Matka je bezradná. Ona nechce, aby se její děti bavily zabíjením. Pokud máte také 
s tímto problémem zkušenosti, rád bych vás ujistil, že hry s obsahem zabíjení jsou perverzní. 
Každá hra zanechá na dítěti své „stopy“. Když jsme kdysi hráli „Člověče, nezlob se“, naučili 
jsme se, jak je štěstí vrtkavé a že se svět nezboří, když člověk jednou prohraje. Co se člověk 
naučí z videa plného násilí? Že svět je plný nepřátel a že jediné, co na ně platí, je kulka.
 Také se naučí, že není nutné dlouho se s problémy potýkat. Stačí jeden výstřel a věc je 
vyřízena. Mladý člověk, který je denně ponořen do těchto her, si na brutalitu zvykne. A násilí 
mu pak působí radost, protože „vyhrává“. 
 Zkuste o tomto problému promluvit mezi sebou navzájem a taky to vysvětlit dětem. Ze-
ptejte se jich, proč je půl světa na nohou, když nějaké dítě trápí žížalu, ale když dítě honí po 
obrazovce lidi a střílí je, všichni nad tím mávnou rukou. Promluvte, dokud není pozdě... 

BlAHoPřÁní. V těchto dnech si připomínají manželé SvAtoPlUk 
a vlAStA kRBCovi z Moravičan vzácné jubileum: 50 let společného man-
želského života. Za tento nezasloužený dar poděkují jubilanti Bohu mší sva-
tou, v kostele sv. Jiří v Moravičanech, v sobotu 14. května 2011 v 10.30 hod. 
Jste srdečně zváni! 

PoZvÁnkA nA konCeRt. V měsíci květnu, který je zasvěcen Mat-
ce Boží Panně Marii Vás srdečně zveme na MÁJovÝ konCeRt, který 
bude v neděli 15. května v 15.00 hodin v chrámu sv. Jiří v Moravičanech. 
Hrát a zpívat nám budou: Mgr. Marie Nečasová - housle, varhany, Zuza-
na Kašparová - kytara, Adélka Hejlová - flétna, horna, Jaromíra Hejlová - 
varhany. Vstupné dobrovolné. Určitě přijďte, nebudete litovat! 

P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
Sbírky z neděle 1. květa: Mohelnice 5.265; Úsov 1.294; Studená Loučka 405 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

postřelmovsko     postřelmovsko
Sbírky na kněžský seminář z 24. 4. byly: Postřelmov 10.557 Kč, Chromeč 5.400 Kč, Sudkov 
1.860 Kč, Lesnice 4.619 Kč, Dlouhomilov 3.736 Kč. 
v neděli 15. května bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Postřelmově (minule 
5.066 Kč) a v Chromči na kostel (minule 4.000 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
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v V Chromči oslaví svého patrona sv. Jana Nepomuckého v neděli 15. května při mši sva-
té v 8.00 hodin. 
v Biřmovanci mají setkání v pátek 13. května v Postřelmově od 19.30 hodin.

štítecko       štítecko       štítecko
Sbírky z neděle 1. května: Štíty 2.580; Cotkytle 740; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

Přijměte srdečné pozvání společenství ModlitBY MAtek na sobotu dne 14. května 
2011 v 9.00 hod. do kostela ve Štítech. Mimořádná mše svatá s hudebním doprovodem křes-
ťanských písniček bude sloužena za naše děti. 

 Za společenství Modlitby matek Jana Schönová
PoUtě v nAŠiCH FARnoSteCH
v  Tuto neděli 8. května Vás zveme na pouť ke svatému Izidorovi do Strážné. Poutní mše 
svatá bude slavena ve 14 hod. 
v Příští neděli 15. května oslavíme v Cotkytli poutní mší svatou v 11 hod. sv. Jana Nepo-
muckého. Všechny Vás rádi uvítáme.  P. Stanislav Suchánek 

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 1. května: Lubník 620, Tatenice 1.000, Hoštejn 1.250;  Kosov 360 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

HoŠteJn: 
v Změna začátku mše svaté. Ve čtvrtek bude mše začínat až do odvolání v 18 hod.
v Pouť ke sv. Janu Nepomuckému budeme slavit v Kosově v neděli 22. května. Mše svatá 
v 10.00 hod. (V Hoštejně bude mše svatá s nedělní platností v sobotu v 18 hod.)
lUBník: V sobotu 14. května od 13.00 hod. bude v Lubníku DEN HASIČŮ 

v v v
vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, zaslal pozdrav k noci kostelů: 
S velkou radostí zasílám tento pozdrav všem diecézím v České republice, i na Slovensko. Myšlen-
ka Noci kostelů se velmi rychle rozšířila a velký počet návštěvníků je důkazem, že je správná. Při 
Noci kostelů je vítán každý: někdo si jde kostel jen prohlédnout, protože jinak by snad ani neměl 
odvahu do chrámového prostoru vstoupit, jiný přichází s očekáváním hlubších duchovních zkuše-
ností. To vše je při Noci kostelů možné a jen na samotném návštěvníkovi záleží, jak daleko vstou-
pí. Nezbývá mi než říci: skutečně se vyplatí vydat se na tuto cestu poznání a na ní hledat i odkrý-
vat svět mystiky i vlastní tajemství Boha. 
Při Noci kostelů je k dispozici mnoho nabí-
dek: od architektury, hudby, liturgie a mod-
litby můžeme dojít až ke konkrétním setká-
ním s lidmi. K Bohu vedou mnohé cesty a 
Noc kostelů nabízí množství přístupů. 
Všem vám přeji Noc kostelů naplněnou 
hlubokými zkušenostmi a setkáními, skr-
ze které se můžeme dotknout toho, kdo nás 
stále doprovází a je s námi. 

Váš Christoph kardinál Schönborn
arcibiskup vídeňský 
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SBíRkY Z neděle 1. květnA: Zábřeh 8.930; Jedlí 1.600; Svébohov 1.600 ; Klášterec 
1.330; Zvole 3.240; Maletín 1.440; Postřelmůvek 510; Vyšehoří 400 Kč. 
 Všem dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v dubnu do kasičky ve farním kostele darovali 3.700 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

PříŠtí neděli 15. 5. BUde ve vŠeCH FARnoSteCH SBíRkA nA tv noe.
Drazí přátelé.
 Šířit dobré zprávy – to si dala již před 5 léty za cíl tehdy vznika-
jící televize Noe. Zahájit vysílání jsme mohli díky vstřícnosti a široké 
podpoře mnohých z vás, ke kterým se dnes opět s důvěrou obracím. 
 Vysílání televize Noe stále považujeme za veliký zázrak. Jsme 
vděčni Boží Prozřetelnosti, že se o nás stará a my tak můžeme přiná-
šet do tisíců domácností dobré zprávy Kristova Evangelia. Naší přítomnosti ve svých 
domovech se těší zejména staří, nemocní a opuštění, ale také ti, kteří se z různých důvo-
dů straní společenství církve. V práci nás povzbuzuje stálá přízeň našich diváků a přá-
tel, kteří nás průběžně podporují svými finančními dary nebo za nás přinášejí oběti 
duchovní. Jistě mezi ně patří i někteří z vás. Díky této podpoře může televize Noe kaž-
dým dnem vysílat a postupně také rozšiřovat programovou skladbu. Velice nás těší také 
přízeň pastýřů církve, kteří se o náš program živě zajímají, a jsou nám tak v naší prá-
ci povzbuzením i oporou. V rámci této spolupráce vyhlásil otec arcibiskup Jan v naší 
olomoucké arcidiecézi v neděli 15. května sbírku na podporu vysílání televize Noe. Její 
výnos použijeme na financování nákupu nového přenosového vozu, který je pro další 
rozvoj našeho vysílání nezbytně nutný. Přinese nám další možnosti zajímavých přenosů 
a také podstatně zvýší kvalitativní úroveň.
 Drazí přátelé, ať patříte mezi diváky televize Noe nebo ještě ne. Vnímám, s ohledem 
na dnešní dobu, naléhavou potřebu šířit radost z Kristova Vzkříšení všemi možnými 
způsoby. Jedním z nich je i vysílání televize Noe.
 Za jakoukoli podporu vám za všechny pracovníky a spolutvůrce televize Noe děkuje 
  o. Leoš Ryška, SDB, ředitel televize Noe
oHlASY
v  velkÉ PoděkovÁní posílají klienti zábřežské interny otcům Petru Šimarovi 
a Lvu Eliášovi za to, že mohli spolu s nimi slavit letošní Velikonoce mší svatou. 
 Pro všechny, kteří se mše zúčastnili, to byl hluboký duchovní zážitek a velká radost 
i dojetí byly vidět i na jejich tvářích. Děkujeme a přejeme, ať Vám Bůh žehná. 
  Marcela Killarová 

v neZiSkovkY nA kUŽelkÁCH. V sobotu 30. dubna 2011 proběhl turnaj nezis-
kových organizací farnosti Zábřeh. Své kuželkářské umění si ověřilo 28 hráčů z organi-
zací Charita Zábřeh, Mateřské a rodinné centrum Hnízdo, Orel jednota Zábřeh a Skauti 
středisko Skalička. Vítězný dort převzalo z rukou P. Františka Eliáše MRC Hnízdo, které 
zvítězilo s 650 body. Děkujeme všem za účast v turnaji.
                             Za Orel jednotu Zábřeh Daniela Johnová


