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27. 4. 2014
Ročník XXI., číslo 17

2. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

„Vlož sem prst a podívej se 
na mé ruce, 
vztáhni ruku a vlož ji 
do mého boku; a nebuď 
nevěřící, ale věřící.“ 
Tomáš mu odpověděl: 
„Pán můj a bůh můj!“ 

Jan 20,27-28

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; 
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, 
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, 
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.            Amen

ŽALM 118  děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, 
            jeho milosrdenství trvá navěky 
1: Sk 2,42-47                                         2: 1 Petr 1,3-9                                         Ev. Jan 20,19-31
Ordinárium: Ebenovo č. 504             příště latinské č. 509
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Úterý  29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
Čtvrtek 1. května  sv. Josefa, dělníka 
Pátek 2. května památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Sobota 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

*  Tuto neděli 27. dubna v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  P. Ladislav Sovadina 

ZveMe vÁS nA vARHAnní konCeRT do dUBiCkA, Zvole A ZÁBŘeHA.
 Tuto neděli 27. dubna v 15.00 do kostela Povýšení sv. kříže v dubicku 
a v 18 hod. do kostela neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli.
 v pondělí 28. dubna v 18 hod. do chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze. 
 Za varhany usedne vynikající varhanice a ředitelka kůru u sv. Jakuba na Sta-
rém Městě pražském paní Irena Chřibková. Varhanní hru obohatí svým zpě-
vem Šárka Hlochová a hrou na violoncello František Kolčava. 
  Pořádají farnosti Dubicko, Zvole, Zábřeh, KPH Dubicko a ZUŠ Zábřeh.

česká křesťanská akademie připravuje na úterý 29. dubna přednášku doc. 
Rndr. Pavla nováčka, CSc. nazvanou „od udržitelného rozvoje k udržitel-
nému ústupu?“ 
Začátek v 18.00 v katolickém domě.
Koncept udržitelného rozvoje je znám již více než čtvrt století. Jedna věc je 
však vizi formulovat a druhá věc, podstatně těžší, je její prosazování. To je vel-

ká výzva a bude žádoucí, aby spojily své síly dva největší zdroje naší tvůrčí energie, které 
dosud spíše kráčely vedle sebe, nikoli spolu. Jsou jimi věda a náboženství (víra). Aby byl 
člověk člověkem, potřebuje obojí – věřit i svobodně zkoumat svět kolem sebe.
 O přednášejícím se více dozvíte na www.pavelnovacek.eu. 
   Za místní skupinu ČKA Jana A. Nováková

kvěTen – MěSíC PAnnY MARie v ZÁBŘeZe. 
 První letošní pouť k Šubrtově kapli bude ve čtvrtek 1. května 
o svátku sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá v 8.00 hod. 
Znovu se u Šubrtovy kaple sejdeme za týden, o státním svátku ve 
čtvrtek 8. května v 8.00 hod. 
 Májové pobožnosti, v pondělí, úterý a středu v 18 hod., budou 
bývat v kostele sv. barbory. Při večerních mších svatých v kostele 
sv. bartoloměje bude modlitba k Panně Marii na konci mše a v so-
botu bude „májová“ při pravidelné modlitbě „večeřadla“ v 18 hod. 
v kostele sv. bartoloměje. 
 První májová pobožnost bude v kostele sv. barbory ve středu 
5. května.                                                                   P. František Eliáš

PRvní PÁTek v MěSíCi. V pátek 2. května od 15.30 hod. můžete v kostele sv. bartolo-
měje přistoupit ke svátosti smíření.                       P. František Eliáš
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MAleTín. V neděli 4. května v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně. Liturgii doprovodí varhanář a varhaník Petr Strakoš na varhany a jeho přátelé: 
David Škařupa na trubku a zpěvem sólistka Národního divadla moravskoslezského v Os-
travě Jana Kurečková.   P. František Eliáš

klÁŠTeReC. V neděli 4. května slavíme v Klášterci pouť. Mše svaté v 7.20 a v 10.30 hod. 
Svátostné požehnání v 15 hod.  P. František Eliáš

PASToRAční A ekonoMiCkÉ RAdY v děkAnÁTU ZÁBŘeH
 Vyzýváme všechny pastorační a ekonomické rady děkanátu k účasti na 
setkání se zástupci MAS Horní Pomoraví, která zajišťuje podporu finan-
cování zajímavých projektů v obcích a tedy i ve farnostech, ať už se týkají 
oprav památek, činnosti spolků apod. Setkání se uskuteční v katolickém 
domě v Zábřeze v úterý 6. května v 18.30 hod. Každá farnost má možnost 
na základě svých potřeb pomoci s vytvářením další strategie pro nadchá-
zející dotační období. Tím si farnosti mohou do budoucna vytvořit předpoklady pro získání 
dotací na podporu kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit a zázemí pro ně. 
  P. František Eliáš, děkan a Mgr. Luděk Diblík, technický administrátor děkanátu

kAToliCkÝ dŮM
v Zábřeze ve čtvrtek 8. května opět zacvrliká „MoRAvSkÝ vRABeC“. 
Již do 19. ročníku své existence vstupuje mezinárodní soutěžní přehlídka folkové, country a 

trampské hudby Moravský vrabec. Můžeme těšit na vystoupení skupin 
CHOROŠI Nelahozeves, ARREST bruntál, JAZZFOLK brno, či HU-
bERTUS Uničov. O přízeň poroty i publika se budou ucházet mimo 
jiné i kapely VěNEbAND Litomyšl – držitel Ceny Olomouckého kra-
je na 38. Mohelnickém dostavníku, či vítěz Dětské Porty MAROD Os-
trava. Za podpory Města Zábřeh, Olomouckého kraje a Nadace Život 
umělce se soutěžní klání uskuteční na zahradě (za nepříznivého počasí 

ve velkém sále) Katolického domu. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Olomouc, 
který rovněž z akce bude pro své vysílání pořizovat zvukový záznam. Moderuje držitel Zla-
té Porty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.
ZAHRAdní PoSeZení. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude na zahradě Katolického 
domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Kromě tradičního guláše budou 
od 14.00 hodin pro návštěvníky připraveny makrely, grilované speciality a bohaté občerst-
vení všeho druhu. Nejmenší se mohou těšit na skákací hrad, různé soutěže o sladkosti, či 
bohatou tombolu. Zpestřením programu bude vystoupení skupiny Old country dance ze 
Šumperka. Za nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu.

KRiSTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 14. května od 9 do 16 hod. 
bude na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie pro 
domácnost, spolu s pracovnicí servisní společnosti Kristýn služebník 
s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni 
do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je souhlas 
faráře či děkana.                                                P. František Eliáš, děkan
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Co Je To vYkoUPení - Petr 1,17-21; KKC 606-611
 Vykoupení je specificky křesťanské označení pro pojem spá-
sy. V křesťanské teologii se oba pojmy významem kryjí, každý ale 
představuje jiné hledisko a užívá jinou metaforu: zatímco spása je 
významem podobná slovu záchranu, vykoupení přirovnává spásu 
k vysvobození otroka nějakým výkupným.
 Vykoupení je tedy úkon, kterým nás Kristus osvobodil, zvláště 
z hříchu. 
 V řeči víry dal náhradu za lidské hříchy a tak nás osvobodil od 
věčného zavržení. Tím nás také spasil, zasloužil nám opět milost 
posvěcující a tím právo na nebe.
 Ježíšova násilná smrt nebyla jen plodem tragických vnějších 
okolností, ale byla dílem, které nás, děti hříchu a smrti vykoupilo, 
abychom měli život a to život věčný, blažený. 
 Velikost oběti, jakou bůh Otec požadoval od svého Syna Ježíše, odpovídala velikosti 
Synovy oddanosti. Neboť Ježíš jen kvůli tomuto úkolu přišel na svět... (Jan 12,27) A tak na 
obou stranách vidíme bezměrnou lásku, která se osvědčuje v krajní situaci kříže - v nejkraj-
nější situaci života.
 bůh stvořil člověka z lásky, aby mu dal podíl na své blaženosti. Svůj blažený stav si však 
měl zasloužit a to nejen pro sebe, ale i pro své potomky a celé lidské pokolení. Zkouška zá-
ležela v poslušnosti. Ale ve zkoušce jsme neobstáli, dali přednost falešným slibům zlého 
ducha, čímž jsme nejen ztratili stav blaženosti, ale i zatížili se hříchem, kterým bylo nebe 
zavřeno.
 Ale boží láska a soucit nad lidstvem zvítězila a už při pádu slíbil bůh, že přijde záchrana. 
Člověk nekonečně urazil boha. Čin toho, kdo měl zachránit lidstvo, musel mít nekonečnou 
cenu. Všichni lidé jsou „otroky hříchu“ a z tohoto otroctví se nemohou vysvobodit sami.
 Pak tedy musí vysvobodit člověka sám bůh. Jelikož však hřích spáchal člověk, musí být 
tento zachránce člověkem. Nikdo jiný než Ježíš Kristus, který je bohem i člověkem, nemo-
hl tyto požadavky splnit. Vrcholné tajemství! A tento Ježíš z lásky k nám vzal na sebe tuto 
úlohu zachránce. A jak?
 Kristus se obětuje svému nebeskému Otci celým svým životem. Celý Kristův život je 
svobodnou obětí nebeskému Otci, který připravil plán vykoupení a spásy lidstva a určil, 
aby jej jeho Syn uskutečňoval. A skutečně, Kristus dává „svůj život jako výkupné za všech-
ny“ (Mk 10,45), a to za velmi vysokou a bolestnou cenu. Nezměrným utrpením, úzkostí 
Getseman až po kalvarský kříž. Ježíš od první chvíle svého vtělení plně přijímá své vyku-
pitelské poslání, boží plán spásy, protože jeho vykupitelské utrpení je vlastním důvodem 
jeho vtělení. „Otče, vysvoboď mne od té hodiny! Ale právě kvůli té hodině jsem přišel.“ (Jan 
12,27) „Což nemám pít kalich, který mi podal Otec?“ (Jan 18,11) A ještě na kříži, dříve než 
bylo všechno dokonáno, říká: „Žízním.“ (Jan 19,28)
 Když Jan Křtitel souhlasil s tím, že udělí Ježíšovi křest stejně jako hříšníkům, spatřil 
v Ježíšovi bOŽÍHO bERÁNKA a ukázal na něho jako na toho, „který snímá hříchy svě-
ta.“ (Jan 1,29) Vyjadřuje tím, že Ježíš je trpící služebník, který se dává tiše vést na porážku 
a nese hříchy všech, velikonoční beránek, symbol vykoupení Izraele při první Veliké noci 
odchodu ze zajetí Egypta. Celý Kristův život vyjadřuje jeho poslání: „sloužit a dát svůj život 
jako výkupné za všechny.“ (Mk 10.45)
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 Památka Kristovy velikonoční oběti – EUCHARISTIE je také obětí. Obětní ráz eucha-
ristie se projevuje v samotných slovech ustanovení „To je mé tělo, které se za vás vydává“ 
a „tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lk 22,10-20) 
Kristus dává v eucharistii totéž tělo, které za nás vydal na kříži, tutéž krev, kterou prolil za 
všechny na odpuštění hříchů.“ (Mt 26,28)
 Tato Kristova oběť je zpřítomňována kněžími nekrvavým způsobem na našich oltářích. 
Děje se to proměňováním chleba a vína. Její dokonání, dovršení, se uskutečňuje přijetím, 
obětováním daru formou „jídla“. Jinými slovy obětujeme proměněný chléb a víno tím, že 
je požijeme (strávíme) jako symbol a připomenutí, že za nás byl „zničen“ život Kristův. 
Tato oběť je viditelný dar, který přinášíme bohu, abychom zničením nebo změněním daru 
uznali boha za nejvyššího Pána, abychom Kristovou obětí došli k vyrovnání hříchů a boží 
spravedlnosti.
 Nic většího a nic lepšího nám nemohl dát bůh Otec a jeho Syn Ježíš, než svou „spolu-
prací“ odčinit naše hříchy a smrtí kříže je vykoupit a tím nám otevřít bránu nebe. Kdo je 
moudrý a prozíravý bude děkovat za tyto dary, za boží lásku a za vykoupení. 
 Ovšem někteří se chovají jako ve staré pohádce „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Hrou-
du zlata, která byla dědečkovi těžká, vyměnil postupně pro své pohodlí nejprve za koně, 
pak za krávu, za husu, za brousek, který nakonec odhodil do vody, aniž by mnoho ztratil. 
Naopak podle svého mínění, to, co získal, byl cenný dar úplné svobody. Jak dlouho trvalo 
jeho opojení svobodou, jak temný byl okamžik probuzení, to nechám na vaší fantazii. 
   P. Antonín Pospíšil

SlAvnoSTní MŠe SvATÁ S BiSkUPeM JoSeFeM HRdličkoU
V  pátek 16. května v 18.00 hod. bude v hoštejnském farním kostele slavena mše svatá, 
kterou celebruje Mons. Josef Hrdlička. Po jejím skončení požehná otec biskup opravenou 
faru a prostory nově otevřeného muzea. P. Jaroslav Přibyl 

JUlek – ondřej elbel. Životní příběh fr. 
Julia Augustina Vargy, OP, dominikánského 
terciáře ze Šumperka a vůdčí osobnosti pro-
tikomunistického odporu v regionu, se dostává 
na divadelní prkna. Hru Julek, inspirovanou jeho
životem, připravil brněnský režisér a dramaturg 
Ondřej Elbel. Scénické čtení polodokumentární hry 
o síle člověka zasaženého krutou nemocí bude 
v Šumperku 12. května v 19 hod. 
v klášterním kostele.                                Red.

CeSToU kŘíŽŮ – vÝSTAvA nA ZÁMkU 
v CHRoPYni 16. května - 5. října 2014 
Otevřeno úterý – neděle, začátky prohlídek v 9, 10, 11, 13, 
14, 15 a 16 hodin. Více na www.muzeum-km.cz. Na výsta-
vě můžete zhlédnout sbírku křížů manželů Hojgrových 
z Hrabové u Zábřeha a kříže, obrazy a plastiky 
ze sbírek Muzea Kroměřížska.                               Red.
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky na kněžský seminář: Červená Voda 5.264, Písařov 637, Jakubovice 836; Mlýnický 
Dvůr 680 Kč. Červená Voda – dary na Svatou zemi z pokladniček u božího hrobu 330 Kč. 
Sbírky z Velikonočního pondělí: Červená Voda 2.412; Jakubovice 640 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

*  Farnost Červená Voda zve všechny na pouť ke kapličce božího Milosrdenství, a to v ne-
děli 27. dubna ve 14.30 hod. (na kruhovém objezdu směrem na boříkovice, asi po 1 kilo-
metru odbočit doprava a polní cestou další asi 1 km ke kapličce).  P. Radek Maláč

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 20. dubna na kněžský seminář: Mohelnice 7.805; Úsov 2.011; Studená 
Loučka 1.220 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
*  V úterý 29. dubna ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

blahopřejeme panu Janu Rýznarovi v Mohelnici k jeho 90. narozeninám. 
Děkujeme mu za dlouholetou službu farnosti a přejeme mu boží požehnání 
a všechno dobré.                                                                 P. Petr Šimara a farníci

Z MoHelniCkÉ kRonikY – výměna oken a obnova fasády farní budovy.
 Fasáda na farní budově byla ve velmi špatném stavu. Stará omítka opadávala a místy 
z fasády vystupovaly cihly, nebo hrubá omítka. Okna byla již ztrouchnivělá a místy i shnilá. 
Pravděpodobně svému účelu sloužila od obnovení budovy fary po požáru v roce 1841.
 Předseda kostelní rady a člen městského zastupitelstva pan Ignác Lukas všemožně pod-
poroval a sám též vyjednával tuto opravu. Po dlouhých jednáních byla výměna oken a nová 
fasáda povolena.
 Provedení těchto prací bylo zadáno mohelnickému staviteli Janu Kittnerovi. Práce za-
čaly pomalým tempem v červnu roku 1925, navíc ještě ani počasí nebylo příznivé. Na po-
žádání faráře poslal stavitel na stavbu více zedníků i pomocných dělníků a tempo prací se 
zrychlilo. Takže výměna oken a nová fasáda mohla býti během šesti týdnů ukončena.
 Patronátní příspěvek na tuto opravu ve výši 5.407,84 Kč byl J. Excelencí arcibiskupem 
Msgr. Dr. Leopoldem Prečanem povolen a 23. února 1926 hotově proplacen.
 Celkové náklady na opravu dosáhly 20.124 Kč (stavitel Jan Kittner 8.709 Kč,vydláždě-
ní průjezdu a zahradní zeď 940, klempíř – 9 ks oken do poschodí 3.240 Kč, 8 ks dřevěných 
oken v přízemí 2.880 Kč a kuchyňská okna 840 Kč, mzdy pomocných dělníků a doprava 
3.335 Kč).  Bartoš H.

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 20. dubna na kněžský seminář: Štíty 5.760; Cotkytle 1.740; Horní Stu-
dénky 9.000 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.                P. Stanislav Suchánek 

*  Májové pobožnosti budou denně v 18 hod. kromě soboty. Ve středu a v pátek budou při 
mši svaté. 
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farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 20. dubna na kněžský seminář: Lubník 1.970, Tatenice 3.500, Hoštejn 
2.540, Kosov 500 Kč. 
na Boží hrob: Lubník 1.000, Tatenice 500, Hoštejn 1.174 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

lošticko    lošticko    lošticko

BoŽí MiloSRdenSTví nÁM dARUJe novÉ SvATÉ. 
 „Přišel čas, aby poselství o milosrdné lásce zaznělo novou silou. Svět potřebuje tuto lás-
ku. Je třeba, aby se Kristovo poselství dostalo ke všem. Především k těm, kteří své člověčen-
ství a důstojnost ztrácí v tajemství hříchu. Přišel čas, aby poselství o božím milosrdenství 
vzbudilo v lidských srdcích naději a stalo se počátkem nové civilizace – civilizace lásky.“ 
  sv. Jan Pavel II. 
 „Den bez modlitby je jako obloha bez slunce, jako zahrada bez květů.“
 „Všechny naše dny jsou v božích rukou, a protože život a milosrdenství pochází z toho-
to zdroje, není žádný důvod k znepokojení.”  sv. Jan XXIII.

PoděkovÁní. Děkujeme všem, kteří jste pomáhali v úklidu a při výzdobě našich kostelů 
a kaplí v přípravě na Velikonoce. 
 Díky patří všem varhaníkům, scholám, chrámovým sborům, kostelníkům a ministran-
tům, prostě všem, kteří jste se přičinili o důstojný průběh obřadů Svatého týdne. 
 Děkuji odvážnému týmu ochotníků: Janu Adamcovi, Ludvíku bednářovi, fr. Josefu Šte-
vicovi a P. Lubomírovi Konfederákovi za pomoc při čištění půdy kostela sv. Jiří v Moravi-
čanech od trusu z netopýrů v pondělí 14. dubna 2014. Kdo má zájem o prvotřídní netopýří 
guáno na svou zahrádku, ať se přihlásí na mobil 723 723 728.
 Finanční obnos poputuje na opravu kostela v Moravičanech.  P. Pavel Kavec, CM

Srdečný pozdrav v týchto dňoch nádeje vám praje. P. Stanislav - misionár z Hondurasu. 
 V mene celej misijnej stanice Vám všetkým vyslovujem úprimné vďaka a verím, že na 
nás nezabudnete aj v tomto roku, abysme spoločne mohli vlievať novú nádej do sŕdc ľudí.  
  V modlitbách. P. Stanislav

postřelmovsko    postřelmovsko

Neděle 5. května je první neděle v měsíci, mimořádná sbírka na opravy kostela bude v Les-
nici (minule 3.457 Kč), v Chromči (minule 2.200 Kč) a v Sudkově (minule 860 Kč). Všem 
dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

*  Mimořádná příležitost svátosti smíření před prvním květnovým pátkem bude ve středu 
v Lesnici od 16.30 hodin a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin. 
*  V pondělí 28. dubna budou v Postřelmově od 16.30 hodin modlitby a mše svatá ke cti 
Ducha Svatého. 
*  Na první sobotu 5. května od 8.00 hodin bude v Postřelmově mariánská pobožnost 
a mše sv. ke cti Panny Marie.                                        P. Vladimír Jahn
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Sbírka z neděle 20. dubna na kněžský seminář: Zábřeh 22.530; Jedlí 3.000; Svébohov 
4.050; Klášterec 5.120; Zvole 14.880; Hněvkov 500; Maletín 2.910; Hynčina 130 Kč. 
dary: Zábřeh – na Haiti 200; Jedlí – na opravy 1.500 Kč.   
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
dary na lepru: z Rovenska byla dne 15. dubna odeslána částka 3.500 Kč. 
 Dárcům Pán požehnej.   Marie Zíková 
 

FARnoST Zvole: Tuto neděli a každou poslední neděli v měsíci bude ve Zvoli sbírka na 
opravu fasády kostela.  Pastorační rada farnosti Zvole 

Tuto neděli 27. 4. - o neděli BoŽíHo MiloSTRdenSTví budou do seznamu sva-
tých zapsáni blahoslavení Jan Pavel ii. a Jan XXiii. 
Z výroků Jana XXiii.
 „Vykonám každou věc, každou modlitbu i povinnost, jako 
bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby mi bůh dal život je-
nom na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má sva-
tost závisela pouze na této činnosti. Nebudu myslet na to, co mě 
potká v budoucnosti, ani na to, co bylo v minulosti.“
 „Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí.“
 „Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho 
krásnější.“
 „Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a 
starým zase, že s nimi svět nekončí.“
Z výroků Jana Pavla ii.
 „Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva.“
 „Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflo-
vanou totalitu.“
 „Svobodu nelze jen mít, jen jí užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou.“

Blahopřejeme
ke ZlATÉ SvATBě:
manželům Františku a Anně Haltmarovým z Jedlí a stejně tak 
manželům Miroslavu a Marii Crhákovým z Nemile. 
Manželům Popelkovým ze Zábřeha pak gratulujeme k 65. výro-
čí svatby.
Všem přejeme hojnost Božího požehnání a do dalších společných let také 
hodně zdraví, spokojenosti, pohody a síly. 

k 80. nARoZeninÁM blahopřeje paní Elišce Efenbergrové růžencové společenství 
z Hněvkova. Přejeme jí hojnost božího požehnání a ochranu Panny Marie.
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