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13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní a tím jsi z nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů,
ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 16 Ty jsi, Hospodine, mým dědičným
1: 1 Král 19,16b.19-21
2: Gal 5,1.13-18
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

PANE JEŽÍŠI KRISTE...
nauč mne hledat Tě.
Ukaž se tomu, kdo Tě hledá,
protože ani hledat Tě nemohu,
když Ty sám mne to nenaučíš;
nemohu Tě najít,
když Ty sám se mi nezjevíš.
Dej, Pane, abych Tě hledal
touže po Tobě,
abych po Tobě toužil
hledaje Tě,
abych Tě nacházel
miluje Tě
a milovat
nacházeje Tě.
Sv. Anzel z Aosty XI. stol.
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podílem.
Ev. Lk 9,51-62

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 28. června
Úterý
29. června
Středa
30. června
Sobota 3. července

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Svátek sv. Tomáše, apoštola

V úterý 29. června o SLAVNOSTI SV. PETRA A PAVLA budou v Zábřeze slaveny
mše svaté v 9.40 a v 18 hod.
P. František Eliáš
KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 1. července na zábavné odpoledne
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek
ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

VELEHRAD, PROGRAM DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE 2010
NEDĚLE 4. ČERVENCE: 14.00 – soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky, 14.00 až 17.00 – Velehrad dětem: BYLO JEDNOU JEDNO KRÁLOVSTVÍ, 19.30
hod. – VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE – slavnostní koncert, účinkují: Jiří Pavlica s Hradišťanem,
Hana a Petr Ulrychovi a Kateřina Štruncová, Petr Bende, Dominika Stará, Markéta Konvičková, Oktoich (Polsko), Kantiléna-dětský sbor. Moderátoři: Pavel Kříž a Barbora Černošková.
(přímý přenos ČT a Radiožurnál), 21.00 – duchovní program v bazilice, 24.00 – mše svatá.
PONDĚLÍ 5. ČERVENCE: NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD
2010. 8.00 až 15.00 – ruční opisování Bible, 10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ, hlavní celebrant Miloslav
kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský, kazatel Mons.
ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a
Slezska (přímý přenos ČT a ČR Praha). 15.00 – Byzantskoslovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice.
Více na plakátech nebo na www.velehrad.eu
POUŤ V RÁJEČKU. V pondělí 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si vás pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje
mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak
bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní
Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti bude připraven skákací hrad a celá řada
her a soutěží o sladkosti s tématikou požární ochrany. Pro
všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho
druhu, bohatá tombola, či ohňová show. K poslechu a tanci
bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek

2

MATEŘSKÉ A RODINNÉ
CENTRUM HNÍZDO
Úterý 29. 6. – TÁBORÁK PŘED PRÁZDNINAMI. Srdečně zveme všechny příznivce Hnízda a rodiny s dětmi na táborák před
prázdninami. Sejdeme se v 16 hodin u dolního kostela (u bývalých kasáren) a vyrazíme k řece, kde je nachystané ohniště. Buřty s sebou. Těšíme se na
všechny.
Irena a Monika
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 2. července je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření
v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout od 16.30 hod.
P. František Eliáš
POUŤ KE SVATÉMU PROKOPOVI NA SKALIČCE v sobotu 3. července.
Mši svatou budeme slavit v 17.30 hod., po mši svaté bude následovat průvod k obrázku
v polích s modlitbou.
P. František Eliáš
POUŤ DO KOCLÍŘOVA. Za obvyklých podmínek se o první sobotě v měsíci, 3. července uskuteční pouť do Koclířova. Hlaste se, prosím, ihned! Tel: 583414512.
Ludmila Korgerová
TRADIČNÍ POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. V úterý 6. července o státním svátku jste
zváni k Šubrtově kapličce. Mši svatou budeme slavit v 8 hod.
P. František Eliáš
PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ novokněze Jana Poláka bude v kostele sv.
Jana Křtitele v Tatenici v úterý 6. července v 15 hod. Ze Zábřeha bude
vypraven autobus – odjezd z Valové ve 13.15 hod. Hlásit se můžete do
5.7.2010 u paní Korgerové 583 414 512, nebo po v pondělí, středu a
čtvrtek po mši svaté na faře u paní Lexmanové, případně na tel. 583
414 531.
ČTVRTEČNÍ MŠE SVATÉ PRO RODIČE A DĚTI nebudou po dobu letních
prázdnin.
ORELSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ bude v neděli 22. srpna 2010. Orel, župa
Stojanova připravuje na pouť autobus. Hlásit se můžete už nyní. Tel: 583 414 512.
Ludmila Korgerová

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

ŽEHNÁNÍ ZVONU. Ve farnosti Lukavice, v kapli sv. Cyrila
a Metoděje bude v sobotu 3. července požehnán zvon a hasičské auto. Slavnost bude pokračovat na „hasičárně“. Rádi
přivítáme farníky i hasiče z blízka i z daleka. Zvou pořadatelé
NOCOVÁNÍ VE FARNÍM DOMĚ VE ZVOLI PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ bude v pátek 9. července od 16 hodin. S sebou
spacák karimatku, ešus, lžičku, hrnek a dobrou náladu. Více
v příštím čísle FI.
Za pořadatele srdečně zve Mirek Hroch
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SVÁTOSTI - ORGÁNY MYSTICKÉHO TĚLA KRISTOVA
KKC čl. 1117–1130. Kompendium čl. 226–232.
Svátosti Nového zákona jsou vnímatelná a účinná znamení ustanovená Kristem. Jsou znameními spásy i jejími
účinnými nástroji. Je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Těchto sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana; díky nim se život z víry
rodí a roste, dostává se mu uzdravení i daru poslání.
Kristus svěřil svátosti své církvi. Jsou „svátostmi církve“ ve dvojím významu: jsou „z ní“, protože jsou činností
církve a „pro ni“, neboť budují církev.
Služba udílená svěcením - služebné kněžstvím je ve službě křestního kněžství. Zaručuje, že ve svátostech opravdu působí Kristus skrze Ducha svatého k prospěchu církve.
Poslání spásy, které Otec svěřil svému vtělenému Synu, je svěřeno apoštolům a jejich nástupcům; ti dostávají Ježíšova Ducha, aby působili jeho jménem a v jeho osobě. Posvěcený služebník je tedy svátostné pouto, které spojuje liturgický úkon s tím, co říkali a konali
apoštolové, a skrze ně s tím, co říkal a konal Kristus, zdroj a základ svátostí.
Co jsou to svátostná znamení? Je to duchovní pečeť, kterou udělují svátosti křtu, biřmování a kněžství. Je příslibem a zárukou Boží ochrany. Mocí tohoto znamení je křesťan
připodobněn Kristu, různým způsobem se podílí na jeho kněžství a je zařazen do různých stavů a funkcí v církvi. Je tedy posvěcen k bohoslužbě a ke službě církvi. Svátostné
znamení je nezrušitelné, proto svátosti, které je vtiskují, lze přijmout jen jednou v životě.
Jaký vztah mají svátosti k víře? Svátosti víru nejen předpokládají, ale také ji slovy
a obřady živí, posilují a vyjadřují. Slavením svátostí církev vyznává apoštolskou víru. Odtud pochází starobylé rčení: „Lex orandi, lex credendi“, totiž že církev věří tak, jak se modlí. Víra církve předchází víru věřícího, který je vyzýván, aby ji přijal. Zákon modlitby je zákonem víry. Liturgie je ustanovujícím prvkem svaté a živé tradice. Z toho důvodu nemůže
služebník nebo společenství libovolně měnit nebo upravovat žádný svátostný obřad. Ani
nejvyšší církevní autorita nemůže měnit liturgii, jak se jí zlíbí. Může to učinit jedině v poslušnosti víry a v posvátné úctě k tajemství liturgie. Ostatně, vzhledem k tomu, že svátosti
vyjadřují a rozvíjejí společenství víry v církvi, je lex orandi jedno z podstatných měřítek
k hodnocení dialogu, který se snaží znovu dosáhnout jednoty křesťanů.
Proč jsou svátosti účinné? Svátosti jsou účinné ex opere operato (prostým udělením), protože v nich působí sám Kristus, který uděluje milost, již svátosti naznačují, nezávisle na osobní svatosti udělovatele, z moci Kristova spasného díla, které bylo dokonáno
jednou provždy. Nicméně plody svátostí závisí také na dispozicích toho, kdo je přijímá.
Z toho vyplývá, že svátost se neuskutečňuje spravedlností a bezhříšností člověka, který ji
uděluje nebo přijímá, ale mocí Boží. Právě to byl velký spor církve s Husem a Lutherem.
Podle nich by byl duchovní život mnohých přijímajících vystaven neúčinnosti a to bez
konce dobra přijímajícího.
Z jakého důvodu jsou svátosti nutné ke spáse? Svátosti jsou pro věřící v Krista nutné ke spáse, i když ne všechny pro každého jednotlivého věřícího. Působí svátostnou milost, odpuštění hříchů, přijetí za Boží děti, připodobnění Kristu Pánu a přivtělení k církvi.
Duch Svatý uzdravuje a proměňuje ty, kdo je přijímají.
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Co je svátostná milost? Svátostná milost je milost Ducha svatého, darovaná Kristem
a vlastní každé svátosti. Tato milost pomáhá věřícímu na jeho cestě svatosti, a tak zároveň
pomáhá církvi, aby rostla v lásce a vydávání svědectví. Duch uzdravuje a proměňuje ty,
kteří svátosti přijímají, tak, že je připodobňuje Božímu Synu.
Jaký je vztah mezi svátostmi a věčným životem? Ve svátostech dostává již církev závdavek věčného života, i když zatím ještě „očekává v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista“ (Tit 2,13). „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká,
kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž
tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví
zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes
společně sténá a pracuje k porodu.“ (Řím 8,19-22). Církev slaví tajemství svého Pána, dokud
on nepřijde a dokud nebude Bůh ve všem. A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zjev.
22,17)
P. Antonín Pospíšil

NEZAPOMÍNEJME NIKDY NA DŮSTOJNOSTI KNĚZE
19. 6. 2010 byl slavnostně zakončen Rok kněží, ale ani nadále bychom neměli na kněze zapomínat. Svatý Alfons Maria z Liguori nám
zdůrazňuje:
Kněží jsou Bohem vyvoleni především k tomu, aby zastávali a podporovali zde na zemi jeho záležitosti. Celá Církev není schopna vzdát
Bohu tolik slávy a vyprosit tolik milostí jako jeden jediný kněz, který
zbožně slouží mši svatou. Mší svatou, ve které se obětuje sám Ježíš Kristus, prokazuje kněz
Bohu nekonečně větší slávu, než kdyby všichni lidé obětovali svůj život. Oběť Ježíše Krista
má ve srovnání s obětí lidského života nekonečnou cenu.
Ba co více! Kněz prokazuje Otci větší slávu jedinou mší svatou, než to činí všichni andělé a svatí v nebi, protože oni nemohou prokázat Bohu nekonečnou slávu tak jako oběť,
kterou na oltáři přináší kněz.
Kněz je pro celý okrsek země vyslancem a prostředníkem u Boha, říká svatý Jan Zlatoústý.
Kněžská důstojnost převyšuje důstojnost andělů. Všichni andělé v nebi spolu nejsou
schopni udělit rozhřešení od jediného hříchu. Andělé strážní stojí svěřeným duším po
boku, a když se tyto duše nacházejí ve stavu smrtelného hříchu, snaží se na ně působit
tak, aby se obrátily na kněze. Sám archanděl Michael, kterého by vzýval umírající, mohl
by zahnat zlé duchy, ale nemohl by ho osvobodit z moci zlého, kdyby nepřišel kněz, aby
mu udělil rozhřešení.
Moc kněze překračuje dokonce moc Panny Marie. Matka Boží se může přimlouvat za
duše u Božího trůnu, ale nemůže duši zbavit ani nejmenšího hříchu. Papež Inocenc III.
říká: „I když byla nejsvětější Panna vznešenější než všichni apoštolové, klíče od nebeského království předal Pán jim.“
Ježíš Kristus si zvolil kněze, aby pečovali o slávu věčného Otce a o spásu duší. Proto
prohlásil před svým nanebevstoupením, že přenechává apoštolům, aby pokračovali v díle
spásy, které On započal a dokončil: „Jako mne poslal Otec, i já posílám vás!“
Modleme se o dobré katolické rodiny, které připravují kněžská povolání, aby Evropa
a svět mohly být zachráněny pro nebe.
Sestra M. T. (Světlo)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 20. června: Červená Voda 1.805; domov důchodců sv. Zdislavy 188; Jakubovice 431; Písařov 1.340 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
POSLEDNÍ BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 28. června v 17 hodin
u Pávků a zároveň oslavíme svátek svatých Petra a Pavla.
SLAVNOST APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA oslavíme při mši svaté v pondělí 28. června
v Písařově v 16 hodin, v úterý 29. června v Červené Vodě v 8 hodin a v Jakubovicích v 18.30
hodin.
PRIMICE Zachariáše T. Kristka, O.Praem. v Rudě nad Moravou bude
v sobotu 3. července v kostele sv. Vavřince v 10 hodin. V 15 hodin bude svátostné požehnání a po něm bude novokněz udělovat novokněžské požehnání. Primice P. Josefa Mikuláška bude také v sobotu v 15 hodin v Krásenku na
Vyškovsku a v neděli 4. července v 15 hodin ve Skrbeni bude mít primiční
mši svatou P. Antonín Fiala.
Pěkné prázdniny a zaslouženou dovolenou přeje všem farníkům P. Pavel Vágner

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

PODĚKOVÁNÍ „IN MEMORIAM“. V sobotu 19. června 2010 jsme se v kostele sv. Jiří
v Moravičanech rozloučili s paní Marií Bednářovou. Zemřela ve věku nedožitých 89 let
života. I touto cestou ji děkujeme za službu varhanice a vedoucí chrámového sboru, kterou obětavě vykonávala 75 let! Ať jí Pán života odmění věčnou slávou ve společenství
Panny Marie a všech svatých.
POZVÁNKA. Římskokatolická farnost Moravičany vás v neděli 4. července ve 13.30 hod. srdečně zve do chrámu sv. Jiří na slavnostní mši svatou. V rámci slavnosti budou požehnány
symboly obce Moravičany. Bohoslužbu doprovází schola z Mohelnice, Jiřinky a Loštická Veselka. Po skončení a slavnostním průvodu obcí bude přátelské posezení s bohatým občerstvením a programem U Bodláka. P.S. Přijďte.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LOŠTICE bude v neděli 4. července. Možnost
setkání s Pánem v tiché adoraci bude od 10.30 hod. (po mši svaté) do 18.00
hod., kdy zakončíme adorační den svátostným požehnáním. Můžeš mít zkušenost s tichem před Pánem. Proč? Abys viděl pravdivě sám sebe a pocítil sílu
jeho lásky...
P. Pavel Kavec CM (www.farnostlostice.cz)

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 20. června: Mohelnice 5.160; Úsov 801; Studená Loučka 309 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
ADORAČNÍ DEN farnosti Mohlenice je ve středu 30. června. Výstav Nejsvětější svátosti od 9 hod. až do mše svaté v 18 hod.
ZVEME VÁS NA KONCERT smíšeného pěveckého sboru KANTIKA Litovel do kostela sv. Tomáše Becketa. Koncert se uskuteční v neděli 27. června od 18 hod.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 23. května vynesla v Postřelmově 5.739 Kč,
Chromči 2.550 Kč, Sudkově 680 Kč, Lesnici 2.819 Kč, Dlouhomilově 5.195 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Mimořádná sbírka na opravy kostela bude v Lesnici (minule 2.180 Kč), na opravy
fary v Chromči (minule 1.100 Kč), v Sudkově (minule 670 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V POSTŘELMOVĚ bude o první červencové sobotě
3.7.2010 od 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově ve středu 30. června od 19.30 hod.
ADORACE A SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED PRVNÍM PÁTKEM bude: v Lesnici ve
středu od 16.30, v Chromči ve čtvrtek od 17.00, v Postřelmově v pátek od 15.00 hodin.
PATROCINIMU V SUDKOVĚ. V neděli 4. července bude obec Sudkov slavit svého
patrona sv. Prokopa. Mše sv. v kapli v 11.00 hodin.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB. V Chromči bude nedělní mše svatá mimořádně v sobotu
3. července v 18.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 20. června: Lubník 930; Tatenice 910; Hoštejn 1.200; Kosov 570 Kč.
Pán Bůh zaplať
P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH.
V sobotu 3. července bude v Tatenici v 18.30 mše svatá s nedělní platností
V neděli 4. července budou slaveny mše svaté: v Kosově v 7.30; v Hoštejně 8.35;
v Lubníku v 10.00 poutní mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla. Srdečně Vás zveme na pouť.
PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ novokněze Jana Poláka bude v kostele sv.
Jana Křtitele v Tatenici v úterý 6. července. Pokyny pro poutníky:
parkování aut a autobusů bude řízeno místními dobrovolnými hasiči,
kněží, ministranti a družičky se budou převlékat v místní škole
(naproti kostela)
požehnání rodičů a průvod od domu primicianta začne ve 14.30 hod.
primiční mše svatá v 15 hod.
P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 20. června: Štíty 1.880; Cotkytle 1.150; Horní Studénky 930 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
MY SE PRÁCE NEBOJÍME 2010. Kluky od 13 do 18 let, kteří se skutečně práce nebojí
a mají i kladný vztah k jízdě na kole, zvu na tradiční pracovně – cykloturistickou akci v
termínu 8.-14. 8. do oblasti Drahotuš u Hranic na Moravě. Tradičně platí i to, že je celá
akce zdarma; předpokládá se, že si na ni vyděláme. Podrobnější informace zašlu koncem června po obdržení přihlášky jakoukoliv formou na: 731 626 516, rasid@antiochia.
cz, či Drahotuše Nám. Osvobození 1, 753 61.
otec Radomír Šidleja
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SBÍRKY Z NEDĚLE 20. ČERVNA: Zábřeh 9.640; Jedlí 3.500; Svébohov 1.350; Klášterec
1.956; Zvole 2.890 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč; Pivonín 1.700 Kč
na opravy. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
POUŤ DO HYNČINY. Dnes 27. června 2010 je ta neděle správná, poutní mše v Hynčině slavná (v 15 hod.) Od fary na kolech vyjedeme (ve 13.30 hod.), tělíčko, ducha pozvedneme. Překonáme svoji lenóru a šlapeme krásně pořád nahoru (dolu to jede samo).
Kdo jede autem či letecky, připraví občerstvení pro všecky. Tož, předveďte se farníci,
jste-li dobří poutníci.
Vlaďka Rýznarová a P. Radek
ZMĚNY V ZÁBŘEŽSKÉM DĚKANÁTĚ. Každý rok začátkem školních prázdnin očekáváme změny v obsazení farností. S kým se budeme loučit a s kým novým se budeme v dalších letech dělit o své radosti a starosti.
Letos se v zábřežské farnosti rozloučíme s P. Radkem Maláčem,
který však zůstává v našem děkanátě a bude administrátorem farností
Červená Voda, Písařov a Jakubovice. P. Pavel Vágner odchází do farnosti Brodek u Prostějova, kde byl jmenován administrátorem.
V Zábřeze na místo P. Radka Maláče nastoupí P. František Dostál, který v uplynulém roce „kaplanoval“ ve Valašských Kloboukách. Pastorační aktivity v našem regionu
posílí také P. Lev Eliáš, OFMCap., kterého většina farníků zná. Jeho úkolem bude kromě
evangelizace také duchovní péče o klášter sester klarisek-kapucínek ve Šternberku.
Všem, se kterými se loučíme i těm, které vítáme, přejeme hojnost Božího požehnání
pro jejich kněžskou službu.
redakce

20. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ
v termínu 30. 7. – 6. 8. 2010 v Novém Městě nad Metují
„Akademické týdny“ – několikadenní kulturně vzdělávací setkání
pořádané každý rok na přelomu července a srpna, otevřené všem, kdo
nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě.
Poutavou formou je na něm posluchačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata z psychologie, ﬁlozoﬁe, historie a přírodních věd. Posluchači mají také
široký prostor pro diskusi. Součástí programu jsou i koncerty, celodenní výlet za poznáním a večerní posezení u ohně. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce
obklopené lesy. Pouze v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale.
Potkávají se tu důchodci, mládež, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé
s různými názory a obohacují se navzájem. Setkání provází nevšední velmi přátelská atmosféra a mnozí účastníci z různých koutů republiky přijíždějí znovu.
Historický začátek Akademických týdnů spadá do r.1932. R.1991 byly obnoveny
P. Jaroslavem Knittlem, žákem zakladatele P. PhDr.oc.Habáně OP. Po smrti P. Knittla
v roce 1994 pokračuje v tomto díle občanské sdružení Akademické týdny.
Více na plakátech v kostele sv. Bartoloměje, informace na tel. 491 474 182 nebo
777 194 760,..770 a na www.akademcketydny.info
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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