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Ročník XVIII., číslo 19

čtvrtá 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE  VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Já jsem dveře k ovcím.... 
Kdo vejde skrze mě, 
bude zachráněn; 
bude moci vcházet 
i vycházet 
a najde pastvu.... 
Já jsem přišel, 
aby měly život 
a aby ho měly v hojnosti.“
Já jsem dobrý pastýř. 
Dobrý pastýř 
položí svůj život za ovce

Jan 10, 8-11

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 23  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: Sk 2,14a.36-41                          2: 1 Petr 2,20b-25                                  Ev: Jan 10,1-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504      příště latinské č. 509 
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SvátkY A PAMátkY tÝdne
Pondělí  16. května  Svátek sv. Jana nepomuckého, kněze a mučedníka
Středa  18. května  Sv. Jana i., papeže a mučedníka
Pátek  20. května  Památka sv. klementa Marie Hofbauera, kněze

PAtroCiniUM kaple ve Vyšehoří oslavíme tuto neděli 15. května při mši svaté v 9.00 
hod. s P. Bohuslavem Směšným.  redakce

nedělní vÝlet Pro rodinY. RODINA V AKCI vás 
zve v neděli 15. května na výlet k poutní kapli Panny Marie 
v Rychnově. Společný odjezd z vlakového nádraží Zábřeh 
ve 13.01 hod. na zastávku Krasíkov a dále pěšky asi 2 km. 
Trasa je vhodná i pro kočárky. Ve 14.30 hod. bude v lesní 
kapli slavena nedělní mše svatá, po ní opékání špekáčků. 
Zdatní jedinci mohou cestovat také na kolech (v případě 
deště se akce odloží). Těšíme se na setkání.      

Za Rodinu v akci Sikorovi, 737 517 102

HAnA ClUB - odPolední klUB Pro ŽenY. Ve středu 18. května 
Vás srdečně zveme na setkání žen. Na programu je na úvod krátká spo-
lečná modlitba, poté vyzkoušíme vlastní trpělivost při SKLÁDÁNÍ ORI-
GAMI z papíru. Sejdeme se jako obvykle v kuchyňce Oázy (charita Zá-
břeh) v čase od 17 hod do 18.30 hod. Na setkání se těší Hana a Monika

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh Vás v pátek 20. května 
2011 v 18 hod. zve do Katolického domu na přednášku Dr. Ing. Ladislava He-
ryána SDB, Th.D. „JAk lAtinSkÝ PŘeklAd BiBle ovlivnil kŘeS-
ŤAnSkoU SPiritUAlitU“.

PoUŤ nA kŘeMeŠník. Zveme všechny členy a příznivce Ligy pár páru 
v neděli 29.5.2011 na pouť na Křemešník. Poděkujeme za 20 let činnosti 
Ligy v ČR. Více informací na www.lpp.cz.  Sittovi

PoUŤ nA Želiv A kŘeMeŠník. Orel jednota Zábřeh Vás zve ve 
středu 22. června 2011 na poutní zájezd na Želiv a na Křemešník. Du-
chovní doprovod otec děkan. Odjezd autobusu z Valové v 6.30 hod., cena 300 Kč. 
  Přihlášky u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512.

Májová pobožnost a mše svatá se koná v neděli 29. května 2011 ve 14.30 hod. v kapli sv. 
Martina na Olšanských horách.           Srdečně zvou farníci z Olšan

PoZvání nA PoUŤ do HorníCH StUdÉnek. 
V neděli 22. května Vás zveme na pouť ke svatému Linhartovi. Pout-
ní mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod. Po skončení mše 
svaté v 10.30 požehná generální vikář Mons. Josef Nuzík CESTU 
SVĚTLA. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
 P. Stanislav Suchánek 
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MAteŘSkÉ A rodinnÉ CentrUM HníZdo
PrAvidelnÝ tÝdenní ProGrAM
Pondělí:
*  Internetová kavárnička s volnou hernou pro děti 9.00–11.00 - možnost využití in-
ternetu pro vlastní potřebu a nezávazné posezení u kávy, děti tráví čas při hře, tanečcích 
a v relaxačním bazénku.
*  Klubovna Hnízda, ZŠ Boženy Němcové 17.00–18.00 – Modlitby matek 
Úterý:
Klubovna Hnízda 9.00–11.00 – Maminec (povídání, přednášky, besedy, ochutnávky, káva) 
Středa:
*  Klubovna Hnízda 9.00–11.00 – Tvořivá dílna s doprovodným programem pro děti 
(relaxace s možností vytváření různých předmětů a dekorací, doprovodný program pro 
děti odpovídající jejich věku – kreslení, malování, stříhání)
*  Malá tělocvična ZŠ Boženy Němcové 18.00–19.00 – Cvičení na balonech (se zkuše-
nou fyzioterapeutkou Ludmilou Jakešovou pro zdraví, relaxaci a krásu) 
čtvrtek:
Malá tělocvična ZŠ 9.00–11.00 – Barvínek (cvičeníčko pro nejmenší v doprovodu ro-
dičů)
Pátek:
Klubovna Hnízda 9.00–11.00 – Maminec (setkávání matek s úplně nejmenšími dětmi, 
součástí jsou modlitby za děti). Irena Švédová 603 891 571.  svedova.irena@seznam.cz

HOŠI DĚKUJEME! Netradiční „slavnost“ přátel Hnízda proběhla 9.5.2011 na Trans-
fuzní stanici v Šumperku. Tentokrát slavili prolitím své krve konec prolévání krve ve 
druhé světové válce. No, ať je důvod jakýkoli, je dobré krev darovat. Možná ji budeme 
i my sami jednou potřebovat, možná právě jejich nezištný dar někomu zachránil život. 
Přišlo opět sedm statečných a i tentokrát byli mezi nimi nováčci – A. Pátek, J. Holinka 
a N. Starodumov. 

konCertY v neděli 22. květnA,
které se v našich farnostech uskuteční v rámci celostátního setkání zástupců kru-
hů přátel hudby 
FArnoSt ZáBŘeH kostel sv. Bartoloměje ve 14.30 hod. svátostné 
požehnání s doprovodem varhaníka P. Čecha, koncert v 15 hod.
 Alena Čechová (housle) Petr Čech (varhany a klavír) 
FArnoSt dUBiCko kostel Povýšení Svatého Kříže 17.30 hod. 
 Alena Čechová (housle) Petr Čech (varhany a klavír) 
FArnoSt SvÉBoHov OÚ v 15 hod.
 Marcela Halmová (akordeon) a Jan Niederle (housle)
FArnoSt Zvole OÚ v 17.00 hod. 
 Marcela Halmová (akordeon) a Jan Niederle (housle)
FArnoSt leSniCe kostel sv. Jakuba Staršího v 15.00 hod. 
 Petr Strakoš (varhany), Jana Kurečková (zpěv), Tomáš Vzorek (housle)
FArnoSt loŠtiCe ZUŠ v 16.00 hod.
 Profesor Ivan Klánský a děti Lukáš, Daniel, Adam a Klára.



4

ÚStŘední Bod-novoZákonní ZvěSti, velikonoční tAJeMStví
 Tajemství vzkříšení Ježíše Krista je vrcholnou a základní 
pravdou naší víry v Krista a sloup, na kterém křesťanství sto-
jí. Tuto pravdu vyznávalo a prožívalo první křesťanské spo-
lečenství, a jako základní pravdu ji předává i tradice. Zakládá 
se na dokumentech Nového zákona a je hlásána jako pod-
statná část velikonočního tajemství spolu s křížem: „Kristus 
vstal z mrtvých, svou smrtí nad smrtí zvítězil, mrtvým dal 
život“. Tajemství Kristova vzkříšení je skutečná událost, spo-
jena s historicky zjištěnými úkazy, které dosvědčuje Nový 
zákon. Již kolem roku 56 může sv. Pavel psát křesťanům do 
Korinta: „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, 
že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; 
byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, po-
tom Dvanácti“ (l Kor 15,3-4). Apoštol zde mluví o živé tradi-
ci zmrtvýchvstání, o níž se dozvěděl po svém obrácení před 
Damaškem. A tento apoštol ještě důrazněji mluvil o důsledcích vzkříšení Krista: „A jestliže 
Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i naše víra a my jsme odhaleni 
jako lživí svědkové o Bohu“. Ale hned dodává: „Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, 
co zesnuli“ (1 Kor 15,14-15).
na jakých ZáklAdeCH spočívá naše víra v kristovo zmrtvýchvstání?
1.  Kristus sám předpověděl nejen svou smrt, ale i své zmrtvýchvstání: „Syn člověka bude vy-
dán pohanům, a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí, a třetího 
dne vstane“ (Lk 18,32-33). A jindy Židům ukázal na sebe a pravil: „Zbořte tento chrám a já jej 
třetího dne vystavím“.
2.  Kristus se po svém vzkříšení zjevil všem apoštolům, učedníkům, ženám, a dalším svým 
věrným. Sv. Pavel to rozebírá v 1. listu Korinťanům (15,3-8) a mluví i o zjevení Krista více než 
pěti stům bratří najednou. Vzkříšením bylo jeho tělo oslaveno, všechny rány na těle byly za-
hojeny, ale na svém oslaveném těle si ponechal pět ran umučení - na rukou, nohou a v boku. 
(Dodnes zasazuje o Velikonocích kněz do paškálu pět kadidlových zrn jako symbol pěti ran 
Kristových). Navíc, aby nebyli apoštolové a další jeho vyznavači na pochybách, že není žádný 
záhrobní duch, nějaký fantom, ale holá skutečnost, žádal pokrm a jedl s apoštoly, dokonce jim 
připravil u jezera k snídani pečené ryby. 
3.  Apoštolové nebyli lehkovážnými lidmi, kteří by snadno uvěřili nějaké lidské báchorce, 
zvláště takové, o které v životě nikdo neslyšel, jak je tomu u vzkříšení zabitého, mrtvého člo-
věka, se srdcem kopím probodnutým. Můžeme to vidět i na příkladu apoštola Tomáše zva-
ného Nevěřící. Nestačilo mu, když deset jeho spolubratrů jasně řeklo: „Viděli jsme Pána“. On 
říká: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst 
a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím“ (J 20,25). A když po osmi dnech Pán Tomáše vy-
zval, aby se ho dotkl, pokorně vyznává: „Můj Pán a můj Bůh“. Ježíš skrze něho oslovuje i nás: 
„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili“ (J 20,28-29). Sv. Augustin k tomu 
dodává: „Nevěra Tomášova přispěla k naší víře v Krista zmrtvýchvstalého více než víra jede-
nácti apoštolů“. 
4.  Zatímco věrní Kristovi pochybovali o Ježíšově vzkříšení, nepřátelé si dobře pamatova-
li, co Ježíš o svém zmrvýchvstání říkal, a proto zapečetili hrob a postavili k němu vojenskou 
stráž. A když se doslechli o vzkříšení Ježíše, podplatili stráže, aby říkali: „Když jsme spali, přišli 
jeho učedníci a jeho tělo odnesli.“ (Srov. Mt 28,12-13). Už sv. Augustin se nad tím pozastavuje: 
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„Ejhle, spící vojáci vědí přesně, že učedníci Kristovo mrtvé tělo v noci unesli“. A evangelista 
dodává, že tento lživý výklad je rozšířen mezi Židy až dodnes (Srov. J 28,15).
 Je samozřejmé, že kdo nechce věřit, vykládá zmrtvýchvstání Ježíše tak, že Kristus zemřel 
jen zdánlivě. Prázdný hrob není sice přímým důkazem zmrtvýchvstání Krista, ale pro všech-
ny byl prvním a podstatným znamením. Úředně, samým Pilátem byla potvrzena Kristova 
smrt tím, že římský setník kopím probodl Kristovo srdce. Očitý svědek, sv. Jan to dotvrzuje 
slovy: „...a ihned vyšla krev a voda“ (J 19,34). (Rozklad krve je známkou tělesné smrti ukři-
žovaného člověka). Navíc, kdyby Ježíš nebyl mrtvý a do hrobu byl položen živý či v komatu, 
v hrobě by se musel zalknout a zemřít následkem vonných mastí, kterými bylo pomazáno 
jeho tělo a napuštěna plátna, do nichž byl zabalen. „Přišel také Nikodém...a přinesl asi sto li-
ber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných 
pláten“ (J 19,39-41).
 Ovšem největším důkazem pravdivosti o Ježíšově vzkříšení, je živá víra milionů křesťanů, 
víra, která trvá dva tisíce roků, pro kterou tito lidé byli ochotni vzdát se své cti, majetku, svo-
body, ano i vlastního života. Kdo by takto věřil mrtvému, který totálně prohrál všechny své 
sliby a naděje věrných? Vždyť zemřít musí každý, ale kdo dokáže vstát živý z hrobu?
 Po první světové válce bylo ve Francii hnutí pro založení národní francouzské církve. 
Zakladatel šel za ministerským předsedou, aby mu dal své doporučení a podpořil jeho úmy-
sl. Ten mu však řekl: „Víte, co musíte udělat, aby vám uvěřili, že máte pravdu? Dejte se zabít 
a potom vstaňte z mrtvých“. To první by onen snaživec udělat mohl, ne však to druhé. A tak 
jeho snaha skončila.
 Pisatelé evangelií a listů byli stále ještě pod dohledem očitých svědků života, smrti a vzkří-
šení Ježíše. Každá nepravda by znamenala zhroucení celého jejich díla a jejich životní prohru. 
Pane Ježíši, chceme s tebou žít i zemřít, ale také slavně vstát z mrtvých. Provázej nás svou mi-
lostí na přímluvu své Matky Bolestné, Panny Marie.   P. Antonín Pospíšil

37. HedvikA JAko MAnŽelkA A MAtkA. Hedvika své manželství přijala jako své po-
volání a své hlavní poslání. Během manželství se jí narodilo celkem sedm dětí, ale dospělosti 
se dožily jen tři. Přestože měla možnost využít služeb chůvy, nejvíce se svým dětem věnovala 
sama. Věděla, že být dobrou matkou je zvláštní úkol, který jí svěřil Bůh. Hedvika nakonec pře-

žila všechny své děti, s výjimkou dcery Gertrudy. Nikdy však Bohu 
tuto zkoušku nevyčítala, nezatrpkla, nezlobila se pro nespravedlivý 
úděl. Trpělivě všemi bolestmi matky procházela a přijímala je po vzo-
ru Panny Marie Bolestné.
I když manželství Hedviky a Jindřicha bylo politicky sjednané, bylo 
požehnané, Hedvika ctila svého muže a vždy při něm stála. Nebyli to 
jeho rádcové, vojsko, poddaní či šlechtici, ale věrná manželka Hedvi-
ka, kdo mu byl největší oporou. Hovořili spolu o vladařských i poli-
tických záležitostech. Byla to především Hedvičina zásluha, že první 
část své dlouhé vlády strávil Jindřich v míru a zabýval se zakládáním 
kostelů, klášterů a osídlením země.
Hedvika se mohla věnovat přepychovému životu; návštěvám, péči o svou 
krásu nebo zábavě. Ona se však rozhodla věnovat svůj čas rodině. Vědě-
la, že rodina je pro každého velký, nezasloužený dar. I my bychom měli 
Pánu Bohu často děkovat za své rodiče, sourozence, babičky a dědečky... 
Udělejme radost nějakou drobností svým nejbližším v rodině: třeba tím, 
že krásně prostřeme - stůl, namalujeme obrázek, umyjeme po nedělním 
obědě nádobí... A nezapomeňme svým blízkým říct, že je máme rádi.
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 8. května: Červená Voda 2.269; Mlýnický Dvůr 251; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 252; Písařov 643; Jakubovice 669 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

v V neděli 15. května bude v Červené Vodě v 15.30 hod. adorace za uzdravení.
v MOŽNOST PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH BUDE PŘI TĚCHTO  
MŠÍCH SVATÝCH: 
 Moravský karlov: neděle 15. května v 17.00; Mlýnický dvůr: sobota 21. května 
v 16.30; Jakubovice: neděle 22. května v 7.15; červená voda: neděle 22. května v 9.00; Pí-
sařov:  neděle 22. května 10.45, Janoušov: neděle 29. května 16.00 hod.
v ZASVĚCENÍ FARNOSTÍ A RODIN NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE  
PROBĚHNE V RÁMCI MÁJOVÝCH POBOŽNOSTÍ, A TO: Jakubovice: pátek 20.  květ-
na v 16.00 (tento termín se po domluvě možná bude posouvat); domov důchodců sv. 
Zdislavy: sobota 21. května ve 14.30; Mlýnický dvůr: sobota 21. května v 17.15; červená 
voda: neděle 29. května v 18.30; Písařov: pondělí 23. května v 16.40 hod.
v Pastorační rada farnosti červená voda se sejde v pátek 20. května v 19.15 na faře.
v Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v Písařově na faře v pondělí 
23. května v 17.00 hod.
v Zveme všechny farníky na setkání po pouti do Medžugorje, a to v Červené Vodě 
v neděli 22. května v 15.30 hod. na faře a v Písařově v pondělí 23. května v 17.00 na faře. 
  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 8. květa: Mohelnice 4.924; Úsov 2.271; Studená Loučka 463 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara
v V úterý 24. května ve 14 hod. se na faře v Mohelnice koná pravidelné setkání seniorů.  
  Zvou pořadatelky V. Vykydalová a V. Šléšková

MAlÉ oHlÉdnUtí ZA doBoU PŘedvelikonoč-
ní Z ÚSovA. Ve věži kostela sv. Jiljí v Úsově byl pod ná-
nosem holubího trusu nalezen artefakt starého hrkače. Ná-
lezce překvapilo datum jeho vzniku - 1746. Proto jsme jeho 
zbytky pečlivě sesbírali, očistili a dle toho co zůstalo použi-
telné, nechali zhotovit nové dílce tak, aby na letošní Zelený 
čtvrtek jeho řachtavý zvuk doprovodil úsovské klapače při 
jejich poslání. Největší podíl na tomto počinu a na všem, co 
se kolem našeho kostela děje má pan Jožka Ryšavý, kterému 
tímto děkujeme a protože v těchto dnech oslavil šedesátiny, 
tak mu zároveň za celou farnost vyprošujeme hojnost Boží-
ho požehnání.                              Za farníky Leoš Eckelhart

postřelmovsko     postřelmovsko

MáJovÉ PoBoŽnoSti v PoStŘelMově jsou v neděli v 16.30 v kapli sv. Proko-
pa na chromečské ulici a ve všední dny ve farním kostele v 18.30 hodin. Začíná se vždy 
modlitbou růžence.  Všichni jsou srdečně zváni.
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lošticko     lošticko     lošticko
PoStŘeH Z itálie. „Italové mě dovedou vždy překvapit,” vzpomíná muž z Německa, kte-
rý zde žije delší čas. Majitel hostince - Ital se mě zeptal, co si myslím o německém papeži. 
Dali jsme se do řeči a vida; tento muž o papeži hodně přemýšlel a řekl: „Myslím, že Benedikt 
XVI. má rád lidi, jako dobrý pastýř.” Má o něm skutečně vysoké mínění, stejně jako mnozí 
další Římané, kteří nikdy nepřečetli žádnou papežskou encykliku, ale zato v pizzerii disku-
tují o papežových projevech. Všímám si, jak nenuceně hovoří Italové o náboženství a círk-
vi. Na návštěvnosti kostelů to není vidět a v otázkách víry často smýšlejí velkoryseji, než by 
bylo papežovi vhod. Avšak většina z nich má v srdci hlubokou víru. Doufají v Boží milosr-
denství, v Boha, kterému se svěřují na křižovatkách svého života, při křtu, svatbě a pohřbu. 
Jejich vztah ke kněžskému stavu je zpravidla velmi srdečný. Bohužel v mé zemi (Německu) je 
tomu jinak. Zmínka o křesťanské víře ihned vyvolá skepsi a nedůvěru. A papež? Nenaplňu-
je očekávání. Víra? Všechno je podvod. Církev? Vězení pro ubohé duše. Ztrpčuje lidem život. 
V mé zemi se přímo prahne po dokazování chyb a po odhalování zbožnosti, jakožto sebekla-
mu. A na to důležité, na křesťanské poselství se zapomíná. Zapomíná se na radostnou zvěst 
o Bohu, který se o lidi stará a chce je svou láskou spasit. Možná jsou Italové díky své víře přece 
jen šťastnější, protože jim v životě zbývá ještě mnoho pěkného. Chtějí slavit, užívat si sluníč-
ka a taky dobrého jídla. Zároveň neodmítají lidské hodnoty víry a mají útočiště u Boha. Přeji 
všem návštěvníkům Itálie, aby si od obyvatelů této země uměli kousek tohoto samozřejmého 
křesťanského postoje přivézt!

MáJovÝ konCert. Srdečně Vás zveme v neděli 15. května v 15 hod. do chrámu sv. Jiří 
v Moravičanech na koncert duchovní hudby. Hrát a zpívat nám bude: Mgr. Marie Nečasová, 
housle, varhany, Zuzana Kašparová, kytara, Adélka Hejlová, flétna, horna, Jaromíra Hejlová, 
zpěv, varhany. Těší se na Vás účinkující a pořadatelé. Určitě přijďte!

FArní odPoledne nA Sirkárně. Pastorační rada ŘKF Loštice Vás zve na tradiční po-
sezení Na Sirkárně (ul. Jevíčská). Sejdeme se v sobotu 21. května 2011 v 15.30 hod. k příjem-
nému prožití májového odpoledne. Občerstvení účastníků zajistí “raubířská”, točené pivečko, 
nealko, kafíčko a sladké dobroty místních hospodyněk. Taky oslavíme kulatiny hospodáře 
Sirkárny, pana Lumíra. K dobré náladě se bude hrát a zpívat... Přijďte, bude s Vámi dobře, jako 
vždycky!  P. Pavel Kavec, CM 

štítecko       štítecko       štítecko
Sbírky z neděle 8. května: Štíty 2.150; Cotkytle 580; Horní Studénky 1.000Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
v Tuto neděli 15. května oslavíme v Cotkytli poutní mší svatou v 11 hod. sv. Jana Nepomuc-
kého. Všechny Vás rádi uvítáme.  P. Stanislav Suchánek 

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 8. května: Lubník 530, Tatenice 570, Hoštejn 1.350, Kosov 700 Kč.
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
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.)
v ZMĚNA MŠE SVATÉ: na Koruně nebude tradiční mše svatá v sobotu 21. května, ale v ne-
děli 22. května ve 12.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl
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SBírkY Z neděle 8. květnA: Zábřeh 10.350; Jedlí 1.700; Svébohov 1.300; Klášterec 
1.850; Zvole 3.480; Hynčina 530 Kč. DARY ZÁBŘEH: na Haiti 500; na farnost 1.000 Kč. 
Na kostel sv. Barbory 10.000 Kč, na TV Noe 6.000 Kč a na Proglas 5.000 Kč.
 Všem dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
tUto neděli 15. 5. BUde ve vŠeCH FArnoSteCH SBírkA nA tv noe.

kAtoliCkÝ dŮM
v Pojeďte s námi na Svatý Hostýn. Zveme Vás na tradiční jarní pouť na 
nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou připravujeme na 
Svátek Navštívení Panny Marie, tj. na úterý 31. května. Na zpá-
teční cestě, v návaznosti na nedávno skončenou výsta-
vu o sakrálních památkách, navštívíme nově vybu-
dovanou kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech 
a kapli sv. Floriána v Mladči. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, 
tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, mob. 
737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 220 Kč splatná v autobuse.

v PUtování S MetoděJeM. Spolek Metoděj připravuje, tak jako v minulých le-
tech, na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízké-
ho i vzdálenějšího okolí. Děti, ale třeba i jejich rodiče, či prarodiče 
tak budou například moci poznat krásy Českého ráje, či Beskyd, na-
vštívit hrad Bezděz, či zámek Opočno. Veliký zájem lze očekávat o 
výlet lodí po Vltavě, plavbu po Baťově kanále, nebo o exkurzi na pře-
čerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Bližší informace budou i pro-
střednictvím našich novin zveřejněny v měsíci červnu, nebo je zá-
jemci mohou získat na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.  

  Na setkání s Vámi při akcích v Katolickém domě se těší Josef Klimek

PoZvání Pro MiniStrAntY. Srdečně zveme ministranty ke mši svaté v den kněž-
ského svěcení, tj. v sobotu 25.6.2011 v 9.30 hod., kdy v závěru bohoslužby otec ar-
cibiskup požehná prapor ministrantů olomoucké arcidiecéze. Po mši svaté bude pro 
ministranty prohlídka katedrály. Zveme všechny ministranty také na velkou slavnost – 
Národní pouť na Velehradě v úterý 5.7. 2011 v 10.30 hod. (ACO 4/2011)

k rokU kŘtU - Ježíšův životní program. Člověk byl stvořen k 
Božímu obrazu a s tím souvisejí dary, které ho charakterizují: ro-
zum, svoboda, postavení ve stvořeném světě, důstojnost a svatost. 
Jedná se o dary, svěřené člověku, aby s nimi nakládal ke slávě Boží a k vlastnímu posvě-
cení. Každý tento dar lze zneužít podobně, jako to učinili Adam a Eva, kteří zatoužili po 
pokrmu „dobrém k jídlu a lákavému pro oči“ (Gn 3,6) a pojedli jej i přes zákaz Hospo-
dina. Avšak těm, kteří byli křtem připojeni k Ježíši, dává Ježíš jiný příklad „Mým pokr-
mem je konat vůli toho, který mě poslal, abych dokonal jeho dílo.“ (J 3,34)        
  Z kalendáře královéhradecké diecéze
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