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18. 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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 90 Pane, tys nám býval útočištěm od
1: Kaz 1,2; 2,21-23
2: Kol 3,1-5.9-11
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské

„...Mějte se na pozoru
před každou chamtivostí,
neboť i když člověk
má nadbytek,
není jeho život
zajištěn tím, co má.“
Lk 12,15
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pokolení do pokolení!
Ev. Lk 12,13-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 4. srpna
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
pátek 6. srpna
Svátek Proměnění Páně
V církvi tuto událost dnes připomíná zvláštní svátek liturgického roku. Patří mezi tzv. svátky Páně, na Východě se pak řadí v byzantském ritu k dvanácti velkým svátkům. V římskokatolické církvi tuto událost připomíná také jedno z růžencových tajemství ustanovených
Janem Pavlem II. Proměnění Páně označuje jednu epizodu života Ježíše Krista, kterou podávají synoptická evangelia, kdy Ježíš vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu Tábor, kde byl proměněn, jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s Elijášem a Mojžíšem.
Hlas z oblaku přitom označuje Ježíše za milovaného Syna.
FARNOST MALETÍN. Na pouť do maletínského kostela sv. Mikuláše vás zveme tuto
neděli 1. srpna. Mši svatou budeme slavit v 15 hod.
P. František Eliáš
PONDĚLÍ 2. SRPNA - SVÁTEK PORCINKULE, možnost získání plnomocných odpustků. Od července je v naší farnosti otec Lev, který jako
člen kapucínského řádu, bude s námi slavit svátek PORCINKULE v našem děkanském kostele v Zábřeze v pondělí 2. srpna v 9.40, 18.00 hod. Ve
Zvoli a v Svébohově bude porcinkulová mše svatá slavena v 18.00 hod.
P. František Eliáš
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 6. srpna je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout od 16 hod.
P. František Eliáš
VARHANNÍ MARATÓN
O víkendu od pátku 6. do neděle 8. srpna se sjedou
mladí varhaníci z celé republiky ke společnému pobytu na faře v Zábřeze. V sobotu 7. srpna od 14 hod. bude
v jejich podání znít varhanní muzika různých období.
Vystoupí mezi nimi i několik mladých varhaníků z našeho děkanátu, například Hana Bednářová z Moravičan. MARATÓN skončí v 18 hod.
V 19 hod. začne koncert toho nejlepšího, co den přinesl.
Setkání organizačně zaštiťuje společenství varhaníků „On line“.
Petr Strakoš, díky jehož péči o zábřežské varhany mohl maratón vzniknout, bude po celou dobu hlídat perfektní stav a ladění varhanního stroje. VARHANNÍ MARATÓN je
v Zábřeze letos již čtvrtý v pořadí.
P. František Eliáš
„AKADEMIE LA SALETTE“ V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE.
Protože se letos neuskutečnilo putování na poutní místo do
La Salette, pokusíme se o malou náhradu v Katolickém domě
v Zábřeze. Od pondělí 9. do pátku 13. srpna od 18 hod. (v pátek po mši svaté od 19 hod.) se budeme scházet nad tématy
našeho života v církvi. Čerpat budeme z Písma Svatého, katechismu katolické církve a encyklik papeže Benedikta.
Zvou P. František a bratr Lev
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FARNOST HORNÍ STUDÉNKY
SETKÁNÍ U SVATÉHO LINHARTA. Druhou neděli v měsíci, 8.
srpna, vás zveme na pravidelnou pouť do Horních Studének. Od 14
hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. Bohuslav Směšný

FARNOST DLOUHOMILOV
MYSLIVECKÝ DEN. Myslivecké sdružení
Dlouhomilov, farnost Dlouhomilov a Řád sv.
Huberta zve všechny v sobotu 14. srpna 2010
do Dlouhomilova na Myslivecký den, který začíná v 11.00 hod. v prostorách obecního klubu a místní sokolovny. Program: ve 12.00 zahájení celostátní trubačské soutěže
„O pohár velmistra Řádu sv. Huberta“. Soutěž zahájí smíšený sbor CARMEN a mužský
sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha.V15.00 hod. bude Svatohubertská mše na Skalce.
Svatohubertskou mši Es-dur zatroubí trubači Zábřeh a zpěvem doprovodí oba sbory.
Bude připravena bohatá myslivecká kuchyně, jihomoravská vína a ostatní občerstvení
pro děti i dospělé. Za nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele Všech svatých v Dlouhomilově.
Pavel Bartoš, z myslivců Řádu svatého Huberta

FARNOST SVÉBOHOV
V neděli 15. srpna bude pouť k Panně Marii Nanebevzaté ve Svébohově. Poutní mše
svatá v 8.30 a v 10.30 hod., ke svátostnému požehnání se farníci i poutníci sejdou ve
14.30 hod. s novým zábřežským kaplanem P. Františkem Dostálem. P. František Eliáš

FARNOST RUDA NAD MORAVOU
Farní společenství v Rudě nad Moravou vás srdečně zve v neděli 8. srpna na pouť ke
cti svatého Vavřince. Mši svatou v 9 hod. celebruje biskup Mons. Josef Hrdlička. Ve 14
hod. je svátostné požehnání a od 15 hod. zahradní slavnost v areálu fary.
HLEDÁME LEKTORA ČESKÉHO JAZYKA pro cizince z třetích zemí. Místo výuky,
Zábřeh, nástup září/říjen 2010. Rozsah spolupráce, minimálně dvakrát dvě hodiny týdně. Nepožadujeme znalost jazyka cílové skupiny, možnost dlouhodobé spolupráce.
Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj.
Tel 585 204 686, e-mail icolomouc@suz.cz
OHLASY. Říká se „nikdy není pozdě..“ Pěší putování ze sv. Hostýna na Velehrad, bylo letos již třetí. Několik farníků zábřežského
děkanátu putovalo také. Chceme vás vybídnout, zkuste to, dá-li
Pán, v příštím roce i vy. Denně jsme ušli v průměru 33 000 kroků
- a cestou navštívili nesčetně kostelů, kaplí a kapliček. Putování
vedl páter Peňaz, který na odpočinkových přestávkách u zbudovaných zastavení při této stezce, nás vždy povzbudil četbou příběhů a posílil do dalšího putování.
poutníci
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ČLOVĚK JE „SCHOPEN“ BOHA
S odkazem na 1. čtení Kazatel 1,2+ 2,21-23 a KKC 26-30
Život je touha po nekonečnu (nazýváme ji „náboženská otázka“), a proto církevní tradice mluví o člověku jako „capax Dei“
(schopen Boha).
Otázka Boží jsoucnosti není ve vlastním
smyslu otázka vědecká, nýbrž ﬁlozoﬁcká. Věda, zejména věda o přírodě, má ráz popisný,
poučuje nás o tom, jaké jsou skutečnosti. Odkud ale jsou, není už otázka vědecká, ale ﬁlozoﬁcká. Proto se nemůžeme dotazovat vědy, co soudí o Bohu, poněvadž Bůh není pro
vědu „jev“ smysly vnímatelný, čitelný a matematickým symbolem vyjádřitelný.
Když vyznáváme svou víru, začínáme slovem „věřím“ nebo „věříme“. Co je tedy víra
církve, tak jak je vyznávána v Krédu, slavena v liturgii a prožívána v praktickém zachovávání přikázání a v modlitbě? Ptáme se, co to znamená „věřit“. Víra je odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje a sdílí a zároveň jej hojně ozařuje světlem při hledání cíle
života, tedy toho proč žije, kam kráčí, co bude po smrti...
Touha po Bohu je vepsána do lidského srdce, protože člověk je stvořen Bohem a pro
Boha. Kdykoliv se setkáváme s dávnými civilizacemi, vždy se u nich setkáváme i s vírou
v nadpřirozenou bytost nebo bytosti. Bůh nepřestává člověka přitahovat k sobě a jen
v Bohu člověk nalezne pravdu a štěstí, jež neustále hledá.
Nejvznešenější stránka lidské důstojnosti spočívá v povolání člověka ke společenství s Bohem. Pozvání k rozhovoru, jehož se dostává od Boha člověku, začíná již jeho
samou lidskou existencí. Existuje-li člověk, je to jen proto, že ho Bůh z lásky stvořil a
neustále jej z lásky zachovává; člověk tedy žije plně podle pravdy jen tehdy, když tuto
lásku svobodně uznává a dává se svému Stvořiteli. Ve zkušenosti vlastního života člověk
pozoruje přítomnost nekonečna. Je to stejná nekonečnost, kterou zvěstuje svět: nezměrná je krása stvoření - od hor a oceánů až po řetězce DNA. „Svět i člověk dosvědčují, že
nemají v sobě ani svůj původ, ani svůj poslední cíl, ale že mají účast na samém Bytí, které
nemá ani začátek, ani konec.“ (KKC 34)
V průběhu dějin až po současnou dobu lidé vyjadřovali své hledání Boha ve svých
náboženských představách a náboženském chování (modlitby, oběti, kulty,meditace
atd). I když v těchto výrazových formách může být mnoho nejasného, jsou tak všeobecně platné, že člověk na jejich základě může být deﬁnován jako bytost náboženská.
Vždyť podstatná činnost dávných národů se odehrávala v chrámech, které jsou dodnes
vrcholem techniky a umělecké hodnoty.
Bůh stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu. Předem stanovil časová období a položil hranice lidským sídlům. A to
proto, aby lidé hledali Boha. Vždyť od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme (Sk 17,26-28). Touha po nekonečnu, která je v srdci každého člověka, ho
přivede na cestu k Bohu. Avšak člověk může na toto hluboké životní spojení s Bohem
zapomenout, popřít je, dokonce je i výslovně odmítnout. Takové postoje mohou vycházet z nejrůznějších příčin. Ze vzpoury proti přítomnosti zla ve světě, z náboženské neznalosti nebo lhostejnosti, ze starostí o svět a bohatství, ze špatného příkladu věřících,
z myšlenkových proudů nepřátelských vůči náboženství a konečně ze sklonu člověka –
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hříšníka skrývat se ze strachu před Bohem, jak tomu bylo i v případě Adama a Evy po
jejich pádu. Nebo utíkat před Božím voláním, viz chování proroka Jonáše.
„Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina“ (Ž 105,3). I když člověk může
na Boha zapomenout nebo ho odmítnout, Bůh přesto nepřestává volat každého člověka
a hledat ho, protože chce, aby žil a našel štěstí. Volá hlasem svědomí, slovy Písma Svatého a dobré knihy, slovem přátel, radostnou nebo bolestnou příhodou... Avšak takové
hledání vyžaduje od člověka veškeré úsilí jeho rozumového nadání a jeho dobrou vůli,
upřímné srdce a také svědectví druhých, kteří ho vedou při hledání Boha. Bez Boha
a bez naší víry v něj všechno je na světě marnost. Přirozená dobra jsou scestí, neboť nesměřují k našemu poslednímu a nejvyššímu cíli – spočinutí v Boží náruči! Viz Kazatel!
„Velký jsi, Hospodine, a vší chvály hodný, velikost Tvá je nevýstižná a moudrost Tvá
nemůže být změřena! A Tebe chváliti chce člověk, tak malá část Tvého stvoření! Člověk sténající pod břemenem smrtelnosti, sténající pod svědectvím svého hříchu, pod svědectvím, že
se pyšným protivíš. A přece chváliti Tebe chce člověk, tak malá část Tvého stvoření! Ty sám
povzbuzuješ člověka, aby Tě s radostí chválil, neboť stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je
srdce naše dokud nespočine v Tobě“ (Sv.Augustin, Vyznání).
P. Antonín Pospíšil

KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 29. července na „Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem“. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek
ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Pojeďte s námi na POUŤ. Především všechny
mariánské ctitele zveme na poutní zájezd, jehož cílem
je známé moravské poutní místo ŽAROŠICE. Mši
svatou celebruje biskup Pavel Posád. 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 v pátek 13.
srpna v 16 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve
22 hodin, cena 200 Kč splatná v autobuse.
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Pro skutečně mimořádný zájem jsme nemohli uspokojit všechny, kdo se chtěli zúčastnit prázdninových výletů na hrad Karlštejn. Podařilo
se nám vyjednat ještě jeden termín a tak zveme malé i velké na výlet za poznáním sídla
českých králů, který se uskuteční v sobotu 11. září. Přihlásit se můžete na telefonu 732
552 732 u paní Hedrichové.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
Odpovědí po smyslu utrpení je Ježíš. Ne ten teoretický, ale živý, kterého hledáme,
možná se ho i tak trochu bojíme, protože kdybychom mu vyčetli „Proč utrpení?“, mohli
bychom dostat odpověď: „Zvládneš to, co já?“ A dobře víme, že na to nemáme. Neumíme milovat jako On. Mnozí lidé nám vadí, On za mě umřel. To, co udělal, je odpověď
také tajemná. Nevysvětlil proč utrpení, ale nesl jej. Ukázal, že klíč nespočívá v teorii.
Nezbývá než zkusit vydržet, věřit, křičet, toužit po skutečném setkání s Ním víc než po
teoretickém vědění (samo o sobě by bylo nanic).
Text je ze skript G. I. Vlkové
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 25. července: Červená Voda 2065; Mlýnický Dvůr 330; domov důchodců sv.
Zdislavy 190; Písařov 1423; Jakubovice 633, Janoušov 2184. Na opravu varhan a další opravy
kostela se v Jakubovicích vybralo 20600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V neděli 8. srpna bude na Křížové hoře u Červené Vody v 10.30 poutní mše svatá,
všichni jste srdečně zváni. V Červené Vodě pak bude mše mimořádně v 17.00.
Pouť ke sv. Zdislavě: Senioři Červená Voda vás zvou na pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí a do botanické zahrady v Liberci v úterý 7. 9. 2010. Odjezd z Králík 6:30, Č.
Voda 6.40 a Štíty 7.00. Cena 300 Kč. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Přihlášky pí Kubitová 465 626 049 po 20:00, 737 869 214.
P. Radek Maláč

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

O víře, naději a lásce s Janem Maria Vianneyem. Když říkáme:
„Můj Bože, pevně věřím“, pak to znamená, že věřím bez nejmenších
pochybností a bez váhání. Kéž bychom se nechali naplnit těmito slovy Jana Marie Vianneye: „Pevně věřím, že jsi všudypřítomný, že mě
vidíš, že na mně spočívá tvůj pohled a že tě jednoho dne spatřím
osobně a budu se těšit ze všech dober, které jsi mi slíbil. Můj Bože,
doufám, že mě odměníš podle toho, co jsem vykonal, abych se ti zalíbil. Můj Bože, miluji Tě! Srdce mám proto, aby tě milovalo.“ Toto
vyznání stačí. Je to vyznání, které je zároveň skutkem lásky. (Liturgickou památku sv. Jana Marie Vianneye budeme slavit 4. srpna)
Polovina prázdnin za námi? „Nenaříkej! Každý okamžik, který ti Bůh dává, je nekonečný
poklad. Nepromarni ho. Nehoň se pořád, abys zajistil zítřek. Žij lépe, než můžeš, mysli lépe,
než můžeš a vydej ze sebe to nejlepší dnes. Protože dnešek je dřív, než zítřek a zítřek bude dřív
než věčnost.“ (A.P. Gouthey )
P. Pavel Kavec CM

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

ADORACE A MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před prvním
pátkem bude ve středu v Leštině od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 15.00 hodin.
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST VEČEŘADLA bude o první srpnové sobotě v Postřelmově od 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25 července: Štíty 1.800; Cotkytle 1.070; Horní Studénky 950 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 25. července: Lubník 900 + 10.000 dar na ozvučení; Tatenice 1.190; Hoštejn
1.950; Kosov 680 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: v sobotu 7. srpna v 18.30 hod. bude v Kosově slavena mše svatá
s nedělní platností (v neděli mše sv. nebude)
POUŤ NA KORUNĚ oslavíme společně v neděli 15. srpna. Poutní mše svatá ve 14.30
hod. (v sobotu mše sv. nebude)
P. Jaroslav Přibyl
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Cestovní kancelář PRADĚD Inter Zábřeh byla vybrána ministerstvem pro místní rozvoj k realizaci z 50% dotovaného programu podpory cestování seniorů. Na
základě této dotace CK Praděd Inter pořádá za zvýhodněnou cenu program „Aktivní senior“ – zájezdy a pobyty v České republice.
INTER
V srpnu a září Vám nabízíme:
18. srpna – Vizovice (vizovické pečivo, palírna Jelínek), Luhačovice
390 Kč
25. srpna – Kroměříž (zámek, Květná zahrada
380 Kč
8. září – Letohrad (muzeum řemesel), Žamberk
360 Kč
22. září – Chrudim (loutkářské muzeum), Slatiňany (zámek a zámecké konírny),
skanzen Veselý Kopec u Hlinska
420 Kč
28. září – Babiččino údolí (Ratibořice) Safari Dvůr Králové
420 Kč
18. - 19.září – Jižní Morava – Znojmo (město, podzemí), malovaný sklep v Šatově,
vodní mlýn ve Slupu, Mikulov, Lednicko-Valtický areál (zámek a zahrada v Lednici).
1250 Kč
V ceně je vždy zahrnuta doprava, oběd, průvodce, pojištění, vstupné a u dvoudenních zájezdů i nocleh, oběd a večeře. Děti do 15 let v doprovodu seniorů za zvýhodněnou cenu.
Nástup do autobusu: Šumperk (domov důchodců u sanatoria) – Šumperk (Nám.Republiky a
PENNY Market) – Bludov – Postřelmov – Zábřeh (Valová) – Mohelnice (autobusové nádraží) – Mohelnice (domov důchodců).
Podrobné informace a přihlášky: CK Praděd Inter, Valová 2 (Česká pojišťovna),
789 01 Zábřeh, tel/fax 583 411 083; e-mail: valnoha@ckpraded.cz
Cestovní kancelář Praděd Inter působí v oblasti cestovního ruchu od roku 1990. V souladu se
zákonem č.159/1999 Sb. je od 11. února 2004 pojištěna pro případ krachu u pojišťovny Union, čímž splnila podmínky pro provozování cestovní kanceláře
Od roku 1997 je CK Praděd Inter členem „Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur“.
Program je realizován za ﬁnanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

80 LET OD PRVNÍ ORELSKÉ POUTI, 20 LET OD OBNOVY ORLA
Orelská pouť na Svatém Hostýně je pouť, kterou od 1930 každoročně pořádá na Svatém Hostýně sportovní organizace Orel.
Letošní pouť začne v sobotu 21.
srpna 2010 v 18.00 – mší svatou, kterou v bazilice celebruje P. Petr Dujka, v 19.30 - běžecká soutěž pro všechny
kategorie „Běh do kopce“, ve 20.30 vede P. Pavel Kopecký, předseda Duchovní rady Orla Světelnou křížovou
cestu, ve 21.30 - Zpívání na schodech
Neděle 22. srpna 2010: v 9.55 slavnostní průvod
orelských praporů v 10.00 - Hlavní mše svatá - celebruje Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, ve 12.00 Orelské shromáždění - připomenutí historie i současnosti Orla, moderuje P. Prokop Siostrzonek,
převor břevnovského kláštera, ve 12.30 Křížová cesta,
kterou povede P. Pavel Dokládal.
Odjezd ze Zábřeha – Valové v neděli 22. srpna v 6 hod.,
cena 250 – 300 Kč. Je třeba nahlásit se předem.
Ludmila Korgerová 583 414 512
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SBÍRKY Z NEDĚLE 25. ČERVENCE: Zábřeh 10.240; Jedlí 1.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.670; Postřelmůvek 950; Zvole 3.620 Kč. DARY Zvole – na kostel v Pobučí 5.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ZE ZPRÁV TISKOVÉHO STŘEDISKA ČBK
PAPEŽ PŘISPĚL NA OBNOVU ŠKOLY NA HAITI. Výroční zasedání správní rady nadace Populorum Progresssio, která patří pod Papežskou radu Cor Unum, se konalo ve dnech 20. – 23. 7. 2010 v Dominikánské republice.
22. července navštívili členové rady také zemětřesením postižené Haiti.
Při této příležitosti předal kardinál Paul J. Cordes, předseda nadace Populorum Progresssio i Papežské rady Cor Unum, jménem Svatého otce
ﬁnanční dar ve výši 200 tisíc euro na obnovu školy sv. Františka Saleského v hlavním městě Port-au-Prince, která byla zničena zemětřesením. Každý rok ﬁnancuje
nadace na Haiti řadu iniciativ a letos se počítá s podporou 20 projektů.
Matka Tereza by 26. 8. 2010 oslavila 100 let. Při příležitosti tohoto
výročí se v Indii připravují velké oslavy, které se budou konat od 26.8.,
dne jejích 100. narozenin až do 5.9., 13. výročí její smrti. V Indii byl
zároveň na 26.8. vyhlášen Den sirotků a žádost na vyhlášení Světového dne sirotků na toto datum byla již také podána u Organizace spojených národů.
EVROPSKÝ MARIÁNSKÝ KONGRES
SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY
1. regionální evropský kongres Světového apoštolátu Fatimy se
uskuteční ve dnech 24.- 28. září 2010 v národním centru apoštolátu
v Koclířově. Hlavní bohoslužbu celebruje arcibiskup pražský Mons.
Dominik Duka OP s biskupy a kněžími v sobotu 25.9.2010.
V úterý 28. září je plánován odjezd do Staré Boleslavi na Národní
pouť ke sv. Václavu a k Paladiu země české. Přihlášku na kongres naleznete nawww.cmfatima.cz/, nebo v redakci FI (tel. a e-mail v tiráži)

Ohlášky
Svátost manželství přijmou:
v sobotu 7. srpna 2010
v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích
Anna Badalová ze Zábřeha a Jindřich Kuchař z Bílovce
a
v sobotu 14. srpna 2010
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Martin Večerek z Dolního Benešova a Jana Unzeitigová z Rovenska
GRATULUJEME
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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