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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
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

Všemohoucí, věčný bože, tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

Ž 123
1: Ez 34,11-12,5
2: 1 Kor 15,20-26.28
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Posadí se na svůj slavný trůn
a oddělí jedny od druhých.
Evangelium nevybízí k pouhé
dobročinnosti ani k úniku
z nepříjemných oblastí života.
Vybízí k následování Krista
a to i v postoji k lidem,
kterých si svět nehledí.
S nimi se sám Ježíš Kristus
ztotožňuje, aniž by tím oslavoval
a obhajoval lidskou bídu.
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Ev. Mt 25,31-46

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 24. listopadu

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů,
mučedníků
Úterý 25. listopadu Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Neděle 30. listopadu První neděle adventní. Tuto neděli vstupujeme do
nového církevního roku.
Při mších sv. budou žehnány adventní věnce.

KATOLICKÝ DŮM
Především všechny příznivce dechovky zveme v neděli 23. listopadu na SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ. V Katolickém domě od 13.30 hodin postupně k poslechu, ale i k tanci zahraje DH Postřelmov, Modrá muzika, Veselá kapela, Rohelanka a Bludověnka. Vstupné 50 korun. Občerstvení zajištěno.
Dovolujeme si Vás pozvat na sobotu 29. prosince k přátelskému posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už
název akce napovídá, budeme nabízet tradičního smaženého
kapra, ale budete moci ochutnat například i uzeného tolstolobika, pstruha na másle či jiné rybí speciality. Již v předstihu si
ke štědrovečerní večeři můžete zakoupit i mražené kapří půlky. Zhlédnout budete moci výstavku fotograﬁí Jitky Václavíkové, či výstavku betlémů, obdivovat práci řezbáře J. Beneše, či malíře P. Herziga. Melodie k poslechu i k tanci zahraje
country kapela Kamarádi. Po celé odpoledne budou pro nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
ZÁBŘEŽSKÉ ZVONY. Slavnostní uvedení publikace „Zábřežské zvony“
proběhne v sobotu 29. listopadu v Katolickém domě při příležitosti akce
Třeboňský kapr. Kniha dokumentuje historii a současnost zvonů kostelů
sv. Bartoloměje a sv. Barbory, dále evangelického kostela a hodinových
cimbálů radniční a zámecké věže a gymnázia. Publikace je výsledkem
více než desetileté práce autorské trojice František John, Petr Krňávek
a Aleš Pátek. Publikace bude mít 60 stran, 30 barevných a 15 černobílých
vyobrazení. Na vydání přispěl Olomoucký kraj.
RNDr. František John
SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
Letošní příprava na přijetí svátosti pomazání nemocných bude probíhat od pondělí 24. do čtvrtku 27. listopadu, kdy nemocní společně
přijmou svátost pomazání nemocných.
V Zábřeze bude příprava začínat vždy v 9 hod. ráno a vyvrcholí
mší svatou slavenou v 9.40 hod., v Jedlí budeme začínat v 15 hod.
Duchovní obnovu povede P. Lev Eliáš, kapucín. Je to jedinečná
šance nepromarnit čas přípravy na setkání s Pánem. P. František Eliáš
FARNOST KLÁŠTEREC. Farníci z Klášterce zvou všechny děti i dospělé na setkání s Mikulášem, které se uskuteční dne 28.11.2008 v 17.00 hod v kostele v
Klášterci, kde se děti setkají po mši s Mikulášem, od kterého dostanou dárky. Setkání bude
pokračovat na faře divadelním vystoupením našich dětí a zároveň i společným setkáním
farníků i hostů.
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KATECHEZE V RODINĚ
V pondělí 24.10. 2008 v 16.00 hod. se v Katolickém domě v Zábřeze uskuteční v rámci volného pokračování vzdělávacího kurzu a ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií, přednáška Doc. Dr.
Ludvíka Dřímala, Th.D., „Katecheze v rodině“, který dané téma přednáší na CMTF v Olomouci.
Člověk je povýšen k partnerství a dialogu se svým Tvůrcem, a ten očekává naši
odpověď, kterou je víra. Katecheze pomáhá člověku, aby byl této odpovědi schopen.
Všichni křesťané jsou povoláni určitým způsobem být katechety. Povolání pramení ze
svátosti křtu a je posíleno svátostí biřmování, tedy svátostmi, jejichž prostřednictvím
má laik účast na Kristově povolání kněžském, prorockém a královském. Účelem katecheze je doprovázet člověka na jeho cestě vstříc zralosti.
Rodina (domácí církev) – zde se uskutečňuje první evangelizace, katecheze, svědectví, modlitba. Rodinná katecheze zaujímá mimořádné postavení mezi všemi ostatními formami katecheze, protože katechezi předchází, doprovází ji a doplňuje. Katecheze zde tvoří přirozenou součást křesťanské výchovy. Je nesena silnými citovými
vazbami. Uskutečňuje se daleko více přirozeně, spontánně, než systematicky.
Rodiče jako katecheté – církev vždy vyzvedávala jedinečný a ničím nenahraditelný výchovný vliv rodičů. To se týká i náboženské výchovy a katecheze. Co může církev od rodičů žádat? Osobní příklad, modlitbu, aktivní účast na přípravě, čas i ochotu prožívat s dětmi jejich první i další zážitky náboženského rázu, vysvětlovat je, vést
postupně k zamyšlení nad nimi, učit se svými dětmi komunikovat také v náboženské
oblasti. A co mohou žádat rodiče od církve? Především pomoc a povzbuzení, aby se
stali důslednými křesťany a byli tak uschopněni realizovat svou katechetickou úlohu
při doprovázení života víry svých dětí.
A k tomu chce přispět také tato přednáška. Srdečně tedy zveme Vás všechny, kteří
usilujete o „zrání“ vlastní víry, ale také víry svých blízkých.
Mgr. Luděk Diblík
JUBILEJNÍ 20. KONCERT SCHOLY GREGORIANY PRAGENSIS v úterý 2. prosince v 18 hod. otevře sérii adventních koncertů. Pod vedením Davida Ebena provede posluchače v koncertu „HLE PŘIJDE
PÁN“ repertoárem adventu a Vánoc od raného středověku až do 15. století.
KOCLÍŘOV. První sobotu v prosinci – 6.
prosince se můžete za obvyklých podmínek zúčastnit pouti do Koclířova. Hlaste
se, prosím, na tel: 583 414 512 (ve večerních hodinách).
Ludmila Korgerová
POUŤ DO MALETÍNA. Na neděli 7. prosince připravujeme autobusovou pouť do farního kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Odjezd ze Zábřeha z Valové ve 13.15 hod. Předem krátká prohlídka okolí, litanie, mše svatá, slavnostní požehnání a návrat domů.
P. František Eliáš
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Učící se církev – POSLEDNÍ SOUD
O poslední neděli církevního roku, o slavnosti Ježíše
Krista Krále se budeme zamýšlet nad posledními událostmi, které se na tomto světě budou odehrávat, dnes hlavně
o jeho předposledním dějstvím: POSLEDNÍM SOUDEM.
Než přijde poslední soud musí být splněny některé
předpoklady. V té době bude Kristovo evangelium hlásáno již po celém světě a dojde k obrácení židovského národa jako celku. Předpoklad Eliášova příchodu se považuje za
splněný působením a smrtí Jana Křtitele. Další podmínkou
je vystoupení Antikrista, s tím souvisí i masové odpadnutí
od víry, těžké pronásledování Kristových vyznavačů, také
globální, společenské i kosmické katastrofy.
Pak se uskuteční slavný druhý příchod Kristův na svět.
Druhý příchod bude příchodem ve slávě a moci jeho oslaveného lidství, a tím i Božím vítězstvím nad posledním řáděním zloby a bude následovat vzkříšení miliard lidských
bytostí všech věků. Přesná doba tohoto „posledního dne“ nebyla však nikdy lidem od
Boha zjevena. Ani sám Ježíš Kristus, pokud žil na zemi, tento den neznal. Oznámit lidem tento čas nepatřilo k jeho poslání. Také všechny předpovědi sektářů jsou neopodstatněné.
Vlastní náplní druhého Kristova příchodu je poslední soud, který se bude týkat
všech lidských bytostí, do té doby žijících, i v té době již zemřelých. Mohlo by se zdát,
že je tento soud již nadbytečný, když přece o každém člověku je již deﬁnitivně rozhodnuto po jeho smrti při soudu soukromém. Avšak závěry tohoto soukromého soudu jsou
známy pouze dotyčnému zemřelému, případně ostatním nebešťanům, pokud byl zemřelý přijat do jejich společenství. Při posledním soudu budou proto všichni porovnáni
se všemi, všem se vyjeví důvody jejich skutků a bude ospravedlněna i Boží spravedlnost
a milosrdenství tím, že Bůh odhalí své tajemné záměry, pokud vedly ke skutečnostem
považovaným lidmi za Boží, nemilosrdné dopuštění, či dokonce bezpráví. (V Americe
nedávno podal jeden občan k soudu udání Boha. Tvrdí, že terorizuje jeho a jeho bratry tvrdými
přikázáními a různými katastrofami. Soud žalobu odmítl s odůvodněním, že žalovanému – tedy
Bohu – nelze žalobu doručit).
Soudcem bude Kristus, jehož božská přirozenost mu k tomu poskytuje příslušnou
autoritu i potřebné znalosti a jeho přirozenost lidská, smyslovou rovinu. Souzeni budou
Kristem všichni lidé bez rozdílu. Jistě, půjde při tom o nepřestavitelně vysoký počet nutných kombinací pojmů, soudů, úsudků a faktů skutečných i předpokládaných – tedy
počet, který převyšuje kapacitní možnosti i nejvýkonnějších počítačů.
Biblické označení „knih“, ve kterých jsou zapsány všechny skutky živých i zemřelých (Zj 20,12-15) a podle kterých má tento soudní proces jednat, se však vztahuje na
boží podstatu, jejíž poznávací kapacita je nekonečná a rozhodovací rychlost nadčasově
věčná – v jednom jediném okamžiku přítomnosti. Předmětem tohoto soudního jednání budou nejen všechny lidské skutky do nejmenších podrobností, ale i nejskrytější pohnutky oněch skutků.
A bude mít o takovouto podrobnou rekonstrukci minulosti vůbec někdo z lidí zájem
po tak dlouhých staletích, či tisíciletích? Je jisté, že za současného stavu lidské existen-
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ce končí živý zájem o minulé činy dobré či zlé většinou ve velmi krátké době, úměrně
lidskému zapomínání. Avšak při posledním soudu dojde k porovnání Božího poznání,
v němž vyvstanou všechny naše minulé skutky v přítomné časovosti Božího světla a lidského ducha, do jehož jednoduché podstaty je celý průběh jeho života podrobně a navždy vytištěn.
Tímto Božím činem končí předposlední dějství lidstva a následuje konec tohoto
hmotného světa. Ne ale jeho totální zničení, anihilace, ale jeho obnovení v „novou zemi
a v nové nebe“ (Srov. Zj 21,1). Ale o tom příležitostně později.
Na konci času dojde Boží království své plnosti, i Ježíš Kristus jako Král vesmíru
a lidstva. Oslava Ježíše Krista jako Krále musí být pro nás vždy především liturgickým
svátkem. Ten je vhodně zařazen na poslední neděli církevního roku, tedy symbolicky na
závěr veškerého dění světa. To je i důvodem, abychom zpytovali svědomí, kde jsme na
cestě k Bohu, k věčnosti. Zda bychom mohli lítostí a změnou stylu života ještě mnohé
napravit anebo pro spásu své duše vytrvale a horlivě pokračovat v práci pro Boží království a tím vstoupit s novou horlivostí do adventní doby, nového to církevního roku, který
každého z nás přiblíží smrti, soudu a věčnosti.
Co ze všeho dosud řečeného plyne? Náš život je něco jedinečného, neopakovatelného.
I Bůh má život v úctě. Nikdo nemusí žít tak, aby byl navěky nešťastný, protože Bůh
o sobě také prozradil, že nechce, aby byl kdokoliv zavržen, že chce všechny přivést
k sobě, ale také, že rozhodnutí pro Něj nebo proti Němu nechává na nás. Musíme za
svůj život převzít zodpovědnost! S důsledky věčnými!
Poselství posledního soudu volá lidi, i každého z nás, k „obrácení“, pokud Bůh ještě lidem dává „dobu příhodnou, den spásy“ (2Kor 6,2), „pokud je den, kdy možno ještě
pracovat, než přijde noc“. Proto výzva Soudce posledního dne: „Pak budete postaveni
po mé pravici a uslyšíte: Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království“ (Srov. Mt
25,33)
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (listopad 4. část)
Apoštol Matěj je ve sboru apoštolů velikou zvláštností. Nepatřil k nejužšímu kruhu Ježíšových učedníků, ale do sboru dvanácti se dostává teprve
jako náhradník za Jidáše. Možná vás napadlo, proč vůbec apoštolové volí
náhradníka. Vysvětlení spočívá v důležitosti čísla dvanáct. Toto číslo je prezentováno již ve SZ, kdy se jedná o počet izraelských kmenů. Celistvost Izraele byla charakterizována číslem plnosti – dvanáctkou. Celistvost novozákonního lidu se symbolicky odráží ve stejném čísle. Volba Matěje tedy není
záležitostí počtu apoštolů, kteří jsou schopni hlásat evangelium celému světu, ale výrazem toho, že Bůh má zájem o celý svět.
Otázky k obrázku sv. Matěje
1. Kterého apoštola nahradil Matěj?
a) Tomáše; b) Jidáše; c) Pavla
2. Mezi kterými dvěma učedníky se rozhodovalo?
a) Matěj - Barsabáš; b) Matěj - Barabáš; c) Matěj Barnabáš
3. Jakým způsobem proběhla volba?
a) modlitbou a losováním; b) losování; c) rozpočítáváním
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky na charitu z neděle 16. listopadu: Červená Voda 2.179; domov důchodců sv.
Zdislavy 1.731; Mlýnický Dvůr 230; Moravský Karlov 1.010 (celkem za farnost 5.150);
Jakubovice 733; Písařov 1.670 Kč. Dar: Jakubovice 2.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 24. listopadu v Písařově v 17 hodin (možnost
jet na přednášku do Zábřeha), ve středu 26. listopadu v Červené Vodě v 18.30 hodin
na faře, ve čtvrtek 27. listopadu v Jakubovicích v 17 hodin u paní Mackové.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ se bude konat na začátku nedělních bohoslužeb (i v sobotu). Přineste si je s sebou!
P. Pavel Vágner
ADOPCE NA DÁLKU. Milí adoptivní rodiče! Je čas opět shromáždit peníze na
školní docházku pro naši adoptovanou Blandine a Cursillisti pro Walkiho z Haiti. Prosím přispějte 100 Kč v Červené Vodě paní Knápkové, jinde panu faráři!
Za děti děkuje z celého srdce Jaroslava Knápková

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky na arcidiecézní charitu z neděle16. listopadu: Mohelnice 8.643; Úsov 2.525;
Studená Loučka 1.670Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
OVEČKA HLÁSÍ ZMĚNU. 4. prosince – Přednáška paní Kolářové - Potřebují děti cizí
pomoci?

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky na charitu z neděle 16. listopadu: Štíty 3.070; Cotkytle 1.560; Horní Studénky
2.500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
O první adventní neděli je možné dát si zapsat úmysly mší svatých na další církevní rok.
Do první adventní neděle můžete ve všech farnostech spravovaných ze Štítů podávat návrhy na členy pastoračních rad (Štíty, Horní Studénky, Cotkytle)

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Sbírka na charitu 16.11. byla: Postřelmov 6.169; Lesnice 2.431; Sudkov 1220; Chromeč 2.500 Kč.
V pátek 28. listopadu bude v Postřelmově od 15.00 hod. adorace a svatá zpověď.
Na první pátek 5. prosince bude v kostele od 16.00 hodin mikulášská besídka.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky na arcidiecézní charitu z neděle 16. listopadu: Lubník 1.190; Tatenice 1.950;
Hoštejn 2.465; Kosov 550 Kč. Pán Bůh zaplať.
Mimořádná změna mší. V sobotu 29.11. – Koruna v 15.00 hod. (s nedělní platností)
Lubník 16.30 hod. (ke cti sv. apoštola Pavla – s odpustky)
Biblická hodina. Kdo máte zájem začít se blíže seznamovat s Písmem svatým, a učit
se s ním pracovat, jste srdečně zváni v sobotu 29.11. v 18.30 hod. na faru v Tatenici. Nezapomeňte si vzít sebou Bibli – ( kdo máte).
Jaroslav Přibyl
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Sbírka na charitu z neděle 16. listopadu: Loštice 4.655; Moravičany 6.941 Kč.
Všem dárcům ať odplatí svým požehnáním Pán!
P. Pavel Kavec CM
CO JE DŮLEŽITÉ? Jedna mladá žena jela autem z práce. Řídila velmi opatrně, protože měla nové auto, na které spolu s manželem dlouho šetřili. Na přeplněné křižovatce na okamžik zaváhala a narazila blatníkem do nárazníku jiného auta. Strašně se
rozplakala. Jak jen takovou škodu vysvětlí manželovi ? Druhý řidič ji sice shovívavě
vyslechl, ale trval na tom, že je třeba sepsat pojistnou událost. Žena začala hledat dokumenty a z tašky ji vypadl jakýsi lístek. Rozhodnými tahy mužského písma na něm
stálo: „V případě nehody si pamatuj, že miluji tebe, ne to auto.“
To bychom měli mít na paměti všichni. Důležití jsou lidé, ne věci. Blíží se, přátelé závěr liturgického roku. Položme si otázku sami pro sebe: Kolik věcí jsme v tomto pomalu již uplynulém roce dělali kvůli věcem, autům, domům, zaměstnání, kvůli hmotnému
zisku? Kdybychom stejný čas a stejnou pozornost věnovali svým bližním, svět by vypadal jinak. Měli bychom znovu najít čas k naslouchání, k tomu, abychom se sobě navzájem podívali do očí, abychom spolu plakali, povzbudili jeden druhého, smáli se, šli se jen
tak projít. Jen to si totiž s sebou přineseme před Boha.
P. Pavel Kavec CM
CÍRKEVNÍ SILVESTR. V sobotu 29. listopadu zveme mládež zábřežského děkanátu do Rájce na CÍRKEVNÍ SILVESTR. Začínáme mší svatou v 17.30 hod. – po mši vás čeká super program v kulturním domě.
Kdo bude chtít přespat vezme si spacák a karimatku. Nechoďte bez
buchty a 50 Kč!!!
Těší se na vás animátoři zábřežského děkanátu
MLADÍ VARHANÍCI ZUŠ ZÁBŘEH. S varhanními koncerty se v poslední době jakoby roztrhl pytel… což je ale výborné! Je to svědectví nejen o oblibě varhan coby královského nástroje, ale také
o velkém zástupu mladých nadějných varhaníků,
jejichž zásluhou zaznívá a bude zaznívat kvalitní
hudba jak na koncertech, tak i při bohoslužbách.
Ve středu 26. listopadu v 17.00 hod. se opět představí mladí varhaníci zábřežské ZUŠ. Na koncertu zazní díla německých barokních skladatelů a francouzských romantiků.
Srdečně vás zvou hrající žáci – Jitka Focherová, Hana Bednářová, Jakub Grulich,
Petr Haltmar a Miroslav Sitta. Průvodní slovo Jan Adamec.

Dne 29. listopadu slaví manželé Kylarovi z Hněvkova 50. výročí svatby.
Přejeme jim do dalších roků pevné zdraví, Boží požehnání,
ochranu andělů strážných a přímluvu Panny Marie.
Farníci a bratrstvo živého růžence z Hněvkova
INZERÁT. Prodám satelitní přijímač pro příjem TV NOE. Kontakt: mobil 731 626 517
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Sbírky na charitu z neděle 16. listopadu: Zábřeh 17.280; Hněvkov 600; Penzion Hněvkov
110; Postřelmůvek 1.120; Rovensko 1.910; Jedlí 4.500; Svébohov 4.600; Klášterec 5.370;
Zvole 9.080 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P.František Eliáš

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ROK 2009.
Úmysly věřících (mešní intence) vkládané do mší svatých jednotlivými
věřícími, které budou slaveny od 1.1.2009, budeme přijímat v kostele
v sobotu 6. prosince na svátek sv. Mikuláše po ranních bohoslužbách
a v pondělí 8. prosince od rána (po bohoslužbách) až do poledne.
P.František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH
Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – pomůžete?
Od 3. do 11. ledna 2009 se koná v našem děkanátu už desátá
Tříkrálová sbírka. Proto Charita Zábřeh opět hledá spolehlivé,
obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro
její provedení velmi důležití. Zájemci starší 15 let se mohou hlásit
na tel. čísle 736 510 816 nebo na e-mailu: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
Všem těm, kteří nám již opětovnou účast návratkou potvrdili a chtějí pomáhat potřebným prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, děkujeme za ochotu.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY MALÉ I VELKÉ. Zvolte si jakoukoliv výtvarnou techniku (kresba, koláž, keramika, výšivka...) a ztvárněte
tématiku „Putování tří králů za hvězdou & navštívení Betléma“. Svá díla
i dílka pak doručte na zábřežskou charitu nebo svému místnímu vedoucímu skupinky v obci, a to do 10.1.2009. Všechny práce budou prezentovány
veřejnosti a vylosovaní soutěžící budou odměněni zajímavým dárkem.
Jana Krmelová – asistentka Tříkrálové sbírky 2009
VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje o první adventní neděli, 30. listopadu přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. Vánoční
hvězda je symbolem pohody a porozumění. Věříme, že i v letošním roce
tato květina ozdobí mnoho svátečních stolů.
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí
Fakultní nemocnice Olomouc
RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli začíná adventní doba a s ní RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, začínají v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.).
Jste zváni všichni, zejména však děti, na mši svatou, která začíná průvodem se svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši je pro děti připravena jednoduchá snídaně na faře.
P. František Eliáš
* P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Pokud upečete pro zpestření nějaké pečivo, budete chtít pomoci s přípravou snídaně, domluvte se, prosím, přímo s ní na tel. 731 626 502.
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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