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15. 3. 2015
Ročník XXII., číslo 11

čtvrtá neděle postní
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

téMa na BřeZen
eucHaristie a solidarita

Vesel se,
Jeruzaléme! 
Jásejte nad ním všichni, 
kdo ho milujete. 
Zajásejte, 
neboť váš zármutek se 
promění v radost 
a budete nasyceni 
ze zdroje útěchy.

Vstupní antifona

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ 
víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. Prosíme 
o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků.        Amen

Žalm 137  vyslyš nás, pane, a vysvoboď nás!
  

1: 2 Kron 36,14-16.19-23                             2: Ef 2,4-10                  Ev. Jan 3,14-21 Jan 2,13-25  

Ordinárium: latinské č. 509                 příště  Olejníkovo č. 502
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 čtvrtá neděle postní
čtvrtá neděle postní se latinsky nazývá „laetare“ – radostná, 
protože již vyhlíží radost Božího vítězství. 
Církev v nebi není triumfující proto, že by se obracela zády k utrpe-
ní světa a radovala se sama. Svatí spíše mohou s radostí nazírat sku-
tečnost, že Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním definitivně překonali 
lhostejnost, tvrdost srdce a nenávist. 
Dokud toto vítězství lásky nepronikne do celého světa, svatí stále 
kráčejí s námi jako poutníci. 
Tereza z Lisieux, učitelka církve, psala s přesvědčením, že nebeská 
radost z vítězství ukřižované lásky není úplná, dokud jen jediný člověk na zemi trpí a sténá: 
„Velice počítám s tím, že v nebi nebudu nečinná, a mým přáním je i nadále pracovat pro cír-
kev a pro duše“ (dopis 254 z 14. července 1897). Vybráno z poselství Svatého otce Františka 
k postní době. 

Maletín. Tuto neděli 15. března ve 14.30 hod. bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bo-
hoslužba slova.  Martin Rumíšek, jáhen 
 

děKanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 18. února. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

sváteK sv. JoseFa. ve čtvrtek 19. března, o svátku sv. Josefa budou slaveny v Zá-
březe dvě mše svaté. v 9.40 hod. v kostele sv. Bartoloměje a v 17.30 hod. v kostele sv. 
Barbory. P. František Eliáš
 

svéBoHov. Pastorační rada farnosti se sejde ve čtvrtek 19. března v 18.45 hod. 
   P. František Eliáš

MateřsKé a rodinné centruM HníZdo zve do klubovny na 
Masarykově nám.: 
- v úterý 17. 3. v 9.30 hod. na besedu s Mgr. Vladimírem Vysockým 
„Sport v pojetí rodinné výchovy“
- v úterý 18. 3. v 16.00 hod. na ekologickou pohádku „O sluníčku, které 
onemocnělo“ v podání „Divadýlka S RADOSTÍ“. 
 Bližší informace www.hnizdozabreh.cz. Za Hnízdo Daniela Johnová

V sobotu 21. 3. od 9 do 15 hodin – povede ducHovní oBnovu v Zábřeze P. Jindřich 
Poláček OP, převor kláštera dominikánů v Olomouci. 
Téma: SVÁTOSTI - PRAMEN KŘESŤANSKÉ SVATOSTI.
Přihlásit se můžete na tel. čísle 603 891 571, nebo svedova.irena@seznam.cz.
   Za Hnízdo se na Vás těší Irena Švédová

BudíKY pro Mírov. Pokud chcete přispět dobrým skutkem 
(Pane, kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za 
tebou? Mt 25,39) můžete budík (i budíky), který nutně nepotřebuje-
te, přinést na recepci Charity Zábřeh.                   Tomáš Kobza 
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OBLASTNÍ CHARITA ZÁBŘEH
setkání domácích pečovatelů. Staráte se doma o své blízké a cítíte, že 
sami potřebujete podporu a povzbuzení? Chcete si popovídat a podělit 
se o zkušenosti s lidmi, kteří se o své blízké starají jako vy? Zveme vás 
ve středu 25. března od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh 
(Žižkova 15) na setkání laických pečovatelů v domácnosti. Tématem 
setkání bude „Uzdravení v nemoci“ (doprovázení nemocného a umíra-
jícího; tělesné, duševní, spirituální a sociální potřeby nemocného; pří-
stup pečujícího; potřeba spirituálního rozměru pečující osoby).
 Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti je součástí projektu „Domá-
cí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“. Podpořeno z progra-
mu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from 
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).
 Srdečně vás zveme.

celoroční sbírka potravin – nově i v Mohelnici. Charita Zábřeh 
sbírá celoročně potraviny pro lidi, kteří si je sami nemohou zajistit. 
Chcete-li takto pomoci, můžete potraviny přinést na recepci Cha-
rity v Zábřeze, Žižkova 15, v pracovní dny 7.00-16.30 hod. NOVĚ 
je také můžete vložit do sběrného boxu v zázemí charitních služeb 
v MOHELNICI, Zámecká 11, a to ve všední dny od 8 do 15.30 hod.
 Sbírají se potraviny trvanlivé: těstoviny, mouka, rýže, olej, luš-
těniny, konzervy, zavařeniny, instantní polévky a omáčky, trvanlivé mléko; v Zábřehu pak 
navíc: jogurty, máslo, balené sýry a uzeniny, čerstvé pečivo, přebytky zahrádek.  Děkujeme 
vám.

Materiální sbírka – jaro. Již nyní můžete začít s pozimní probírkou svých šatníků a do-
mácností - tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb proběhne od 16. do 
18. dubna 2015. 
              Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Koncert „na KřídlecH Zpěvu“ se ZaHraničníM HosteM 
 V podání tří mezinárodně působících umělců si návštěvníci dalšího koncertu z cyklu 
Bravo vyslechnou nejslavnější písně a árie. 
 Publikum se může těšit nejen na atraktivní program, v němž zazní duety Felixe Men-
delssohna-Bartholdyho, G. B. Pergolesiho, Antonia Vivaldiho či Richarda Strausse, ale také 
na exkluzívního zahraničního hosta - známou rakouskou sopranistku Nicol Proksch. Kon-
cert s podtitulem „Na křídlech zpěvu“ představí úspěšnou mezzosopranistku Simonu Mrá-
zovou a klavíristu Alexandra Starého. 

sedmý koncert letošní sezony hudebního cyklu Bra-
vo Zábřeh se uskuteční v neděli 22. března od 17 ho-
din v kostele sv. Barbory. vstupenky za příznivých 
70 resp. 90 korun lze již nyní zakoupit v infocentru. 
děti mají na koncert vstup zdarma.
 PhDr. Zdeněk David
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naŠiMi nepřáteli JsMe MY saMi
(MENE TEKEL, vzpomínka na oběti válek a totalitních režimů, chrám sv. Víta, Praha)
 Lidé, lidé,
 dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším mož-
ným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je 
ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím 
a zodpovědností. Jsme na místě, které je symbolem 
našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí 
vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se ztě-
lesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama 
o sobě tato katedrála oním ideálem není, protože 
ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odváž-
ně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil 
Bůh. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Kris-
ta, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé 
spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem 
Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života, celý jeho smysl - jít k tomuto ideálu.
 Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především pro-
to, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi 
a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. 
 ve své hlouposti a pýše poučujeme celý svět. říkáme: náboženské války jsou 
středověký nesmysl. očekáváme, že všichni odhodí svého Boha, protože my jsme 
to udělali. ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede – naše kultura se 
rozpadá a vymíráme. říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou 
poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme 
nekonečně liberální. říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit 
nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme 
ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke zna-
mení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají pravdu, protože nejsme 
tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají 
o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, ne-
boť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvoli-
li. Navíc cítíme, že to jsou ti nejvhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří 
jim, sami bez tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktiv-
ními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, popřípadě životy.
 Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme 
se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze 
a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musí-
me být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, 
kteří by je zvedli. proč by to dělali, když nemají ideál? ideál, za který by někdo byl 
ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. vzali jsme své oblasti vazebnost kultury 
a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. 
Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křes-
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ťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypa-
dat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. 
 A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se cho-
váme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. 
Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. 
Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti.
 Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci ani Rusové a vůbec nikdo. Stačí-
me si sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska a láska 
je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. neměli bychom 
žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, poutáni k sobě pevným řá-
dem, a byli bychom váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme, protože za 
sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. podle pokynů shora jen posunuje-
me dílo těch zdola. nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční. Kdybychom takoví nebyli 
a byli platnými lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé ohrozit, protože bychom byli 
pevnější, než oni. naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věro-
hodné, hluboce žité křesťanství.
 Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, 
a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mlu-
vit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:
 vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstoj-
nost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.
 Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spo-
řádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. trvám na 
tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší 
a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.
 Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, 
kteří se na nemoc jen vymlouvají.
 Jsem zároveň bohatý i chudý. svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, 
abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně ma-
jetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.
 Jsem evropan, protože jsem čech. narodil jsem se českým rodičům, vyrostl 
v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. odmítám se rozplynout v bez-
duché uniformitě konzumní multikultury.
 Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se 
jimi budou řídit v celém svém jednání. ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému 
Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.
 Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář.
 Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-
22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, 
protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít.   
 Amen.   Petr Piťha 
(redakčně zkráceno, nezkrácenou verzi můžete najít na stránkách arcibiskupství pražského 
nebo na menetekel.cz )
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 8. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 116, Mlýnický Dvůr 20, Červená 
Voda 2.986, Písařov 625, Jakubovice 832 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. 
 Příprava na svátost biřmování bude v pátek 20. března v 17.45 
hod.  
 na faře. 
 Křížová cesta v pátek od 16.30 a v neděli ve 14.00 hod. 
 Sbírka z minulé neděle 2.728 Kč. 
 Příští týden bude sbírka na opravu našeho kostela. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
 Náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře. 
 Příprava na svátost biřmování bude v pátek 20. března v 17.45 hod. na faře v Lošti-
cích.   
 Křížová cesta začíná ve čtvrtek v 16.30 a v neděli ve 14.00 hod. 
 Příští týden bude sbírka na opravu našeho kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
   P. Miroslav Obšivan

postřelmovsko    postřelmovsko

národní pocHod pro Život v praZe 
V sobotu 21. března se v Praze uskuteční Pochod pro život. Mše sv. v dominikánském kos-
tele sv. Jiljí začíná ve 12.30 hodin a poté následuje pochod ulicemi Prahy. Tento pochod je 
hlasitým a veřejným hlasem, který volá k našemu národu, že umělý potrat (a také je již tře-
ba přidat, že umělá smrt - eutanázie) je těžký hřích, kterého se dopouští celý národ a svolá-
vá na sebe Boží trest (zkusme si pročíst příslib Božího požehnání, ale i trestu např. v Deu-
teronomiu 18,9-13 apod.). Je to hřích proti nenarozeným dětem, je to rouhání proti Bohu 
Stvořiteli, je to hřích pošpiňující celý národ. Trestem je odnětí Božího požehnání národu 
a může jím být neplodnost v národě. Pojeďme společně, rychlík Šohaj do Prahy odjíždí ze 
Zábřeha v 8.40 hodin, návrat kolem 19. hodiny.  P.Vladimír Jahn

Podrobný program, trasa, začátky mší svatých, videopozvánka a další informace jsou na 
adrese: http://pochodprozivot.cz.

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 8. března: Lubník 750; Tatenice 1.110; Hoštejn 1.200; Kosov 520 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 

ModlitBY cHlapŮ. Ke společné modlitbě se chlapi sejdou v neděli 22. března v 18 
hod. na faře v Tatenici.                                                P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 8. března: Mohelnice 4.261; Úsov 1.088; Studená Loučka 655 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

V úterý 24. března ve 14 hod. se na faře koná setkání seniorů. 
    Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

MoHelnicKá KroniKa: dr. Jaschek, lp 1944 – pokračování
 10. června byla prostým obřadem posvěcena nová socha apoštola 
Judy Tadeáše a předána farníkům k uctívání. Náklady (asi 400 RM) nesla 
paní Paula Ehrenbergerová, manželka elektrikáře v Mohelnici, Radniční 
ulice 3.
 K oživení úcty k Božskému Srdci Páně byla stejně jako před desetiletími vždy první neděli 
v měsíci konána pobožnost k Božskému Srdci Páně. Následuje po požehnání ve tři hodiny od-
poledne a sestává z přímluv a kajícné modlitby před oltářem sv. Kříže. První takováto pobož-
nost k Božskému Srdci Páně se konala v neděli po svátku Božského Srdce Páně (18. 6. 1944).
 Na konci školního roku bylo upuštěno od vydávání vlastních vysvědčení z náboženství. 
Pro pozdější posouzení byl školám ve farnosti dán průběžný přehled o docházce do výuky 
náboženství ve školním roce 1943/44 , z něhož vyplývá, že z 660 katolických žáků farnosti 
nenavštěvovalo náboženství 82 katolických žáků, což je asi 12 %.
 13. srpna byla v rámci obvyklé nedělní bohoslužby také pobožnost „prosebné“ neděle. 
Po mši sv. zůstala vystavena Nejsvětější Svátost oltářní k tichému klanění až do večerního 
sv. požehnání. Účast byla i tentokrát skrovná.
 15. srpna byla ke zdůraznění svátku Nanebevzetí Panny Marie večerní zpívaná mše svatá.
Přihlášky do náboženství pro nový školní rok dopadly tentokrát zřetelně úspěšněji. Na 
chlapecké obecné škole se učilo 6 hodin týdně, na chlapecké a dívčí škole 10 hodin, na 
měšťanské škole 3 hodiny týdně. Venkovské obecné školy v Křemačově, Květíně a Slavoňo-
vě měly vždy po dvou hodinách. Vyučování obstarávali opět s farářem dp. farář Neubauer 
ze Studené Loučky a farář Balaš z Mírova, který letos převzal výuku v Květíně.
 „Růžencový měsíc“ byl slaven každodenními večerními růžencovými pobožnostmi. 
Účast byla v průměru lepší než loni (asi 65 lidí) a přišli i noví návštěvníci. Přispěla k tomu 
i vážnost časů?   Bartoš H

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 8. března: Štíty 1.790; Cotkytle 1.150; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
Štíty – kostel nanebevzetí panny Marie:
KŘÍŽOVÉ CESTY – v pátek vždy půl hodiny přede mší svatou a v neděli ve 14.30 hod. 
Tuto neděli 15. března povedou Křížovou cestu děti a mládež. 
V neděli 22. března povedou Křížovou cestu „manželé“.
 

Horní studénky:
V postní době jste každou neděli zváni k pobožnosti Křížové cesty „pod širým nebem“ 
z Horních Studének na Olšanské Hory. Začínáme ve 14 hod. u prvního zastavení. 
                                                 P. Josef Altman
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sbírky z neděle 8. března: Zábřeh 11.190; Jedlí 1.600; Svébohov 1.900; Klášterec 1.297; 
Zvole 4.010; Pobučí 170 Kč. 
darY: svébohov – dar z Václavova na svébohovský kostel 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

příŠtí neděli 22. 3. Bude v ZáBřeZe sBírKa na Kostel sv. BarBorY. 

SPOLEK SV. BARBORA ZÁBŘEH, Z. S. INFORMUJE 1/2015
Vážení farníci, vážení příznivci „Barborky“.
 Blíží se zahájení, snad již poslední etapy pra-
cí, které jsou nad rámec závazku občanského 
sdružení, dnes již spolku sv. Barbora Zábřeh.
 Tak, jak jsme již dříve informovali ve Farních 
informacích vynucenou záležitostí je překrytí 
střešní krytiny tzv. bonského šindele (lepší asfalto-
vá lepenka) pevnou krytinou ETERNIT DACORA 
s reliéfem a s garantovanou životností cca 80 let.
Jaký je stav přípravy? 
-  máme za sebou celý schvalovací proces včetně 
„ Povolení udržovacích prací“ které vydal Stavební 
úřad v Zábřeze
-  proběhlo výběrové řízení – dodavatelem prací 
bude firma pana Lakomého ze Štítů
-  celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši cca 
750 tis Kč.
-  financování toho projektu k 1. 3. 2015 je zajiš-
těno dotací od Městského úřadu v Zábřeze ve výši 
350 tis. Kč; dotací z Krajského úřadu v Olomouci ve výši 200 tis.Kč 
-  další chybějící prostředky se pokusíme zajistit na Ministerstvu kultury, současně počí-
táme s Vaší pomocí a štědrostí.
 Po dohodě s otcem Františkem Eliášem je na 22. března 2015 vyhlášena sbírka na dofi-
nancování opravy střešní krytiny.
 Dalším záměrem, o kterém jsme Vás již dříve informovali, je vybavení presbyteria no-
vým mobiliářem (obětní stůl s novým křížem a svícny) z dílny akademického sochaře Ot-
mara Olivy z Velehradu. Práce probíhají bez větších komplikací a celé dílo v hodnotě 250 
tis. Kč bude dokončeno do poloviny letošního roku.
 Těmito kroky bychom chtěli dokončit náš závazek, se kterým jsme začínali v roce 2006 
–  opravovat kostel sv. Barbory a předat ho, aby trvale sloužil ke cti a chvále Boží.
 Kostel ve své podstatě splňuje všechny podmínky pro pravidelnou liturgii.
 děkujeme za vaši štědrost, vstřícnost a podporu a věříme, že s pomocí Boží celé 
dílo letos dokončíme – upřímné pán Bůh zaplať. 
  Za spolek sv. Barbora Zábřeh Dr. Alois Frank a Ing. Jaroslav Jašek 


