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16. 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, buď stále s námi, a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
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.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý

Žalm 86
1: Mdr 12,13.16-19
Ordinárium: latinské č. 509

2: Řím 8,26-27
Olejníkovo 502

Na poli roste pšenice i koukol.
Horlivci by chtěli hned teď
vytrhat všechen plevel.
Ale Bůh si může dovolit čekat.
Každému dovoluje jít svou cestou
až do konce, dává růst i koukolu.
Až v den sklizně bude vidět,
co bylo koukolem a co pšenicí.
A překvapení může být veliké.
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Ev: Mt 13,24-43

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý
Středa
Pátek
Sobota

22. července
23. července
25. července
26. července

Památka sv. Marie Magdaleny
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

OBEC ROVENSKO ZVE NA OSLAVU 150. VÝROČÍ VYSVĚCENÍ KAPLE NAROZENÍ PANNY MARIE V ROVENSKU. Začneme v sobotu 26. 7.
2008 ve 14.00 hod. mší svatou za účasti biskupa Josefa Hrdličky, který požehná znak a prapor obce. V rámci oslav pořádá KDÚ-ČSL a Orel od 16 hod. na hřišti u Orlovny posezení u táboráku. Připraveny budou tradiční speciality, tombola, ohňostroj a projížďky koňským spřežením. K poslechu
a tanci zahraje dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a S+S music.
V galerii Kafé můžete zhlédnout od 25.7.-3.8.2008 výstavu
fotograﬁí „Historie Rovenska“.
Josef Šincl

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Nejenom seniory zveme v úterý 22. července na Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Pojeďte s námi na POUŤ. V pátek 15. srpna
Vás zveme na poutní zájezd, při kterém společně oslavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
v netradičním prostředí poutního místa Neratov. 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 16 hodin z Valové, cena 100 Kč splatná v autobuse.
P.S. Na barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie po požáru na konci války a následné „péči“ v období totality byl vydán demoliční
výměr. V současné době se o záchranu památky snaží Občanské sdružení Neratov.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
NAPLÁNUJTE SI KOCLÍŘOV. I v době prázdnin budeme první srpnovou sobotu (2.8.)
putovat do Koclířova. Nahlásit se můžete už nyní (nejlépe večer) na tel. 583 414 512.
Ludmila Korgerová

FARNOST JEDLÍ FARNOST JEDLÍ FARNOST JEDLÍ
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI Jedlí se sejde ke svému jednání ve čtvrtek 24.
července po mši svaté.
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ. Sobota 26. července (o svátku svatých Jáchyma a Anny) je adoračním dnem farnosti Jedlí. V kostele sv. Jana Křtitele se budeme
modlit zejména na úmysly, které jsou důležité pro farnost i její farníky. Začátek adorace mší svatou v 8 hod., závěrečné požehnání v 11.30 hod.
P. František Eliáš
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 13. července: Lubník 830; Tatenice 1.180; Hoštejn 1.100; Kosov 420 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Adoračním dnem farnosti Hoštejn bude čtvrtek 24. července. Adorace před vystavenou nejsvětější svátostí začne od 15 hod. a po celou dobu bude možnost přijmout
(před poutí farnosti ke sv. Anně) svátost smíření. Mše svatá, zakončená svátostným
požehnáním bude v 18.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna, která se koná již tradičně první neděli po svátku sv.
Anny. V letošním roce je to 27. 7. První poutní mše začíná
v 8.30 hod. a celebrovat ji bude oderský kaplan P. Zdenko
Vavro. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem je
opět P. Z. Vavro, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne ve 14.00
hod. bude slavnostní požehnání.
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky,
ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny, babičky Ježíšovy a maminky Panny
Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší, vezměte s sebou i své
děti a vy mladší, doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na
pouť nedostali.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
Sv. Jáchym a sv. Anna. Jáchym byl starším knězem a žil s Annou, svojí ženou, v Jeruzalémě. Jednoho dne odmítl velekněz v chrámu jeho oběť, protože Jáchym nezplodil
za 20 let manželství žádné děti. Hluboce pokořenému muži se pak zjevil anděl a zvěstoval mu narození dítěte. Také Anna měla toto andělské zjevení. Anna pak porodila
dceru Marii, budoucí matku Ježíšovu. Svátek Obětování P. Marie připomíná dodnes
den, kdy zasvětili Jáchym a Anna v chrámě Bohu své dítě. Zdali se manželský pár dožil ještě narození Kristova, není známo.
Památku Jáchyma a Anny stanovil II. vatikánský koncil na 26. července. Do té
doby se oba slavili v celém světě v různé dny. Úcta a tradice uctívání sv. Anny dosáhla vrcholu v 15. a 16. století, když přijal r. 1481 papež Sixtus IV. Annu do římského
kalendáře a pak roku r. 1584 nařídil papež Řehoř XIII. svátek sv. Anny. Ve východní
církvi lze svátek sv. Anny prokázat již od poloviny 6. století. Sv. Anna je patronkou
matek, vdov a hospodyň, za šťastný sňatek a manželství; za požehnání dětí; za šťastný
porod;
Mgr. Luděk Diblík

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. července: Štíty 2.130; Cotkytle 740; Horní Studénky 850 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
PROSBA O POMOC. Ráda bych poprosila o pomoc při hledání ubytování pro matku se 3 dětmi, která se dostala do bytové tísně. Děti jsou ve věku 4, 7 a 15 let. Jedná
se o slušnou a spořádanou paní, která si nemůže dovolit pronájem za pět a více tisíc.
V případě, že by někdo měl možnost poskytnout podnájem za úměrnou částku, prosím kontaktujte Občanskou poradnu na Farní 1 v Zábřeze. Tel: 736 509 435.

3

Učící se církev – STAVBA MŠE SVATÉ
V mém dětství a mládí byla rozšířena četba dobrodružné literatury,
například kniha Daniela Defoa Robinson Crusoe. Hrdina se dostává na pustý ostrov a ve snaze zabydlet se tam, jako kdysi ve své domovině, vyhledává v této těžké situaci, mimo jiné, také nejkrásnější
místo na ostrově a tam staví chrám z větví a lián, aby v něm jeden
den v týdnu, který si určí za neděli, uctíval Boha a vyprosil si požehnání. Je to román, ale vyjadřuje jednu základní pravdu o člověku.
Víra v Boha, osobní vztah k němu, jeho uctívání i slavení patří k základním potřebám každého člověka. Tuto potřebu máme v sobě zakódovanou od začátku existence – lidstvo i každý jednotlivec.
Křesťanům v jejich počátcích, a to pak zvláště v době pronásledování, byla chrámem světnička v domě apoštola či věřícího křesťana, později výklenek v katakombách nad hrobem nějakého mučedníka. V době svobody se
pak stavěly chrámy velkolepé! Tyto chrámy byly místem nejen setkání s Bohem a Ježíšem
Kristem, ale tam se budovalo i společenství věřících, tam se vyučovalo, upevňovalo ve víře
a v životě podle ní. Náš katolický kostel, tak jak se jeho podoba ustálila za staletí, můžeme
rozdělit na tři části: je to předsíň, pak loď a konečně svatyně. V každé části kostela se konají
určité úkony bohoslužby.
Předsíň domů je přípravný a očistný prostor. Přece, když jdeme na návštěvu k někomu, koho si velmi vážíme, nemůžeme k němu přijít jakkoliv. V předsíni si otřeme obuv,
setřeme prach, déšť či sníh z šatů a vůbec upravíme si zevnějšek... A v klidu čekáme, až
dostaneme pokyn vejít dál. A toto naše přirozené chování je předobrazem duchovní očisty
a připravenosti, kterou konáme v předsíni chrámu k následnému setkání s Bohem a s jeho
synem Ježíšem při oběti nejsvětější. Znamená to, podívat se do své duše, zda tam nejsou
šrámy nějakého hříchu. Když ano, už tady se můžeme lítostí a vyznáním očistit, prosbou
a díkůčiněním si vyprosit Boží milost k vytrvalosti v dobrém. Svěcenou vodou z kropenky se poznamenáme křížem ve jménu Nejsvětější Trojice, vzpomeneme si na svůj křest
a v kropence necháme všechny své zbytečné starosti a světské zájmy, které by nás rušily
v naší činné účasti na bohoslužbách. A takto očištěni vstupujeme do další části chrámu –
lodi – k bohoslužbě slova.
Přicházíme před Boha, přednášíme mu své záležitosti: problémy, radosti i úspěchy, hledáme odpověď i pomoc ve svých zmatcích, nejasnostech, mylných názorech a chování.
Bůh nám na to odpovídá slovy tří čtení. Nejprve slovem Starého Zákona, ústy patriarchů,
proroků a jiných svatých mužů a žen. Ale význačnější jsou slova apoštolů a nejhodnotnější
pak slova – odpověď samého Božího Syna Ježíše Krista v jeho evangeliích. V těchto čteních
můžeme najít správnou odpověď na naše otázky, problémy, nejistoty. Ukazují nám cestu
jak správně žít a jít ke svému nejvyššímu a konečnému cíli, jak napravit případné chyby
a pády, jak zcela přilnout ke Kristu a tím vším dosáhnout své věčné spásy. A hlavně nám
řeknou, co pro nás Bůh na této naší životní cestě, a to jen z lásky k nám, udělal k našemu
věčnému dobru. Této části mešní oběti říkáme bohoslužba slova.
Když jsme takto byli poučeni, upozorněni, vyzváni nejvyššími duchovními autoritami
a Boží poselství jsme přijali a vírou slíbili jej naplňovat, dostáváme se do další části mše svaté, která se odvíjí ve svatyni (presbytáři). V ní se uskutečňuje hlavní část naší bohoslužby,
eucharistie - bohoslužba oběti. Po přípravě obětních darů, chleba a vína, následuje vrcholná část mše svaté, proměňování chleba v Tělo Kristovo a vína v Krev Kristovu... S vlastním
prvkem oběti, nekrvavým zpřítomněním krvavé Kristovy oběti kalvarské.
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Je pro Boha přirozené, že když naše malé pozemské
dary přírody přijal, že je nejen proměnil, „zbožštil“, ale že
nám je také nabízí k přijímání, k nejtěsnějšímu sblížení,
ba sjednocení Boha s člověkem. A takto, když jsem byli
Bohem pohoštěni a obdarováni, nás Ježíš se závěrečným
požehnáním posílá do světa, abychom hlásali pravdy Boží,
pravdy správného života a sami je na prvém místě naplňovali a dosáhli tak svého posledního a nejvyššího cíle - společenství se samým Bohem v jeho království věčné blaženosti.
Naši cestu chrámem při bohoslužbě, od předsíně přes
loď až do svatyně – můžeme v obdobném pořádku i smyslu konání nacházet i při našich návštěvách vysokých představitelů státu nebo církve: úprava zevnějšku a vnitřní příprava, přednesení svých záležitostí. Odpovědi na ně, přijetí našich dárků, pozvání k pohoštění, až k srdečnému
rozloučení a přání životních úspěchů.
Dnešní téma „stavba mše svaté“ je začátkem série jedenácti témat rozboru a poznání mše svaté, a tedy výzva
k činné naší účasti na ní.
P. Antonín Pospíšil

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 13. července: Červená Voda 1.581; Moravský Karlov 262; Jakubovice 401;
Písařov 682 Kč. Dary: Jakubovice (na chodníky) 4.300 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
Sbírka Mozaika pro Velehrad vynesla 2.360 Kč

Svatební ohlášky
V sobotu 2. srpna v 11 hod. budou oddáni v kostele v Červené Vodě
pan Rostislav Altman a paní Věra Altmanová.
POUŤ V JANOUŠOVĚ KE SVATÉ ANNĚ na poděkování za opravu kaple, spojená se žehnáním nového obětního stolu a obecní vlajky, bude v neděli 3. srpna v 10.45 hod.. Hlavním
celebrantem bude biskup Josef Hrdlička. Jste srdečně zváni!
Vzhledem k výše uvedené pouti bude změna bohoslužeb: mše sv. v Jakubovicích nebude,
v Písařově bude v 7.30 hod., v Červené Vodě normálně v 9 hod.
P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
VŠÍMÁLEK: v neděli 13. 7. ráno, kolem 6. 30 hod. docestovali z dovolené v Chorvatsku
rekreanti z Moravičan. Navzdory únavě z cestování se někteří hned aktivně zapojili do nedělní mše svaté, která byla v 8 hod. (Spaní po náročném přejezdu by si zasloužili hned po
návratu). Dali jste nám, přátelé, pěknou lekci, děkujeme! Bůh vám dopřál dny odpočinku
u Jadranu pro regeneraci sil a vy jste nám ukázali, že vděčnost Bohu za šťastný návrat může
mít své krásné variace.! „Jestli nemůžeš být hvězdou na nebi, staň se lampou v domě.“
(arabské přísloví). Děkujeme za světýlko dobrého příkladu!
P. Pavel Kavec CM
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV. BARBORA ZÁBŘEH INFORMUJE
Přinášíme Vám druhou ucelenou informaci o stavu přípravy a realizace opravy a rekonstrukce kostela sv. Barbory v Zábřeze. První měsíce letošního roku byly zaměřeny především na zpracování projektové
dokumentace dále na jednání s dotčenými institucemi a orgány státní
zprávy (Národní památkový ústav, Stavební odbor MÚ Zábřeh, KÚ Olomouc, MÚ Šumperk - oddělení státní památkové péče).
Jaký je stav k 1. 6. 2008
Je zpracována zaměřovací výkresová dokumentace kostela, která
slouží pro následné projektování jednotlivých řemesel:
- je vypracováno statické posouzení soustavy střešních krovů a stropních trámů
- je přípraven projekt rekonstrukce podhledů stropů
- připravuje se projekt na opravu nosných konstrukcí kůru a přístavbu sakristie.
Při jednání s památkáři za účasti Ing. J.Indry byl konstatován vysoký stav vlhkosti obvodového zdiva. Následně provedený průzkum tento stav potvrdil, což výrazně změnilo
priority jednotlivých kroků opravy kostela. Projektovou dokumentaci připravuje Ing.arch.
Jiří Valert z ﬁrmy Stavoprojekt Šumperk. Měření vlhkosti a následnou projektovou dokumentaci vypracoval Ing.Lón z ﬁrmy REALSAN Liberec.
Spolupráce s VUT Brno – fakulta architektury nesplnila očekávání a další možná pomoc při řešení interiérů bude stát nemalé ﬁnanční prostředky
Jaký je stav ekonomiky a ﬁnančního zajištění projektu opravy a obnovy
Stav na účtech občanského sdružení je k 17. 5. 2008 - 554 030 Kč
- z této částky je přibližně 300 tis. Kč ze sbírky schválené Finančním odb. KÚ Olomouc
- v 01/2008 požádalo o. s. o dotační titul z grantu KÚ Olomouc na záchranu chráněných
památek v e výši 500 tis. Kč. Bohužel pro velký počet žádostí nebyla naše žádost pokryta
- 29.5.2008 byla předána žádost o přidělení částky 400 tis.Kč z dotace Ministerstva kultury určené pro záchranu památek obcím s místní působností –je reálný předpoklad, že
tuto dotaci občanské sdružení získá
- 4.5.2008 proběhlo jednání rady MÚ Zábřeh za účasti zástupců řídícího výboru o uvolnění blokačních podmínek na přislíbenou dotaci 500 tis. Kč, o výsledku budeme informovat
JAKÝ JE PLÁN NA LETOŠNÍ ROK – JAK BUDE PROBÍHAT REKONSTRUKCE
A OPRAVA KOSTELA
Chtěli bychom zahájit opravy – umožňují to jednak vlastní ﬁnanční prostředky a potom
očekávaný souběh ﬁnančních prostředků z dotaci a grantů.
Odvodnění kostela – I etapa zahájení prací 3Q/2008
- máme k dispozic projektový návrh, povolení a oznámení Stavebním úřadem očekáváme v nejbližších dnech
- ﬁnancování této akce se předpokládá z vlastních zdrojů a z dotace z MÚ Zábřeh
- vzhledem k výši rozpočtované částky předpokládáme provedení první etapy svépomocí pod dohledem specialisty pracovníka ﬁrmy RealSan.
Předpokládaný rozsah prací:
- úprava prostoru před věží /odvedení natékající vody vyspádováním a změnou dlažby
- výkopové práce a obnova drenážní kanalizace
- izolace základových pasů a zasypání výkopu kamenivem
- odsekání vnějšího betonového soklu a části zasažených vnitřních omítek, aby přes
zimu vlhkost nasáklá do zdiva vymrzla
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Oprava stropů a stropních podhledů - provedení prací 3 a 4 Q/2008
Projekční řešení nabízelo tři možné varianty:
1. ponechat stávající krovy a záklop – podbití provést světlým dřevem –zamítnuto památkáři
2. řešení - rovný strop obloukové přechody nahradit průhledy na krovy - zamítnuto olomouckým arcibiskupstvím
3. návrat stropů do původní podoby - varianta, která bude realizována, je schválena všemi
dotčenými institucemi (realizační souhlas Národního památkového ústavu Olomouc)
Financování je připraveno částečně z dotace Ministerstva kultury a dále z vlastních zdrojů. Protože se jedná o technicky složité řešení je nutné provést tuto práci dodavatelskou
ﬁrmou. V současné době probíhá poptávkové řízení, před rozhodnutím je souhlas Stavebního úřadu. Jak z předchozího vyplývá, můžeme realizovat pouze to, co budeme schopni
zaﬁnancovat. Proto i nadále budeme hledat všechny možné zdroje, které umožní započaté
dílo dokončit.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě a realizaci našeho společného díla. Děkujeme za práci a podporu a v neposlední řadě za ﬁnanční dary, ať již anonymních, nebo jmenovitých dárců, bez kterých by nebylo možné po patnácti letech práci zahájit.O dalším postupu prací budete pravidelně informováni ve farních
informacích a na nástěnce. Za řídící výbor Dr. Alois Frank, za dozorčí radu Josef Klimek

KATOLICKÝ DŮM-ODKAZ NAŠICH PŘEDKŮ. JAK DÁL?
Výbor Spolku Metoděj v současnosti dopracovává návrh na revitalizaci a přestavbu Katolického domu. Cílem této akce je rozšířit již nevyhovující prostory domu a přizpůsobit je
současným potřebám.Vedle nové střechy, oken a zateplení budovy je součástí plánu zvětšit
zadní trakt domu o jedno podlaží.
Rekonstrukce rovněž přinese snížení výdajů za vytápění a vybudování zázemí pro organizace, které v domě sídlí. V rámci přestavby dojde i k modernizaci interiéru a nově budou vybaveny sály i kuchyně. To umožní rozvoj již existujících i nových aktivit. Jednou
z možností využití nových prostor je zbudování nízko prahového centra pro mládež.
Jedinečnou příležitostí pro zisk ﬁnančních prostředků na tento projekt je příspěvek z fondů Evropské unie.Proto jsme podali žádost o grant v hodnotě 15 milionů korun, který je
však podmíněn minimálně patnáctiprocentní spoluúčastí.
Obracíme se proto i na vás s prosbou o ﬁnanční příspěvek, který bude sloužit ke spoluﬁnancování přestavby Katolického domu, který můžete zasílat na účet 221216550/0300
a nebo přímo řediteli KD, případně představitelům Spolku Metoděj. Děláme to nejenom
pro naši současnost a budoucnost, ale také z úcty k našim předkům, kteří nám zanechali
tento dům jako svůj odkaz, jako své dědictví.
Jiří Krňávek, předseda Spolku Metoděj
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Sbírky z neděle 13. července: Zábřeh 6.070; Jedlí 1.900; Svébohov 1.700; Klášterec 2.100;
Zvole 5.150 Kč. DARY ze Zábřeha na opravu kostela v Pobučí 4.000 Kč , dary Zvole (Jestřebí) na opravu kostela v Pobučí10.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Vážení a milí přátelé. Jen několik málo dnů
nás dělí od události před dvaceti lety (roku
1988), kdy se začala opravovat a sestavovat
úmyslně poničená pieta u Šubrtovy kapličky,
dílo sochaře Antonína Berky.
Střední část piety, to je hlava Panny Marie,
část těla a střed kříže, byla svržena od hlavního podstavce k potoku. Pieta byla značně
znečištěna, pošlapána. Není pochyb o tom, že
v tom čase byla tendence duchovní a duševní
symboly úplně vymýtit z našeho okolí i života.
Díky Bohu se tak nestalo.
Požádal jsem tehdy pana Mojmíra Pospíšila a pana Lubomíra Sommera staršího, aby poničenou část pomohli připravit tak, aby mohla být vyzvednuta jeřábem, který obsluhovali jeřábníci ze stavebního podniku. To se podařilo zajistit. Souhlas k tomu dal i P. František Janhuba.
Po řádném očištění, vysekání kotvících otvorů a úpravy podstavce, přišla nejtěžší část
práce. Usadit očištěnou část kříže s náručí Panny Marie k jejímu synu Ježíši. Sestavené sousoší takto zůstalo až do roku 1994, kdy pan Ehernberger zajistil dokončení horního příčníku kříže.
V dnešní době se o pietu, kapličku i okolní terén starají pan František Odstrčil a manželé Kupkovi. Patří jim upřímné a srdečné díky i dary Boží milosti, stejně jako vám, kteří
přicházíte s květinami a svícemi.
Jsem přesvědčen, že při příležitostných poutích a bohoslužbách u kapličky, dostává se
nám prostřednictvím mší svatých duchovní síly, milostí, zklidnění, inspirace i naděje. Prosím vás, vás mladší, kteří jste silní a ochotní, abyste se spojili s panem Františkem Odstrčilem a pomohli mu zajistit občasnou údržbu a úklid okolí i zeleně. Pán ať žehná vašim rukám.
Jan Zíka
Letošní poutní bohoslužbu u Šubrtovy kaple k Panně Marii Bolestné budeme slavit v pondělí 15. září v 18 hod.
P. František Eliáš
V pátek 18. července jsme se ve štíteckém farním kostele rozloučili s knězem
P. Janem Valentou.
Zádušní mši svatou celebroval Mons. P. Josef Hrdlička za účasti rodáků i množství
věřících z míst, kde zesnulý kněz P. Jan Valenta sloužil.
Narodil se 25. prosince 1949 v Crhově (farnost Štíty). Na kněze byl vysvěcen
24. června 1978 v Olomouci. Závěr svého života prožíval v Kněžském domově
na Moravci od 1. září 2007. V Kněžském domově na Moravci také zemřel
ve čtvrtek 10. července 2008.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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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