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23. 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, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
Žalm 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
1: Ez 33,7-9
2: Řím 13,8-10
Ev: Mt 18,15-20
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

Říci tomu, který se provinil,
dobré a jasné slovo,
s ním a pro něho trpět,
ukázat mu cestu a urovnat ji,
to všechno vyžaduje
velkou dávku pokory a lásky.
Dělat to,
je však naší povinností.
Proto se nazýváme
bratry a sestrami.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 8. září Svátek Narození Panny Marie
Sobota 13. září Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Neděle 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže
TUTO NEDĚLI 7. září bude slavena v Maletíně v kostele sv. Mikuláše mše svatá
v 15 hod.
P. František Eliáš
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 9. 9. v 17.30 v knihovně na
faře. Rádi mezi sebou přivítáme i případné nové zájemce.
Mgr. Jana Nováková
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. Letošní druhá pouť na Vřesovou Studánku
bude v sobotu 13. září. Mše svatá ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ proběhnou v Olomouci o víkendu 13. a 14. září. Pro veřejnost bude zpřístupněna
řada památek, prohlídky budou doplněny odborným výkladem či doprovodným programem. Návštěvníci si budou moci
před arcidiecézním muzeem prohlédnout také dva nové zvony určené pro olomoucký Dóm, jejichž svěcení je plánováno
na 28. září. Akci doplní přednáška kampanologa Františka
Johna se zvonařskou tematikou, která se uskuteční v arcidiecézním muzeu.
Petr Krňávek
 V sobotu 13. září o zábřežském jarmarku bude tradičně ranní mše svatá v 8 hod.
u Šubrtovy kaple.
 FARNÍ MUZEUM VE VĚŽI bude o jarmarku otevřeno od 9.30 do 12.15 hod.
Kromě stálých expozic můžete zhlédnout výstavu Bible a obrazů Pavla Skrotta.
 Program na Masarykově náměstí začíná v 9 hod.
SVÁTEK PANNY MARIE BOLESTNÉ U ŠUBRTOVY KAPLE.
V pondělí 15. září v 17 hod. se sejdeme ke mši svaté, slavené ke cti
Panny Marie u Šubrtovy kapličky.
P. František Eliáš
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE. Po roční odmlce přicházíme
opět s nabídkou 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
FARNOST DUBICKO. Příští neděli 14.září oslavíme dubické
hody mší svatou v 10 hodin. Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání. Po skončení mše svaté až do požehnání je možnost adorace.
Srdečně zvou farníci
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MODLITBA MUŽŮ
Všichni zájemci jsou srdečně zváni ke společné modlitbě nad Božím
slovem. Setkání budou probíhat každé úterý od 20 do 21 hod. ve farní knihovně, začínáme 9. 9. 2008.
Na setkání se těší Ondřej Sikora a Josef Kroul
„Bez věrnosti v modlitbě se brzy náš křesťanský život dostane na dno. Protože bez modlitby nemůžeme od Boha přijmout všechnu pomoc potřebnou
pro naši hlubokou proměnu a posvěcení. “
(Jacques Philippe, Najít si čas pro Boha)

KATOLICKÝ DŮM

 Pojeďte s námi na POUŤ. V sobotu 20. září Vás zveme na autobusový zájezd, při kterém navštívíme Starou Boleslav – poutní místo s Palladiem země České a místo mučednické smrti sv. Václava.
Dále pak navštívíme zámek v Brandýse nad Labem – místo spojené
se životem blahoslaveného Karla I. Přihlásit se můžete na známých
kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr.
míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd ve 4 hodiny z Valové, předpokládaný
návrat kolem 19. hodiny, cena 550 Kč (jízdné, průvodcovská služba, vstupné) splatná
v autobuse.
 Podzimní výstava. Na závěr měsíce září připravuje Spolek Metoděj Zábřeh výstavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte květinami, zeleninou, či
ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím, svoje exponáty do 26. 9.
u pana Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717 e-mail spolek.metodej@tiscali.cz.. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnických
hlasů budou oceněny.
 GOOD BYE LÉTO. Spolek Metoděj ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty připravuje pro všechny mladé věkem, ale i duchem taneční discoshow při které
bude muziku do oušek pouštět DJ FIBYC. Začátek ve 20.00 hodin. Nezapomeňte proto
v pátek 26. září přijít do Katolického domu říct končícímu létu naplno GOOD BYE.

ČLENSKÁ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SV.
BARBORA ZÁBŘEH. Srdečně zveme každého, kdo se
chce aktivně zapojit do obnovy chrámu sv. Barbory v Zábřeze, na výroční členskou schůzi 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 koncepce sdružení a cíle na další období, přijetí nových členů. Přihlášku do sdružení bude možné vyplnit a
podat také přímo na schůzi.
Mgr. et Mgr. František John, místopředseda sdružení
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – EUCHARISTICKÁ MODLITBA II.
Protože člověk svojí činností nemůže disponovat Bohem, nýbrž
si může Boží působení vždy jen vyprošovat a na sebe svolávat, vzývá církev zvláštními prosbami Boží pomoc. Tato prosba se vztahuje jak na dary chleba a vína k proměňování, tak na shromážděnou
obec a její účast na eucharistické hostině. Nejde totiž jen o proměňování darů ke mši svaté, nýbrž skrze přijetí eucharistických darů
i o proměňování věřících. Duch svatý byl činný při sestupu Ježíše
Krista do naší pozemské skutečnosti a také při vzniku Církve Kristovy jako jeho Tajemného Těla. Nelze se proto divit, že i při jeho svátostném sestoupení na naše oltáře je Duch
svatý činný.
Epikléze. Přivoláním, výzvou prosí Církev Otce, aby seslal svého svatého Ducha (moc
svého požehnání) na chléb a víno, aby se jeho mocí staly Tělem a Krví Ježíše Krista, a také,
aby ti, kteří se podílejí na eucharistii, byli jedno tělo a jeden duch.
V poslední večeři Páně podivuhodným způsobem zakotvíme v minulém ději. Jsme
uprostřed úkonu, který tehdy konal Kristus, ale nejsme už v historii, minulý děj se stává
přítomností. Zpráva o ustanovení Svátosti oltářní není zvěstování evangelia, není pouhou
recitací slov, která byla v Písmu svatém napsána, je životem, neboť to, co činíme, činíme
z jeho příkazu.
Konsekrační slova při proměňování tvoří vlastní podstatu mešní oběti. Jménem Krista
je pronáší celebrující kněz nad obětními dary chleba a vína. „Toto je mé tělo....“ „Toto je kalich mé krve...“ Proměněné obětní dary pak ukazuje věřícím, kteří se jim hluboce klaní.
Účinnost těchto Kristových slov a úkonů a moc Ducha svatého zpřítomňuje svátostně jeho
Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína, jakož i jeho oběť přinesenou na kalvarském kříži jednou provždy.
Z toho, že se Kristus stává přítomným nikoliv jen jedinou, ale dvojí konsekrací, vyplývá
věroučný závěr, že svátost eucharistie má též obětní povahu. To bylo naznačeno už ve Starém zákoně Melchizedechovou obětí chleba a vína (Gen 14,18n) a obětí podávanou všemi
národy (Mal 1,11). Ustanovení eucharistie Ježíšem vyjadřuje zcela zřetelně obětní povahu
této svátosti svým zdůrazněním, že jde o Tělo, které se vydává a o Krev, „která se vylévá“.
Ono fyzické rozdělení těla a krve při historickém utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži, je
nyní nadpřirozeně zpřítomněno v oddělení chleba a vína. Požadavek, aby obětní dar byl
nejen nabídnut, ale aby byl také přijat (což v případech obětí náboženských je vyjádřeno
zničením obětního daru) je při mši svaté naplněn přijímáním (požitím) Těla a Krve Páně.
Vztah mešní oběti k oběti kříže se projevuje také tím, že je její památkou a že nám zprostředkuje její účinky. V podstatě se jedná o jednu a tutéž oběť, kdy je obětní dar i hlavní
obětník totožný v osobě Kristově, v jehož jméně vystupuje a mluví. Rozdílnost je v podobě
oběti (krvavé a nekrvavé). Ke Kristu jako prvotnímu obětníku přistupuje obětník a obětní
dar druhotný, kterým je Církev.
Následující část mše svaté se nazývá řeckým slovem anamnéza – vzpomínání. Je to
modlitba následující při mši svaté bezprostředně po proměňování. Navazuje na Ježíšovo
pověření „To konejte na mou památku!“ a na svátostné zpřítomnění Ježíšova spasitelného činu. Jde zejména o připomenutí Kristova požehnaného utrpení, smrti, zmrtvýchvstání
a nanebevstoupení. Nyní tuto památku prožíváme. Pán pak nám dává své utrpení, svou
oběť – a Církev, tajemné tělo Kristovo, se nyní připojuje k této oběti. Odevzdává Otci jedinou oběť, která je současně obětí těla i hlavy, Církve i Krista!
Pane Ježíši, pomoz mi, ať se nikdy neodloučím od Tebe, ale dojdu jednou i šťastné věčnosti ve společenství s Tebou.
P. Antonín Pospíšil
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HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY
Od neděle 7. září se rozběhne ve všech farnostech naší arcidiecéze aktivita, jejíž cílem je
zdůraznit Rok svatého Pavla, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. Tento rok byl zahájen
28. června 2008 a bude trvat do 29. června 2009. Aktivita je určena dětem i rodičům a má
přispět ke znovuobjevení postavy svatého Pavla a jeho díla za účelem oživení víry a evangelizace. Konkrétní pravidla průběhu celého roku se mohou odlišovat dle místních podmínek
jednotlivých farností.
JAKÝ BUDE PRŮBĚH VE FARNOSTI ZÁBŘEH?
1. Při čtvrteční mši svaté dostanou všechny přítomné děti brožurku NOVÝ ZÁKON – BIBLICKÉ POSTAVY. Obsahuje 43 stránek a na každé stránce je vyznačeno místo, kam si děti
budou postupně nalepovat obrázky. Na vnitřní stranu předních desek si mohou děti publikaci podepsat (případně i nalepit fotograﬁi), a také si tam mohou namalovat svůj vlastní
obrázek.
2. Každá stránka obsahuje název osoby nebo tématu, kterému se bude konkrétní týden
věnovat. Vedle připraveného políčka je také na každé stránce černobílý obrázek, který si
děti mohou vymalovat a odkaz na text z Písma svatého, který se týká dané osoby.
3. Barevný obrázek děti získají vždy, pokud přijdou ve čtvrtek na večerní mši svatou, která je speciﬁcky určena pro děti, mládež a rodiče. Pokud na tuto mši svatou nepřijdete, budete mít možnost získat jeden barevný obrázek i na kterékoli mši svaté ve všední den.
4. Na čtvrteční mši svaté se budeme vždy společně věnovat postavě, která nás bude provázet po celý týden.
5. Aby celý program mohl přinést dobré ovoce, povzbuzuji rodiče, aby se rovněž aktivně
připojili k programu, který vznikl ve spolupráci Centra pro katechezi Arcibiskupství olomouckého a dětského časopisu Nezbeda. Důležité bude si s dítětem přečíst text z Písma svatého (ideální je využít Bibli pro děti) a postavu mu ve vlastním vyprávění přiblížit. Není žádoucí dítě zahltit spoustou informací či dokonce přednášet složitou teologii, spíše považuji za
vhodné poukázat třeba i na konkrétní maličkost, která bude snadno zapamatovatelná.
6. Při čtvrteční mši svaté pro děti a mládež se pokusíme dětem při promluvě ještě více odhalit velikost a význam postavy NZ. Prosím rodiče alespoň o stručné seznámení dětí s postavou! Bez alespoň krátké přípravy nemůže přinést naše snažení dobré plody!
KROMĚ TÉTO PUBLIKACE BUDE SOUBĚŽNĚ PROBÍHAT JEŠTĚ VELKÁ BIBLICKÁ SOUTĚŽ. O této soutěži jste
byli informováni již v dřívějším čísle Farních informací (FI 34,
24.8.2008) a informace budou průběžně v časopise NEZBEDA
na http://www.syzet.estranky.cz/stranka/sms-soutez, i v FI.
První čtvrtinu otázek na září dnes uvádíme:
Otázky k obrázku Ježíš a děti
1. Kolik má NZ knih? a) 1; b) 4; c) 27
2. Čím začíná NZ? a) stvořením; b) narozením Pána Ježíše;
c) smrtí Pána Ježíše
3. Jakého vyznání byl Pán Ježíš? a) žid; b) křesťan; c) muslim
Máme jedinečnou možnost dětem i sobě přiblížit velké postavy NZ. Pokud budeme ochotni každý svým dílem přispět
k nabídnuté aktivitě, může nám Rok svatého Pavla blíže odhalit
osobnosti, které bychom měli následovat ve svém životě.
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ.
Jedno Ježíšovo podobenství začíná takto : "Království Boží je jako dobré semeno, které člověk zasel na svém poli ... " / porov. Mt 13, 24n /. Semínko je vždycky začátek. Malý, téměř zanedbatelný začátek. Bůh sám přišel na zemi jako semínko, jako částečka, jako malý výhonek. Semínko, to
je prostě zázrak ! I ohromný strom vyroste z úplně malého semínka... Tvoje
duše je zahrada, do které jsou zasety velké hodnoty. Necháš je vyrůst?
Od poslední slavnosti biřmování v naší farnosti / 2003 / uběhlo 5 let.Čas nelze zastavit. Lze ho promarnit nebo dobře využít.Z dětí se nám stávají dospívající a pak dospělí
křesťané. Semínko víry, které dostali u sv. křtu je třeba chránit, zalévat, vystavovat paprskům Boží milosti, aby když nastane čas, přineslo hojný užitek dobrého života. Víra,
osobitně mladého člověka je dnes zkoušena ze všech stran. Je třeba odolávat tlaku hedonizmu, pseudokultury, ateizmu. Bez darů Ducha Sv. není možné statečně obstát. Začínáme s přípravou ke sv. biřmování, skrz kterou Boží Duch vlévá své dary otevřené a připravené duši. Obracím se na vás všechny s prosbou, abyste do konce měsíce přemýšleli
a udělali smysluplné rozhodnutí. Do přípravy se může přihlásit každý pokřtěný křesťan
- katolík od 14 let nahoru z loštické a moravičanské farnosti. Přihlásit se můžete do konce měsíce září na faře v Lošticích. Těším se na spolupráci s každým jedním z vás !

LOŠTICKÝ VŠÍMÁLEK.
V poslední prázdninový den, v neděli 31. 8. dojel šťastně do cíle 34. Mohelnický dostavník.Na podiu se v průběhu 4 dnů vystřídalo více než třicet hudebních skupin ve stylu country / folk music. Určitě zajímavá byla prohlídka krátkých amatérských ﬁlmů, ve
kterých jejich autoři projevili humor i cit pro věci a události z běžného života. Tradičně
náročnou moderaci s Boží pomocí zvládl Aligátor, zvukař, moderátoři Vašek Souček,
Mlok, M. Tesař a neodmyslitelný "aligátoří štáb" spolupracovníků. Avizovaný a očekávaný koncert Nezmarů - v tomto roce jubilantů z Č.Budějovic v Lošticích překonal očekávání. V pátek 29.8. v 19.00h byl kostelík zaplněn do posledního místa. Muzikanti byli
i díky super atmosféře v pohodě a tak se nám po 2 hodinách ani nechtělo domů. V závěru, jako dárek s přáním všeho dobrého do dalšího života, dostal každý kytku růží a společně kartonek šumivého sektu na dobré zažití 30-ti letého jubilea...Hudebníci přijali
pozvání na večeři na faru.Podávala se Putimská krkovička, malé tajemství p. faráře.
DĚKUJI všem účastníkům za dobré chování v prostorách kostela a pořádek po koncertu, který je znamením toho, že dobrá muzika pomáhá vychovávat člověka ke kultuře
a úctě k Bohu a k jeho stvoření. Krásným zážitkem byla nedělní mše sv. v 7.30 hod. pod
širým nebem. U polního oltáře byl místní kněz P.Petr Šimara, P.Martin Holík z Proglasu a P.Pavel Kavec, administrator loštický. Do vašich tv přijímačů ji netradičně letos přenášela TV NOE. Účastníků bylo kolem 200 a u sv. přijímání asi 140. O hudební doprovod se postarala kvalitní kapela MISSE z Prahy Vršovic. Připomínám, že M.dostavník je
jediná mega akce tohoto stylu, kde je do rámce programu zakomponována mše svatá!
Kéž ovoce této mše sv. přinese Boží sílu a radost ze života všem organizátorům a účastníkům! Těšíme se na jeho 35. pokračování 27. - 30. 8. 2009! "NO TO SE VÍ, ZASE SE SEJDEM" ! / dá- li Pán Bůh /
P.Pavel Kavec CM
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky na Haiti za srpen: Červená Voda 891; Mlýnický Dvůr 55; Moravský Karlov 20; Jakubovice 352; Písařov 91 Kč.
HESLO PRO DĚTI: Svatý Pavel radí, mějte Boha rádi!
Přihlášky na vyučování náboženství pro nový školní rok si vyzvedněte v kostele nebo využijte přihlášku z FI č. 25 a odevzdejte na faru co nejdříve!
V neděli 14. září se bude konat na faře v Červené Vodě v 18,30 hod. setkání pastorační
rady.
P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 31. srpna: Štíty 1.880; Cotkytle 1.060; Horní Studénky 1.050 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 31. srpna: Mohelnice 4.816; Úsov 941; Studená Loučka 421 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 31. srpna: Lubník 480; Tatenice 1.030; Hoštejn 1.300; Kosov 860 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Od října začne ve farnosti Hoštejn příprava na biřmování. Přihlášky si můžete vyzvednout v
kostelích.
P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 V neděli 14.9. oslaví farníci z Brníčka pouť Narození Panny Marie. Mše sv. bude v kapli
v Brníčku v 11.00.
 V neděli 14.9. se otec Antonín Pospíšil dožívá 83 let, gratulujeme a přejeme hojnost Božího
požehnání na přímluvu Panny Marie a stálé zdraví!
 Ve středu 10.9. bude, opět po prázdninách, biblická hodina na faře v Postřelmově v 19.30.
Všichni jsou srdečně zváni.
 Pouť k Panně Marii do Medžugorje se uskuteční od 9. do 16. října. Přihlásit se můžete
v kostelích nebo na faře v Postřelmově. Všichni jsou zváni.
 Pouť do Králik se uskuteční v sobotu 27.9. Přihlásit se můžete v kostelích nebo na faře v Postřelmově. Všichni jsou zváni.
P. Vladimír Jahn

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

POUŤ KE KAPLIČCE PANNY MARIE LA SALETTSKÉ. Desetileté výročí posvěcení kapličky Panny Marie La Salettské (3. října 1998) si připomeneme v sobotu 19. září při mši svaté , kterou bude v 18 hod. ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie celebrovat P. Milan Palkovič. Po skončení mše svaté půjdeme průvodem ke kapličce, kde bude krátká pobožnost. Všichni jste srdečně zváni, zvláště poutníci La Salettští.
DRAKIÁDA 2008. Tátové, děti, mládeži a všichni příznivci dobré nálady – už
stavíte draky? Svébohovská DRAKIÁDA se blíží! Pozor na datum konání – 12.
října 2008! Podrobnosti později.
Pastorační rada farnosti Svébohov

7

Sbírky z neděle 31.srpna: Zábřeh 8.880; Jedlí 2.100; Svébohov 1.620; Klášterec
2.210; Zvole 4.080 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Třída
1. a 2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.

II. ZŠ:
pondělí 11.45, Ludmila Ryšavá
pondělí 13.30, P. Jindřich Peřina
pondělí 14.00, Mgr. Jan Jílek
pondělí 14.00, Mgr. Jan Jílek
společně na IV. ZŠ

III. A IV.ZŠ na IV. ZŠ:
pondělí 13.00, Mgr. J. Kratochvílová
pondělí 14.10, Emílie Janů
pondělí 13.55, Mgr.Petra Unzeitigová
pondělí 14.00, Mgr. Jana Kratochvílová
na faře
pondělí 14.00, Ing. Anna Krňávková

8., 9. tř. a střední školy na gymnáziu
pátek 14.00 hod. P. Jindřich Peřina

SEDMIKRÁSEK. Milé děti, srdečně vás zveme na první poprázdninové setkání v neděli 7. září 2008. Proběhne jako obvykle na oratoři během „hrubé mše svaté“, která začíná v 8.30 hod. Vyzvedneme si
vás po vstupní modlitbě a vrátíme se při obětním průvodu. Nebojte
se a přijďte. Těšíme se na vás.
Sedmikrásek (Janča, Bětka, Zdiša a Renča)
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
Milé maminky, první podzimní Maminec bude v úterý
9.září, další program začne od pondělí 15. září
Pondělí 17 – 18 Modlitby matek
Úterý 9 -11
Maminec
16 – 17
Cvičení pro rodiče (prarodiče) s dětmi
Středa 17 – 18 Cvičení na balonech s Broňou
Čtvrtek 9 – 11 Barvínek Za Hnízdo Markéta Kroulová a Irena Švédová
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH zve všechny dospěláky na rekreační
stolní tenis. Úvodní setkání bude ve středu 10. září v 18. hod. v
„Kaťáku“. Přijďte protáhnout své kosti. Dáváme sportu smysl.
František Kubíček, tel. 732 466 218
OREL ZVE KE CVIČENÍ
Ve zdravém těle je i zdravý duch, veselého dárce miluje i Bůh. Mrzoutovi atd.
jak řekne se, každý raději na sto honů vyhne se. Ten by neměl po světě chodit, aby
nemohl lidem radost kazit. Proto pojďme cvičit aspoň jednou za týden. Kam? Do
Katolického domu. Kdy? Ženy každé pondělí od 17 do 18 hod.
Správně chodit den co den, naučí vás s úsměvem cvičitelka Laďka Rýznarová.
P.S. Muže pozveme ke cvičení taky, pravděpodobně v říjnu.
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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