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23. 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, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,
aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
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
1: Mdr 9,13-18
Ordinárium: latinské

nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2: Flm 9b-10.12-17
příště Olejníkovo č. 502

„Kdo nenese
svůj kříž
a nejde za mnou,
nemůže být
mým učedníkem.“
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Ev. Lk 14,25-33

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa

8. září

Svátek Narození Panny Marie

FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 5. září v 15 hod. bude
v Maletíně sloužit mši svatou bratr Lev.
SETKÁNÍ KATECHETŮ DĚKANÁTU ZÁBŘEH bude ve
čtvrtek 9. září od 19.30 hod. na faře v Zábřeze.
Na všechny se těší P. František Dostál
BIŘMOVANÍ A BIŘMOVANCI
První poprázdninové setkání biřmovaných se koná v pátek 10. září. Sejdeme se
po večerní mši svaté a adoraci na faře v Zábřeze. Společenství je otevřené pro nové tváře a rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má zájem o společné sdílení a modlitbu.
Marie Badalová
První poprázdninové setkání biřmovanců se koná v pátek 17.
září také po večerní mši svaté na faře v Zábřeze. P. František Eliáš
VŘESOVÁ STUDÁNKA. V sobotu 11. září ve 14.30 hod. bude
na Vřesové Studánce v Jeseníkách slavena mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné. Odjezd z Valové ve 12 hod., hlásit se můžete přímo nebo
na tel. 583 414 512.
Ludmila Korgerová
ROVENSKO – ŽEHNÁNÍ ORLOVNY. V sobotu 11. září po večerní mši svaté v 17.30 hod., požehná zábřežský děkan P. František Eliáš v 19 hod. nově
zrekonstruovanou Orlovnu v Rovensku.
Následovat bude taneční hodová, „kolaudační“ zábava s kapelou FOFROVANKA Uničov, na kterou Vás srdečně zve Orel Rovensko. K dobré muzice a k tanci bude připraveno alko i nealko, občerstvení a kančí guláš. Vlastní hodová mše
svatá bude slavena v neděli 12. září v 8 hod.
Za Orel Rovensko – Josef Šincl
POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na
poutní zájezd jehož cílem je poutní kostel Narození Panny Marie v Horní Čermné. 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 neděli
12. září ve 13.30 hodin z Valové, předpokládaný návrat v 18 hodin, cena 100 Kč splatná
v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
ŠUBRTOVA KAPLE U ZÁBŘEHA. O svátku Povýšení svatého kříže v úterý 14.
září v 17 hod. budeme u Šubrtovy kapličky slavit poutní mši svatou.
A také v sobotu 18. září v 8 hod. (v den zábřežského jarmarku) budeme slavit mši svatou u Šubrtovy kaple.
P. František Eliáš
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KŘESTNÍ PŘÍPRAVA
PRO ZÁJEMCE O KŘEST Z ŘAD DOSPĚLÝCH.
V neděli 12. září v 16 hod. budu na faře k dispozici pro
ty, kteří uvažují o vlastním křtu a dozráli k rozhodnutí
P. František Eliáš
začít s přípravou.
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 najdete ve vývěsce
kostela sv. Bartoloměje a na faře u paní Lexmanové (583 414 531, 731 626 509), případně i s
kontaktem na katechety. Rozvrh náboženství najdete také na www.rkfzabreh.rps.cz. Vyučování začne 2. týden v září. Pět minut před vyučováním se sejdou katecheté s žáky před
hlavními vchody škol.
redakce
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 7. září v 17.30 hod. na faře v Zábřeze (jako obvykle). Zveme i nové zájemce, kteří mají chuť společně Bibli číst a zamýšlet se
nad jejím poselstvím.
Jana Nováková
SEDMIKRÁSEK. Milé děti a rodiče. Začal školní rok a s ním již tradičně „Sedmikrásek“ pro malé děti (při nedělní mši svaté v 8.30). Na všechny se moc těšíme. Zároveň prosíme dobrovolníky či dobrovolnice, kteří by mohli s organizací Sedmikrásku pomoci, aby se ozvali Aničce Hohnové na tel. 732 457 472.
Sedmikrásek
SETKÁNÍ U SVATÉHO LINHARTA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Druhou neděli v měsíci, 12. 9., 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
POUŤ DO HOŠTEJNA. Hnízdo, mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek vás zvou na pěší pouť rodin do Hoštejna. V letošním roce bude pouť obětovanou za rodiny ve farnosti provázet putovní soška Panny Marie. Tato soška byla
zhotovena na počátku 90. let minulého století francouzskou poustevnicí, která má
zvláštní vztah k naší vlasti. Svědčí o jejích modlitbách a obětech za naši zemi, především pak za naše rodiny. Mše svatá bude slavena v kostele sv. Anny v Hoštejně v sobotu 25. 9. 2010 v 15 hod. a celebrovat ji bude biskup Mons. Josef Hrdlička. Sraz pěších poutníků je ve 12 hod. u Šubrtovy kapličky.
Irena Švédová, Lenka Hamplová
Charita Zábřeh hledá nového pracovníka technického úseku. Úkolem
bude zvládat zadané údržbové a opravárenské práce na budovách i vybavení (základní údržba vozidel, stroje, zařízení). Samostatně pak správa výpočetní a kancelářské techniky, počítačové sítě, provádění pravidelných revizí
elektrospotřebičů a prodlužovacích šňůr (absolvent elektro). Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BŮH JDE VSTŘÍC ČLOVĚKU
S odkazem na 1. čt. Mdr 9,13–18 KKC 50–677
Člověk může přirozeným světlem rozumu bezpečně poznat Boha z jeho díla. „Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a
hvězdy, jež jsi tam upevnil“ (Žalm 8,4). Existuje však ještě poznání Boha, kterého člověk svými vlastními silami vůbec nemůže
dosáhnout, totiž řád Božího zjevení. Zcela ze svého svobodného
rozhodnutí, ve své moudrosti a dobrotě, Bůh, který „přebývá v
nepřístupném světle“ (l Tim 6,16) zjevuje událostmi a slovy sebe
samého a dává se tak člověku tím, že mu vyjevuje své tajemství, svůj dobrotivý plán se všemi lidmi, ustanovený přede všemi věky. Tím nabízí člověku také deﬁnitivní a vyčerpávající odpověď na otázky týkající
se smyslu a cíle lidského života. Plně pak zjevuje svůj plán tím, že posílá svého milovaného Syna Ježíše Krista, našeho Pána, ve prospěch lidstva. Tento plán spočívá v tom, že
všichni lidé mají mít skrze milost Ducha svatého účast na božském životě jako adoptivní synové a dcery v jeho jediném Synu. Jaké jsou etapy Božího zjevení?
* Již na začátku se Bůh zjevuje prarodičům, ADAMOVI a EVĚ, a zve je k důvěrnému společenství se sebou samým. Své zjevení nepřeruší ani po jejich pádu a slibuje spásu pro celé jejich potomstvo (Gen 3,15). Bude pečovat o lidský rod, aby dal věčný život
všem, kteří hledají spásu trpělivým konáním dobrých skutků. (Srov. Řím 2,6-7)
* Smlouva s NOEM. Když byla hříchem rozbita jednota lidského pokolení, Bůh se
zprvu snažil zachránit lidstvo svou neustálou přítomností v jednotlivých etapách lidských dějin. Smlouva s Noem po potopě formuje pravidla, podle kterých funguje vztah
Boha a člověka, Božího řádu spásy (ekonomie) vůči „národům“, to znamená lidem
seskupeným „v různých zemích, různého jazyka a různých čeledí“ (Gen 10,15). Tato
smlouva zahrnuje i všechny živé bytosti.
* Bůh vyvolil - ABRAHAMA. Stalo se to kolem roku 1000 př. Kr. Povolává ho z jeho
země, z okolí dnešního Perského zálivu, do země Kanaan, dnešního Izraele, aby z něho
učinil „otce mnohých národů“ (Gen 17,5) a slibuje mu, že skrze něho dojdou požehnání „všechna pokolení země“(Gen 12,3). Abrahamovo potomstvo bude nositelem Božích
příslibů daným patriarchům.
* - MOJŽÍŠE. Bůh utváří Izrael jako svůj vyvolený lid, zachraňuje ho z egyptského
otroctví, uzavírá s ním smlouvu na Sinaji kolem r. 1500 př. Kr. a dává mu skrze Mojžíše
svůj zákon, Desatero Božích přikázání.
* - DAVIDA. Proroci hlásají radikální vykoupení lidu a spásu, která zahrne všechny
národy v jediné nové a věčné smlouvě. Z izraelského lidu, z rodu krále Davida, se zrodí
předpovídaný a národem vyvolený, očekávaný Mesiáš, Spasitel.
Jaká je úplná a deﬁnitivní etapa Božího zjevení? „Mnohokrát a mnoha způsoby
mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna“ (Žid 1,12). Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, je jedinečným, dokonalým a deﬁnitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno, a nebude už jiné slovo než toto. Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva
nikdy nepomine a před slavným druhým příchodem našeho Pána, Ježíše Krista, nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení (Srov. l Tim 6,14 a Tit 2,13).
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Nicméně, i když vysláním Syna a darem Ducha svatého je zjevení dokončeno, není
úplně rozvinuto; je úkolem křesťanské víry postupně, během staletí proniknout celý
jeho dosah a v té či oné době jej vhodně vykládat. Výstižně to řekl sv. Jan od Kříže:
„Když nám dal svého Syna, který je jeho slovo, a On nemá jiné, řekl nám všechno jednou
provždy v tomto jediném Slově, a nemá už, co by říkal.“
Během staletí docházelo ke zjevením, které se nazývají „SOUKROMÁ“. Některá
byla církevní autoritou uznána, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo deﬁnitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby
zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Mají nám také pomáhat žít plněji naši
víru, pokud si uchovají přesné zaměření na Krista. Vylepšování a doplňování Kristova
zjevení, to je případ některých mimokřesťanských náboženství a také některých novodobých sekt, které se opírají o taková „zjevení.“
Ano, Bůh jde vstříc člověku, miluje ho a chce jeho věčné dobro. A teď je jen na člověku, na každém z nás, abychom i my šli Bohu vstříc. Neboť jen v této vzájemné vstřícnosti dojdeme plnosti svého života ve společenství s Bohem – naším Stvořitelem a Pánem.
P. Antonín Pospíšil

SVATÍ 2010/2011

1. téma – PÁN JEŽÍŠ JAKO UČITEL
Písmo svaté nám Pána Ježíše představuje také jako Učitele. Lidé
v době Pána Ježíše už něco znali. Uměli se modlit, číst Bibli, plnit Mojžíšův Zákon. Pán Ježíš jim vysvětloval, jak ještě lépe žít podle Mojžíšova
Zákona. On přišel tento Zákon uskutečnit. On byl tím Mesiášem, kterého starozákonní proroci předpověděli. Aby ho lidé správně pochopili,
mluvil v podobenstvích. Vyprávěl lidem příběhy z jejich života, kterým
dobře rozuměli. Lidé byli zvyklí oplácet stejnou měrou, jakou jim někdo ublížil. Řídili se heslem: „Oko za oko, zub za zub.“ Pán Ježíš zdůrazňoval, že je třeba naučit se ještě něco víc: milovat své nepřátele, ty, kteří
mi ubližují, neodplácet zlým za zlé, odpouštět nejen pětkrát, desetkrát,
ale být připraven odpustit vždycky. I když na každém kroku neopakoval, že má lidi rád, lidé to mohli sami poznat z jeho slov, z jeho jednání.
Ježíš učil celým svým životem, a tak máme žít i my.
Příklad života je nejlepší nauková metoda. Život každého z nás je otevřená kniha, ve
které si ostatní lidé mohou číst.Mohou pozorovat, stejně jako lidé kolem Ježíše, jak se chováme ke svým bližním, jak s nimi mluvíme, jaká je naše modlitba. Jestli se nestydíme za to,
že chodíme do kostela, jestli dokážeme o Pánu Bohu s druhými mluvit.

BLAHOPŘÁNÍ DO POSTŘELMOVSKÝCH FARNOSTÍ.
Otec Antonín Pospíšil v úterý 14. září oslaví 85. narozeniny
a otec Vladimír Jahn v neděli 19. září „abrahamoviny“.
Oběma vyprošujeme k jejich životnímu jubileu hojnost Božího
požehnání pro službu na vinici Páně a k tomu potřebné zdraví.
Ať je Pán chrání a provází na všech cestách.
S poděkovánmí za službu farníci z Postřelmovska
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 29. srpna: Červená Voda 510; Písařov 778; Písařov – oprava oltáře 896;
Písařov – Haiti 409; Moravský Karlov 2.001; Jakubovice 422; Jakubovice – Haiti 130;
Domov důchodců sv. Zdislavy 225 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
BIŘMOVÁNÍ. V sobotu 11. září jste všichni srdečně zváni do Jakubovic na mši
svatou s udílením svátosti biřmování, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Hrdlička. Začátek mše svaté v 10.30 hod.
POUŤ. V neděli 12. září bude v Mlýnickém Dvoře v kostele Narození Panny Marie
v 9.00 poutní mše svatá. Všichni jste srdečně zváni.
Mše svatá v Červené Vodě bude v neděli 12. září v 17 hod.
P. Radek Maláč

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. „Prázdniny jsou fajn a chtěla bych,
aby byly dlouhé, ale nechtěla bych, aby byly pořád“, říká studentka,
která je dnes už znovu v lavici. Ano, je čas k odpočinku a nabírání
jiných zkušeností a dovedností, je čas k učení a osvojování si znalostí. Čas pro babičku a dědečka, pro tábor, čas k moření se s angličtinou a ke cvičení na klavír, je čas k poznávání Boha při vyučování náboženství. Docela závidím dnešním dětem, že se nemusí učit spoustu nesmyslů
podle předpisů doby minulé. Je však jisté, že učení se novým nesmyslům nelze tak úplně
zamezit. Je však potřeba doufat, že andělé strážní a zdravý rozum mnohých dobrých lidí
pomůže narovnat to, co bylo pokřiveno. Říkala jedna máma o svém synu: „Pil, kouřil,
chodil hrozně oblečený, ale je dobrý v počítačích. Začal si čestně vydělávat jako správce
sítě. Najednou se v jeho starším ale čistém autě nesmí kouřit, chodí v bílé košili a neříká vulgární slova.“ Hle, očistný vliv společnosti. Není to tak zlé, jak se někdy říká. Přeji
všem žákům a studentům dary Ducha svatého, trpělivost a optimizmus v celém školním
roce!
P. Pavel Kavec CM
POZVÁNKA. ŘKF Moravičany vás zve na slavnostní varhanní koncert v neděli 5. září
2010 do chrámu sv. Jiří v Moravičanech. Koncert ve 14 hod. se uskuteční při příležitosti generální rekonstrukce zdejších varhan, které před 125 lety postavil Karel Neusser
z Nového Jičína. Po skončení jste srdečně zváni k občerstvení na farním dvoře (v případě nepřízně počasí do místní Sokolovny). Pro dobrou náladu bude hrát „Dechová hudba z Fryčovic“ pod taktovkou Petra Strakoše. Přijďte pobejt, přátelé, a potěšit se spolu
s námi z poctivě vykonaného díla!
Pastorační rada ŘKF Moravičany

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POUŤ V BRNÍČKU. V neděli 12. září farníci z Brníčka oslaví svou patronku Pannu Marii. Poutní bohoslužba k Narození Panny Marie bude v Brníčku v 9.30 hodin.
HODY – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. V neděli 12. září budeme při mši svaté ve
farních kostelích děkovat Bohu za letošní úrodu.
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. V pátek 24. září začne příprava k biřmování. Setkání
bude od 19.30 hodin na faře v Postřelmově.
P. Vladimír Jahn
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 29. srpna: Štíty 1.910; Cotkytle 1.130; Horní Studénky 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
VÝSTAVA JIŘIN. V neděli dne 12. září 2010 od 13 do
16.30 hod. se uskuteční v Herolticích u Štítů v kulturním
domě již tradiční výstava podzimních květin. Také bude
možno zhlédnout výstavu řezbářských prací. Po ukončení výstavy se vystavované květiny rozdají. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan
v místním kostele sv. Jana Křtitele.
Zvou pořadatelé

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 29. srpna: Mohelnice 5.415; Úsov 2.229; Studená Loučka 361 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 29. srpna: Lubník 550; Tatenice 1.480; Hoštejn 1.150; Kosov 450 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
DVD z primice P. Jana Poláka v Tatenici je možné zakoupit v recepci Charity.
(cena 100,-).
P. Jaroslav Přibyl

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO 2010
Dny evropského dědictví v Zábřeze letos proběhnou druhý zářijový víkend, tedy
ve dnech 11. a 12. září. V Zábřeze jsou zapojeny památky: farní kostel sv. Bartoloměje
s věží, Šubrtova kaplička, kostel Církve československé husitské, hrad a zámek Zábřeh,
dům Pod Podloubím - Muzeum Zábřeh, Mariánský morový sloup, kašna na náměstí
a zámek Skalička. Většina památek je otevřena v sobotu 11. 9. 2010 od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 17.00 hod., v neděli 12. 9. 2010 od 10.00 do 12.00 hod. Výjimku tvoří
muzeum Zábřeh, které je otevřeno v sobotu v rámci pravidelného otevíracího času –
vstup bude v tento den stejně jako v dalších objektech spravovaných Vlastivědným muzeem Šumperk zdarma. Vedle již tradičně do akce zapojených památek se budou moci
návštěvníci těšit na doprovodné akce, například na skaličském zámku jsou pro milovníky umění připravené následující instalace: Miloš Adolf – Malby, Radka a Stanislav
Müller – Realita. Celoměstskou doprovodnou akcí je pamětní list, který obdrží ti návštěvníci, kteří obejdou všechny zpřístupněné památky. List se vydává ve věži farního
kostela sv. Bartoloměje po předložení otisků razítek z navštívených památek. V Nemili
bude zpřístupněna tvrz, u kulturního domu proběhne při příležitosti 100 let působení
SDH Nemile prezentace hasičské a výstava s dobovými fotograﬁemi.
Dny evropského dědictví probíhají díky ochotě majitelů a správců památkových objektů, mezi které patří veřejnoprávní instituce, církve, neziskové organizace, soukromé právnické a fyzické osoby. Lokálním garantem je Farní muzeum Zábřeh.
RNDr. František John, Ph.D.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 29. SRPNA: Zábřeh 29.730 (na kostel sv. Barbory); Jedlí 1.500; Svébohov 1.600; Klášterec 1.150; Zvole 3.180 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 500 (růžencové
společenství); na povodně 1.500; na TV NOE 1.000; na kostel sv. Barbory 1.000; na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci srpnu do kasičky v kostele sv. Bartoloměje darovali 9.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO (ZŠ B. Němcové)
Hnízdo Mateřské a rodinné centrum zve všechny příznivce na pravidelné aktivity.
Pondělí 6. září 9 až 11 hod.
Volná herna – aktivita pro rodiče s dětmi
Úterý 7. září
9 až 11 hod.
Maminec – poprázdninové setkání
Středa 8. září
9 až 11 hod.
Tvořivá dílna pro maminky a jejich děti
Čtvrtek 9. září 9 až 11 hod.
Barvínek – cvičení pro nejmenší v tělocvičně,
říkadla písničky, pohádka
Pátek 10. září 9 až 11 hod.
Modlitby maminek s dětmi
NA START! Ve středu 8. září od 16 hodin tradiční závody odrážedel a koloběžek. Startujeme
v horním parku od kostela sv. Barbory. Na každého čeká sladká odměna a letos navíc překvapení. Nezapomeňte doma vlastní dopravní prostředek, chuť si zasoutěžit a vyhrát, ale hlavně
dobrou náladu. Podrobnější informace najdete
na www.hnizdozabreh.cz.
Za Hnízdo se na vás těší Irena Švédová.

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce
sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na XI.
ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 12. září 2009 od
14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“ (pole u silnice ve směru na
Rovensko). Soutěží se v kvalitě zpracování „domácích“ draků a v létání. Letová soutěž je otevřená i pro „kupované“ draky. Kromě hlavní „dračí“ soutěže budou odpoledne probíhat klání v doprovodných
disciplínách (hod polenem, hod válečkem), kanadský dřevorubecký závod! Občerstvení
(včetně tradičních bramboráků) je zajištěno.
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
OREL svolává všecky šikulky – dámy, i ty co ještě necvičily a chtěly
by to zkusit s námi. Začínáme cvičení – konec lenošení – v pondělí 6. září, s úsměvem v tváři. V Katolickém domě se sejdeme – v 17 hod., tělíčko, ducha,
silou vůle posilovat budeme.
Na všecky se móóóc těší Laďka Rýznarová
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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