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11. 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, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Jsme jeho lid a stádce, které on pase

Žalm 100,2.3.5
1: Ex 19,2-6a
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Řím 5,6-11
příště latinské č. 509

Když Bůh volá člověka do služby,
není to privilegium.
Tento povolaný nese zodpovědnost
za sebe i za druhé.
Každý křesťan má své poslání,
které musí objevit a pochopit,
pověření, které musí splnit.
V každém křesťanovi chce být
Kristus přítomný pro druhé lidi.
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Ev: Mt 9,36-10,8

SCHOLA PICCOLA vás srdečně zve na koncert „PŘÍCHÁZÍM S CHVÁLOU“do kostela sv. Barbory v Zábřeze. Koncert se uskuteční ve čtvrtek
19. června 2008 v 19 hod. Váš dobrovolný příspěvek bude použit na částečné pokrytí nákladů spojených s naší „koncertní šňůrou“ po Jižních
Čechách a s výrobou nového CD Scholy Piccoly. Během koncertu si je
můžete zakoupit.
Bára Hamlová a Gábina Tillová
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU - HUDBA BEZ HRANIC
se uskuteční v pátek 20. 6. 2008 ve 20 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Hrají orchestry: Posádková hudba Olomouc a Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh.
Lubomír Vepřek
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
do 18. 6. u paní Ludmily Korgerové (tel. 583 414 512 od 19 hod.). Putování zakončíme pobožností k Božímu milosrdenství a mší svatou ve Slavkovicích. Odjezd
z Valové v 8 hod., cena 300 Kč.
TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH
21. a 22. června. Odchod v sobotu 21.6. od kříže u lihovaru v Zábřeze v 7 hod. nebo odjezd autobusem z Valové (stanoviště 4) v 8.45
hod. do Horních Studének. Odtud pěšky společně. S sebou jídlo na
dva dny a buřty na dvojí opékání. Ubytování v poutním domě (150 Kč), podmínkou je vlastní spací pytel. Věci k odvozu je třeba donést do pátečního večera k Friedlům. Podrobnější informace podají Friedlovi tel. 737 635 087.
Radomír Friedl
JEDELSKÁ FARNOST OSLAVÍ PATROCINIUM SV. JANA KŘTITELE v neděli
22. června. Mše svatá v 9 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. Sbírka z poutní
neděle bude věnována na opravy.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU začne mimořádně v pondělí 23.
června společnou mší svatou v 9.40 hod. Poté se kněží sejdou na faře, aby společně po obědě, ještě před prázdninami, vyšlápli do hor.
P. František Eliáš
60 LET KNĚŽSKÉ SLUŽBY OSLAVÍ

P. BOHUMIL ANASTÁZ POLÁŠEK OFMCap,
rodák z Drozdova.
Tuto neděli 15. 6. děkuje Pánu za naplnění života v jeho
kněžské službě. Hojnost Božího požehnání a sílu k dokončení a naplnění
životního poslání vyprošují farníci, rodáci a přátelé.
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ROK SVATÉHO PAVLA – OD 28. 6. 2008 DO 29. 6. 2009
Papež vyhlásil Rok sv. Pavla. U příležitosti dvoutisícího výročí narození apoštola národů vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok sv. Pavla. Rok svatého Pavla má přispět ke znovuobjevení postavy sv.
Pavla a jeho díla všemi křesťany za účelem oživení víry a evangelizace. Zvláštní důraz těchto oslav bude položen zejména na otázku jednoty křesťanů. Poblíž hrobu apoštola Pavla vznikne z baptisteria baziliky zvláštní ekumenická kaple, která bude sloužit organizovaným skupinám nekatolických poutníků. Na straně křesťanů nekatolických vyznání je totiž o Rok sv. Pavla velký zájem.
Podobnou iniciativu ke dvoutisíciletému výročí narozenin apoštola národů vyhlásil také ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Rok sv. Pavla bude probíhat také v Turecku, kde jednotlivé jeho etapy představili tamější katoličtí biskupové
arménské, syrské, chaldejské a latinské církve. Záměrem Benedikta XVI. je především
důraz na ekumenický rozměr.
(převzato z Oldinu)

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE SV. PAVLA
Z rozhodnutí Apoštolské penitenciárie pověřené Svatým otcem, je možné v Roku
sv. Pavla (od 28. 6. 2008 do 29. 6. 2009) získat plnomocné odpustky, jak stanovuje její dekret k tomuto roku vydaný. Kromě jiného je možné získat tyto odpustky
ve všech kostelích při veřejné pobožnosti ke cti Apoštola národů a při zahájení
a ukončení jubilejního roku. Dále v kostelích zasvěcených sv. apoštolu Pavlovi ve
dny, které stanoví místní biskup a na dalších místech, která určí místní biskup.
Stanovuji tedy všechny první pátky, první neděle v měsíci a také 29. den v každém měsíci. Kromě kostelů sv. Pavla určuji katedrálu v Olomouci a papežské baziliky: Velehrad,
Svatý Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce. Dále pak tyto kostely: Kostel Obrácení sv.
Pavla: Syrovín, Kostely sv. Petra a Pavla v diecézi, farní: Biskupce, Bohdíkov, Brodek
u Konice, Deštná (Svitavy), Horní Němčí, Kelč, Kostelec u Holešova, Kunovice, Litenčice, Lubník, Medlov, Nezdenice, Penčice, Polešovice, Prostějov, Rataje, Smržice, Těšetice, Těšnovice, Tištín, Vřesovice, Želechovice nad Dřevnicí, ﬁliální: Hlušovice, Sklené,
Ústí (Hranice) Hraničné Petrovice
arcibiskup Jan

NEDĚLE 29. 6 .2008 - SLAVNOST SV. APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
Svatý Petr, původním jménem Šimon, pocházel z galilejské Betsaidy.
Byl rybářem a měl bratra Ondřeje, který se rovněž stal apoštolem. Ač
byl Šimon ženatý, o jeho manželce se v evangeliu nic neříká; je zmiňována jen jeho tchýně, kterou Ježíš později uzdravil.
Šimon žil v Kafarnau u Genezaretského jezera. Traduje se o něm, že
byl impulsivní, horlivý a úslužný. Byl ukřižován v roce 64 (nebo 67),
na vlastní žádost hlavou dolů.
Svatý Pavel z Tarsu, původním jménem Saul (Šavel), se po svém obrácení stal jedním
z nejvýznamnějších apoštolů, protože bez výhrad otevřel brány Církve všem národům
a kulturám. Odtud také pochází jeho titul apoštol národů. V roce 67, na jižním okraji
Říma u Ostijské cesty, v místě „ad Aquas Salvias“, byl sťat mečem.
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Učící se církev – BŮH JDE VSTŘÍC ČLOVĚKU
Takto nám sděluje „učící se církev“ radostnou a nadějeplnou zprávu. Bůh, nepřístupný
našim smyslům v plnosti svého bytí, svatosti,
dokonalosti a moci i ve své přesažnosti (transedenci) nezapomíná na své tvory, lidské bytosti,
k nimž se snižuje, navazuje s nimi kontakt, aby
i oni došli své plnosti pozemské a jednou i do
společenství se samým Bohem. Těchto vstřícných Božích kroků k člověku je několik – základních.
Prvním a základním zjevením Božím je
stvoření vesmíru. Jím se Bůh projevil navenek,
ono je zrcadlem Božích vlastností, jeho věčné
moci i jeho božství. Člověk může svým přirozeným světlem, rozumem a uvažováním bezpečně dojít k závěru, že Bůh je (viz Řím 1,18).
U pohanů, kteří neměli žádné Boží zjevení, vždy nacházíme víru v nějakou vyšší bytost, které staví chrámy a přinášejí oběti. Pravda a touha po Bohu je lidem vepsána do srdce. Z toho důvodu pokládá sv. Pavel pohany, i ty dnešní, kteří nedospěli k poznání Boha,
za neomluvitelné. Týž soud o pohanech říká i Starý Zákon (Moudr. 13,1-5). Předpokládá
se, že základní nadpřirozené zjevení pravdy o Bohu a světu, dostali už první lidé v ráji.
Bůh je zve k důvěrnému společenství se sebou samým. Ale za tuto cenu žádá od nich důvěru, která má být vyjádřena obětí, poslušností, (nejíst „ze stromu poznání dobrého a zlého“- Gn 2,17). Svou lásku a své zjevení nepřerušuje ani po jejich pádu, bude je provázet
a slibuje vykoupení, věčné a blaživé společenství se sebou.
V průběhu věků se Bůh zjevoval člověku: Kain, Abel, Noe... Roku 1.800 před Kristem navazuje Bůh vztah se synem Terachovým – Abrahamem. Činí z něho otce jednoho
národa, v jeho potomstvu bude naplněn příslib Boží z ráje o vykoupení lidstva z hříchu
Adamova. Celé další zjevení Boží lidstvu a styk s ním se bude dít skrze tento národ, to je
skrze národ židovský.
Teprve asi o 400 roků později, kolem roku 1.400 před Kristem dal Bůh na hoře Sinaj
vůdci vyvoleného národa – Mojžíšovi – pravidla a směrnice, jak má lidstvo žít a jak má
dojít svého životního cíle. Je to oněch deset Božích zákonů, naše Desatero. Na něm byla
budována v prvním tisíciletí i naše Evropa, její hodnota a velikost, což si však ona dnes
nechce ani připustit ani podle toho nechce jednat, a na místo předaných zákonů Božích
stanovuje často zcela protichůdné zákony. Ale přesto, Desatero a víra v jednoho Boha zůstávají velikým darem židovského národa celému světu.
Styk Boží s lidmi pokračoval přes velké postavy Davida, Šalamouna, Joba, Tobiáše,
Daniela, krále Melchizedecha, muže Makabejské, Jana Křtitele, proroky... a ženy Sáru,
Ráchel, Annu, Judit, Ester a nejzářivější postavu Mariinu. Proroci hlásají radikální vykoupení Božího lidu, nutnou očistu ode všech jeho nevěrností a hlavně spásu, která zahrne všechny národy v jedné a věčné smlouvě. A až přijde plnost času, z izraelského lidu,
z rodu krále Davida, z matky Panny Marie, narodí se v Betlémě, ve chlévě, roku 753 od
založení města Říma, nebo také roku jedna našeho letopočtu, po tisíciletí slibovaný Mesiáš, Ježíš Kristus, druhá Božská osoba, Bůh v lidském těle!
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„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním
čase k nám promluvil ve svém Synu“ (Žid 1,1-2), v Ježíši Kristu. Ten řekl všechno, sdělil plnost Božího zjevení jednou provždy, a nebude už jiného slova, než tohoto. Vysláním Syna,
smrtí posledního apoštola a darem Ducha svatého je zjevení plně dovršeno, (i když je úkolem víry a církve postupně pronikat a nově vysvětlovat během staletí celý jeho obsah).
Součástí pravdy „Bůh jde vstříc člověku“ jsou také tak zvaná soukromá osvícení nebo
zjevení. Ta nepatří k pokladu víry, mohou však pomáhat žít naši víru, pokud si zachovají přesné zaměření na Krista. Učitelský úřad církve, jemuž přísluší posouzení takových
soukromých zjevení, nemůže proto přijmout ta zjevení, která si dělají nárok na překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Ježíš Kristus.
Soukromými zjeveními jsou obdařeny některé omilostněné duše, a to ne ani tak
z důvodu jejich duchovního dobra, ale k prospěchu Boží věci v církvi, Božího lidu a světa vůbec. Například Lurdy, Fatima, sv. Kateřina Emerichová, sv. Terezie od Ježíše, sv.
Don Bosco.
Ale Bůh nespouští přívaly světla osvícení jen na slavné muže a ženy, ale pouští i malé
praménky a kapky na nás, prostý lid Boží, k nápravě života, k upevnění víry, k poznání
životního povolání atd. Činí tak snem, silným hlasem svědomí, výstražnou nebo radostnou příhodou, neobvyklým setkáním s nečekaným apod... Ano, i nám, prostým Božím
lidem jde Bůh vstříc! On je přece láska a zvláště velkodušnost k malým!
Srdce lidské se nespokojí s nějakým povrchním pohledem na Boha, ke kterému dochází přemýšlením – lidským rozumem. Lidské nitro touží vědět o Bohu daleko více.
A této tužbě ve své lásce vyšel Bůh vstříc. Bůh chtěl božským zjevením projevit a sdělit
nám sám sebe a věčná rozhodnutí své vůle o spáse lidí, aby jim dal účast na božských darech, které zcela převyšují všecko, co může lidská mysl chápat. Učitelský úřad církevní,
jehož nositelem byl nejprve sbor apoštolů, a dnes je jím sbor biskupů pod vedením biskupa římského – papeže, čerpá pravdy Bohem zjevené z Písma svatého a z ústního podání,
tradice církve. A Bůh ve své velké dobrotě zařídil, aby to, co zjevil ke spáse všech národů, zůstalo neporušené a bylo tímto způsobem předáváno všem pokolením. Proto vzpomenutému sboru biskupů dal Bůh i dar neomylnosti, když ve věci víry a mravů zavazují
k víře a životu všechny lidi.
P. Antonín Pospíšil

POZVÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD OTCE RADKA.
* MY SE PRÁCE NEBOJÍME 08. Ty kluky od 12 do 18 let, kteří se jí skutečně nebojí
a mají i kladný vztah k jízdě na kole, zvu na tradiční pracovně – cykloturistickou akci
v termínu 17. – 23.8. nebo 24. – 30.8. do oblasti Drahotuš u Hranic na Moravě. Tradičně platí i to, že je celá akce zdarma; předpokládá se, že si při ní na ni vyděláme. Podrobnější informace zašlu ve 2. pol. června po obdržení přihlášky jakoukoliv formou na:
731 626 515, rasid@antiochia.cz, či Drahotuše, nám.Osvobození 1, 753 61, Otec Radomír
* ANTIOCHIA 2008. Již 17 let biskup posílá nezkušenou mládež a podobné evangelizační amatéry z řad bohoslovců i kněží na různá misijní místa v naší vlasti. A ono
to funguje. Stačí ochota být Božím nástrojem a nemusím
o Bohu vůbec nic říkat. Kdo chce zažít, co to je být „použitelný“ Bohem a myslí, že přežije partu cca 6-15 podobných lidí 14 dnů, může se podívat na www.antiochia.cz a přihlásit se na jeden ze 4 turnusů. Osobně doporučuji Moravu, neboť do severních Čech se
Otec Radomír
nakonec vždy najde dosti zájemců.
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 8. června: Červená Voda
1.136,50; domov důchodců sv. Zdislavy 100;
Mlýnický Dvůr 320; Moravský Karlov 104; Jakubovice 481,50; Písařov 842 Kč.
Dary: Červená Voda 1.000; Jakubovice (na
chodníky) 3.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 16.
června v Písařově v 17 hod. na faře, v Červené Vodě ve středu 18. června v 19.15 hod. na
faře.
 SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 19. června po mši sv. v Červené Vodě na faře.
 FARNÍ DEN v Písařově se koná v sobotu
21. června od 17 hod. na farním dvoře (v Červené Vodě 28.6.). Jsou zváni i farníci z Jakubovic a děti. Bude příležitost setkat se mimo
kostel, popovídat si, zazpívat, zahrát hry a soutěže, opéct si uzeninu a bude se točit
pivo. Přijďte pobejt!
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 8. června: Mohelnice 4.318; Úsov 761; Studená Loučka 321Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. června: Štíty 1.930; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.500 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
Sobota 28. 6. 2008, SVATOJÁNSKÁ POUŤ V HEROLTICÍCH. V16 hod. mše svatá, vystoupí schola od sv. Prokopa z Dlouhé Třebové pod vedením sbormistra
Františka Mikeše, rytmická kytarová mše, literární pásmo a sborové vystoupení
s díly klasiků. Od 19 hod. u kulturního domu Pouťová taneční zábava. Hraje taneční orchestr ALFA ze Šternberka.
František Haltmar

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 8. června: Lubník 850; Tatenice 1.190; Hoštejn 1.600; Kosov
350 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
* V neděli 29. června: Hoštejn 8 hod, Kosov 8 hod., Tatenice 10 hod (pouť ke sv.
Janu Křtiteli). Lubník 10 hod. (pouť ke svatým Petru a Pavlovi)
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
LOŠTICKÝ TVARŮŽEK LÁMAL REKORDY. „Za loštickým tvarůžkem“ – tak se jmenuje akce, která v tomto roce slaví 32 let své příjemné existence. Věhlasné setkání nadšenců zdravého pohybu v krásné
přírodě přilákalo v sobotu 31. května 2008 do Loštic 2.618 účastníků.
Na kole absolvovalo různé tratě „ad libitum“ přes 800 cyklistů. P. Pavel a bratr Josef, nejstarší to obyvatelé loštické fary, si projeli svých
statečných 50 km na kole ... No comment ... Na startu a kontrolách
sloužilo až 100 organizátorů. Poděkování adresujeme KČT Loštice a všem ostatním za
perfektní organizaci, fandění, vstřícnost a super občerstvení v cíli u tvarůžků, koly a píva
!
K zamyšlení: „Příroda nám přikazuje lidem prospívat. Kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek!“ (
Lucius Annaeus Seneca ml. )
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ NOVÝCH MISIONÁŘŮ V BRATISLAVĚ. 21. červen bude pro Misijní společnost sv. Vincence slavnostním dnem. Svátost Kristova kněžství po ukončení
formace akademické i duchovní přijme P. Lubomír Konfederák CM, rodák z Milhostova,
okr. Trebišov (Východní Slovensko) a P. Peter Bortel CM z Dubnice nad Váhom, SK. Slavnost svěcení nových misionářů bude v kostele sv. Vincence v Bratislavě-Ružinově v sobotu v 11.00 hod. „BŮH JIM ŽEHNEJ !“
P. Pavel Kavec CM
OHLÉDNUTÍ. V neděli 8. června jsme byli na pouti u sv. Joséfka a Huberta v náručí naší
krásné Doubravy. Je tomu již 5 let, co se nadšencům podařilo obnovit ruiny zašlé slávy
malého poutního místa. Díky sponzorům se místo, které víc než před 50 lety moc vadilo
tehdejšímu režimu, zpřístupnilo, vyčistilo a revitalizovalo. A hlavně se obnovily tradiční
poutě na druhou červnovou neděli. Tento rok byl významný kromě jiného tím, že připutovalo asi 165 poutníků různého věku. Mši sv. sloužil P. Pavel Kavec CM, místní správce.
Bohoslužbu doprovázela dechová hudba pana Vyroubala a schola Jiřinky z Moravičan.
Několik lidí přistoupilo i ke sv. zpovědi, ke sv. přijímání pak 70 věřících. Moravičanští
připravili pro všechny děti a přítomné ženy, které byly z jiných farností krásné perníkové
srdíčko „na památku z pouti“. Díky pozvání přes Farní informace byli mezi námi věřící
až z Tatenice, Zábřeha, tradičně z Úsova, Loštic, Palonína a „stopové“ množství z Mohelnice. Pokropila nás sice známá „Medardova kapka“, ale odcházeli jsme spokojeni a šťastni. Pravdivě to věru napsal francouzský ﬁlosof a spisovatel Paul Claudel ( 1868 - 1955 ):
„Věřící lidé jsou lidé šťastni.“
P. Pavel Kavec CM
***
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lásky...
Srdce je místem, kde dochází k setkání člověka s Bohem.
 Nejhroznější není, jestliže někomu pukne srdce. Srdce jsou
k tomu, aby pukala; nejhroznější však je, jestliže někomu srdce zkamení. - Oscar Wilde
 Kdyby svět zapomněl na „srdce“ a zavládl by v něm jen rozum
a vůle, stal by se chladným, chudým a krutým. Podle Josefa Hrbaty
 Proto přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že
má své srdce otevřené pro každého člověka.
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Sbírky z neděle 8. června: Zábřeh na kostel sv. Barbory 28.640 (+ Hněvkov 1.000); Jedlí 2.050; Svébohov 1.550; Klášterec 1.470; Zvole 3.770 Kč. DARY: Zábřeh na kostel sv.
Barbory 3.000 + 1.000 Kč růžencové společenství Hněvkov, na Haiti 1.000, zástupci
mládeže z farností našeho děkanátu darovali na misie v Hondurasu 1.500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POUTNÍ CESTY. Matice svatohostýnská zve na slavnostní otevření poutní cesty Velehrad – Svatý
Hostýn, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. července. Začátek
pouti je ve čtvrtek 3. července v 8.15 hod. na Svatém Hostýně.
Důležité informace: Zpáteční cestu z Velehradu si zajišťuje každý sám. Je třeba mít s sebou svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty. Případné informace na tel: 573 381 693.
PÁTEK 4. ČERVENCE VEČER LIDÍ
DOBRÉ VŮLE. Na koncertě vystoupí
přední interpreti různých žánrů z České republiky i zahraničí a budou představeny důležité charitativní projekty v
naší zemi. Od 20.00 hod. přímý přenos
Českou televizí a Českým rozhlasem
1-Radiožurnálem. 24.00 hod. mše svatá v bazilice.
SLAVNOSTI – VELEHRAD 2008 – SOBOTA 5. ČERVENCE – NÁRODNÍ POUŤ
10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy (hlavním celebrantem je kardinál Giovanni Coppa z Říma, bývalý
dlouholetý apoštolský nuncius v naší vlasti) – je přenášena Českou televizí a Českým
rozhlasem Praha
FARNOST VELKÉ LOSINY Vás zve na cyklus misijních přednášek, které proběhnou
v rámci „Svatojánských slavností“ v týdnu od 16. června do 20. června v sále lázní Velké Losiny a 21. června v kostele sv. Jana Křtitele
Pondělí 16. 6. 2008 v 19 hod. „Povídání o všem a o ničem“ P. Zbigniev Czendlik, farář Lanškroun
Úterý 17. 6. 2008 v 19 hod.„Drogová závislost a terapie“ Mgr. Petr Opletal, vedoucí terapeutické komunity „Pastor Bonus“
Středa 18. 6. 2008 v 19 hod. „Je sexualita Boží dar?“ MUDr. Maria Fridrichová, Centrum pro rodinu a soc. péči o.s.
Čtvrtek 19. 6. 2008 v 19 hod. „Umírání a duchovní doprovázení“ MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí –
Pátek 20. 6. 2008 v 19 hod.„Věda a víra?“ P. Marek Orko Vácha, biolog a teolog
Sobota 21. 6. 2008 ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele „Vztahy“. P. Antonín Krasucki, převor dominikánského kláštera v Olomouci.
Za losinskou farnost zve P. Milan Palkovič
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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