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9. 2. 2014
Ročník XXI., číslo 6

5. neděle v mezidobí
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

„Vy jste světlo světa.... 
Tak ať vaše světlo 
svítí lidem, 
aby viděli 
vaše dobré skutky 
a velebili vašeho 
Otce v nebesích.“

Mt 5,14-16

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; 
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, 
chraň nás stále svou mocí. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

ŽALM 112   Spravedlivý září v temnotách jako světlo. 
1. Iz 58,7-10                                           2. 1 Kor 2,1-5                                           Ev. Mt 5,13-16
 

Ordinárium: Latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne: pondělí 10. února - památka sv. Scholastiky, panny 
 Tuto neděli 9. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hyn-
čině, příští neděli v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.  P. Ladislav Sovadina 

SeTKÁvÁní nAd enCYKliKoU lUmen Fidei
„Kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, 
a odměňuje ty, kdo Ho hledají. Žid 11,6
Po týdenní přestávce v době školních prázdnin se 
sejdeme nad další částí encykliky papeže Františka 
lUmen Fidei (Světlo víry) v úterý 11. února v 17 
hod. v Katolickém domě v zábřeze.                  
                                                             P. František Eliáš

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 12. února. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KATeCHeTÉ se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 13. 2. od 19 hod.P. Ladislav Sovadina

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 12. února 2014 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 „cír-
kevní sítě“ T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na starosti energie pro 
domácnost.  P. František Eliáš, děkan

vAlenTÝnSKÁ oSlAvA PRo mAnŽele. v pátek 14. února 2014 od 
19 do cca 21 hod. zveme manželské páry na romantickou večeři a společné 
promítání krátkého dokumentárního filmu „Ponožky budu prát vždycky 
stejný...“ (Charita Zábřeh - přednášková místnost s kuchyňkou v podkroví). 
Přihlášky a info: Mgr. Monika Sikorová mail: rodinazabreh@gmail.com, tel. 
737 517 102.

KdYŽ HvězdY vYCHÁzeJí Aneb KonCeRT mlAdÝCH 
TAlenTŮ je název další akce, kterou nabídne prestižní hudební 
cyklus bravo Zábřeh. V pátek 14. února se do kostela svaté barbo-
ry sjedou absolventi zábřežské základní umělecké školy, kteří ak-
tuálně studují hudbu na konzervatořích po celé České republice, 

aby zde vystoupili na společném koncertu. 
 V barborce se tak představí Veronika Foltýnová na příčnou flétnu, Petra Davidová, Ve-
ronika Kordasová a Eliška Rýznarová na klavír, Markéta Knápková na kytaru, Martin Hou-
serek na pozoun, Kristýna Kočtářová a barbora Jedelská zahrají na lesní roh a Marie Šou-
kalová na klarinet. Na programu jsou díla Mendelssohna – bartholdyho, J. S. bacha, Fryde-
ryka Chopina, Rimského – Korsakova či Clauda Debussyho. Pátý koncert bravo zábřeh 
začíná 14. 2. v 18 hodin, vstupné je dobrovolné. Jste srdečně zváni.  Zdeněk David

*  V úterý 18. února v 17.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. barbory. Celebruje 
mohelnický farář P. Petr Šimara.                                   P. František Eliáš
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PleS CHARiTY zÁbŘeH - z výtěžku plesu pořídí Cha-
rita zdravotní pomůcky. 
 Jako každoročně, i letos se bude na plese Charity Zá-
břeh tančit pro dobrou věc. benefiční ples, v pořadí již 
čtrnáctý, se uskuteční v pátek 7. února 2014 od 20 hod. 
v Katolickém domě v zábřeze. výtěžek večera použije Charita na pořízení invalidního 
vozíku, vanového zvedáku, elektrické polohovací postele a antidekubitní matrace. 
 Vozík a zvedák budou sloužit uživatelům denního stacionáře Domovinka, a postel 
s matrací je určena do naší půjčovny zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek. Přání pořadatelů na pořízení všech pomůcek má letos velkou šanci na úspěch, protože 
akci podpořila Nadace Divoké husy, která výtěžek akce zdvojnásobí. 
 Celý večer bude k tanci i poslechu hrát kapela F-band z Klášterce. O taneční vystoupení 
se postará Klub sportovního tance NEXT Šumperk, který také naučí přítomné páry valen-
týnský tanec. Pro páry mají pořadatelé v ceně vstupenky také připravený dárek v podobě 
společné fotografie. Nebude chybět ani tombola, výtečná kuchyně či bar s míchanými ná-
poji. Vstupenky je možné zakoupit v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, každý všední den 
od 7 do 16.30 hodin. 
 Přijďte spojit příjemné s užitečným. Dobře se pobavíte, zatančíte a navíc přispějete na 
dobrou věc.  Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email:propagace@charitazabreh.cz

na 14. SvÉboHovSKÝ PleS jste zváni v sobotu 15. února do 
Obecního domu ve Svébohově. Zahájení ve 20 hod., čeká vás před-
tančení i domácí kuchyně. Vstupné 50 Kč. 
 Srdečně Vás všechny zve pastorační rada farnosti 

oSTATKovÝ mAŠKARní PleS. Orel Rovensko srdečně zve 22. 
února 2014 od 19.45 hod. na ostatkový maškarní ples s pochovává-
ním basy. K tanci a dobré náladě hraje Fofrovanka Uničov. 
Vstupné 90 Kč, masky 60 Kč. Zn.: kvalitní pití - domácí kuchyně – 
tombola – předtančení – Poupata.   Josef Šincl

KAToliCKÝ dŮm
v  Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRAdiČní mAŠKARní PleS, 
který se uskuteční v pátek 28. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k 
tanci i poslechu zahraje populární hudební formace F-bAND. V průběhu plesu se předsta-
ví taneční skupina DAREN, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější 
masky……. Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit mís-
tenku v předprodeji na recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, ( 739 246 015 a určitě přijďte. 
Rádi Vás uvítáme.
v Ve spolupráci s Klubem Ámos z Ostravy (nám dobře známým 
ze spolupráce na interaktivních výstavách) připravujeme na sobotu 
1. března TRAdiČní děTSKÝ mAŠKARní KARnevAl. Zveme 
všechny děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží, 
kterým nás provede a svoje jmeniny zde oslaví klaun bedřich Voháňka. 
Nebude chybět tradiční tombola, promenáda masek, či balónková show. Začátek ve 14. ho-
din. Vstupné 25 Kč.     Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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PovinnoSTi děTí K RodiČŮm  (Sir 3,2-6; 12-14; KKC 2214-2220)
 „Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, 
kterou ti dává Hospodin, tvůj bůh.“ (Ex 20,12; Dt 5,16). Uč 
se žít svobodně tak, že se v mládí s láskou podřizuješ rodi-
čům, a v dospělosti svým rodičům lásku a péči vracíš.
 Úcta dětí k rodičům je úkonem VDěČNOSTI vůči 
těm, kteří je přivedli na svět a svou láskou a prací jim 
umožnili růst v moudrosti a v milosti. „Z celého srd-
ce cti svého otce a nikdy nezapomeň na porodní bolesti 
své matky. Pamatuj, že jim děkuješ za své bytí. Čím se jim 
můžeš odplatit za to, co ti dali?“ (Sir 7,27-28) 
 Ptejme se sami sebe: Uvědomili jsem si tuto pravdu? Poděkovali jsme mamince za dobrý 
oběd, vánoční pečivo, hezké šaty, boty, bezesné noci, když jsme byli nemocní...?! 
 Snad teprve ve stáří, když už maminka nežije, si to uvědomujeme a rádi bychom to napravili 
- aspoň kytičkou a Otčenášem na jejím hrobě...
 Dobré dítě prokazuje svou ÚCTU k rodičům tím, že je pozdravuje, prosí, mluví o nich ucti-
vě, děkuje jim a blahopřeje k jmeninám i k svátkům, apod. Rodičům náleží úcta, i když někdy 
chybují. Svou lásku ukazuje dobré dítě rodičům tím, že je nermoutí a nehněvá, pomáhá jim 
v práci a nedostatku, v nemoci a ve stáří. S radostnou vděčností na ně pamatuje i po smrti (mod-
litbou a mší svatou). „Synu, ujmi se svého otce v jeho stáří a nezarmucuj ho, dokud je živ. Po-
zbývá-li rozumu, ber na něho ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle.“ (Sir 3, 12-13) „Můj 
synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj!“ (Přísl 1,8) „Kdo ctí otce, 
usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jakoby sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na 
vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí... Kdo ctí otce, občerstvuje svou matku.“ (Sir 
3,2-6)
 Děti mají poslouchat také rozumné příkazy svých vychovatelů, ředitelů škol, vedoucích pod-
niků, představitelů obce... a všech, kterým je jejich rodiče svěřili. Jsou-li však ve svém svědomí 
přesvědčeny, že je mravně špatné poslechnout daný rozkaz, ať neposlechnou. 
 O dětech nedobrých Písmo svaté praví: „Zlořečen, kdo nectí otce svého nebo matky.“(5. 
Mojž 27-16.) Je bolestné, když se v našem křesťanském světě nevěnuje dost úcty a pomoci sta-
rým a nemocným rodičům. Často dokonce slyšíme, že rodinu zatěžují, ubírají místo k bydlení, 
jejich opatrování stojí peníze - dáme je do domova důchodců, občas je navštívíme, a část důcho-
du si odneseme...
 Svou POSLUŠNOST ukazuje dobře vychované dítě tím, že poslouchá rodiče s jasnou tváří 
a bez odmluv. Vzorem mu je Pán Ježíš, o kterém Písmo praví: „Dítě rostlo v síle, moudrosti a mi-
lost boží byla s ním.“ (Lk 2,40) A Otce nebeského byl Ježíš poslušný až na smrt kříže. Poslušnost 
je první ctnost, říká tradice. Dospělé děti jsou povinny dbát aspoň rad a napomenutí rodičů. Ctít 
je a milovat jsou povinny až do smrti... Zvláště mají věrně splnit jejich poslední vůli. Dobrým 
dětem slíbil bůh svou ochranu a požehnání.
 Proti rodičům se PROHřEŠUJE, kdo jim v jejich potřebách nepomáhá, kdo jejich rozkazů, 
napomenutí a výstrah nedbá, kdo se na ně hněvá, hrubě se k nim chová, zle o nich mluví, za ně 
se stydí a věřící křesťan, když se za ně nemodlí.
Úcta k rodičům se odráží v celém rodinném prostředí a týká se i vztahu mezi sourozenci.   
 „buďte při tom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce“ (Ef 4,2), 
radí nám svatý apoštol Pavel.
 Křesťané jsou zvlášť vděčni těm, od nichž přijali dar víry, milost křtu a život v církvi. Mohou 
to být rodiče, jiní členové rodiny, učitelé nebo přátelé. 
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 „V paměti mi ožívá, jak upřímná je tvoje víra. Ale tak věřila už dávno tvoje babička Lois a 
tvoje matka Euniké, a jak jsem přesvědčen, platí to i o tobě“ (2 Tim 1,5), tak krásně a vděčně 
vzpomíná svatý Pavel na svého žáka Timoteje, jehož vychovávaly dvě šlechetné ženy.
 Snad je vhodné zakončit slovy Tomáškova Katolického katechismu:
 „Není přítelíčka nad tatíčka. Na slunci teplo, při matce blaho. Když zemře tatíček, odejde chle-
bíček, když zemře maminka, odejde láska. Miluj své rodiče, měj je rád, dříve než se naděješ, u hro-
bu jejich budeš stát. Pamatuj zvláště v den jejich jmenin, narozenin, na Štědrý večer. Věnuj jim ne-
jen blahopřání s dárkem, ale také duchovní kytici modlitby, mše svaté se svatým přijímáním, osob-
ní oběti a dobré skutky.“    P. Antonín Pospíšil

PoUŤ do medŽUGoRJe
 Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje. 
Těm, kdo tam již byli, není nutné toto místo blíže představo-
vat. Těm, kdo tam ještě nebyli, bych zkusil Medžugorje přiblí-
žit slovy: místo pokoje, místo setkání. Setkání člověka s bo-
hem a boha s člověkem. Místo mimořádných milostí plynou-
cích z toho, že stále ještě po dobu téměř 33 let na tomto místě 
probíhají každý den zjevení naší Matky Panny Marie – Králov-
ny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů z celé-
ho světa. Zatím nejvyšším církevním představitelem, který Medžugorje navštívil, byl vídeňský 
kardinál Christoph Schönborn. 
 během naší pouti se zúčastníme zjevení Panny Marie vizionářce Mirjaně (každého druhého 
dne v měsíci bývají zjevení v přítomnosti poutníků), setkáme se s jedním z vizionářů, s jedním 
z medžugorských kněží, navštívíme komunitu pro léčení narkomanů Cenacolo atd. Program je 
velmi bohatý. Letošní poprázdninový termín byl vybrán i s ohledem na to, že poslední léta bylo 
počasí v květnu poněkud chladné a nestálé. V září bývá počasí stabilnější, teplejší a nebývají vel-
ká vedra. I moře bývá vyhřátější. Navíc s námi jezdí i nemálo vysokoškoláků a pro ty je termín 
před začátkem semestru rozhodně výhodnější než před začátkem zkouškového období.
 Letošní termín: 31. 8. – 6. 9. 2014 (Ne – So), odjezd v neděli 31. 8. v 15.30 hod. ze Zábře-
ha (z Valové), návrat v sobotu 6. 9. v dopoledních hodinách. Cena: 2.100 Kč + 38 euro (zahrnu-
je dopravu, pojištění a ubytování; jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších důvodů 
(např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu je zastavit se cestou zpět asi na 
dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s doprovodem kněze. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristiích 
farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a ve Zvoli, nebo k stáhnutí na webových stránkách 
farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.cz. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát 
P. Radka Maláče (739 245 986; r.malac@seznam.cz)
Cestovní pas již není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy).
POČET MÍST JE OMEZEN. Na společnou pouť se těší J P. Radek Maláč

inFoRmACe o WebU ARCidieCÉze olomoUCKÉ.
Pokud si chcete doma v klidu znovu přečíst pastýřské listy, 
podívat se na termíny poutí, přečíst si reflexe na církevní 
události a najít další důležité informace, můžete tak učinit 
na webu arcidiecéze www.ado.cz.
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 2. února: Červená Voda 1.559, Písařov 831, Domov důchodců sv. Zdislavy 
187, Jakubovice 509 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

* Setkání nad biblí bude v Jakubovicích ve čtvrtek 13. února od 10 hod. u paní Hrazdírové.
* Pomazání nemocných v Domově důchodců sv. Zdislavy bude v sobotu 15. února 
v 16 hod. Je potřeba předem přijmout svátost smíření.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

SlUnCe AŤ SvíTí, Kde JSi TY!
 „Na Hromnice o hodinu více!“ Snad jsme si uplynulou neděli 
také vzpomněli na tuto milou pranostiku.
 Světlo dobra, kterého pravým původcem je bůh, který je sám 
Světlem, zaznívá pro nás jako poslání z evangelia dnešní neděle.
 Zamysli se nad svící: Ona svítí, hřeje, vytváří jasnost pro mnohé 
a přece zůstává svící.
 Zamysli se nad sluncem: Ono svítí, září, obšťastňuje a přece ho není méně!
 Zamysli se nad milujícím: On pomáhá, těší, činí šťastným, dává sám sebe a přece není 
chudším.
 Chceš-li porozumět druhým, zaposlouchej se nejdřív sám do sebe. Čím hlouběji po-
chopíš sám sebe, tím lépe pochopíš ty kolem sebe. buď obětavý, buď sluníčkem pro ty dru-
hé a naplníš své poslání.  P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

*  Ve středu 12. února od 19.00 hodin bude v Postřelmově na faře bibliCKÁ HodinA.  
 Všichni jste srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn 

V neděli 16. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.997 Kč), 
v Chromči (minule 3.700 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
   P. Vladimír Jahn

* * * 
SeSTRY PRemonSTRÁTKY ze SvATÉHo KoPeČKA U olomoUCe 

Vás srdečně zvou na postní duchovní obnovu na téma 
„Můj anděl půjde před tebou“ (Ex 23,23), která má pří-
mou souvislost s vyhlášeným Rokem rodiny.
Postní duchovní obnova se uskuteční ve dnech 
15.-16. března 2014.
Program začíná v sobotu 9.00 mší svatou v bazilice Na-
vštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu 

(vede S. Siarda L.Trochtová). Zakončení v neděli ve 13.00 hod.
 Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 10. 3. 2014: 
e-mail: info@premonstratky.cz. Přihlášku je také možno otevřít po kliknutí na termín du-
chovní obnovy na stránce http://www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm.
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko
Sbírky z neděle 2. února: Mohelnice 3.411; Úsov 915; Studená Louka 220 Kč
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
z moHelniCKÉ FARní KRoniKY – lP 1915
 Téhož roku uchvátila světová válka dalšího mohelnického občana, kte-
rý si získal jméno jako vojenský spisovatel a jako básník, hejtmana Oth-
mara Kovaříka - Kleinschmieda. Narozen v Mohelnici jako syn daňové-
ho úředníka Vinzenze Kovaříka 16. listopadu 1871. Navštěvoval obecnou 
a měšťanskou školu v rodném městě, pak učitelský ústav v Olomouci a po 
ukončení studia působil jako učitel obecné školy v Kunčině u Moravské 
Třebové a ve Svitavách.
 R. 1894 vyměnil pero za meč a vstoupil do rakouského vojska. Pedagogické vzdělání, které 
Kovařík získal, mu umožnilo úspěšně se prosadit jako vojenský spisovatel. Tak vznikl jeho „Ná-
vod k metodickému vzdělávání vojínů pěchoty ve strážní službě“, který byl vynikající instrukč-
ní knížkou. Další díla z Kovaříkova pera jsou „Pokus o válečně využitelný systém doplňování 
munice v pěchotním boji“, „Kronika rakouského bojového kyrysnického pluku, od 1701 - 1867, 
nyní dragounského pluku Albrechta prince pruského č. 6“. Dále „bojová pěchotní střelba, ná-
vod k mírovému výcviku“, a „Příspěvky k řešení evropské zbrojní otázky“. Nádherný pomník 
zbudoval Kovařík rakouskému polnímu veliteli benedekovi ve svém díle „Polní zbrojmistr be-
nedek a válka 1866“. Toto dílo skutečně navrátilo čest nešťastnému polnímu veliteli. (Pozn.: ge-
nerál Ludvík benedek velel rakouské armádě v bitvě u Hradce Králové. bylo mu vytýkáno, že se 
dopustil při velení několika chyb, které způsobily porážku rakouské armády.)
 Také jako dramatický spisovatel a lyrik, dal si umělecké jméno „Kleinschmied“, byl Kovařík 
činný a dosáhl pozoruhodných úspěchů. Jeho prvním dramatickým pokusem bylo čtyřaktové 
drama „Osamělý dům“. V širokých kruzích byl znám zvláště svou hrou „Když procitnou...“ ke 
slavnosti stého výročí „bitvy národů“ u Lipska, která byla opakovaně s úspěchem uváděna na 
německých scénách. Konečně kromě jiných spisů pochází z Kleinschmiedova pera „Císařovna 
Alžběta, obraz života pro lid a mládež“.
 Hejtman Kovařík padl za oběť při lidským právům odporujícímu ostřelování nemocnice 
v Gorici, 25. září 1915.
 ředitel místní měšťanské školy vystavěl zemřelému čestný památník u jeho spoluobčanů 
v ryzí promluvě v „Deutsche Wacht“ z 11. března 1916.  Bartoš H.
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 2. února: Štíty 1.650; Cotkytle 560; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 2. února: Lubník 1.000, Tatenice 820, Hoštejn 1.200, Kosov 700 + dar 1.000 Kč.
Sbírky „od betléma“ určené na adopci na dálku: Lubník 1.320; Tatenice 2.780; Hoštejn 5.900; 
Kosov 800 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať

*  AdoRAČní den FARnoSTi TATeniCe je ve středu 12. února. 
Zahájení ve 13.30 hod. P. Jaroslav Přibyl

děTSKÝ mAŠKARní KARnevAl v Hoštejně se uskuteční v neděli 23. února.
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Sbírka z neděle 2. února: Zábřeh 9.030; Jedlí 1.800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.001; Zvole 
4.090; Postřelmůvek 620 Kč. dary: Jedlí – na opravy 1.000 Kč; Zvole - na farnost 5.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

nA zvon věnovAli lidÉ ŠRoT zA 140 TiSíC KoRUn. Ještě v letoš-
ním roce by mohl z věže kostela svaté barbory v Zábřeze znít hlas nového 
zvonu – svaté Anny. Zábřežským zvoníkům se během tří let podařilo získat 
na pořízení tohoto zvonu 140 tisíc korun. Částku tvoří výtěžek z prodeje kovů 
spolu s finančními dary, které věnovali příznivci obnovy zvonového soubo-
ru. Původní zvon svaté Anny v kostele svaté barbory chybí téměř století. byl 
zrekvírován za první světové války. Na věži zbyl jen zvon svaté barbory. Ten 
se třikrát stěhoval na věž dolního kostela na náměstí a zpět. Donátorem obou zvonů z roku 1614 
byl Ladislav Velen ze Žerotína.  Chtěl bych poděkovat všem lidem ze Zábřežska a širokého okolí, 
kteří se naší netradiční sbírky účastnili. Pokud by chtěl kdokoli do sbírky kovů přispět, má stále 
možnost. Zvon bychom chtěli pořídit a nechat požehnat do konce letošního roku. Aleš Pátek
Dárci mohou věnovat železný šrot, barevné kovy, drahé kovy či autobaterie. 
 Zvoníky lze kontaktovat na telefonu 733 356 740.

Česká křesťanská akademie, místní skupina zábřeh, vás zve na první před-
nášku v tomto roce. Přednáší ondřej Sikora, Ph.d. (odborný asistent, Kated-
ra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice) na téma „Čestně o bohu 
podle J. Robinsona“ ve středu 19. 2. v 18.00 hod. v Katolickém domě.
 Záměrem přednášky je seznámit posluchače s hlavními myšlenkami knihy zná-
mého anglikánského biskupa a teologa Johna A. T. Robinsona, nazvané „Čest-
ně o bohu“ (Honest to God). Důvodem, proč se touto prací zabývat, je jednak 
padesáté výročí od jejího vydání, především však  myšlenkový obsah, který i po 

půl století křesťany vybízí k odvaze tázat se, zpochybňovat a nově promýšlet nejzákladnější ka-
tegorie jejich víry. Přednáška se dělí do dvou částí, v první bude představena hlavní teze Robin-
sonovy práce, která spočívá v nutnosti opuštění představy o bohu jako o supranaturální entitě 
ve prospěch pojetí boha jako hlubiny skutečnosti. Ve druhé části bude zrekapitulována bohatá 
diskuse, kterou tato práce vyvolala.  Jana Nováková

PozvÁní nA PoUŤ do SvATÉ země v roce 
2014. římskokatolická farnost Zábřeh ve spolu-
práci s CA AWER TOUR s.r.o. v Zábřeze opět 
připravují na jaro letošního roku pouť do Svaté 
země. Pokud ještě váháte s rozhodnutím, už je 
volných pouze několik málo míst. Poutní zájezd 
se uskuteční v termínu od neděle 30. 3. – do ne-
děle 6. 4. 2014. Jeho cena je 18.760 Kč. 
CA AWER TOUR s.r.o. zabezpečí poutníkům 
zdarma společnou dopravu ze Zábřehu – Valo-
vé na letiště do Katovic a zpět. Více informací 
a přihlášky na poutní zájezd získáte v kancelá-
ři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mobil 
731 626 506. Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová


