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8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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
Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti,
jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme:
odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno,
co nám dáváš, ať nám prospívá.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Žl 31,2-3a.3b-4.17+25 Buď mi, Hospodine,
1: Dt 11,18.26-28
2: Řím 3,21-25a.28
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Pravý věřící
se rozhoduje
stavět na skále,
kterou je Kristus.
Oboří-li se na něj
zkoušky, těžkosti
a bouře života,
nenaruší dílo
pevně založené
na Ježíšově poselství.
1

ochrannou skálou.
Ev: Mt 7,21-27

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 3. června
čtvrtek 5. června

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Tuto neděli 1. června přistoupí děti ze Zábřeha a okolí při mši svaté v 8.30 hod. k prvnímu
svatému přijímání, večerní mši svatou doprovodí rytmická schola.
redakce
KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE SVÉBOHOVĚ pořádá Klub
přátel hudby v neděli 1. června v 19 hod. Účinkují: Eva Bublová - varhany, Jan Riedlbauch
– ﬂétna. Na hojnou účast se těší a krásný umělecký zážitek přejí pořadatelé.
PRVNÍ PÁTEK V ČERVNU 6. 6., můžete od 15.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
přijmout svátost smíření .
P. František Eliáš
KOCLÍŘOV. Na první sobotu v Koclířově, 7. června je objednán velký autobus. Využijte
této příležitosti. Případní pozdní zájemci se mohou hlásit na faře u paní Lexmanové. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Zastávky: u pivnice, Skalička, Jestřebí, Zvole.
Ludmila Korgerová
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ bude ve farnosti Zvole v neděli 8. června při mši svaté
v 10,15 hod.
P.František Eliáš
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás chceme pozvat k účasti na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Společně jim i tentokrát budeme vyprošovat Boží ochranu, vedení a pomoc. Stejně jako při minulých setkáních, i tentokrát můžeme odevzdat každé ze svých dětí do symbolické Boží
náruče - jména dětí napsaná na lístečcích vložíme do malého košíčku a budeme
je takto přinášet Pánu spolu s obětními dary.
Mše sv. bude sloužena P. Františkem Eliášem v úterý 10. června v 17.00 hod.
za MM Lenka Hamplová, 731 626 506

POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ
V sobotu 14. června Vás zveme na autobusový zájezd, při kterém navštívíme významné polské poutní místo - LICHEŇ. Na pouti nás doprovodí někdejší zábřežský kaplan P. Piotr Grzybek. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel.
583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar,
Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 1. hodinu po půlnoci z Valové, plánovaný návrat ve 21 hodin, cena 550 Kč (jízdné + pojištění)
splatná v autobuse.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ A POUŤ DO KŘIŽANOVA. Jáhenské svěcení přijme v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 21. 6. 2008 z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky také
Mgr. Miroslav Jáně, rodák ze Sudkova. Pokud se chcete zúčastnit svěcení a spojit je s poutí
do Křižanova, rodiště sv. Zdislavy z Lamberka, přihlaste se od 8. do 18.6. u paní Ludmily
Korgerové (tel. 583 414 512 po 19. hod.).
Putování zakončíme litaniemi k Božímu milosrdenství v novém kostele v Slavkovicích.
Odjezd z Valové v 8 hod., cena 300 Kč.
P. František Eliáš, Ludmila Korgerová
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LA SALETTE 14. – 22. srpna 2008. Stále jsou ještě volná místa.
Pokud váháte, rozhodněte se co nejdříve a přihlaste se. Ubytování bude v pokojích, cena za dopravu, ubytování, polopenzi
(snídaně a večeře) a pojištění 6.500 Kč (můžete zaplatit v kanceláři farnosti Zábřeh, případně zaslat složenkou na adresu farnosti: ŘKF Zábřeh, Farní 10, PSČ 789 01). Zájemci se mohou
hlásit ve farní kanceláři u Hany Lexmanové, případně na tel.
583 414 531, 731626509 nebo na mailu rkfzab@rps.cz. Odjezd ze Zábřeha ve čtvrtek 14.
srpna v 17 hod. (Odjezd opravdu ve čtvrtek! Omlouvám se všem, které jsem v minulých FI
znejistila.)
Hana Lexmanová

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
VE FARNOSTECH ZÁBŘEH, SVÉBOHOV A KLÁŠTEREC
Protože v letošním roce již vypršel mandát pastoračních rad, čekají nás nové volby.
Volby jsou podle dekretu otce arcibiskupa dvoukolové. Tuto neděli 1. června si ve farním
kostele můžete při všech bohoslužbách vyzvednout lístky, „návrh kandidátů do pastorační rady“. Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosem, je
ochotný vás zastupovat i plnit úkoly pastorační rady, je starší 18 let a přísluší do farnosti.
Počet navrhovaných kandidátů, není omezen. Kandidáty může navrhnout každý starší 15
roků.
Vyplněné lístky můžete odevzdat příští neděli v kostele, případně na faře (poštovní
schránka) nebo přímo volební komisi, kterou tvoří:
ve farnosti Zábřeh: Emilie Janů, Antonín Urban, Ing. Marek Hackenberger
ve farnosti Svébohov: Josef Kolář, Jiřina Kolářová a Anna Sedláčková
ve farnosti Klášterec: Jan Kubíček, Marie Švédová, Tomáš Martiňák ml.
Volební řád a seznam kandidátů bude ve vývěsce farního kostela zveřejněn 14 dní před
volbami, které se uskuteční poslední neděli v červnu, to je 29.6.2008
P. František Eliáš

ZPRÁVY Z HNÍZDA - ČERVNOVÉ AKCE
MAMINEC:
3. 6.- Foto - muži v akci - (přineste na výstavku fotku svého muže
nebo táty při zajímavé činnosti. Výstavka jistě potěší tatínky, kteří
další den přijdou na akci U nás táta letí.)
10. 6. - Voňavý maminec - (maminky mohou představit své oblíbené vůně, voňavky, vonné tyčinky, vonné oleje apod.)
Ve středu 4. června 2008 v 17 hodin vás v rámci společné kampaně Sítě mateřských center,
o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s. Táta dneska frčí zveme na akci pro celou rodinu
U NÁS TÁTA LETÍ. Přiveďte svého tatínka do Hnízda. Společně s mámou pak namalujete
tatínka, jak nejlíp umíte. Potom tatínky (ty namalované) přivážeme na létající balonky. Vyběhneme do parku a budeme se dívat, jak letí. Budeme jim mávat a budeme se radovat,
že ti opravdoví tatínci zůstali pro dnešek s námi. Hlavním cílem kampaně je posílení role
otce ve společnosti a motivace otců k většímu zapojení do života mateřských center i jejich rodin.
Poděkování. V charitním projektu Adopce na dálku stále podporujeme běloruského chlapce Jevgenije Avděje. Za veliký ﬁnanční příspěvek v minulém i v tomto roce děkujeme manželům Žiškovým z Olšan.
Markéta Kroulová, Irena Švédová
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Učící se církev – SVOBODA VOLBY
„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem“( Gen 1,27).
Podstatnou vlastností Boží je rozum a svobodná vůle. Těmito hodnotami obdařil Bůh i člověka. Dokonce mu darem svobody udělil důstojnost osoby vybavené schopností ovládat své skutky, rozhodnutím zda je učiní dobrými
nebo špatnými. Díky svobodné vůli rozhoduje tak každý
člověk sám o sobě. Svoboda je v člověku silou umožňující
růst a zrání v pravdě a dobru. Svoboda dosahuje své dokonalosti, když je zaměřena na Boha, který je naším životním
cílem, nejvyšším a věčným našim dobrem, naší blažeností.
Svoboda je vzácný dar, který Stvořitel udělil člověku. Je to
dar, jehož existenci člověk často popírá (zvláště tak zvaným
Determinismem, který dle některých interpretací vylučuje
existenci svobodné vůle, vše je řízeno osudovými, neovlivnitelnými následky příčin).
Těžko je věru pochopit tajemnou krásu tohoto daru svobody, který staví člověka
po bok Boha. Těžko pochopit, jak je člověk svobodný ve svém rozhodování – i když
pod neustálým, nikdy se neměnícím vlivem Božím. Zde platí zásada: dělat vše jakoby
to záviselo na nás a přitom tak důvěřovat Bohu, jakoby to vše záviselo na něm – k našemu dobru!
Svoboda je schopnost i možnost hledat a vybírat prostředky k cíli. Tím bližším
a částečným je dobro a blaženost v řádu časném, pozemském. Posledním cílem absolutního dobra je však Bůh. Lidská svoboda ale zahrnuje i možnost volit mezi dobrem a zlem, tedy růst v dokonalosti, charakteru, moudrosti nebo selhat a hřešit. Tímto
svým jednáním si člověk zaslouží chválu nebo hanu, zásluhu nebo vinu, odměnu nebo
trest. Člověk je totiž bytost, která je nezničitelně otevřena do nekonečné budoucnosti,
bytost, která má svobodu volby i vzhledem ke svému věčnému cíli a která je schopna
říci své ne i Boží lásce a milosrdenství. A Bůh ve své pravdě a spravedlnosti lidské deﬁnitivní rozhodnutí plně respektuje a svou mocí umožní jeho uskutečnění a to na věčné trvání. Buď vůle tvá, Bože, to je nebe – buď vůle má, to je peklo! Zvolit neposlušnost a zlo je zneužitím svobody a vede k otroctví hříchu – viz otroci alkoholu, kouření
sexu...
Dnes všude slyšíme hesla a výkřiky: svoboda, svoboda, ale skoro nikde není slyšet: volání po odpovědnosti. Pokrok ve ctnosti, poznání skutečného dobra a odříkání
posiluje vládu vůle nad vlastními skutky, tak aby vedly k dobru. Základní směrnici při
rozhodování nám dává Desatero Božích přikázání.
Svoboda však činí člověka odpovědným za jeho skutky v té míře, v jaké jsou dobrovolné. Přičítatelnost a odpovědnost za nějaké jednání může být snížena a dokonce potlačena neznalostí, roztržitostí, násilím, strachem, návyky, bezuzdnými vášněmi
a jinými psychickými i tělesnými nebo sociálními činiteli. Každý přímo chtěný skutek
se přičítá tomu, kdo jej koná.
Právo užívat svobody je požadavek neoddělitelný od důstojnosti lidské osoby,
zvláště v mravní a náboženské oblasti. Toto právo musí být občansky uznáváno, prosazováno a chráněno v mezích obecného dobra a veřejného pořádku. Minulost i pří-
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tomnost nám představuje bolestné skutečnosti: antický Řím a krvavé pronásledování
prvních křesťanů a rodící se církve.
Vrchnostem katolickým a protestantským byla roku 1555 na sněmu v Augspurce přiznána vláda nad svědomím poddaných podle nemravné zásady: „Čí kraj, toho
i víra“, což vedlo ke smutným koncům prosazování víry: luteránské v severní Evropě
a katolické ve střední Evropě, na což doplatila autentická svoboda jednotlivých věřících.
A v dnešní době? Jsou komunistické země a mnohé země islámské, které víru druhých a zvláště přestoupení na křesťanství trestají vězením a podle zákona šaria i trestem smrti.
Svoboda je často omezena a vystavena omylu. Poprvé se takového mylného úsudku
dopustili naši prarodiče v ráji. Nechali se oklamat hadem-ďáblem a tím odmítli plán Boží
lásky a velkorysosti. Toto první odcizení zplodilo mnoho dalších, s následným pláčem,
slzami, krví a neštěstím všeho druhu. Takový je důsledek zneužití daru svobody!
Uplatňování svobody jako absolutního lidského práva nezahrnuje právo říkat nebo
udělat cokoliv (jako například urážky, zlehčení, karikování Ježíše nebo Mohameda...,
které ctí miliony vyznavačů.) Ne všechno, co člověk může, je dovoleno, například genetické inženýrství zasahující do etických oblastí, potravy..., byť to stát zákonem povoluje. Svoboda a právo jednoho končí tam, kde začíná právo a svoboda druhého...
(matka a počaté, ale ještě nenarozené dítě...!)
Jak často a těžce podmínky hospodářské, sociální, politické a kulturní porušují
svobodu, neuznávají ji, což porušuje lásku a ztěžuje mravní i občanský život druhých
a rozbíjí bratrství a bouří se proti Boží pravdě!
Bůh Otec nás stvořil, Bůh Syn nás z hříchu vykoupil a Duch svatý svými milostmi
nás posvětil. Tyto Boží dary nejsou soupeřem naší svobody, nenarušují naši přirozenost, ba naopak, pokud usilujeme o pravdu a pravé své dobro, to vše podporují, abychom se svobodně více a jistěji rozhodovali ke svému opravdovému dobru a také při
nátlaku a donucování vnějšího světa, ano i svého těla a ducha zlého, bezpečněji obstáli
a svou důstojnost lidskou zachovali.
Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví
do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. (32 neděle
v mezidobí).
P. Antonín Pospíšil

JEŠTĚ K TÉMATU MINULÉ NEDĚLE (2. čtení z minulé neděle)
(Bratři a sestry!) Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy
služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na
něj bylo spolehnutí. Mně na tom pramálo záleží, abych
byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského
soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí
mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci,
které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu (1Kor 4,1-5)
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 25. května: Červená Voda 1.316,50; domov důchodců sv. Zdislavy 110;
Mlýnický Dvůr 190; Moravský Karlov 210; Jakubovice 400 (z 22.5. 915); Písařov 473 Kč.
Dary: Jakubovice (na chodníky) 3.000 Kč.
 BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 2. června v Písařově na faře v 17 hod.
 SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude udělováno při
všech mší sv. 7. a 8. června. Nemocní a staří, připravte se na přijetí této svátosti svátostí
smíření!
 HESLO PRO DĚTI: Duchu svatý při mě stůj, dobro ve mně posiluj!
P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Sbírka na opravu kostela z neděle 25. května: Loštice 6.358, Moravičany 5.923 Kč
 PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC. Děkujeme hasičům z Loštic, Mohelnice a Zábřeha, kteří
pomáhali při likvidaci požáru rodinného domku v Lošticích na Trávníku v noci z 22. na 23.
května. Zvláštní dík patří také všem, kteří jste přišli další den pomáhat s úklidem spouště,
kterou „červený kohout" následně zanechal.
Bohu i Vám všem děkují Burgetovi
K zamyšlení : „Člověk musí často jednat rychleji, než mu umožňuje vědomé přemýšlení“
(Erich Fromm † 1980)
Nedělní sbírka v Lošticích - 1. 6. bude věnována na zmírnění následků požáru rodinného
domu. „Kdo rychle dává, dvakrát dává“. Děkujeme !
 POZVÁNKA NA POUŤ. ŘKF Moravičany Vás 8. června zve na tradiční "Pouť ke sv. Joséfkovi a Hubertovi" do Doubravy v Litovelském Pomoraví. Mše sv. ve 14.00hod. u kapličky. Účinkuje „Vyroubalova dechovka“ a JIŘINKY. Po mši sv. přátelské posezení při občerstvení a s moravskými písničkami.
P.S. Obětujte oblíbený nedělní odpočinek. Setkání u "stolu Páně" v naší krásné Doubravě
Vám prospěje víc! AHOJ !
 P. Stanislav Bindas CM prosí o modlitby. Od 5. - 8. června moderuje duchovní obnovu
pro biřmovance v Dobrušce.
 Děkanská vizitace farnosti Loštice je plánována na středu 4. června. Mše sv. v 18 hod.
Členové pastorační rady farnosti Loštice jsou pozváni po mši sv. na pracovní setkání na farní zahradu, které uzavřeme opékáním buřtíků.

Ohlášky v měsíci červnu
Do stavu manželského vstoupí
v kostele sv. Jiří v Moravičanech v sobotu 7. června
JAROMÍR ADAMEC z Moravičan a KVĚTOSLAVA BACHANOVÁ z Olomouce.
v kostele sv. Prokopa v Lošticích v sobotu 21. června
MARTIN PISKOVSKÝ z Čelechovic n.H. a LUCIE SEDLÁČKOVÁ z Mohelnice
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. května: Štíty 2.300; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.100 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 25. května: Mohelnice 6.836; Úsov 914; Studená Loučka 630 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
Denní stacionář Okýnko slaví 1. místo v celorepublikové soutěži. V letošním roce naše
zařízení zaznamenalo obrovský úspěch na celorepublikové úrovni, když
získalo první místo v soutěži o Cenu kvality v sociální péči v kategorii
„Nejlepší poskytovatel služeb pro osoby zdravotně postižené“. Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. května v Poděbradech, kde zástupci Okýnka
převzali toto prestižní ocenění a krom řady drobných dárků také hlavní cenu - profesionální pračku Primus C8 od společnosti Primus - prádelenská technika v hodnotě 93 000 Kč. Nezůstalo pouze u jednoho ocenění. Dalším
oslavencem z Okýnka se stala osobní asistentka Pavlína Krušová, která získala ocenění
v kategorii Cena sympatie za skvěle odváděnou práci a všeobecnou oblíbenost v Okýnku. Získání obou ocenění vnímáme jako obrovskou čest a zároveň silnou motivaci do
další práce. Cena kvality nás utvrzuje v přesvědčení, že to, co děláme, děláme dobře.
Za Denní stacionář Okýnko Jiří Doležal, DiS. - vedoucí

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Tento týden je první pátek v červnu, bude adorace před Nejsvětější svátostí a příležitost ke sv. zpovědi v Leštině od 16.30, v Chromči od 17.00, v Postřelmově od 15.30 hodin.
 Je první sobota v červnu, pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie bude v Postřelmově v 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 Biblická hodina bude v Postřelmově na faře ve středu v 19.30 hodin.
 Během června se zapisují úmysly na mše svaté na druhé pololetí roku
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 21.6. přijme jáhenské svěcení v olomoucké katedrále
bohoslovec postřelmovské farnosti Miroslav Jáně ze Sudkova.
Pojede autobus, zapisovat se můžete v kostelích nebo osobně na faře v Postřelmově (tel.
583 437 113).
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 25. května: Lubník 630; Tatenice 1.100; Hoštejn 3.400; Kosov 800
(+1.000 dar) Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
* V sobotu 7.6. bude mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod. v Kosově (v neděli
8.6. mše sv. nebude)
* V sobotu 14.6. bude mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod. v Lubníku (v neděli
15.6. mše sv. nebude)
* V neděli 15.6. bude mše svatá v Kosově v 7.20 hod., v Hoštejně v 8.30 a v Tatenici
v 10 hod.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
z v Hoštejně v neděli 8.6. v 10.00 hod.
z v Tatenici v neděli 15.6. v 10.00 hod.
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Sbírky z neděle 25. května: Zábřeh 7.710; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500;
Klášterec 2.200; Zvole 3.060; Postřelmůvek 1.740 Kč. Dary Zábřeh: na
kostel sv. Barbory 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Příští neděli 8. června bude ve farnosti Zábřeh sbírka na kostel
sv. Barbory.
DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE JAKKOLI POSTARALI O PŘÍPRAVU I PRŮBĚH POHŘBU
DOC. THDR. FRANTIŠKA JANHUBY, BÝVALÉHO ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANA
P. František Eliáš
VÍKEND PRO MINISTRANTY VE STARÉM MĚSTĚ. Zvu ministranty na víkendový pobyt do Starého Města pod Sněžníkem, který se uskuteční ve dnech 13.- 15. 6. 2008. Ubytování bude na faře u P. Piotra Grzybka. Odjezd ze Zábřehu je v pátek 13. 6. v 16:30 od fary.
Cena pobytu: 280 Kč (v ceně je doprava, strava, ubytování). Podrobné informace jsou k dispozici na ministrantské nástěnce v sakristii. Přihlášky nejpozději do neděle 8. června
Marek Hackenberger

K U D Y - K A M - HLEDÁNÍ SMĚRU ŽIVOTA
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce zvou mladé dívky od 18 let na chvíle ZTIŠENÍ, MODLITBY A SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM.
KDE: NORBERTINUM, Sadové nám. 152/39, 772 00 Olomouc - Svatý Kopeček, tel.:
585 385 465-6, fax: 585 385 10 e-mail: cesmor.pro@volny.cz KDY: 28. 8. – 31. 8. 2008 (přihlášky do 26. 8. 2008). Program povede S. Siarda Trochtová, S. Prem. Začátek ve čtvrtek
odpoledne, ukončení v neděli odpoledne.

12. FRANTIŠKÁNSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
NA CVILÍNĚ U KRNOVA 28. 6.-2. 7. 2008
Program pro mládež ve věku 15-35 let: koncerty křesťanských skupin, večer smíření, možnost celodenní adorace, skupinky, přednášky na téma duchovních a moderních ohrožení člověka, hledání cest osvobození, společná modlitba... Závaznou přihlášku s uvedením věku posílejte na adresu: P.
Řehoř Bajon OFM Conv., Kosmákova 45, Jihlava 58 601, tel. 567 303 604,
mobil 736 607 291, mail: fsmcvilin@seznam.cz

Ohlášky na červen
Církevní sňatek v měsíci červnu chtějí v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze uzavřít
v sobotu 7. června
Roman HOHN a Anna HOHNOVÁ, rozená Krieglerová
a
Pavel ŠPONER ze Zábřeha a Magdalena MRÁZKOVÁ z Jedlí
v sobotu 21. června

Luděk HALTMAR z Jedlí Petra KUBÍČKOVÁ ze Štítů
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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