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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;
vyslyš naše prosby a dej,
ať služba tobě je naší stálou radostí,
neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

ŽALM 16
1: Dan 12,1-3
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Žid 10,11-14.18
příště Ebenovo č. 504

Ježíš řekl svým učedníkům:
„V těch dnech,
po velkém soužení,
se zatmí slunce
a měsíc přestane svítit,
hvězdy budou padat z nebe
a hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí
Syna člověka
přicházet v oblacích
s velikou mocí a slávou.“
Mk 13,24-32
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Ev. Mk 13,24-32

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 17. listopadu
Sobota 21. listopadu
Neděle 22. listopadu

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Letošní příprava na přijetí svátosti pomazání nemocných bude v Zábřeze probíhat od
pondělí 16. listopadu do čtvrtku 19. listopadu a vyvrcholí svátostí pomazání nemocných. Začínat budeme vždy v 9.00 hod.
V Jedlí bude bratr Lev také od pondělí ale jen do středy 18. listopadu, začátek v 15 hod.
SETKÁNÍ S MLÁDEŽÍ nabízí P. Lev Eliáš od pondělí 16. do středy
18. listopadu na faře v Zábřeze od 17.30 hod. Bude to dobrá příprava na
setkání s biskupem Josefem v sobotu.
P. František Eliáš

POUŤ ZA POŽEHNÁNÍ V RODINÁCH
A KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ 21. LISTOPADU V ZÁBŘEZE
Senioři se připraví duchovní obnovou spojenou
s přijetím svátosti pomazání nemocných
Rodiny se připraví modlitbou a skrze biskupa
si vyprosí požehnání. Tato příprava bude probíhat
v rodinách jako společná modlitba za rodiny a duchovní povolání. Každé dítě, které se takto s rodiči
bude modlit, si může připravit rybu (byla přílohou
minulých FI) kterou pak ponese při společné liturgii jako obětní dar. Rybičce může pěkně
vybarvit hlavu, ploutvičky a ocásek, vymalovaných šupinek, bude tolik, kolik bude společných modliteb. Věříme, že společná modlitba přinese požehnání a užitek.
Ministranti jednotlivých kostelů a kaplí se zúčastní „v plné parádě“
Mládež, zapojená ve scholách připraví adoraci
Všichni, kterým na setkání a požehnání záleží (věk nerozhoduje) posílí setkání modlitbou novény. Novéna začne v pátek 13. listopadu, v den památky sv. Anežky České a bude
pokračovat až do 20. listopadu. Novéna je modlitba osmi dnů přípravy. Doporučujeme
novénu k přípravě na návštěvu Svatého otce, kterou máte ještě v živé paměti. Litanie
z ní byly otištěny v FI 37 z neděle 13. 9., případně si je můžete vyzvednout na faře v Zábřeze, nebo vám je zašleme e-mailovou poštou.
POUTNÍ SBÍRKA BUDE VĚNOVÁNA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ V OLOMOUCI.
P. František Eliáš, děkan
ODVRÁCENÁ TVÁŘ UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo ve spolupráci s Děkanátním centrem pro rodinu Vás srdečně zve na přednášku Odvrácená tvář umělého oplodnění z pohledu rodinného psychoterapeuta. Přednáší MUDr. Taťjana
Horká z Brna.
Přednáška se uskuteční v úterý 24. listopadu 2009 v 17 hodin
v klubovně Hnízda - ZŠ Boženy Němcové 15, Zábřeh. Vstupné dobrovolné.
Irena Švédová
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CHARITNÍ RECEPCE, KNIHKUPECTVÍ BARBORKA
Charita Zábřeh v těchto dnech uspěla s projektem podaným skrze Místní akční
skupinu Horní Pomoraví do programu Leader. Obsahem projektu je stavební
rekonstrukce přízemí a suterénu Charitního domu sv. Barbory, sídla organizace
na Žižkově ulici č.p. 15. V letošním roce jsme se snažili vyřešit bezbariérovost
charitního objektu; jsme na bezbariérové trase Zábřehem, našimi klienty jsou
převážně senioři a lidé s postižením. Není již nadále udržitelné, abychom lidi
se sníženou schopností pohybu nutili pro zkontaktování našich služeb zdolávat
strmé točité schody do prvního nebo druhého patra.
Poté co jsme zjistili, že nebude stavebnětechnicky
možné a účelné řešit vestavbu výtahu, našli jsme řešení ve
zřízení kontaktního místa pro veřejnost hned v přízemí,
při vstupu do budovy, v prostorách stávajícího knihkupectví Barborka. S provozovatelem, panem Václavem Tschulikem jsme se dohodli na ukončení nájmu a prodeje zboží
stávající prodejny v lednu 2010. Neznamená to však, že by
sortiment křesťanské literatury, devocionálií, svíček a potřeb pro kněze (hostie, mešní víno) ze Zábřežska zmizel!
S majitelem prodejny Barborka jsme se dohodli – velmi
si jeho přístupu vážím a moc děkuji za vstřícnost – na zachování této služby farníkům a farnostem našeho děkanátu. Uvedený sortiment má na Zábřežsku tradičně své nezastupitelné místo (dříve Unita), nejbližší obdobná prodejna
je až v krajském městě, v Olomouci. Díky podpoře MAS
Horní Pomoraví a nalezenému společnému řešení může
Barborka (i přes každoroční propad v tržbách) ve změněné podobě v Zábřehu zůstat.
Součástí budoucí charitní „recepce“ bude tedy kromě možnosti vyřídit s Charitou vše potřebné (podatelna, telef. dispečink, objednávka služeb, platba služeb, lístky na ples, kompenzační pomůcky, distribuce kolednických potřeb, …) i obchůdek a zázemí, kde bude možné se začíst
do křesťanské literatury. Knižní novinky bude také možné objednávat přes internet s následným
vyzvednutím v Barborce.Chceme zde zřídit i koutek s výrobky našich klientů, panel s materiály
prezentace regionálních sociálně-zdravotních služeb pro potřebné. Pokud někoho blíže zajímá
nastíněná problematika, je možné ji v předstihu, ještě před realizací, diskutovat s ředitelem zábřežské Charity (tel. 736 509 430).
Jiří Karger
Pozvánka na předvánoční (nejen) prodejní výstavu „KOMU SE NELENÍ, TOMU SE KAPŘENÍ“ ve čtvrtek 26. 11. 2009 od 9.00 – 15.30 hod. Na výstavě bude možné zhlédnout a zakoupit
výrobky uživatelů služeb Oázy. Budete si moci vyrobit Vánoční dekorace – vyzkoušet různé výtvarné techniky ještě něco navíc....Výstava se uskuteční v Oáze – budova Charity Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh. Těšíme se na Vás, uživatelé a pracovníci Oázy
POMOC S PŘEPRAVOU NA BOHOSLUŽBU. S příchodem zimního období a možná i nějakého toho budoucího sněhu, nabízí Charita Zábřeh farníkům službu dopravy do kostela a následně i zpět domů. Byla by velká škoda, kdyby se ti, kteří chtějí, nemohli kvůli rozmarům počasí aktivně účastnit života farnosti. Zájemci o zajištění přepravy, na sváteční nebo všednodenní
bohoslužby, se mohou hlásit pastorační asistentce Markétě Horákové (telefon 736 510 816); pokud bude zájemců více, budeme možná hledat i ochotné místní dobrovolníky - řidiče.
Markéta Horáková
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Učící se církev – PRÁVNÍ STRÁNKA LITURGIE
Dnes se budeme zamýšlet a rozbírat právní postavení všech účastníků liturgie. Jinými slovy, jaký úkol a jakou činnost má biskup (papež), kněz, jáhen a Boží lid. Jde o to, aby nedocházelo k nepatřičnému
jevu poslední doby, laicizaci kléru a klerizaci laiků. Tedy nepatřičné
demokratizací - rovnosti všech, včetně žen při liturgii, jak o to usilují
různá feministická hnutí (například v Rakousku, v diecézi Linec, kde
ženy usilují o to být kněžkami, biskupkami a snad i papežkami).
Všechny služby, činnosti, úřady mají, či vycházejí z jednoho společného základu. Božího daru lidem - ze křtu svatého. Pokřtění jsou
pak živeni Božím slovem z Písma svatého, později dalšími šesti svátostmi. Při tom u všech je
jen jediná spiritualita, duchovní život církve. Ale při jeho prožívání v rozmanitosti podle úřadů, druhu služby a podle situace, ve které chtěl Pán své služebníky mít. Při tom pravá a plná
duchovnost každého v tom či onom úřadě může být prožívána a živena jenom věrným plněním vlastní služby. Skrze svátost kněžství pokračuje v církvi (až do konce časů) poslání, které Kristus svěřil apoštolům; „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření !"(Mk
16,15)
Jaká je tedy právní činnost jednotlivých služebníků Božích?
Biskupské svěcení uděluje zvláštním vylitím Ducha svatého plnost svátosti kněžství, činí
biskupa právoplatným nástupcem apoštolů a zařazuje ho do biskupského sboru, v němž spolu s papežem (římským to biskupem) a ostatními biskupy sdílí péči o celou církev a dává poslání učit, posvěcovat a vést - to je také úřad učitelský a pastýřský.Biskup, jemuž byla svěřena
místní církev, je viditelným principem a základem jednoty této církve, v níž jako Kristův zástupce vykonává pastýřské poslání za pomoci svých kněží a jáhnů.
Pomazání Duchem svatým vtiskuje knězi nezrušitelné duchovní znamení, jímž ho
připodobňuje Kristu a uschopňuje ho jednat jménem Krista. Kněz je posvěcen, aby jako spolupracovník biskupa hlásal evangelium, aby slavil bohoslužby, především eucharistii, z níž
jeho služba čerpá sílu, a byl pastýřem věřících.Všeobecné poslání, k němuž je posvěcen,
vykonává kněz v místní církvi, ve svátostném bratrství s ostatními kněžími, kteří vytvářejí
„kněžstvo". Ve společenství s biskupem a v závislosti na něm nesou odpovědnost za místní
církev.
I jáhen je připodobněn Kristu, služebníku všech. Je posvěcen pro službu církve, kterou
vykonává pod pravomocí svého biskupa v oblasti služby bohoslužby slova, duchovní správy
a služby lásky-charity.
Posvěcení kněží při výkonu posvátné služby mluví a jednají nikoliv z vlastní autority či
z pověření nebo zmocnění společenství, nýbrž v osobě Krista - hlavy a jménem církve. Proto se služebné kněžství liší podstatně od všeobecného kněžství věřících, k jehož službě bylo
Kristem ustanoveno.
Krátce by se dala celá právní stránka liturgie shrnout takto; v bohoslužebném shromáždění má každý svou úlohu. Vyšší nepřebírá funkci nižšího a naopak. Liturgie je bohoslužba
církve, proto je řízena její autoritou (apoštolskou stolicí, biskupy). Nikdo, ani kněz nesmí na
ní nic přidávat, ubírat, měnit. Bez platného řádu by byla liturgie hříčkou jednotlivců, což se,
bohužel, po 2. Vatikánském koncilu stávalo a stává ještě i dnes, i když je snahou biskupů uvést
vše do žádaného stavu. Neboť jen tak splní liturgie své poslání: oslavu Boha skrze Ježíše Krista v Duchu svatém, upevnění víry a posvěcení Božího lidu.
P. Antonín Posípíšil
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POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – ANEŽKA ČESKÁ 4. část
Brzy poté, co Anežka založila ženský klášter, sama do něj
vstoupila a stala se abatyší, to znamená představenou kláštera. Zde
se v naprosté chudobě a v pokoře snažila milovat Ježíše a všechny
své spolusestry. Klášter klarisek, kde žila Anežka spolu s dalšími
sestrami, měl takovou přitažlivost, že do něho vstupovaly i dcery
z nejvyšší české šlechty, které se rozhodly pro život v chudobě, odříkání a pokání. Dívky, které se rozhodly vstoupit do kláštera, se na
společný život v klášteře musely připravit. Nejprve tedy vstoupily
do noviciátu. Když se novicka po roce rozhodla, že se stane řeholnicí, složila slib, že bude žít jenom v klášteře a poslouchat matku
představenou. Zřekne se všeho z lásky k Ježíši. Od této chvíle byl
klášter jejím jediným domovem. Sestry každé ráno vstávaly před
východem slunce, aby se sešly ke společné modlitbě. Den strávily v neustálých modlitbách a postech. K jídlu dostávaly dvakrát
denně bezmasé jídlo. Při jídle jedna ze sester četla z náboženských
knih, převážně z legend, a všechny ostatní pozorně poslouchaly.
Také dnes máme ve Šternberku klášter klarisek, kde se sestry modlí za potřeby církve.
Sestry klarisky se postí každý den, to my nemusíme. Jako křesťané se postíme každý pátek,
abychom si tak připomněli smrt Pána Ježíše. To, že se postíme, znamená, že se z lásky k Ježíši
něčeho zřekneme: počítače, televize, sladkostí, salámu... toho, co máme rádi. Každý svůj půst
můžeme za něco nebo někoho obětovat, např. za zdraví babičky a dědečka, za lásku mezi
maminkou a tatínkem, za nevěřící spolužáky, za děti umírající hladem, za pana faráře.
DOVOZ FARNÍCH INFORMACÍ. Redakce FI se na vás obrací s prosbou o pomoc.
Stále se nám navyšuje počet výtisků (průměrný náklad je
2.000 ks) a také obsah, počet stránek. A tak pánové, kteří nám
pomáhají s dopravou z mohelnické tiskárny do Zábřeha a nemají auto, fyzicky nezvládají. Pokud byste mohli pomoci –
buď pravidelně, třeba jednou za měsíc, nebo nárazově, když je
větší náklad, ozvěte se, prosím, panu Václavu Bartošovi, který
dovoz farního časopisu organizuje (mobil 739286782). Vděčná vám za to bude nejenom redakce ale i čtenáři z téměř celého zábřežského děkanátu, kteří i díky vám dostanou týdeník
včas do rukou.
Redakce FI
KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR – druhé setkání bude ve čtvrtek 26. listopadu v 18.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Ještě se můžete ke kurzu připojit. Srdečně zvou L + M Kolčavovi, tel. 583 449 284
FARNOST ZVOLE. Zveme všechny na tradiční PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ FARNÍKŮ NA
KONCI CÍRKEVNÍHO ROKU, které se uskuteční v sobotu 28. listopadu ve Zvoli. V 15
hod. začneme mší svatou ve farním kostele. Poté od 16 hod. posedíme u kávy a čaje ve farním domě. Dobrou náladu a dobré jídlo k vzájemnému pohoštění s sebou.
Karla Hrochová
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V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY. Především všichni příznivci dechové a lidové hudby by si měli ve
svém kalendáři poznamenat úterý 17. listopadu. V tento den
vyvrcholí v Katolickém domě festival dechovek pořádaný za
podpory Olomouckého kraje a města Zábřeh. Prvními tóny zahájí v 10 hodin své vystoupení Moravští muzikanti – držitelé
bronzové medaile z červnového Mistrovství Evropy dechových hudeb. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají dechové hudby Plumlovanka, Veselá kapela, Litomyšlská 11, Loštická Veselka a Dolanka z Dolan. Vstupné 80 korun. Občerstvení zajištěno.
Dovolujeme si vás pozvat v sobotu 28. listopadu
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. V průběhu odpoledne budete moci zhlédnout výstavku fotografií Jitky Václavíkové, budete moci 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 při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
KÁLIKOVU PAMÁTKU UCTÍ 130 ZPĚVÁKŮ. Město Zábřeh ve spolupráci s kulturním
domem pořádá v neděli 22. listopadu již 17. ročník Kálikova podzimu. Ve velkém sále kulturního domu vystoupí od 14 hodin mužský pěvecký sbor Nešvera z Olomouce, Pěvecký
sbor severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů, ženský sbor Slavice a spojené sbory Carmen Mohelnice a chrámový sbor sv. Bartoloměje.Závěr koncertu
bude patřit společnému vystoupení všech 130 sboristů, při němž zazní skladba Leoše Janáčka a úryvek ze Smetanovy Prodané nevěsty. Všichni jste srdečně zváni. Zdeněk David

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 8. listopadu: Červená Voda 1.606; domov důchodců sv. Zdislavy 120;
Mlýnický Dvůr 200; Moravský Karlov 120; Jakubovice 328; Písařov 169 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 16.11. v 17 hodin na faře.
ADORAČNÍ DEN a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře bude v Jakubovicích v úterý 17. listopadu od 12 – 16 hodin, pak mše sv. a v Písařově v pátek 20. listopadu od 10 – 16 hodin. Půl hodiny před ukončením vždy slavnostní
zakončení. Zapište se prosím na připravený arch papíru k adoraci a přijďte se modlit za
arcidiecézi, farnost, kněze, bohoslovce … a na vaše úmysly!
POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ se uskuteční v sobotu 21. listopadu v Zábřehu. Autobus pojede z Červené Vody v 15 hod., z Písařova
v 15.10, z Jakubovic v 15.15 hod. Přihlaste se a pojeďte prosit za obnovu rodin a kněžská
povolání. Je toho hodně potřeba.
P. Pavel Vágner
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

DVĚ ZÁVĚTI. Stalo se to před několika lety ve Frankfurtu. Zemřel bohatý muž a neměl
žádné příbuzné. Lidé byli zvědaví, kdo zdědí jeho miliony. Muž zanechal dvě závěti. Jedna
měla být otevřena hned po jeho smrti, druhá po jeho pohřbu. V první závěti stálo: „Chci
být pohřben na místním hřbitově ve 4 hodiny ráno.“ Toto zvláštní přání bylo splněno. Za
rakví bylo 5 truchlících. Pak byla otevřena druhá závěť, ve které bylo napsáno: „Chci, aby
veškeré mé jmění bylo rovným dílem rozděleno mezi ty, kteří se účastnili mého pohřbu.“
Těch pět přátel dostalo zaslouženou odměnu: byli to opravdoví přátelé. Člověk by byl skoro v pokušení jim závidět. Celkem k tomu ale nemáme žádný důvod, protože my dostáváme větší odměnu. Jak to??? V neděli se také scházíme kvůli jedné závěti. A sice kvůli Ježíšově závěti, která nám říká: „To konejte na mou památku.“ Mnoho lidí považuje tuto závěť
za divnou a zůstává v neděli doma. My dobře víme, že při památce na Ježíšův čin lásky dostáváme mnohem více než oni pozůstalí. Při bohoslužbě získáváme totiž světlo a sílu, které
nás vedou k věčné radosti. Kéž každou mši svatou prožíváme jako nezasloužené pozvání
na setkání s Kristem a nejsme tam jen statisté, ale opravdoví Ježíšovi přátelé!
P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 8. listopadu: Mohelnice 5.702; Úsov 664; Studená Loučka 370 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. listopadu: Štíty 1.480; Cotkytle 780; Horní Studénky 2.650 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 8. listopadu: Lubník 900 ( dary 10.000 z Tatenice, 40.000 ze Sázavy); Tatenice 1.430; Hoštejn 1.800; Kosov 1.500 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNA MŠE SVATÉ: Na Koruně mše svatá nebude v sobotu 21.11., ale v neděli
22.11. v 12.30 hod.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ bude v Tatenici na faře od 4. do 6. prosince. S sebou: spacák, přezůvky, bibli, psací potřeby, 200 Kč na ubytování a stravu. Přihlásit se můžete nejpozději do 1. prosince na mail: jitka.meda@seznam.cz, nebo telefon
775 339 868.
Jitka Veiglerová

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 15. listopadu bude ve všech farnostech sbírka na Charitu.
V neděli 15. listopadu oslaví farníci z Kolšova svého patrona sv.
Martina poutní mší svatou v 15 hodin.
Je možné zadávat si úmysly na mše svaté na 1. pololetí roku 2010.
P. Vladimír Jahn
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TUTO NĚDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU
Sbírka z neděle 8. listopadu: Zábřeh 9.370; Jedlí 2.000; Svébohov 1.400; Zvole 2.870; Klášterec 1.470 Kč. Dary: Zábřeh – na opravy kostela v Hoštejně 500; na opravy 2.000; na misie 550; na Haiti 500; na kostel sv. Bartoloměje 500; na kostel sv. Barbory: 1.000 + (pension
Hněvkov) 400 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dar na lepru: 8.11.2009 byla předána částka 4.000, věnovaná na likvidaci lepry.
Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková
Dary na kostel sv. Barbory z pokladničky v kostele za měsíc říjen byly 4.110 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová a Marie Hrubá
ÚMYSLY VĚŘÍCÍCH, MEŠNÍ INTENCE, vkládané jednotlivými věřícími do mší svatých, které budou slaveny v příštím roce ve farním kostele
v Zábřeze, budu podle možnosti zapisovat v kostele o pondělcích a středách po mši svaté. Podle možnosti i jindy.
P. František Eliáš
Orel jednota Zábřeh vás zve na „PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ“, které se uskuteční v tuto neděli 15. listopadu v Katolickém domě. Začátek je ve 14 hod. V bohatém kulturním
programu se představí např. Divadélko na okraji, soubor country tanců z jednoty Kelč, Jan
Adamec a Jana Stejskalová, Karol Ozorovský a další. Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
HAITI OČIMA LÉKAŘE. Česká křesťanská
akademie, místní skupina Zábřeh, si vás dovoluje pozvat na besedu s MUDr. Josefem Maradou, který se nedávno vrátil z dalšího „pobytu“
na Haiti. Beseda se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2009 v 18.00 hodin v malém sále Katolického domu, Sušilova 38.
Jana Nováková
PROJEKT PRAGA – HAITI
pokračuje vysláním druhého auta
a soupravy na vrtání studní. Tentokrát půjde o valník, který bude vrtací soupravu přepravovat v těžko
prostupném terénu. Zároveň bude další „vétřieska“ sloužit k přepravě stavebního materiálu v misii. Tato fáze projektu, pracovně nazvaná „Voda
pro Haiti“, má vysoké ambice a pro místní obyvatele je velkým požehnáním. Nedostatek pitné
vody je jedním z klíčových problémů haitských
obyvatel. Náklady na realizaci druhé části projektu Praga - Haiti jsou 1,6 milionu korun.
Václav Vacek, Fidcon o.s. manažer projektu Praga-Haiti
ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI je každé úterý od 17 hod., včetně státního svátku 17. listopadu. Zveme všechny, kteří si s nám rádi zazpívají.
Dagmar Braunerová
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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