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Ročník XV. 

číslo 35
22. 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

„Kdo chce jít za mnou, 
zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mě! 
Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, ztratí ho, 
kdo však svůj život pro mne ztratí, 
nalezne ho.“
Kristova cesta je cestou zisku 
skrze ztrátu.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; 
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, 
rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, 
ať v nás roste a trvá všechno dobré. 
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.

Žalm 63  Má duše po tobě žízní, Pane, Bože můj!
1: Jer 20,7-9                  2: Řím 12,1-2                      Ev: Mt 16,21-27
Ordinárium: Břízovo č. 503             Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa    3. září   Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 Hody v Rovensku oslavíme v neděli 7.9.mší svatou v 9 hod. spolu s P. Janem 
Koblížkem (v sobotu 6. 9. mše svatá nebude, možnost účasti na mši sv. bude 
v Hoštejně v 15 hod. )

 V Hněvkově budou hody slaveny taktéž v neděli 7. září v 10.30 hod.
 V Maletíně bude slavena mše svatá také v neděli 7. září v 15 hod. 

SCHŮZE NOVÝCH PASTORAČNÍCH RAD. Pastorační rada farnosti Zábřeh se 
sejde poprvé v pondělí 1. září v 18 hod. v Katolickém domě, pastorační rada Své-
bohov v úterý 2. září v 18 hod. a pastorační rada farnosti Klášterec ve středu 3. září 
v 19 hod.  P. František Eliáš
 (Pastorační rada svébohovoské farnosti připravuje na konec září DRAKIÁDU. 
Stavte draky!!!)

MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás zveme k účasti 
na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Mši svatou budeme sla-
vit v úterý 2. září v 17 hod.            Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506

MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI. Po prázdninách ve čtvrtek 4. září v 17.30 
hod. se sejdeme v Zábřeze k první mši svaté pro rodiče a děti.  P. František Eliáš

 Pátek 5. září je první v měsíci. Svátost smíření můžete v kostele sv. Bartolomě-
je přijmout od 16.00 hod.  P. František Eliáš

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA. Hnutí Modlitby 
matek a Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh vás po 
roce opět zvou na pouť rodin do Hoštejna. Letos se vypravíme 
v sobotu 6. září ve 12 hodin od Šubrtovy kapličky a v Hoštej-
ně se sejdeme při mši svaté v 15 hodin, abychom se společně 

modlili za naše rodiny, za naše děti, rodiče a prarodiče, za všechny, které nosíme 
ve svém srdci. Po mši svaté se můžete těšit na druhý ročník závodu otců v běhu do 
kopce s dítětem na zádech a na opékání špekáčků (vezměte s sebou). 
  Za M M Lenka Hamplová, za Hnízdo Markéta Kroulová

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 
zve po prázdninách všechny maminky znovu do klubovny 
na ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15. Na první Maminec přijďte 
v úterý 16. září v 9 hodin. Program ostatních aktivit se dozvíte v příštím čísle FI.   
  Těší se na vás Irena Švédová a Eva Pátková

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE. Po roční odmlce přicházíme opět s nabíd-
kou na duchovní cvičení pro muže, které se uskuteční v Třeboni ve dnech 19. – 
21.9.2008 pod vedením duchovního otce Františka Petrika. Případné dotazy na 
tel. 603 512 406.                                                                  Vladimír Till
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21. hudební festival ve farnostech děkanátu 1. 9. až 26. 10. 2008
 Hudební festivaly v našem regionu se staly kulturní konstantou i úvodníkem koncert-
ních sezon. Na jednadvaceti ročnících již odeznělo celkem 1042 koncertů hodnotné hud-
by našich i světových autorů v podání špičkových umělců. Využijme jedinečné příležitosti 
a nechme se obdarovat. 
 „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“ (Jiří Mahen) 

 Koncert pro housle (Marie Fuxová) a klavír (Štěpán Kos)
 -  Zvole, sálek OÚ úterý 2. září v 19 hod. 

 Koncert pro violoncello (Marek Jerie) a kladívkový klavír a varhany (Jar. Tůma)
 - Svébohov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sobota 6. září ve 14 hod.
 - Zábřeh, Katolický dům, neděle 7. září v 19 hod.  

 Graffovo smyčcové kvarteto 
 - Postřelmov, kulturní dům, čtvrtek 11. září v 19 hod.

 Koncert pro dva klarinety (Jiří Hlaváč a Irvin Vendyš) a klavír (Ivo Kahánek)
 - Leština, sálek OÚ, neděle 14. září v 16 hod.
 - Loštice, sálek ZUŠ, neděle 14. září v 18 hod. 

 Koncert pro fl étnu (Žofi e Vokálková) a kytaru (Petr Paulů)
 - Mohelnice, ZUŠ, středa 17. září v 19 hod. 

 České smyčcové trio
 - Zvole, sálek OÚ, pátek 19. září v 17 hod. 

 Max Brod Trio
 - Postřelmov, kulturní dům, pondělí 22. září v 19 hod. 

 Klavírní kvinteto Martinů 
 - Mohelnice, sálek ZUŠ, středa 24. září v 17 hod. 
 - Loštice, sálek ZUŠ, středa 24. září v 19 hod. 

 Spojené smíšené pěvecké sbory Carmen z Mohelnice 
 a Sbor od sv. Bartoloměje ze Zábřeha
 - Jedlí, kostel sv. Jana Křtitele, neděle 28. září v 9 hod. 
 - Svébohov, farní kostel, neděle 28. září v 10.30 hod. (při mši svaté)

 Koncert pro housle (Čeněk Pavlík) a varhany (Kathleen Scheide)
 - Dubicko, farní kostel, sobota 27. září, 14 hod.
 - Svébohov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sobota 27. září, 16.30 hod. 
 - Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje, sobota 27. září v 19 hod. 

 Koncert pro housle (Ivan Ženatý) a klavír (Katarína Ženatá)
 - Mohelnice, ZUŠ, pátek 3. října v 19 hod. 
 - Leština, obecní úřad, neděle 5. října, 16 hod. 

 Koncert pro dvoje housle (Michaela Štrausová a Ivan Štraus) a violu (Ivan Štraus)
 - Loštice, ZUŠ, čtvrtek 9. října v 19 hod.
 - Dubicko, farní kostel Povýšení sv. Kříže, pátek 10. října v 19 hod. 
 - Postřelmov, kulturní dům, neděle 12. října v 16 hod. 

 Janáčkovo kvarteto 
 - Zvole, obecní úřad, pondělí 13. října v 19 hod.
 - Svébohov, obecní úřad, středa 15. října, 17 hod.

 Koncert pro housle (František Novotný) a klavír (Vladimír Hollý)
 - Lukavice, základní škola, pátek 17. října, 17 hod. 
 - Postřelmov, kulturní dům, sobota 18. října, 18 hod. 

Program Hudební festivalu si uložte, jednotlivé koncerty nebudeme znovu avízovat.  Red.
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Učící se církev – EUCHARISTICKÁ MODLITBA I.
 Před liturgickou reformou byl pojem“eucharistic-
ká modlitba“ málo známý, užívalo se pojmu „mešní 
kánon“. Eucharistické modlitbě tedy můžeme říkat 
také mešní kánon, protože jsou to ustálené modlitby 
(kánon byl kdysi rákos rostoucí v ústí řeky Nilu, kte-
rý se začal používat na výrobu hůlek k měření, a pak 
se jeho jméno začalo užívat ve významu měřítko nebo 
pravidlo). Mešním kánonem dnes rozumíme onu část 
eucharistické bohoslužby, která začíná dialogem, roz-
hovorem mezi knězem a věřícími před vlastní prefa-
cí (Pán s vámi; I s tebou; Vzhůru srdce; Máme je u Pána; 
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci; Je to důstojné a spra-
vedlivé), pokračuje prefací (z lat. prefatio, »předmluva«, 
»úvodní modlitba«, první část - eucharistické modlitby, 
ve které církev vzdává díky Otci skrze Syna v Duchu svatém za všechna jeho obdivuhodná 
díla, neboli je to slavnostní zpěv kněze vyjadřující radost nad významem daného liturgic-
kého dne) a končí velkým díkůčiněním před obřadem svatého přijímání. 
 Preface 2. obecná: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemo-
houcí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tvá dobrota člověka stvořila, 
spravedlnost odsoudila a tvé milosrdenství vykoupilo skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze ně-
hož chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme: Svatý, Svatý, Svatý...
 Větší počet prefací, které se dnes užívají, má svůj důvod. Obec věřících s celou Církví 
vzdává jimi chválu a dík Otci, skrze Krista v Duchu svatém za všechny jeho díla, za stvoře-
ní, vykoupení, spásu i posvěcení. Tím se celé společenství spojuje s nebeskou Církví a spo-
lu s anděly a všemi svatými, kteří nepřetržitě chválí Boha, zpívají třikrát svatému Bohu 
a jeho Synu Ježíši Kristu, který v nejbližším okamžiku sestoupí na oltář ze svého nebeské-
ho trůnu. Je to vlastně v podstatě báseň, projev radosti a vděčnosti, projev jistoty víry, který 
odkrývá zdroje spásy. Každá preface má trojdílnou stavbu: úvod s výzvou k díkům, oslavné 
představení toho kterého skutku spásy a převedení do zpěvu „Svatý“. 
 Protože každá eucharistická slavnost připomíná některý Boží čin spásy – například 
v působení Ježíšově na zemi nebo v životě některého světce – měl už nejstarší bohoslužeb-
ný řád Západní církve pro každou slavnost vlastní prefaci – dohromady jich bylo 267. Poz-
ději se jejich počet omezil, ale i nový misál jich má přes 80. 
 Preface nakonec přechází do trojnásobného Svatý, které svými kořeny tkví ve Starém 
zákoně. „Svatý“ je andělský zpěv (srov. Iz 6,3), jenž byl doplněn projevem souhlasu „Hosa-
na“ a „Požehnaný“ (Ž 118,25-26), který pronáší lid spolu s knězem. Je to aktuální chvalo-
zpěv andělů i lidí. Je rozšířen ve všech liturgiích a byl opravdu nejdéle lidovým zpěvem 
a svým obsahem „obětí chvály“. 
 Takto je připraven vstup k vlastní eucharistické modlitbě. Ta je srdcem a vrcholem slav-
nosti. Smyslem této modlitby je spojení celého shromáždění věřících s Kristem ve vyznává-
ní velikých Božích činů, v podání oběti a s tím spojené díkůvzdání za spasitelné činy Boží 
vrcholící ve velikonočním tajemství. Proto zde není místo pro nářek, lítost či pochybnosti, 
zvláště, když se za okamžik setkáme s živým Kristem. 
 Dlouho byla v latinské církvi jediná eucharistická modlitba. Nyní máme čtyři základní, 
ale povoleno je jich pro různá místa či okolnosti celkem 15-20 doplňkových. V našich po-
měrech jsou tři kánony pro mše s dětmi a dva „o smíření“.  P. Antonín Pospíšil
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LA SALETTE 2009
(Nahum 2:1 Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje po-
koj). S poděkováním otci Lvovi i Františkovi za možnost prožít oprav-
du požehnaný čas v mariánském poutním místě ve francouzských 
Alpách, sdělujeme všem, kteří letošní pouť museli vzdát, že se už 
nyní mohou přihlásit na pouť do La Saletty 2009.  
 Odjezd 14. srpna, návrat 22. srpna 2009. Pokoje jsou předběžně objednány. 

 Hana Lexmanová, tel. 583414531, 731626509

Svatební ohlášky na září 2008
V měsíci září přijmou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze požehnání tyto páry:
6. září  JAN LANGER a BARBORA POSPÍŠILOVÁ z Jedlí
20. září BEDŘICH JANÍČEK ze Svébohova a MARCELA DIVIŠOVÁ z Postřelmova 
 JIŘÍ STEJSKAL a ALENA KRÁLOVÁ ze Zábřeha 
27. září  MUDr. ZDENĚK POSPÍŠIL a Ing. DAGMAR POSPÍŠILOVÁ z Postřelmova 

Blahopřání
30. srpna oslavila své osmdesáté narozeniny paní Jitka VEČEŘOVÁ z Jedlí. 
Přejeme jí k jejímu životnímu jubileu vše nejlepší a vyprošujeme hojnost Božího 
požehnání a ochranu Panny Marie.                          Společenství živého růžence a farníci 

APOŠTOLÁT MODLITBY NA ZÁŘÍ 2008
„Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své mod-
litby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté 
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, kte-
rý jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mne silou ke svědectví o tvé 
lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Mat-
kou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá 
Svatý otec a naši biskupové na tento měsíc, aby …“

1.  Všeobecný úmysl. Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří museli opustit domovy 
kvůli válce nebo pronásledování
2.  Misijní úmysl. Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství 
a evangelizovala s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních
3.  Národní úmysl. Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská 
výchova své nezastupitelné místo

MODLITBA ZA OBDRŽENÍ MILOSTÍ NA PŘÍMLUVU BOŽÍHO 
SLUŽEBNÍKA PAPEŽE JANA PAVLA II. Ó Nejsvětější Trojice, děkuji 
Ti, že jsi církvi darovala papeže Jana Pavla II. a dala v něm zazářit něž-
nosti svého otcovství, slávě Kristova kříže a nádheře ducha lásky. On 
nám svou bezmeznou důvěrou v Tvé nekonečné milosrdenství a v ma-
teřskou přímluvu Panny Marie, zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře 
a ukázal nám tak svatost jako vysokou míru řádného křesťanského ži-
vota, jako cestu k dosažení věčného společenství s Tebou. Podle své vůle nám na jeho pří-
mluvu uděl milost uzdravení . . ., o kterou prosíme v naději, že bude brzy prohlášen a při-
řazen k zástupu Tvých svatých. Amen 
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. srpna: Jakubovice (pouť) 1.308; Šanov (pouť) 1.610; Písařov 307 Kč.
Sbírky z neděle 24. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 230; Červená Voda 376; Mlýnický 
Dvůr 380; Moravský Karlov (pouť) 2.683; Jakubovice 366; Písařov 987 Kč. 
  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
Pouť v Mlýnickém Dvoře k svátku Narození Panny Marie se koná v neděli 7. září v 9 hod. 
Mše sv. v Červené Vodě bude až v 17 hod. 

POUŤ NA MARIÁNSKÉ HOŘE bude v sobotu 6. září (v 19 hod. rytmická mše svatá, ve 20 
hod. modlitba křížové cesty od 22.00 do 24.00 hod. možnost adorace) 
a v neděli 7. září (v 7.30 a v 10 hod. mše svaté, ve 14 hod. literárně-hudební pásmo, v 15 
hod. modlitba křížové cesty, v 16 hod. odpolední mše svatá).
 Odjezdy autobusu z Verměřovic na Mariánskou Horu: 6.45, 9.15 a ve 14.30 hod. 
 Odjezdy autobusu z Mariánské Hory: 8.30, 12.30 a 17.30 hod. P. Pavel Vágner

MOHELNICKO      MOHELNICKO      MOHELNICKO

Sbírky z neděle 24. srpna: Mohelnice 4.935; Úsov 879; Studená Loučka 710 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. srpna: Štíty 1.520; Cotkytle 650; Horní Studénky 6.300 Kč (na varha-
ny) Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z 24. srpna: Lubník 440; Tatenice 1.770; Hoštejn 900; Kosov 722 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

PODĚKOVÁNÍ. Všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu, ale i pouhou účastí na far-
ním dnu (i místnímu hasičskému sboru za předvedení techniky) upřímně ze srdce děkuji.  
  P. Jaroslav Přibyl 
Vážení přátelé,
přeji Vám všem dobrý den a zároveň se chci s Vámi podělit o své poznatky a zážitky z azylo-
vých domů nebo domovů důchodců. Často se o nich mluví dost špatně. Všechny nemohu po-
soudit, ale o našem domově v Lanškrouně nemohu říct nic špatného. S lidmi, kteří tady byd-
lí, je to ovšem horší. Máme krásnou budovu a v ní takové vybavení jako málokde. Na chod-
bách jsou lenošky, křesla, krásné květiny i televize, pokoje jsou jedno- nebo dvoulůžkové vy-
bavené tak, aby si klienti mohli pohodlně lehnout nebo sednout do křesel. I kávu si mohou 
uvařit ve varné konvici. V přízemí máme dobrou kuchyni, kde dobře vaří, a krásnou jídelnu 
i kantýnu. Můžeme si vybrat ze dvou jídel, jedno je dietní. Všechno je krásné, až na lidi, co 
tady bydlí. Někteří se vyvyšují a začínají se třídit. Zapomínají, že co bylo, je dávno pryč. Je tu 
babička, která má 92 let. Je stále čilá, chodí cvičit. Ráno, když já ještě spím, vyšlape všechny 
schody z prvního až do čtvrtého patra. A celé okolí obejde se dvěma hůlkama. Nedávno se 
jí stal úraz, spadla v koupelně a narazila si záda. Odnesla to hlavně žebra, nemohla dýchat. 
A lidé, místo aby ji alespoň politovali, tak jí to skoro přáli. A to mě velice překvapilo, že je 
něco takého vůbec možné. Je mi skoro smutno, protože nevím, co mě tady ještě čeká. Ale 
máme dobrého ředitele, v něho vkládám veškerou důvěru, a také pěknou kapli. Jednou za 
měsíc si na nás udělá čas i P. Jaroslav Přibyl, který 29. 8. oslaví své narozeniny. Přejeme mu 
hodně zdraví a ochranu Panny Marie.     Anežka Šimečková
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

Svatební ohlášky na září
V sobotu 6. září v 10.30 hod. budou sezdáni v chrámu sv. Jiří v Moravičanech: 

MARTIN HOMOLÁK z Moravičan a HANA VERNEROVÁ z Police
V sobotu 6. září ve 14 hod. v chrámu sv. Prokopa v Lošticích
přijmou svátost manželství  DUŠAN HÁNIŠ a EVA HOLÁ

Na společnou cestu životem oběma párům, jako dárek, myšlenku od sv. Františ-
ka Saleského: „Kdo si pro svoje manželství přeje požehnání, měl by mít při sňatku před 

očima svatost a důstojnost této svátosti“. 
A od nás všech známé přísloví: „Manželství se uzavírá v nebi, ale žije se na zemi!“ 

 DESATERO OHLEDUPLNÉHO CHOVÁNÍ
  1.  Protože je ohleduplné chování možné, neexistuje žádný důvod, proč se podle něho 

nechovat.
  2.  Povídejte si spolu aspoň trochu každý den.
  3.  Vyrůstejte společně, stále znovu.
  4.  Važte si jeden druhého. Ti, kdo si váží jenom rohožek, mívají většinou špinavé boty.
  5.  Mějte s druhými soucit.
  6.  Buďte milí. Láska nepřipouští hrubé způsoby.
  7.  Najděte v každém, co je na něm krásné, i když se to snaží zakrýt.
  8.  Nebojte se svárů a hádek – jen mrtví a lhostejní se nikdy nedohadují.
  9.  Nenechte se znechutit drobnými podrážděními a každodenními ubohostmi. 
10. Stále se usmívejte. To cvičí srdce a chrání před srdečními nemocemi! 

 P. Pavel Kavec CM 

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO   
 Tento týden bude první pátek měsíce září, budou jako vždy adorace a příležitost ke 

svátosti smíření: ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek 
v Postřelmově od 15.30 hod.

 Sobota 6.9. je první v měsíci, bude mariánská bohoslužba a mše svatá ke cti Panny 
Marie v Postřelmově od 8.00 hod.

 V neděli 7.9. bude požehnání do nového školního roku. Děti si mohou vzít k požeh-
nání aktovky.  P. Vladimír Jahn

     

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚVČATA. Kongregace Milosrd-
ných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté Rodi-
ny v Brně pořádá duchovní obnovu v duchu svatého Františka pro 
děvčata od 16 do 35 let ve dnech 10. – 12. října 2008. Program za-
hrnuje: společnou liturgii, adoraci, přednášky, duchovní rozhovory 
a možnost svátosti smíření. Začátek 10.10. v 18 hod., ukončení obě-
dem 12.10. Přihlášky můžete posílat do 6. října na adresu: Sestra 
M. Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno. E-mail pokojadobro@volny.
cz, mobil 605 256 132. 
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Sbírky z neděle 24.srpna: Zábřeh 10.120; Jedlí 2.050; Svébohov 1.750; Klášterec 1.560 
Kč
DARY: Zábřeh – dar na kostel sv. Bartoloměje 1.400; dar na kostel sv. Barbory 2.400 Kč, 
Rovensko 15.000 Kč; Zvole 5.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

ČLENSKÁ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SV. BARBORA ZÁBŘEH
 Srdečně zveme každého, kdo se chce aktivně zapojit do ob-
novy chrámu sv. Barbory v Zábřeze, na výroční členskou schů-
zi občanského sdružení Sv. Barbora Zábřeh, která se uskuteční 
v pondělí 15. září v 18 hodin v Katolickém domě. Na programu 
je dle stanov především: volba výboru sdružení a dozorčí rady, 
schválení rozpočtu a účetní uzávěrky za předešlý rok, určení kon-
cepce sdružení a cíle na další období, přijetí nových členů. Při-
hlášku do sdružení bude možné vyplnit a podat také přímo na 
schůzi.              Mgr. et Mgr. František John, místopředseda sdružení 

POZVÁNKA NA 5. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ o putovní pohár pastorač-
ní rady farnosti Lesnice, který se uskuteční v sobotu 13. září 2008 na hřišti v Lesnici, pre-
zentace: 9 – 9.30, výkop: 10 hod.
Počet hráčů: 5 + brankář, ve hře musí být stále alespoň jedna žena. Družstvo lze přihlá-
sit do jedné z těchto kategorií: družstva hráčů narozených v roce 1992 a mladších neplatí 
se startovné, družstva hráčů bez ohledu na věk (startovné 100 Kč za družstvo). Přihlášky 
nejpozději do 7. září (uveďte kategorii, název družstva, kontaktní osobu + telefon). 
Kontakt: Miloslav Bartoš, 789 01 Lesnice 1, tel. 737 249 306, 
            email: milosbartos@quick.cz
POSEZENÍ PŘI MUZICE bude odpoledne od 14 hod. na hřišti v Lesnici. 

Charita Zábřeh přijme na nově vytvořenou pozici osobního asistenta/osobní 
asistentku do denního stacionáře Okýnko v Mohelnici.
Náplní práce bude poskytování osobní asistence osobám se zdravotním, men-
tálním nebo kombinovaným postižením. Jedná se o podporu a pomoc při vy-
konávání každodenních úkonů (při osobní hygieně, oblékání, přesunu na vo-

zík, stravování, apod.).
 Nástup zpočátku na zkrácený pracovní úvazek (6 hodin) s prací ve dnech úterý – pá-
tek, s budoucí možností rozšíření.
 Bližší informace o obsazovaném pracovním místě, obsahu práce, požadavcích na 
uchazeče a pracovních podmínkách najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz, pří-
mo se lze informovat u vedoucího stacionáře Jiřího Doležala (tel. 736 509 466, email: 
okynko@charitazabreh.cz).
 Žádost o zaměstnání je nutné dodat do pátku 12. září 2008; její součástí bude profes-
ní životopis a motivační dopis.

  

Sestry v Kristu, prosím Vás, nedávejte žádné květiny na Boží hrob, k soše svaté Terezičky. 
Raději se pomodlete a peníze předejte starostlivým květinářkám do sakristie. Pán Bůh za-
plať.  Božena Štáblová

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.


