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6. 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.

„Jako Otec miloval mne, 
tak já jsem miloval vás. 
Zůstaňte v mé lásce. 
Zachováte-li moje přikázání, 
zůstanete v mé lásce,
jako jsem já zachovával
přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce. 
To jsem k vám mluvil, 
aby moje radost byla ve vás 
a aby se vaše radost naplnila.

Jan 15,9-11

Všemohoucí Bože, 
dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo 
v celém našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

ŽALM 98  Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů
1: Sk 10,25-26.34-35.44-48                    2: 1 Jan 4,7-10                                       Ev: Jan 15,9-17
Ordinárium: břízovo č. 503                   příště Ebenovo č. 504



2

Pastýřský list
k vii. světovému setkání rodin Milán 30. května - 3. června 2012
Milé sestry, milí bratři,
 prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově Mat-
ce Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení 
o dnešní rodině; jednak sté výročí, kdy jako ocenění a uznání důležitosti 
ženy v rodině byl vyhlášen a poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spo-
jených státech amerických a u nás byl tento den slaven (i když s určitým 
přerušením) od roku 1923 vždy druhou květnovou neděli.
 Dále si připomínáme významný den 15. květen, který Valné shro-
máždění Organizace spojených národů počínaje rokem 1994, vyhlási-
lo jako Mezinárodní den rodin. Důvodem a cílem bylo posílení vědomí 
důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti a také podnícení 
institucionálního úsilí národů a jejich politiků k řešení vážných otázek 
souvisejících s rodinou.
 bezprostředně se tento list věnovaný rodině dotýká už VII. světového setkání rodin se 
Svatým otcem benediktem XVI., které proběhne na přelomu května a června v italském Mi-
láně. Tato setkání rodin probíhají v tříletých intervalech od roku 1994.
 Je důležité nezapomínat, že rodina je oblastí, která patří k nejcennějším darům lidstva. 
Z hlediska společenského poznání nemá dnes rodina žádnou jinou alternativu. Kde jinde se 
může člověk naučit odpovědnosti? Kde jinde může lépe zrát než v rodině, která je založena 
na láskyplném, stabilním a rovnoprávném vztahu muže a ženy? Všechna jiná výchovná zaří-
zení jsou úspěšná jen do té míry, do jaké dokážou fungující rodinu napodobit. Naše budoucí 
společnost, a je tím myšlena občanská společnost, bude natolik svobodná, spravedlivá, vlíd-
ná a tolerantní, nakolik rodiče dokážou dobře vychovat své děti. To nemůže udělat nikdo 
jiný. Přes toto všechno se obvykle o rodinu začne někdo zajímat, až když je před rozpadem. 
Individualismus a touha po osobním prospěchu, příznačné pro naši dobu, činí rodiny stále 
křehčími. A prvními oběťmi se pak stávají děti, protože jsou zbaveny opory v jednotě rodičů. 
Jsou to známé věci a zaměřuje se na ně řada nejen církevních dokumentů, ale i profánních 
studií.
 Jak to vypadá s rodinou dnes?
 Je zajímavé, že podle nedávno zveřejněné statistiky devadesát procent obyvatel naší země 
jako největší hodnotu svého života touží najít vhodného partnera a vydržet s ním v jednom 
manželství. Pro fakt, že je realita jejich manželství jiná, je uváděno mnoho důvodů. Patří k nim 
nedostatečná komunikace v rodinách, chybějící pozitivní vzory ve vlastní rodině, přesvědčení, 
že cesta k úspěšnému životu a osobnímu prospěchu podporovanému společností vyžaduje in-
dividualismus, neústupnost, tvrdost, dokonce i určité formy násilí.
A tak jsme svědky toho, jak má nakonec stále méně mladých lidí odvahu se na někoho vá-
zat, založit rodinu a dát život dětem. bojí se ztráty svobody i zajímavého zaměstnání, které je 
synonymem pro zajištěnou životní úroveň a je považováno za jediný způsob seberealizace a 
naplnění vlastní identity. Dalo by se říct, že mnoho lidí touží po cíli, ale nejsou ochotni jít po 
cestách, které k tomuto cíli vedou.
 Na základě toho, co bylo řečeno, chceme vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří se ne-
bojí uváženě vstupovat do manželství a nebojí se mít děti, i když s příchodem dětí do rodiny 
se radikálně mění nároky na oba rodiče, zvláště na matku, která ve většině případů přebírá 
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hlavní tíhu péče. Zaměstnavatel dává rodičům pro výchovu dítěte jakousi „dovolenou“. Je 
zvláštní, že i mnoho lidí považuje toto nové, v porovnání s nasazením v zaměstnání mnohem 
náročnější vytížení, za jakousi dovolenou. Vážíme si rodičů, kteří chápou rodičovskou péči 
jako nenahraditelnou pro dítě i pro jeho lidské zrání. Proto mají odvahu spokojit se s nižší 
životní úrovní a investovat (čas i peníze) do dětí.
 Založení rodiny považujeme přinejmenším za rovnocenné úsilí, jakým je budování pro-
fesní kariéry, a práci pro rodinu za stejně přínosnou jako práci placenou. Nebojte se inves-
tovat do budoucnosti a žijte naplněni nadějí, že i okamžité nepohodlí a s ním spojená oběť 
přinesou dobré ovoce. Početí a výchova dětí je jedinečným a nenahraditelným zdrojem sku-
tečné prosperity společnosti i vás samých, i když to naše současná společnost většinou takto 
neoceňuje.
 Tématem letošního Světového setkání rodin v Miláně je „Rodina, práce a slavení“. Toto 
téma se dotýká vztahu muže a ženy, jejich přebývání ve světě práce a prožívání jejich vzá-
jemného vztahu v rodině, které je vyjádřeno slovem slavení. Chce se tedy zabývat naléhavou 
otázkou současné rodiny, aby se stávala „základním místem, kde se láska žije a kde se k lásce 
vychovává“ (benedikt XVI.), a současně obstát ve shonu každodenního života.
 Obětavá láska rodičů pečujících o každé své dítě není v první řadě nějakým výkonem, ale 
projevem vztahu k dětem. Právě rodiče jim nenahraditelným způsobem pomáhají vytvářet 
vlastní vztahy ke světu, který je obklopuje, a samozřejmě také k bohu. Rodina se stává plod-
nou, když chrání rytmus každodenního života mezi prací a slavením, mezi něhou a láskou, 
úsilím a nezištností. Také vzájemným odpouštěním utvářejí rodiče životní styl svých dětí. 
(Pokud se o těchto věcech chcete dovědět víc nebo se za ně modlit, jsou vám k dispozici Pří-
pravné katecheze k VII. světovému setkání rodin, které najdete na internetových stránkách 
www.rodiny.cz.)
 Sestry a bratři, děkujeme každému z Vás, kteří přijímáte péči a starost o dobro rodiny 
jako dar i jako nejdůležitější úkol svého života, a také Vám, kteří se za to modlíte

  Žehnají Vám biskupové naší vlasti 

PoděkovÁní. 
„Hrdinství není jen něco velkého vykonat, ale i to, když věrně a vytrvale konáme svou službu 
každý den". Jaroslav Šturma
 Touto cestou děkujeme všem pracovníkům Charity Zábřeh, kteří nám pomáhali v péči 
o naši maminku paní Marii Novákovou (17.3.1935 – 20.4.2012) v posledních měsících je-
jího života: poděkování patří ošetřovatelské službě - zdravotním sestrám Jaroslavě Chrous-
tové, Renatě burďákové a Pavlíně Štanclové, pečovatelské službě - zvláště Kateřině Theime-
rové a v neposlední řadě asistentce Charity Zábřeh Hance Pivníčkové, která naši maminku 
doprovázela i v posledních chvílích jejího pozemského života. Vždy o všech pracovnících 
hezky mluvila a byla s jejich péčí spokojena.   Upřímné díky rodina Novákova z Rájce

kRiSTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 23. května od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti 
Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, 
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné 
dotazy uživatelů sítě a zaregistruje další zájemce z řad farníků, pří-

padně dořeší rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní 
sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.                                               P. František Eliáš
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UčíCí Se CíRkev – SvěTlA oSTATníCH kŘeSŤAnŮ
S odkazem na 1. čtení – Sk 10,25
 bůh nás zve, abychom se na druhé dívali jeho očima. Tak 
můžeme shrnout poselství, plynoucí z prvního čtení ze Skut-
ků apoštolů. Víme, že bůh se dívá každému do duše. A líbí se 
mu ten, kdo mu prokazuje úctu a kdo koná spravedlivě. bůh 
nikomu nestraní. I na ně může být vylit dar Ducha Svatého.
 Dnešním úkolem je poukázat na kladné, světlé prvky, 
které nejen svým věřícím nabízejí církve – křesťanská neka-
tolická společenství. 
 Jako první „světlo“, které nabízejí nekatolické, křesťanské 
církve, může být jejich úcta a láska k bibli, k Písmu svatému, ke Slovu božímu. V každé jejich 
domácnosti je tato Svatá kniha chována v úctě. Neleží v knihovně, nebo někde v šuplíku, ale je 
věřícím k dispozici, když ne denně, tedy jistě často, zvláště v sobotu nebo v neděli. 
 Proto chápeme, že bibli dobře znají a dovedou jejími výroky, slovy a příklady odpovídat 
na každou životní otázku, posilovat svou víru, oponovat nevěřícímu. 
 V křesťanských církvích, které jsou většinou počtem menší než naše katolická, může-
me také vidět užší vzájemné vztahy jednoho k druhému, větší obětavost, při neštěstích větší 
pomoc, a to jak službou, tak finančním přispěním, povzbuzením v životních těžkostech. Za 
všechny to snad nejlépe vyjádřil můj bývalý ministrant, vystudovaný inženýr, přímo zapálený 
láskou a obětavostí ke společenství v Apoštolské církvi, kam přestoupil z církve katolické. 
 Jeho maminka mu připomínala, ať se také stará o dům, nemocného bratříčka Mirečka, 
o stárnoucí rodiče, ať si přivede do domu hodnou ženu, ať se stále nenamáhá jen ve své círk-
vi a nejezdí jako kazatel široko, daleko....Když se ho ptala, kdo se o něj postará, až zestárne, 
byla jeho odpověď rychlá a sebevědomá: „bratři a sestry mé církve.“ Ano, můžeme mu to 
věřit. My katolíci, to s takovou jistotou říci nemůžeme. Je ale přirozené, že malá společenství 
mají užší vazby mezi svými členy. 
 Jako další příklad uvedu zprávu z Iránu, kterou v březnovém čísle přinesl časopis Monitor. 
 V islámské republice je náboženské právo šaria základem právního systému, který za 
odpadlictví od islámu stanoví trest smrti. Íránské soudy potvrdily rozsudek smrti oběšením 
za „odpadlictví“ nad protestantským pastorem Jusífem Nadarkháním. byl odsouzen k smrti 
s tím, že rozsudek nebude vykonán, pokud se vrátí k muslimské víře, což ale odmítl. Tento 
statečný člen evangelické církve může být světlem i pro nás. 
 Je také potěšující a příkladné, že některá církevní společenství křesťanů mají silnou víru 
v druhý příchod Ježíše Krista na tuto zem, kterou opustil roku 33 z hory Olivové a podle 
svého příslibu se znovu na zem navrátí. Tady se ovšem některé církve dopouští bludu chili-
asmu – pochybného výkladu bible, pokud na základě četby knihy Danielovy a Apokalypsy 
žijí v přesvědčení, že druhý příchod Páně je už blízký, že bude následovat tisíciletí vlády Je-
žíše Krista na zemi před posledním soudem – definitivním zánikem pozemského světa a ví-
tězstvím boží říše – nebeského Jeruzaléma. 
 Katolická církev je v této věci skromnější a pravdivější, když se po celém světě každý den 
při mši svaté modlíme: „Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“
 A ještě uvedu příklad „světýlka“ – tentokrát z katolické církve. Na Vietnamce se často dí-
váme spatra. Tamní biskup, za komunismu dlouhá léta vězněný, vypráví, že nejkrásnější chví-
le ve vězení byly, když mohl v dlani pár kapek vína, vymačkaného z rozinek, proměnit v krev 
Kristovu. 
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 Jistě bychom mohli uvést ještě mnoho jiných příkladů – „světélek“, která by nám mohla 
být výzvou k následování a ukázkou, že i křesťané nekatolických církví mají mnohé Kristo-
vy pravdy a v některých směrech nás katolíky i předčí. Takovou může být i snaha po vzájem-
ném poznání, úctě a lásce jeden k druhému. Ať jsou tyto vzpomenuté příklady malým dárkem 
všem lidem dobré vůle na cestě za Kristem a jeho příkladným životem. „Tak ať vaše světlo svítí 
lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,16).     
  P. Antonín Pospíšil 

MARie GoReTTi – SMRT
 Některé rány, které Marietce Alessandro zasadil, byly smr-
telné. Lékaři ještě před operací oznámili zdrcené matce, že dceru 
může zachránit pouze zázrak. během samotné operace (bez an-
estézie) dívka prokázala dokonalé sebeovládání a bezprostřed-
ně po zákroku dokonce utěšovala hluboce otřesenou mamin-
ku slovy: „Jak se mají bratříčkové? Už je mi dobře, můžete se za 
nimi jít podívat.“ Druhý den s láskou a odevzdaností přijala Tělo 
Páně a svátost nemocných. Když se jí kněz zeptal, jestli odpustí 
svému vrahovi, bez váhání odpověděla: „Ano, ano, z lásky k Je-
žíši mu odpouštím z celého srdce a v nebi ho chci mít u sebe.“ 
Poslední hodiny svého mladého života prožívala v agónii, kdy se 
jí v mysli neustále zpřítomňovaly obrazy z pokusu o znásilnění. 
Když pak nabyla vědomí, naposledy se podívala na svoji ma-
minku a řekla: „Odpusť mi, mami!“ Svým zraněním podlehla druhý den po útoku, tj. 6. čer-
vence 1902 ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne v nemocnici Milosrdných bratří v Nettunu. 
 Alessandro Serenelli byl odsouzen ke třiceti letům vězení. Po nějaké době se na základě 
živého snu obrátil. Zdálo se mu totiž, že vidí Marietku v krásných bílých šatech, jak ho v za-
hradě plné bílých květin a lilií pobízí, aby si je vzal. On trhal, a jak je držel v náručí, viděl, jak 
se pomalu mění v malé plamínky. Serenelli uvěřil, že zavražděná žije a zcela se změnil, lito-
val svého strašného činu a prosil Marietku, aby ho zachránila. Z vězení byl propuštěn po 27 
letech a jeho první cesta vedla ke staré paní Assuntě. Vroucně prosil za odpuštění, kterého se 
mu následně dostalo. Alessandro Serenelli začal žít novým životem a stal se členem III. řádu 
sv. Františka, tzv. kajícníků. Zemřel 6.5.1970 ve věku 87 roků. Zvláštností jeho života bylo, 
že on, který v devatenácti letech zavraždil Marii Goretti, byl v roce 1935 pozván do říma za 
svědka procesu blahořečení a svatořečení oběti svého krvavého činu.   
  S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 

v v v

SeTkÁní MlÁdeŽe ve ŽĎÁŘe – PRoSBA o FinAnční vÝPoMoC. V letošním 
roce proběhne od 14. do 19. srpna celostátní setkání mládeže ve Žďáře 
nad Sázavou. Finančně můžeme našim mladým pomoci tak, aby se-
tkání bylo dostupné všem zájemcům, zakoupením magnetky s vyob-
razením žďárských kostelů. Cena magnetky je 50 Kč. 
V Zábřeze si můžete zakoupit magnetku po skončení nedělních mší 
svatých nebo během týdne v recepci Charity Zábřeh.                                
  P. František Dostál 
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 6. května: Červená Voda 2.091; Mlýnický Dvůr 380; Domov důchodců sv. Zdisla-
vy 245; Písařov 1.052; Jakubovice 766; Moravský Karlov 416 Kč. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
ZMěnY MŠí SvATÝCH. 
v  V pondělí 14.5. nebude mše sv. v Písařově, ve středu 16.5., ve čtvrtek 17.5. a v pátek 
18.5. nebudou mše sv. v Červené Vodě.
v  V neděli 20.5.2012 ve 14 hod. bude v kapli Domova důchodců sv. Zdislavy mše sva-
tá celebrovaná P. Zbigniewem Czendlikem. Z toho důvodu se pravidelná sobotní mše 
sv. v Domově důchodců nebude konat.   P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 6. května: Mohelnice 3.968; Úsov 1.157; Studená Loučka 430 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Petr Šimara

v  V úterý 22. května ve 14 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře v Mohelnici. 
  Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z farní kroniky: 1496 VALENTIN bRODA A FARÁř FILIP. 
Pravděpodobně se asi jedná o jednoho a toho samého faráře, který je v in-
ventáři mohelnické fary z roku 1806 jmenován Filipem z Olomouce. 
Tento Valentin broda zemřel v roce 1500. Jeho náhrobní kámen je 
umístěn v hlavní chrámové lodi za chórovými lavicemi, na pravé 
straně presbytáře. Avšak z venku na opěrném pilíři, opět na pravé 
straně presbytáře, je zazděn další náhrobní kámen s nápisem: „Anno 
Domini 1521 die 30 Octobris obiit pendica virgo Anna, soror Valentini de 
Olomutio parochi Müglicensis. V českém překladu „ Roku 1521, dne 30. října zemřela pan-
na Anna, sestra Valentina z Olomouce, mohelnického faráře.
 V tom případě, že by farář Valentin Filip nebyl totožný s farářem Valentinem brodou, 
pak by prvně jmenovaný Valentin Filip, musel být jen krátkou dobu v Mohelnici farářem.
„Farář Valentin broda založil roku 1500 u mohelnického farního kostela první nadaci na 
Anniversárium (výročí, výroční den, slavený zádušní mší), které se ještě na začátku dvacá-
tého století plnilo.“    Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 6. května: Lubník 660; Tatenice 1.000; Hoštejn 1.430, Kosov 460 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať .   P. Jaroslav Přibyl

ZveMe vÁS nA PoUŤ ZA SvATÝM JAneM nePoMUCkÝM do koSovA. 
Pouť se uskuteční v neděli 20. května, poutní mši svatou budeme slavit v 10 hod. 
 POZOR NEPřEHLÉDNěTE: 
 Mše svatá 19. května na Koruně nebude. 
 Mše svatá s nedělní platností bude v Hoštejně v sobotu 19. května v 18.30 hod. (v neděli 
20. května mše svatá nebude)                                        P. Jaroslav Přibyl 



7

postřelmovsko      postřelmovsko
PoZvÁní nA PoUŤ. V neděli 20. května oslaví farníci z Chromče svého patrona sv. Jana Ne-
pomuckého. Proto bude poutní mše sv. v Chromči v 8.00 a mše sv. v Postřelmově mimořádně 
v 11.00 hodin. 
SBíRkY. V neděli 20. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.117 
Kč) a v Chromči (minule 3.680 Kč).  Při mimořádné sbírce na televizi NOE se vybralo v Postřel-
mově 6.561 Kč, v Chromči 4.700 Kč, v Lesnici 1.645 Kč a v Dlouhomilově 821 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odmění jejich štědrost.        P. Vladimír Jahn 

lošticko     lošticko     lošticko

SBíRkA nA TeleviZi noe: Loštice – 4.200 Kč, Moravičany – 6.946 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať!

JUBileUM kARdinÁlA MiloSlAvA vlkA. bylo to v malé 
vesničce Záluží u Milevska. Tam se 17. května 1932 narodil chlapec, 
kterému rodiče dali jméno Miloslav. bystrý chlapec to ve školách 
táhl se samými jedničkami. Nejednou stával před obrázkem: obilné 
pole, v pozadí kříž. A tam nápis: „Nechtěl bys být knězem?“ Pod tím 
byly verše básníka Tomíška: „Hle, klasy boží, touží do stodoly, jak 
nepřehledné moře je těch klasů lán. Ach, jak to bolí. Není dělníků. 
Nejsi snad ty též povolán?“ A on řekl: „Jsem.“  Studoval na Jirsíkově 
gymnáziu v Českých budějovicích. Protože nebyl svazákem, i když 
měl samé jedničky od shora až dolů, celkový posudek zněl jenom: 

prospěl. Nikoliv prospěl s vyznamenáním. Doporučení na vyšší studie nedostal. A tak dělal po-
mocného dělníka, vyučil se soustružníkem a nakonec ho továrna poslala na Karlovu univerzitu. 
Zvolil si filosofickou fakultu a obor archivář. byl promován na doktora a dostal práci jako archivář 
v Třeboni, potom v Jindřichově Hradci. bylo mu 31 let, když se v roce 1964 přihlásil na bohosloví. 
Soudruhům se to moc nelíbilo. Studoval v Litoměřicích a na kněze byl vysvěcen 23. června 1968. 
Pak pracoval jako sekretář vzácného biskupa Josefa Hloucha, kterého svými nelidskými způsoby 
zlikvidovala Stb. Po jeho smrti byl Miloslav Vlk přeložen do malých farností na Šumavě, pozdě-
ji působil 7 let v Rožmitálu pod Třemšínem. V roce 1978 byl bez státního souhlasu, a tak začal 
v Praze umývat výkladní skříně. Téměř deset let vedl malé skupinky podzemní církve. 1. ledna 
1989 mu byl státní souhlas vrácen. 14. února 1990 byl jmenován biskupem v Českých budějovi-
cích, 27. března 1991 arcibiskupem a českým primasem. Papež bl. Jan Pavel II. ho 26. listopadu 
1994 jmenoval kardinálem. V dubnu 2005 se účastnil konkláve, které zvolilo papeže benedikta 
XVI. Když v roce 2007 dovršil věk 75 let, požádal papeže o uvolnění do důchodu. Ten jeho re-
zignaci přijal 13. února 2010. Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady vyznamenání, tří čestných 
doktorátů v USA, Pasově a Krakově. K jeho 80. narozeninám mu vyprošujeme hojnost božích 
darů do dalšího života.  P. Pavel Kavec CM, kaplan loštický 

štítecko     štítecko     štítecko
Sbírky z neděle 6. května: Štíty 1.670; Cotkytle 720; Horní Studénky 6.000 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.          P. Stanislav Suchánek
PoZvÁní nA PoUŤ. V neděli 20.5. oslavíme v Cotkytli poutní mší svatou v 11 hod. patrona 
kostela, sv. Jana Nepomuckého.                        P. Stanislav Suchánek
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Sbírky z neděle 6. května: Zábřeh 10.610; Jedlí 1.100; Svébohov 1.500; Klášterec 1.020; 
Zvole 3.880; Maletín 1.540 Kč. 
dary: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 500; Jedlí – na opravy 1.500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí 14. května: svátek sv. Matěje, apoštola 
Středa 16. května:  svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
čtvrtek 17. května: SlAvnoST nAneBevSToUPení PÁně. 
Mše svaté o Slavnosti Nanebevstoupení Páně v Zábřeze v 9.40 a 17.30 hod. 
Začíná novéna k Seslání Ducha Svatého. 
 Letošní rok prožíváme jako „Rok biřmování“ a letošní téma vrcho-
lí o Slavnosti Seslání Ducha Svatého (v neděli 27. května). Devět dní 
před tím začínáme tradiční přípravu novénou, kterou konali již apoš-
tolové s Pannou Marií, když od chvíle Kristova nanebevstoupení dleli 
společně na modlitbách, až byli naplněni Duchem Svatým. 
Novéna, kterou se připravíme na obnovu biřmování o Slavnosti Seslání Ducha Svatého, 
nám nabízí pomoc při prohlubování každodenního života v Duchu Svatém. Jako dospělí 
křesťané neseme zodpovědnost nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost dneška. 
 Příští rok se zaměříme na třetí z iniciačních svátostí – EUCHARISTII a takto vstoupíme 
do jubilejního roku 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na velkou Moravu. 

SvÁTek MATek. KDU-ČSL MO Zábřeh, Spolek Metoděj a Orel jednota 
Zábřeh společně zvou v neděli 13. května ve 14 hod. do katolického domu 
všechny maminky i tatínky, babičky i dědečky, tetičky i strýčky všeho věku 
na oslavu Svátku matek.
Pestrý program s duchovním pozdravem P. Františka Dostála zajistí hudeb-
ní vystoupení dětí ZUŠ pod vedením J. Adamce, literární vystoupení dětí 

pod vedením L. Rýznarové, Sbor Severomoravských učitelek atd. Občerstvení zajištěno.
Možnost zajištění dopravy na místo i zpět.  Kontakt – Ludmila Macáková, tel: 736 529 295

ModliTBY MATek. Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke spo-
lečnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dě-
tem a mladým lidem, budeme opět společně vyprošovat boží požehnání, 
ochranu a pomoc.
Mše svatá bude sloužena P. Lvem Eliášem ve středu 16.5.2012 v 17.00 
hod. Předcházet jí bude od 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba 
růžence. Po skončení mše svaté bude májová pobožnost.    za MM Lenka Hamplová

čkA připravuje na středu 6.6. přednášku BioeTikA A nÁBoŽenSTví, 
která začíná v 18 hod. v katolickém domě. Přednášející: MUdr. Thlic. Jaro-
mír Matějek, Ph.d., Th.d. 


