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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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Jásejte bohu, 
všechny země, 
opěvujte slávu 
jeho jména, 
vzdejte mu 
velkolepou 
chválu.

Vstupní antifona

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 4  Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 
1: Sk 3,13-15.17-19                                  2: 1 Jan 2,1-5a                                      Ev: Lk 24,35-48
Ordinárium: Ebenovo č. 504                 příště latinské č. 509
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí      23. dubna    Svátek sv. vojtěcha, biskupa a mučedníka

Svatý Vojtěch (okolo 957–997), v zahraničí známý spíše pod biř-
movacím jménem Adalbert, byl druhý pražský biskup. Pocházel 
z rodu Slavníkovců.
Zasloužil se o rozvoj domácího latinského písemnictví, zároveň 
však respektoval staroslověnskou kulturní tradici. Je mimo jiné po-
kládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, 
např. známé písně „Hospodine, pomiluj ny“. Jeho působení bylo 
komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné projevova-
la i rostoucími spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Dvakrát pro 
spory s knížetem opustil zemi, druhý odchod, ke kterému došlo 
krátce před vyvražděním Slavníkovců, mu zachránil život a uká-
zal se být definitivním. Zemřel mučednickou smrtí, když působil 
jako misionář mezi pohanskými Prusy.

Středa     25. dubna      Svátek sv. Marka, evangelisty 

MAnŽelSTví: doBRo-dRUŽnÁ CeSTA k BoHU ii.
 Srdečně zveme manželské páry k účasti na novém cyklu večerů zaměře-
ných na prohlubování (nejen)duchovní roviny vztahu mezi manžely. Vede: P. 
lev eliáš OFMCap.,Termíny (pondělí) 23. dubna: Muž – kalendář – veliko-
noce, 30. dubna: Svatý Josef – muž, který poslouchá, 14. května: Panna Ma-
ria – žena, která poslechnout chce, 21. května: víkend akcí – neděle chrá-
mem, 28. května: Slavnostní mše svatá.
 Večery budou na Oáze Charity Zábřeh od 19.30 do 21.30, příspěvek na nájem a občer-
stvení: 300,- za pár/za celý cyklus. Informace a přihlášky:

rodinazabreh@gmail.com, nebo na tel. 737 517 102, M. Sikorová

PoZoR! oPRAvA TeRMínU.
 Srdečně vás zveme na letní pobyt rodin ze Zábřežska a okolí.
 Termín: 12.- 18. srpna 2012 ! Cena: dospělý a dítě nad 15 let 1 200 
Kč, dítě 4 – 15 let 690 Kč, dítě do 3 let zdarma. Ubytování: chalupa Stará 
Voda v Jeseníkách (na bruntálsku). Program bude částečně individuální, 
částečně společný, prokládaný hrami, soutěžemi, výpravami za poznáním, 
tvořením, povídáním u ohně a vším, co společně připravíme. V nabídce bude i workshop 
komunikačních dovedností (zábavnou formou) či nabídka krátké přednášky s diskusí na 
téma výchovy dětí. Program je spolufinancován MPSV.
 Těší se na vás Ondřej a Monika Sikorovi, CPR Rodina v akci.

Přihlášky a informace: rodinazabreh@gmail.com, tel.: 737 517 102; Monika Sikorová;

víkend PRo TÁTY S děTMi – expedice Annaberg iv – Po stopách krále davida
 „Rodina v akci“ zve táty s dětmi ve věku 5-12 let na dobrodružný víkend, který pro-
běhne opět v kouzelném prostředí Anenského vrchu poblíž Andělské Hory, ve dnech 4. - 6. 
května. Cílem víkendu je vytvořit čas – pro společné zážitky s dětmi, pro chlapské spole-
čenství, pro modlitbu, pro sdílení. Hlásit se můžete na mailu „osikora@seznam.cz“ nebo na 
tel. 737 517 341.    Za „Rodinu v akci“ Ondřej Sikora, www.rodinazabreh.webnode.cz
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SPolek MeToděJ.
v Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných 
stanov na dnešní odpoledne, tj. na neděli 22. dubna 2012 
výroční členskou schůzi Spolku Metoděj Zábřeh. Začátek ve 14.00 hodin v Katolickém 
domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2011, plán činnosti na rok 2012 a 
jiné. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všech-
ny své příznivce a dobrodince.
v PRvoMÁJovÝ konCeRT v kAToliCkÉM doMě. 
LÁSKA a MÚZY - Debussyho Dívka s vlasy jako len, Cacciniho Caro mio ben a mnohé 
další skladby zazní v úterý 1. května v Katolickém domě při „Prvomájovém koncertu ko-
morní hudby“. Interpretace se ujme sopranistka Jana Šelle a harfenistka Anastázie Tomeč-
ková. Začátek koncertu v 18. hodin, vstupné 50 Kč.

děkAnÁTní PoUŤ nA SvATÝ HoSTÝn v SoBoTU 28. dUBnA.
 Při této pouti budeme prosit Pána na přímluvu jeho matky Panny 
Marie za obnovu našich rodin a také budeme vyprošovat Církvi nová 
kněžská a řeholní povolání.
Společný program děkanátu Zábřeh a Šumperk začíná v 15 hod. „Ces-
tou světla“, která je velikonoční obdobou 14 zastavení svatopostní 
„Křížové cesty“. Ti, kteří mají problémy s chůzí, se ve stejnou dobu se-
jdou v bazilice k modlitbě Růžence. 
 V 16 hod. začíná adorace. 
 Od 16 do 16.45 hod. bude program katechetů s dětmi – viz vzkaz 
katechetů. 
 V 17 hod. začíná slavnostní mše svatá. 
   využijte během pouti příležitost ke svátosti smíření. 
vZkAZ od kATeCHeTŮ. 
 Protože v tomto roce uplyne 100 let od Papežské korunovace sochy P. Marie Svatohos-
týnské vyhlásil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký tento rok rokem P. Marie Svato-
hostýnské. Spolu s dětmi a rodinami chystáme Panně Marii květinový dárek. Šablony kytek 
jsou k dispozici v kostele nebo u katechetů. Kytičku si můžete pěkně vyzdobit a přímo na 
ni napsat své prosby a poděkování Panně Marii. Na pouti je poneseme společně s obětními 
dary. 
 Od 16 do 16.45 hodin bude připraven pro děti krátký program. Prosíme, pokud bude-
te mít o program pro své děti zájem, nahlaste se co nejdřív na telefonu: 731 621 288 – Jana 
Kratochvílová. Děkujeme.    Vaši katecheté

ZMěnA odJeZdU!  OREL JEDNOTA ZÁbřEH vás na děkanátní pouť v sobotu 28. dub-
na 2012 dopraví autobusem. Odjezd z Valové v 10 hod., cena 250 Kč. 
   Hlaste se u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512 nebo mob. 732 805 427

v v v

OREL JEDNOTA ZÁbřEH pořádá v sobotu 5. května od 9 hod. v Katolickém domě v Zá-
březe TURnAJ ve STolníM TeniSe. Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Startovací po-
platek 50 Kč. Přihlášky do 3.5., 12 hod. na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo odevzdat 
na recepci Charity Zábřeh. 
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UčíCí Se CíRkev - vÝCHovA SvědoMí 
S odkazem l. čt. Sk 3,13- 15 KKC 1783 - 1789
 Svědomí je velkým božím darem člověku. Mravní 
SVěDOMÍ, přítomné v nitru člověka, je úsudek ro-
zumu, který člověku ve vhodnou chvíli ukládá, aby 
konal dobro a vyhýbal se zlu. Jeho prostřednictvím 
člověk poznává mravní hodnotu konkrétního skut-
ku, který se chystá vykonat nebo který už vykonal, a 
umožňuje mu nést za něj odpovědnost. Naslouchá-li 
moudrý člověk mravnímu svědomí, může slyšet hlas 
boha, který k němu mluví.
 Svědomí musí být VYCHOVÁVÁNO a mravní soud 
osvěcován. Dobře vychované svědomí je správné a prav-
divé. Vytváří své úsudky podle rozumu, ve shodě s pra-
vým dobrem, které chce moudrost Stvořitele. Výchova 
svědomí je nezbytná pro lidské bytosti vystavené zápor-
ným vlivům a pokoušené k tomu, aby dávaly přednost vlastnímu úsudku a odmítaly spolehli-
vé učení církve. Výchova svědomí je celoživotní úkol. Už od prvních let vede dítě k poznání a 
praktickému uplatňování vnitřního zákona, jak jej poznává mravní svědomí. Moudrá výchova 
učí ctnostem; chrání před strachem nebo z něho léčí, léčí také ze sobectví a z pýchy, z hořkých 
pocitů viny a z hnutí ze samolibosti, která pocházejí z lidských slabostí a chyb. Výchova svědomí 
zaručuje svobodu a plodí pokoj v srdci.
„Cítíme-li zodpovědnost, zahanbení či zděšení při prohřešku proti hlasu svědomí, pak to záro-
veň znamená, že je tu někdo, komu se zodpovídáme, před kým se stydíme, jehož nároků na nás 
se děsíme.“ (J. H. Newman).
 Při výchově svědomí je světlem pro naši cestu boží slovo; je třeba, abychom si ho přisvojili 
ve víře a v modlitbě a uvedli ho do praxe. Je také nutné zpytovat své svědomí s pohledem na kříž 
Páně. Jsou nám oporou dary Ducha svatého, pomáhají nám svědectví a rady druhých a vede nás 
učení církve. Ale první formací svědomí je sebekritičnost, naše uvažování nad našimi činy.
 Je-li svědomí postaveno před mravní volbu, může dát jak správný úsudek ve shodě s rozu-
mem a s božím zákonem, tak i naopak mylný úsudek, kterým se od nich vzdálí. Člověk totiž ně-
kdy musí čelit situacím, v nichž mravní úsudek není tak jistý a rozhodnutí je obtížné. Musí však 
vždy hledat to, co je spravedlivé a dobré a rozeznávat boží vůli vyjádřenou božím zákonem. Pro-
ti bohu se tedy neproviňuje někdo, kdo jedná špatně při dobrém svědomí. Pokud člověk důklad-
ně zkoumal sebe samého a dospěl k jistému úsudku, je povinen za jakýchkoliv okolností jednat 
podle svého svědomí, a to i s tím rizikem, že udělá něco špatně. Člověku nelze přičítat zlo spá-
chané z nezaviněné nevědomosti, i když zůstává objektivně zlem. Je tedy nutné snažit se o očistu 
mravního svědomí od jeho omylů. Ale vzhledem k tomu, že člověk musí poslechnout hlas svého 
svědomí, je povinný své svědomí neustále formovat. Je třeba si připomínat, že lidé, údajně podle 
svého nejlepšího svědomí, dokázali vraždit, mučit a podvádět. Kdo se nesnaží svědomí správně 
vychovávat a vytvářet, pak jeho špatné činy se mu přičítají za vinu a nemají omluvu. 
 Páchat násilí na svědomí člověka znamená těžce ho zraňovat a zasazovat citelnou ránu jeho 
důstojnosti. V určitém smyslu to může být horší než zabít ho. Když takovým způsobem hřešíte 
proti bratrům a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu (l Kor. 8,12)
 „Je tedy dobré.......nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.“ (řím 14,21).
 V dnešní době jsou tyto záležitosti velmi vážné (např. v nemocnici lékaři a sestry při rozho-
dování o potratu...a mnoho jiných). 
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Jsou však některá PRAVIDLA, která platí v každém případě: Nikdy 
není dovoleno konat zlo, aby z něj vzešlo dobro. Zlaté pravidlo říká: 
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim.“ Láska 
je vždycky cestou respektování bližního a jeho svědomí. 
Vzorem a příkladem jednání podle svého nejlepšího svědomí a to i za 
cenu největší oběti, oběti života, nám může být osobnost svatého To-
máše Mora (1529 – 1538) - lorda, kancléře anglického krále Jindřicha 
VIII. Ten jako katolík odmítl přisahat věrnost králi jako hlavě nově 
zřízené anglikánské církve, proto byl obviněn z velezrady a popraven. 
Přátelé Tomáše přemlouvali, aby také on uznal krále za hlavu církve 

a jeho pravoplatné manželství prohlásil za neplatné. „Tomáši, projdi si jména těch, kteří už tak 
učinili. Všechny ty lidí znáš. Nemůžeš udělat, co jsem udělal já a druzí a jít s námi z kamarád-
ství?“ A Tomáš praví: „Až budeme stát před božím soudem a tebe pošlou do ráje, protože jsi 
jednal podle svého svědomí, zatímco já budu zatracen, protože jsem podle svého nejlepšího svě-
domí nejednal, půjdeš se mnou do zavržení z kamarádství?“ 
Hle, osobnost, charakter, který jedná podle svého přesvědčení, podle svého svědomí, sám proti 
všem. Projdi si ta jména! Nejednáme proti svému lepšímu svědomí, nejdeme se stádem, jen aby-
chom se zachránili a své postavení uhájili? I ty nás následuj, abys pro nás nebyl výčitkou! 
 Ve Skutcích apoštolských (23,1) Pavel říká: „bratři, až do dneška žiji se zcela dobrým svědo-
mím před bohem.“ Kéž i my toto můžeme říci a jít cestou pozemského života v pokoji a k životu 
věčnému s jistotou.    P. Antonín Pospíšil 

PoUŤ MlÁdeŽe do HoŠTeJnA ZA MARií GoReTTi 23. 6. 2012. 
„K nejuctívanějším světicím dnešní doby 
patří Marie Goretti.“ 
 V průběhu minulých let jsem se v literatuře (především 
zahraničních autorů) již několikrát setkal s touto větou a 
vždy v mé mysli vyvolala otazník a překvapení. Obraz sv. Ma-
rie Goretti (Marietky, jak byla také nazývána) visí v kostele 
sv. Anny v Hoštejně víc roků než kolik jsem „na světě“, a pře-
sto jsem si nikdy nevšiml nějakého zájmu o něj, a tedy ani zá-
jmu o světici, která je na něm vyobrazena. 
 Změna nastala až v jubilejním roce 2000, kdy byla naše far-
nost poctěna pořádáním arcidiecézní pouti ke sv. Anně. Tehdy 
nám hlavní celebrant biskup J. Hrdlička oznámil, že pro nás má 
ostatky Marietky, které mu s přáním, aby byly uloženy v oltáři na-
šeho kostela, věnoval P. Zdeněk Pirunčík, který v Hoštejně v minulosti působil a nechal zmiňo-
vaný obraz namalovat. A právě věnovaný medailonek s kouskem kosti světice nastartoval veliké 
a požehnané dílo opravy našeho kostela. 
 Zdá se však, že dílo ještě není naplněno. Vše je stále v pohybu a cíl je nám zatím nezná-
mý. Přesto je tu další mezník, a tím je pouť mládeže ke sv. Marii Goretti do Hoštejna, která se 
uskuteční 23. 6. 2012 a je připravována animátory našeho děkanátu. Význam této poutě je vel-
ký a v tuto chvíli ho zřejmě nejsme schopni zcela docenit. 
 V dalších číslech FI se vám pokusím zprostředkovat „myšlenku“ poutě mladých a také vás 
seznámím s životem světice, jejíž svatořečení je od počátku kritizováno různými nekatolickými 
skupinami liberální, socialistické a feministické orientace. 

                   S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 



6

červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 15. 4. 1012: Červená Voda 728; Mlýnický Dvůr 240; Jakubovice 490; Červená 
Voda domov důchodců 283 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 15. dubna: Mohelnice 3.464; Úsov 903; Studená Loučka 850 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Petr Šimara

PRAvidelnÉ SeTkÁní SenioRŮ se koná na faře v úterý 24. dubna ve 14 hod.  
      V. Vykydalová a V. Šléšková
Z farní kroniky - 1424 Husité v Mohelnici 
 Tvrdě zasáhly do osudů Mohelnice husitské války. biskupské město 
bylo věrné svému pánu, olomouckému biskupovi Janu XII- Želez-
nému (1416-1430), jenž byl zapřisáhlý odpůrce husitů.Jeho 
zásluhou se nepodařilo husitům na Moravě pro podo-
bojí získat převahu, jakou měli v Čechách. V létě 1424 
vpadl na Moravu rakouský vévoda Albrecht , který po-
plenil statky moravských stoupenců husitského hnutí na 
Moravě, a to i zábřežské panství paní Perchty ze Šternberka .
 Zřejmě to byly důvody, proč vracející se husitská vojska ze 
svého tažení proti Kroměříži, v němž byla poražena u Nedakonic 
biskupem Janem a zmíněným Albrechtem, přitáhla v sobotu, 28. října r. 1424 k Mohelni-
ci a náhlým přepadem slezla slabé hradební zdi, město dobyla a těžce vyplenila. Událost 
je v PK popsána: „Obyvatelé Mohelnice však zůstali věrni, svému světskému tak i du-
chovnímu pastýři. byli si jisti, že je neočekává nic dobrého. Proto se rozhodli na útok se 
připravit a svoje město, které v roku 1322 se svolením krále Jana Lucemburského opevni-
li kamennými hradbami, statečně až do posledního dechu bránit.Nejprudší boje se ode-
hrály v Horní -dnes Třebovské ulici. Čím větší byl odpor mohelnických, tím zuřivější byl 
boj, ve kterém nebylo nikoho šetřeno.Všichni muži, kteří se postavili na odpor byli bez 
misloti porubáni. Poslední hlouček byl pak pobit v kostele, kam se obránci stáhli. Celkem 
zahynulo na 700 lidí, město lehlo popelem a hradební zdi byly pobořeny. Kosti 700 pad-
lých obránců, byly roku1461 společně uloženy do hrobky k tomu účelu postavené. Nedá 
se vysvětlit, jak je možné, že při rozšiřování a prohlubování této hrobky, které si vynutila 
přestavba kaple sv. Anny v roce 1721, mělo být napočítáno 7000 lebek. I biskup Protás,ve 
své listině z roku 1460, však píše jen o 700 lebkách. I pisateli těchto řádků v pamětní kni-
ze mohelnické fary, se zdá číslo 7000 poněkud přehnané".     Bartoš H.

postřelmovsko      postřelmovsko

v V pondělí 23. dubna bude v Postřelmově bohoslužba a mše svatá ke cti Ducha Svatého, 
začátek modlitbou růžence v 17.30 hodin.
v Ve středu 25. dubna bude v Postřelmově na faře biblická hodina od 19.30 hodin. 
v V úterý 8. května na svátek Panny Marie Prostřednice, všech milostí (je státní svátek) 
pojedeme na pouť do Křtin a potom na Macochu. Přihlásit se můžete na faře v Postřelmo-
vě telefon 583 437 113.



7

lošticko     lošticko     lošticko
velikonoCe A JeJiCH odkAZ. Pohled na hrob nás obvyk-
le vede k pochmurným myšlenkám o zániku. Díky bohu, že těm, 
kdo věří, je hrob dveřmi, skrz které vcházíme do nové skutečnosti. 
Síla lásky, která vychází z Ježíšova oslaveného hrobu, otevřela lidem 
všech dob nové životní perspektivy. Sv. Jan Zlatoústý komentuje ve-
likonoční události takto: „Kříž udělal z rybářů a neučených lidí fi-
lozofy. Mnozí se pokoušeli vymazat jméno Ukřižovaného z dějin, 
on však žije dál a roste, zatímco oni zemřeli a upadli v zapomnění. 
Kdyby nebyli apoštolové viděli Zmrtvýchvstalého a nedostali tím 
největší důkaz jeho moci, nebyli by se odvážili vzít na sebe tak ne-
smírně velký úkol.“ Náš život s Kristem, „který už neumírá“ dává 
našim životním cestám novou sílu. Následování jeho cesty má smy-
sl i tehdy, když se nám zdá nesmyslná. Ježíšovo velikonoční: „Ne-
bojte se!“ ( Mt 14,27) a „Já jsem s vámi!“ (Mt 28,20) je víc, než jen připomenutí svátečních 
dnů Velikonoc.

PoděkovÁní. Touto cestou děkujeme chrámovému sboru u sv. Prokopa v Lošticích, který 
důstojně doprovázel slavnostní bohoslužby o Velikonocích. Děkujeme schole z Mohelnice a 
Jiřinkám z Moravičan, které doprovázely bohoslužby na Velikonoční pondělí v Moravičanech 
a na Neděli božího milosrdenství v Lošticích. Kéž Vás i vaše drahé provází boží požehnání!

 „Pěkně od podlahy“ – to je název i pozvánka na poslechové i taneční odpoledne s JoSe-
FeM ZíMoU (*11. 5. 1932). Známé evergreeny v podání vzácného jubilanta si můžete po-
slechnout i vy! Neděle 22. dubna 2012 v MKS v Lošticích. Začátek v 15 hod. Hraje: Loštická 
Veselka, vstupné 100 Kč. Rezervace vstupenek na tel. 583 445 596, mobil – 602 544 253. Účast 
příznivců dechovky je předpokládána...        P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 15. dubna: Štíty 2.350; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.      P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 15. dubna: Lubník 2.050; Tatenice 1.000; Hoštejn 3.250, Kosov 650 Kč
Všem dárcům Pán bůh zaplať.     P. Jaroslav Přibyl
ZMěNY MŠÍ SVATÝCH: v sobotu 28. dubna, v den pouti děkanátu na Svatý Hostýn nebude 
na Koruně slavena mše svatá.     P. Jaroslav Přibyl 

vvv
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou
na volně koncipovaný cyklus duchovních obnov „Škola blahoslavenství“, který souvisí s 
pastorační přípravou na rok 2013. Duchovní obnova na téma: „blahoslavení čistého srd-
ce, neboť oni budou vidět boha“ se uskuteční ve dnech 12.-13. května 2012 a bude opa-
kována 26.-27.května 2012. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 7.5.2012 
(resp.21.5.2012): e-mail: info@premonstratky.cz 
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Sbírky z neděle 15. dubna: Zábřeh 11.580; Jedlí 1.200; Svébohov 1.500; Klášterec 1.470 
(+ pouť 9. dubna 3.310); Zvole 2.180; Postřelmůvek 400 Kč. 
dary: Zábřeh - na Haiti 200; Skalička na kostel sv. barbory 820 Kč; Jedlí - na opravy 700 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

PŘíŠTí neděli 29. dUBnA Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SBíRkA nA Tv noe.

PoSTní AlMUŽnA 2012. Letos jsme si již čtvrtým rokem 
mohli donést na Popeleční středu nebo na 1. neděli postní z kos-
tela „postničku“ a v postní době do ní střádat peníze ušetřené 
našim sebezáporem. Nezáleží ani tak na tom, kolik jsme v kra-
bičce ušetřili peněz, jako na tom, jaký smysl jsme našemu odří-
kání dali. Modlitba, půst a almužna nás mají především obracet 
ke Kristu. Tyto tři skutky pokání jsou spojeny právě v Postní 
almužně. Do krabiček bylo možno dávat nejenom ušetřené 
peníze, ale i modlitby a prosby. Takovýchto přímluv se v le-
tošních krabičkách našlo celkem 14 a budou zahrnuty do pá-
tečních modliteb růžence ve velikonoční době na zábřežské Charitě. Ušetřené prostředky 
budou (po dohodě s kněžími děkanátu) použity na pomoc lidem v nouzi. 
Děkuji vám všem, kteří jste postní almužnu podpořili svým odříkáním i modlitbou. Děkuji 
také všem, kteří se zapojili do organizace postní almužny - rozdáním, sesbíráním postních 
krabiček či spočítáním jejich obsahů. Děkuji všem kněžím za spolupráci a podporu. 
  Markéta Horáková, pastorační asistentka

CelkovÁ čÁSTkA 76.612 kč: Cotkytle 813; Červená Voda 2.463; Dubicko 2.904; Horní 
Studénky 1.440; Hoštejn 3.533; Jakubovice 468; Jedlí 4.020; Klášterec 1.603; Lesnice 2.617; 
Loštice 1.757; Lubník 827; Mírov 547; Mohelnice 6.147; Moravičany 725; Písařov 1.110; 
Postřelmov 6.717; Rohle 970; Studená Loučka 832; Svébohov 2.585; Štíty 2.492; Tatenice 
3.140; Třeština 231; Úsov 1.998; Vyšehorky 354; Zábřeh 21.714; Zvole 4.605 Kč. 

FARnoST SvÉBoHov
v Kruh přátel hudby ve Svébohově vás zve v pondělí 23. dubna od 19 hod. na PěveCko 
- HARFovÝ konCeRT. Účinkují: zpěv – Jana Šelle, harfa – Anastazie Tomečková.
Koncert se uskuteční na obecním úřadě. 
v Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově si vás dovoluje pozvat na 25. setkání harmo-
nikářů, které se koná v neděli 6. května 2012 od 14 hod. v kulturním domě ve Svébohově. 

* * *
iva Bittová vystoupí v kostele sv. Barbory. Zábřežská kulturní ve spolupráci s občanským 
sdružením sv. barbora pořádá v pátek 4. května v kostele sv. barbory koncertní recitál Ivy 
bittové. Vstupenky na tento unikátní koncert jedné z nejvýraznějších osobností české hu-
dební scény lze zakoupit v infocentru kulturního domu. Všichni jste srdečně zváni.

FRAnTiŠkÁnSkÉ SeTkÁní MlÁdeŽe 29. 6. – 4. 7. 2012 na Cvilíně u Krnova pro 
mládež ve věku 15 – 30 let. Informace o programu a přihlášky na www.minorite.cz. 
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