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Ročník XVI., číslo 47
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
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

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,
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

Pilát mu řekl:
„Jsi tedy přece král?“
Ježíš odpověděl:
„Ty sám říkáš, že jsem král.
Já jsem se proto narodil
a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy,
slyší můj hlas.“
(Jan 18,37)
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Ev. Mk 13,24-32

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 22. listopadu
Úterý 24. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů

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
Pozvánka na předvánoční (nejen) prodejní výstavu „KOMU SE NELENÍ, TOMU SE KAPŘENÍ“ ve čtvrtek 26. 11. 2009 od 9.00 – 15.30 hod.
Výstava se uskuteční v Oáze – budova Charity Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh.
Těšíme se na Vás, uživatelé a pracovníci Oázy
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
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ. Ti, kteří se připravují na přijetí Ducha svatého, se sejdou
v pátek 27. listopadu po mši svaté a adoraci na faře v Zábřeze. Tentokrát mezi sebou přivítáme Mgr. Luďka Diblíka a společně se zaměříme na téma modlitby v našem životě. Pokud stále ještě váháte, zda se do přípravy na biřmování pustit, nabízíme toto setkání jako
vhodnou příležitost se připojit a přijít mezi nás.
Vladimír Dvořák a Marie Badalová
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
SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ je název výstavy skla, malby a kreseb Anny
Srovnalové a Lucie Mrtvé, která bude v Galerii Tunklův Dvorec v Zábřeze
zahájena ve čtvrtek 3. prosince v 17 hod. V minigalerii současně vystavuje
Mateřská škola Pohádka. Výstava potrvá do 14.1.2010. Návštěva je možná
v pondělí až pátek po domluvě na tel. 583 412 022 nebo 603 260 164.
KONCERT K POCTĚ SV. BARBORY. Nově zrekonstruované
varhany ve filiálním kostele sv. Barbory v Zábřeze si poprvé budete moci poslechnout při benefičním koncertu, který se uskuteční
v den svátku patronky „horního“ kostela, tj. v pátek 4. prosince.
V programu se, tentokrát jako varhaník, představí autor rekonstrukce, varhanář Petr Strakoš a organolog olomouckého arcibiskupství Jan Gottwald. Začátek v 16.30 hod. Dobrovolným příspěvkem podpoříte opravy kostela.
Josef Klimek
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KATOLICKÝ DŮM
Dovolujeme si Vás pozvat na 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 shlédnout 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.
Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v sobotu 5. prosince na
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. I v letošním roce bude setkání součástí
Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, otevřena bude „Nebeská pošta“ u které
budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na
Mikuláše si můžete zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního
svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.
POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ připravovanou na neděli 6. prosince. Společně při ní oslavíme oblíbeného světce a patrona farního kostela v Maletíně sv. Mikuláše. Odjezd ve 13.30 z Valové, nástup možný
na trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší sv. kratičká prohlídka
kostela a jeho okolí a modlitba litanií. Vyvrcholením pouti eucharistická slavnost ve 14.30 hodin. 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.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS. V pondělí 7. prosince vás zveme
na koncert, u kterého bude také TV NOE. Začíná v 18 hod. v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřeze. Pod názvem Adventus Domini bude uvedena adventní mariánská mše z českých kancionálů 15. – 16. století.
Představme si následující obraz: zasněžená krajina českého venkova,
zimní noc ještě nejeví známky rozednívání, ale na vršku uprostřed vesnice svítí okna
kostela, k němuž z několika stran proudí
řady věřících s rozžatými lucernami. Zní to
téměř jako pokus o kýč, avšak takto skutečně vzpomínají pamětníci na takzvané rorátní mše, které se konaly v době adventní
brzo ráno před rozbřeskem. (I v Zábřeze se
dnes, v době adventní, rorátní mše slaví.)
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Učící se církev – JEŽÍŠ KRISTUS-KRÁL
Dnes ve svátek Ježíše Krista Krále, o poslední neděli církevního roku, slavíme stěžejní pravdu své víry:
Kristus jako Král bude vládnout nad vesmírem i lidstvem.
Není zpátečnictví, když papež Pius XI. vyhlašuje
v roce 1925 Ježíše Krista za krále a zasvěcuje mu jeden
den v roce jako svátek? Není to zpátečnictví? Dnes už
je král cosi cizího a i tam, kde ještě existuje královská
dynastie, je král či královna jen symbolem jednoty národa a jejich representantem.
Zvláštní je, že když byl Ježíš v plné slávě a lid ho chtěl několikrát za krále prohlásit,
on to vždy odmítl. Ale právě v situaci lidsky zoufalé a zcela beznadějné, v situaci naprosté prohry se za krále prohlašuje. A dokonce před zástupcem mocného římského impéria,
Ponciem Pilátem: „Ano, já jsem král, a proto jsem se narodil, abych této pravdě vydal svědectví.“ A Pilátovi říká přímo do očí: „A ty bys neměl nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry" (Jan 19.11). Když se Ježíš prohlašuje za krále, má na mysli království duchovní, které není z tohoto světa. Rozhovor mezi sebou vedou představitelé dvou říší. Pilát
mocného Říma a Ježíš představitel malinké říše o dvanácti prostých a chudých učednících
a hrstky lidu. Velká část jeho dřívějších příznivců jej opustila a v rozhodující chvíli také
zlobně volala: „Na kříž s ním!“ Ale jaký byl po krátkém čase výsledek? Pilát za krátkou
dobu upadl v nemilost císaře a byl poslán do vyhnanství, kde zcela zapomenut zemřel a po
Pilátovi padlo pod náporem barbarských kmenů i mocné římské impérium. A ukřižovaný
Král od této doby až do konce věků potáhne za sebou miliony svých souvěrců k věčnému
cíli – Božímu království.
A tak to jde celými lidskými dějinami. Kde je říše španělská, o níž se říkalo, že nad
ní slunce nezapadá? Kde je mocný Napoleon? Při svých vítězstvích a pýše věznil i papeže
a chtěl si podmanit církev. Ale v témže zámku Fonteneblo, kde vyhrožoval církvi, že ji zničí, za krátkou dobu podepsal zřeknutí se vlády i císařské koruny.
A v tomto století? Kde je říše Sovětů, kteří jí budovali na věčné časy? Ta jejich věčnost
trvala jen 70 roků. A kde Hitlerova třetí říše? Ten ji budoval jen na tisíc let a trvala pouhých dvanáct roků! Všechny tyto i další říše byly, ale už nejsou. Jen říše Kristova byla, je
a bude až do konce času. Jen ona má příslib, že přes všechno pronásledování i vnitřní pády
ji brány pekelné nepřemohou. A vztahuje se k ní i osobní slib Ježíšův – jsem s vámi po
všechny časy až do konce světa.
Proč ale všechny pozemské říše zanikly a zaniknou, ale Kristova říše nikdy nezanikne?
Když byl Napoleon ve vyhnanství, měl dost času přemýšlet o Kristu a o svém tragickém
osudu. A přišel k závěru. On, císař, dobyl mnohá velká vítězství, ale nedobyl malá lidská
srdce. Kdežto Kristu nezáleželo na množství dobytých území, ale dobyl lidská srdce, a tak
po dva tisíce let jdou za ním miliony a obětují pro něho to nejcennější, co mají: majetek,
čest, postavení, ano i vlastní život. Kdo by pro Napoleona dnes, po dvou stech letech hnul
prstem? My a mnoho dalších patříme do království Kristova. Pro nás žijící je druhý příchod Kristův na tuto zem dobou čekání, jak si to připomínáme při každé mši svaté: „Na
tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ Neberme na lehkou váhu Kristův první příchod
na tuto zem, abychom se nemuseli bát jeho druhého příchodu. Buďme připraveni žít ve
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stavu milosti posvěcující, a to zvláště ve chvíli smrti. Abychom potom až se Kristus Král
objeví v plné své slávě a moci a jako soudce rozdělí lidstvo na dva rozdílné tábory, mohli
patřit mezi tu část, které řekne:
„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení
světa.“ (Mt 25,34)
Buďme šťastni, když svým životem vyznáváme pravdy Kristovy. Zvláště v době, kdy se
lidé odvracejí od Krista a církve. Když vytrváme a s Kristem budeme na zemi žít, pracovat,
radovat se i trpět a hlavně s ním umírat, pak s ním budeme navěky i kralovat v jeho říši,
v jeho věčném království, v království pravdy a života, v království svatosti a milosti, v království spravedlnosti, lásky a pokoje. Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem.
P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – ANEŽKA ČESKÁ 5. část
I když Anežka žila v klášteře, zůstala sestrou krále Václava I. A svému bratru pomáhala moudrými radami v jeho panovnickém rozhodování. Král Václav měl svou sestru rád
a věděl, že je moudrá, proto si také jejich rad cenil. Jednou měl velké problémy se svým
synem Přemyslem Otakarem, který ho chtěl se svým vojskem svrhnout z trůnu. Byla to
právě Anežka, která se nejvíce zasloužila o jejich usmíření. Tím také zabránila válce, která zemi hrozila. Má se zato, že na její modlitby, přímluvy a oběti ochránil Bůh Moravu
a Čechy také od tatarského vpádu. Legenda vypráví, že Anežka spatřila ve vidění bitvu na
Moravském poli, ve které padl její synovec Přemysl Otakar II. Po této tragické bitvě, uprostřed zničené země zanedlouho zemřela. Anežka je patronkou:Čech, nemocných, chudých a trpících.
Anežka svému bratru Václavovi radila, aby se smířil se svým synem. Možná, že se i tvoji rodiče nebo kamarádi někdy hádají, jsou na sebe zlí a nechtějí si odpustit. Proste i vy Pána Ježíše za odpuštění mezi lidmi. Když vytrváš, a budeš se za konkrétní věc modlit, uvidíš, že ti
Pán Ježíš pomůže. Ne třeba hned, ale musíš důvěřovat a ve svých modlitbách vytrvat.
RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli začíná adventní doba a s ní také RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná průvodem se
svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na faře připravena jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Jakákoliv
pomoc bude vítána. Pokud upečete pro zpestření jídelníčku nebo budete chtít
pomoci s přípravou snídaně, zavolejte jí na mobil 731 626 502.
VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje o první adventní neděli, 29.
listopadu přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
Ve stejný den také ve farnostech Postřelmov a Zvole. Až do
4. prosince pak v prodejně STYL u Kylarů v Zábřehu.
„Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dětem. Od Vánoc 1998 sbírka vynesla čistý výtěžek 5 708 810 Kč. Vážím si Vaší
podpory a věřím, že i v letošním roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha
domovech. Děkuji Vám a přeji krásné adventní dny, zdraví, radost a pohodu v osobním
životě.
S úctou a vděčností Zdeňka Janhubová
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 15. listopadu na charitu: Červená Voda 8.304; domov důchodců sv. Zdislavy 1.466; Mlýnický Dvůr 410; Moravský Karlov 270 (= celkem za farnost 10.450); Jakubovice 700; Písařov 1.100 Kč. Dar: Jakubovice 1.000 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 25. listopadu po mši svaté
v 18.30 hodin na faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin u Jurenků.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY v Červené Vodě se uskuteční v pátek 27. listopadu
v 19 hodin na faře, v Písařově v pondělí 30. listopadu v 17 hodin na faře.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ se bude konat v neděli 29. listopadu (v sobotu)
přede mší svatou. Přineste si je s sebou a dejte dopředu do presbytáře!
ŽEHNÁNÍ ZRESTAUROVANÉHO OLTÁŘNÍHO OBRAZU sv. Matouše v Červené
Vodě a praporu skautského střediska „Bílá Liška Červená Voda“ se bude konat v sobotu
28. listopadu při mši svaté ve 13 hodin. Žehnání provedou přítomní kněží. A od 14 hodin
vás obec Červená Voda zve na žehnání smuteční síně. Po obřadu bude smuteční síň otevřena do 16 hodin k prohlídce široké veřejnosti. Proto mše svatá v domově důchodců sv.
Zdislavy tuto sobotu nebude a v Mlýnickém Dvoře bude až v 17.30 hodin.
P. Pavel Vágner
ADOPCE NA DÁLKU – Vážení adoptivní rodiče! Opět je ten čas, kdy je potřeba vybrat peníze pro naše adoptované děti na Haiti: pro Blandine 100 Kč – farnost, pro Walkiho
500 Kč – Cursillisti.
Za děti všem dárcům ze srdce děkuje Knápková, Červená Voda
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE – Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize?
Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize,
je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme
žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci
a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za
nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu,
je třeba překonat krizi důvěry. Zásahy technickými, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním
příkladem.
Tomáš Baťa, 1932

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky na CHARITU z neděle 15. listopadu: Mohelnice 8.293; Úsov 2.370; Studená
Loučka 913 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V sobotu 28. listopadu bude v Postřelmově od 8.00 hod. bohoslužba a mše svatá ke cti
Ducha svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
O první neděli adventní 29. listopadu se budou při mši svaté žehnat ADVENTNÍ
VĚNCE a po skončení mše svaté si můžete v kostele zakoupit VÁNOČNÍ HVĚZDU.
P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky na CHARITU z neděle 15. listopadu: Lubník 1.610; Tatenice 1.500; Hoštejn
1.360; Kosov 800 Kč. Dary ze Zábřeha na hoštejnský kostel 52.100 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. listopadu nebudou slaveny
mše svaté.
P. Jaroslav Přibyl
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

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky na CHARITU z neděle 15. listopadu: Loštice 5.843, Moravičany 7.675 Kč.
Všem dárcům ať odplatí svým požehnáním Pán !
P. Pavel Kavec CM
RUDOARMĚJEC - STATEČNÝ VOJÁK KRISTA KRÁLE. Ivan Mojsejev byl vojákem
Rudé armády. Zemřel utonutím v červenci roku 1972, znělo úřední hlášení. Úřady se všemi prostředky snažily rodičům zabránit, aby před pohřbem svého mrtvého syna ještě
spatřili. Rodiče si však přece jen prosadili, že rakev byla před pohřbem otevřena. Přítomni byli zděšeni. Okamžitě bylo jasné, že se mladík neutopil, ale že zemřel na následky bití
a hrozného mučení. Co se vlastně stalo? Poslední Ivanova sdělení rodičům jsou zvláště výmluvná. 14. 7. 1972 píše: „Brzy už asi nebudete dostávat mé pozdravy. Zakázali mi, abych
mluvil o Ježíši Kristu.“ Jindy zase napsal: „Nedali mi několik dní najíst. Pak se zeptali: Tak
co, už jste změnil své názory?“ V posledním dopise před smrtí čteme: „Mám před sebou
křesťanský boj. Bojuji na Ježíšův rozkaz. Musím ukázat, jaký má být věřící člověk a jak má
žít. Kam mě tato cesta zavede, nevím.“ My to dnes víme: cesta tohoto statečného mladého
muže vedla k mučednictví. Otázka k zamyšlení: A co my? Ukazujeme těm druhým svým
životem, jaký má být věřící člověk dneška a jak má žít?? Taky si tuto otázku, spolu s vámi
teď kladu...
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky na CHARITU z neděle 15. listopadu: Štíty 3.640; Cotkytle 1.300; Horní Studénky 3.750Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
FARNOST SVÉBOHOV. Senioři se sejdou v pondělí 23. listopadu 2009 v 17 hod. v klubovně. Jste srdečně zváni.
Marie Šanovcová
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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SBÍRKA NA CHARITU z neděle 15. listopadu: Zábřeh 16.310; Jedlí 5.000; Svébohov
3.150; Zvole 8.180; Klášterec 3.790; Rovensko 1.070; Postřelmůvek 830; Hynčina 790 Kč.
Dary: Zábřeh - na kostel v Hoštejně 53.100 + 2.000 ze Skaličky; na charitu 2.000; na kostel
sv. Bartoloměje 1.000; na kostel sv. Barbory 1.000; na kostel v Pobučí 2.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán
P. František Eliáš
DLUH NA KOSTELE SV. JANA A PAVLA V POBUČÍ
V loňském roce jsme informovali o odvrácení havarijního stavu tohoto
téměř opuštěného kostela, který již hrozil zřícením. Díky příspěvkům
obce Jestřebí, několika dárců a ochotných pomocníků se podařilo kostel
staticky zabezpečit. Započali jsme již dokonce s opravami uvnitř kostela. Po provedených pracích zbývá dluh ve výši cca. 167.000 Kč, který
se zvýší o 200.000 Kč, což představuje naši spoluúčast na dotaci, která
nám byla přislíbena pro příští rok na opravu střechy včetně klempířských prvků, nové fasády, zrestaurování pískovcových portálů a dveří,
nové podlahy v lodi a v presbytáři, zrestaurování výmalby… Děkuji touto formou Vám všem, kteří opravy v Pobučí podporujete.
Mgr. Luděk Diblík – technický administrátor
ÚMYSLY VĚŘÍCÍCH, MEŠNÍ INTENCE, vkládané jednotlivými věřícími do mší svatých, které budou slaveny v příštím roce ve farním kostele
v Zábřeze. Již zapisujeme.
P. František Eliáš
BOTY NA MÍROV. O první adventní neděli navštíví Tomáš Kobza
opět věznici Mírov. Rád by při té příležitosti splnil přání jednoho ze
svých „svěřenců“, který si přeje sportovní boty. Protože se panu Kobzovi nepodařilo sehnat boty velikosti 7 - 8 vlastními silami, obrací se s žádostí o pomoc na vás, čtenáře FI. Kontakt: (Tomáš Kobza, mobil 603 781 363)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010. Tři králové se vydávají na cestu! Přijďte za nimi první neděli adventní 29.11.2009 do kostela sv. Bartoloměje
v Zábřeze. Při mši svaté v 8.30 hod. jim budou požehnány křídy, kterými
při tříkrálové sbírce označí naše domovy.
Miluše Kobzová, asistentka TS, 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz
HNÍZDO DĚKUJE všem, kteří letos svými dary podpořili v charitním projektu Adopce na dálku® běloruského chlapce Jevgenije Avděje. Jmenovitě posíláme poděkování manželům Žiškovým do Olšan a všem
účastníkům Večera světlušek.

Za Hnízdo Irena Švédová

KONGREGACE MILOSTRDNÝCH SESTER SVATÉHO KŘÍŽE KROMĚŘÍŽ zve dívky od 16 let na ADVENTNÍ OBNOVU ve dnech 11. – 13. prosince 2009. Obnovu vede
P. ThLic. Václav Slouk, cena 400 Kč. Kontakt: Ses. Františka Šmajstrlová, Koperníkova
1446/3, 767 01 Kroměříž, tel. 573 342 749, mail. Sr.frantiska@seznam.cz

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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