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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

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí;
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodin je milosrdný a milostivý.

ŽALM 103
1: Ex 3,1-8a.13-15
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1Kor 10,1-6.10-12
příště Ebenovo č. 504

PODÍVEJTE SE NA FÍKOVNÍK.
PÁN JE TRPĚLIVÝ.
Ježíšova péče, které se nám dostává
v jeho slově, ve svátostech
i v projevech Boží prozřetelnosti,
nás chce přivést k obrácení.
Nechejme se obdělávat.
Boží slovo je pluhem, který kypří půdu
našeho srdce, a je zároveň setbou,
která v nás chce přinést hojný užitek.
z Lectio divina
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Ev. Lk 13,1-9

POUŤ DO MALETÍNA. Tuto neděli 7. března ve 14.30 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
BIŘMOVANCI. Ti, kdo přijali svátost biřmování vloni
v květnu, se sejdou v pátek 12. března 2010 na faře v Zábřeze. Začínáme po adoraci, přibližně tedy v 19 hod.
Společně s P. Františkem Eliášem chceme toto postní
setkání symbolicky prožít „Na cestě z Jericha do Jeruzaléma“. Rádi mezi sebou uvítáme zájemce o téma z řad těch, kteří se na
přijetí svátosti biřmování teprve připravují.
Marie Badalová, Vlastimil Dvořák
KATECHETI se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 11. března v 19 hod. P. Radek Maláč
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. CHARITA ZÁBŘEH pořádá v Zábřeze a v Mohelnici od
středy 17. března do soboty 20. března sbírku šatstva, látek, lůžkovin, obuvi a drobných
domácích potřeb. Sběrná místa budou otevřena ve středu až pátek od 9 - 17 hod., v sobotu od 9 - 12 hod.
Sběrným místem v Zábřeze je objekt bývalého skladu Českých drah – Olomoucká ulice (u nádraží – po odbočce u firmy Hevos, budova proti čerpací stanici Slovnaft.
Sběrné místo v Mohelnici je přízemí Městského kulturního střediska – Lazebnická 2
(při východu z Náměstí Svobody).
Přijímáme pouze věci, které budou zabaleny do igelitových pytlů nebo kartonových
krabic. Nepřijímáme věci, které se mohou transportem zničit (nábytek, elektrospotřebiče,
ledničky, televize, počítače).
L. Macáková, 736 529 295
Maminec
úterý 9. března

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO

9 až 11hod.: Bylinky v kuchyni přijďte se inspirovat, nebo inspirujte druhé...
úterý 16. března 9 až 11hod.: Dokázali byste poskytnout první pomoc? Zdeňka Obšilová (sestra záchranné služby) nám
osvěží zásady poskytnutí první pomoci, chybět nebude ani Andula (figurína)
úterý 23. března 9 až 11 hod.: Přijďte si vyrobit dekorativní velikonoční věnec z netradičního materiálu (papírové ruličky, výrobu zvládne každý)
Volná herna, která je spojena s kreativním
tvořením maminek je otevřena vždy v pondělí a ve středu. Ve dnech 3. až 10. března tvoříme jarní výzdobu oken barvičkami na sklo
(window color).
Barvínek - cvičení, zpívání a hry pro nejmenší- vždy ve čtvrtek.
Podrobnější informace na www.hnizdozabreh.cz
Hurá za námi!!! Těšíme se na Vás.
Monika, Eva a Irena
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KATOLICKÝ DŮM
Po velice příznivých ohlasech na předchozí přednášky s promítáním diapozitivů s názvem Toulky přírodou Zábřežska a Šumperska si Vás dovolujeme opět pozvat na setkání s Ing. Vladimírem
Hajtmarem, který nám přiblíží další zajímavosti a přírodní krásy
našeho blízkého okolí. Začátek přednášky ve středu 17. března
v 17 hodin v Katolickém domě.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, vás zve
na přednášku prof. Františka Kunetky, Th.D., vedoucího Katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty
UP v Olomouci, který dříve působil jako kaplan i v Zábřeze,
na téma KŘESŤANSKÁ INICIACE, PODNĚTY A PERSPEKTIVY. Přednáška se uskuteční v pondělí 15. března
v 18.00 v Katolickém domě, Sušilova 38, v Zábřeze.
Jana Nováková
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, ve spolupráci s Občanským sdružením Sv. Barbora vás zve na JARNÍ KONCERT ČKA, na
kterém vystoupí Christof Schuppler, baryton, doprovázený Martinem Hrochem. Přijďte se zaposlouchat nejen do Biblických písní A. Dvořáka v sobotu 20. března v 16 hodin do kostela svaté Barbory v Zábřeze.
Jana Nováková
RODÁK Z OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE BUDE BRZY BLAHOŘEČEN. Ještě v minulém roce papež Benedikt XVI. nechal zveřejnit dekret, ve kterém shledává hrdinný stupeň ctností božských
– víry, naděje a lásky a také základních ctností opatrnosti, spravedlnosti, mírnosti a statečnosti, jako i těch, které jsou s nimi spojeny, v životě řeholního kněze Kongregace Misionářů Mariannhill,
služebníka Božího Engelmara Huberta Unzeitiga, který ve svém
krátkém životě podal největší svědectví o následování Pána Ježíše
a službě bratřím.
Hubert Unzeitig se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou. Studoval na gymnáziu kongregace marianhillských misionářů
v Reimlingenu a posléze na univerzitě ve Würzburgu. Po vstupu do řádu přijal jméno Engelmar. Kněžské svěcení obdržel 6. srpna 1939. Jako první místo v pastoraci mu byla přidělena farnost Glöckelberg (Zvonková) v Čechách, kde žili sudetští Němci.
Unzeitig ve svých kázáních opakovaně napadal nacismus a jeho pronásledování Židů
a katolické církve. V dubnu 1941 byl zatčen gestapem a po krátkém věznění v Linci poslán do koncentračního tábora v Dachau. Koncem roku 1944, v táboře vypukla epidemie
skvrnitého tyfu, a páter Unezeitig se podílel na ošetřování nakažených, kterým též uděloval pomazání nemocných. Sám se nakazil a 2. března 1945 zemřel. V letech 1991 až 1997
proběhla diecézní část procesu jeho blahořečení ve Würzburgu.
Josef Pala Oldin 3/2010 (převzato a redakčně zkráceno)
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Učící se církev – ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
Na cestě k odpuštění našich hříchů je třeba vykonat pět úkonů. Jako první je zpytování svědomí. Svědomí je soud praktického rozumu, který nám ukazuje, co v tomto jednotlivém případě
máme konat jako dobro nebo čeho se vystříhat jako mravního
zla. To ovšem samozřejmě platí i v případě minulých činů, slov
a myšlenek. Je třeba zkoumat, zda byly dobré nebo zlé.
Zpytovat svědomí znamená vážně přemýšlet, kterých hříchů se kajícník od určité
doby dopustil. Před první zpovědí – ať dítě nebo dospělý – má kajícník zpytovat svědomí
za dobu uplynulou od času, kdy počal rozeznávat dobro a zlo. Před dalšími zpověďmi pak
za čas, který uplynul od poslední platné svaté zpovědi.
V přípravě na svátost smíření máme vzpomínat, zdali jsme byli tak nešťastni, že jsme
se dopustili hříchu, zvlášť, zda jsme se dopustili těžkého hříchu a to s ohledem na jeho početnost. Na počet hříchů častějších se můžeme upamatovat, když se rozpomínáme, stal-li
se tento hřích každý den, každý týden nebo měsíc, případně kolikrát za den, týden, měsíc.
V případě těžkého hříchu je třeba říci také okolnosti, které mohou měnit hřích jinak všední v těžký. Je například rozdíl ukrást sto korun chudákovi nebo boháči, nadávat spolužákovi, nebo na ulici babičce.
Normou, podle které máme zpytovat své svědomí, není náš vlastní názor, postoj
k tomu či onomu, ale Desatero Božích přikázání, Kristovo evangelium. Při zpytování svědomí nestojí před námi nějaký lidský zákoník, jak o to usiluje dnešní Evropská unie dávající tzv. lidská práva jako normu života (třebas právo na homosexualitu, registrované manželství, potraty, euthanasii), ale živý Bůh. Stavíme se před Boha a tážeme se, co náš vztah
k němu zatěžuje, ohrožuje a dokonce přerušuje a kde je třeba učinit nápravu.
Soud, který rozum pronáší v jednotlivých případech, má být pravdivý, nikoliv bludný.
Takové svědomí zaměňuje nepravdu za pravdu. Činí tak buď nevědomky a pak mluvíme
o svědomí nepřekonatelně bludném, kdy člověku ani nenapadne, že by se mohlo jednat
o nějaký omyl, nebo vědomě, překonatelně bludné svědomí, kdy si je člověk vědom omylu, ale nesnaží se ho odstranit.
K bludnému svědomí lze přiřadit také svědomí zmatené, které vidí hřích jen ve vykonaném skutku, ale ne v opomenutém skutku dobrém.
Zpytování svědomí se má konat vážně a opravdově. Je však třeba se při tom vyvarovat
dvou krajností. Předně laxnosti, ledabylosti na straně jedné, kdy za hřích nepovažuji nic a na
straně druhé úzkostlivosti, kdy za hřích považuji každou maličkost. V tomto druhém případě, je třeba naprosté poslušnosti zpovědníka, jinak se svátost smíření stane utrpením.
Pro snadnější a úplnější poznání hříchů při zpytování svědomí – lehkých i těžkých –
existují tak zvaná zpovědní zrcadla. Ta jsou napsána pro děti, mládež, manžele, ano i pro
kněze....
Jak je třeba zpytovat svědomí? Odejít na místo, kde nás nikdo nevyrušuje.
Při vlastní zpovědi je nutné zeptat se kněze vždy, když něčemu dobře nerozumím.
Čím déle kdo nebyl u svátosti smíření, tím pečlivěji musí zpytovat svědomí. Kdyby
někdo zpytoval svědomí tak povrchně, že by z velké nedbalosti neřekl ve zpovědi některé
těžké hříchy, zpovídal by se neplatně a dopustil by se nového těžkého hříchu – hříchu svatokrádeže.
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Před zpytováním svědomí se pomodlíme k Duchu svatému o světlo správného poznání stavu své duše.
Po zpytování svědomí se znovu modlíme k Duchu svatému: „Děkuji ti, Duchu svatý, že jsi mne osvítil a posilnil, abych své hříchy náležitě poznal, upřímně litovat. Chci se
z nich vyznat a opravdu se polepšit.“
Zvykněme si krátce zpytovat svědomí každý den při večerní modlitbě. Zpytování svědomí spojené s dokonalou lítostí je nejdůležitější část večerní modlitby, neboť očišťuje
duši od hříchu. I kdyby někdo v noci zemřel náhle, bude na soud Boží připraven.
P. Antonín Pospíšil

Z webových stránek Provincie bratří františkánů
Modlitba před zpytováním svědomí. Děkujeme tobě, všemohoucí Bože,
za všechna tvá dobrodiní, neboť ty žiješ a kraluješ na věky. Amen. Přijď,
Duchu svatý, naplň srdce svých věrných, aby poznala svá provinění a zapal
v nich oheň své lásky.
Zvláštní zpytování svědomí. V mnoha oblastech zápasíme a dopouštíme se chyb, ale nejsme schopni změnit vše najednou. Proto se doporučuje zvolit si jednu oblast nebo konkrétní chybu, nedostatek, který chceme zvláště sledovat i v průběhu dne, především v některých jeho významných okamžicích. Pán nežádá, abychom si na základě svého úsudku a
vize plánovali, jak na sobě zapracujeme. Obvykle však máme ve svém srdci nějaký koutek,
v němž je třeba začít celý proces obrácení k novému životu (a kterému se o to více snažíme
vyhnout), a právě tuto věc je třeba si zvolit ke svému zvláštnímu zpytování svědomí. Právě
zde nám Bůh nabízí mimořádnou příležitost k setkání se s Ním i se sebou samými.
http://www.ofm.cz/

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – Sv. Klement Maria Hofbauer,
1. část
Narodil se o Vánocích v roce 1751 v malé vesničce Tasovice. Při křtu
dostal jméno Jan. Ještě když byl Jeník malý, umřel mu tatínek a maminka se musela starat o celou rodinu.
Starší bratři postupně odcházeli z domu do světa, a Jeník se sestřičkou
mamince pomáhali doma. Baruška pomáhala na poli a na vinici a Jeník pásl dobytek. I když tehdy ještě školní docházka nebyla povinná,
Jeník do školy poctivě chodil. Vždycky se těšil na hodinu náboženství
s panem farářem, který uměl krásně vyprávět zajímavé příběhy.
Velmi rád chodil do kostela a sloužil Pánu Bohu jako ministrant. Rád
se modlil a jednou jej napadlo, že by se chtěl stát knězem. Kdo se chtěl
stát knězem, musel umět dobře latinsky, protože ve vyšších školách se
učilo právě tímto jazykem. Proto poprosil pana faráře, aby ho latinsky naučil. Pan farář viděl, že je Jeník dobrý chlapec a své rozhodnutí myslí vážně. A začal jej učit.
Jeník měl rád Pána Ježíše a přemýšlel o tom, jakou cestu má pro něj připravenou. Navštěvoval svého pana faráře a povídali si o tom. Každý malý křesťan by se mohl zamyslet nad tím,
čím chce být, a poradit se o tom s někým moudřejším, třeba s rodiči, paní katechetkou a panem farářem. Někdy je velmi zajímavé zeptat se těch starších na to, jak oni prožívali svoji
víru, když byli malí, a pana faráře na to, proč se stal knězem.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. února: Červená Voda 1.467; domov důchodců sv. Zdislavy 235; Mlýnický Dvůr 150; Jakubovice 280; Písařov 653 Kč.
Sbírka z pokladničky na opravu oltáře za únor: Písařov 260 Kč.
Sbírky z pokladniček na Haiti za únor: Červená Voda 978; Mlýnický Dvůr 96; Jakubovice 450; Písařov 320 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
ZMĚNA MŠE SVATÉ. V pondělí 8. března nebude mše sv. v Písařově, bude jen křížová
cesta v 16 hodin.
VELIKONOČNÍ POHLEDNICE si můžete objednat do týdne podle vzorkovníku, který
je vzadu v kostelích.
P. Pavel Vágner

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

„TAM U NEBESKÝCH BRAN..“
Pouhých 48 let bylo Pánem času a věčnosti dáno do vínku dodnes nepřekonanému zpěváku Michalu Tučnému, legendě české
country music. Narodil se 11. ledna 1947 v Praze. Hudební základy získal na hodinách klavíru, hry na kytaru a ve sboru Lidové školy umění. Na scéně country music poprvé zazářil v roce
1967 na 1. ročníku Porty, kde vystoupil jako host Rangers. Zlomovým bodem bylo Michalovo setkání s Janem Vyčítalem, který ho v Greenhorns nastartoval ke zpívání českých písní. Ve spolupráci s Fešáky a později se svou vlastní skupinou Tučňáci, vznikaly hity jako: „Báječná ženská“, „Modrá z džín“,
„Koukám jak celá země vstává“, „Všichni jsou už v Mexiku“... Za úspěchem byla kromě
Michalovy interpretace také úspěšná spolupráce s textařem Zdeňkem Rytířem.
Kvůli zdravotním problémům koncem 80. let rozpustil Tučňáky. Jeho životní úspěchy
i krize s ním prožívala jeho manželka Marta. Plánoval návrat s novou kapelou „Prezident“.
K avizovanému koncertu v pražské Lucerně již nedošlo. Zemřel 10. března 1995.
Síla jeho interpretace byla v hlasových kvalitách a také v tom, že zpíval lidem s radostí
a srdcem. Michal již odpočívá a čeká na vzkříšení jako ostatní, již zemřelí. Jeho hrob je na
skromném hřbitově v Hošticích u Volyně. Lidé se tady rádi zastavují. Děkují, vzpomínají,
modlí se.
Přijměte skromné pozvání do Loštic ve středu 10. března. V 17. hodin bude v chrámu sv. Prokopa sloužena mše svatá za + Michala. Právě 10. března uplyne 15 let od
úmrtí zpěváka, kterého písně jsou s námi. Jeho poslední album „Šťastné staré slunce“
je taky Michalovým poděkováním za znovuobjevení skutečných hodnot života, které
ho, jak věříme, dovedly ke Světlu věčnému.
Z MISIJNÍ KUCHYNĚ... Stalo se pěknou tradicí, že rok po ukončení lidových misií se na
pozvání místního duchovního otce koná "Obnova misií". Je to retrospektivní pohled na
uplynulý rok, zhodnocení toho, co se podařilo a co se nestihlo. Misionáři ve dnech 12. 14. března moderují v rámci postní doby takovéto setkání ve farnosti Troubky . Vyprošujme jim hodně Boží pomoci. P. Pavel Kavec CM
(www.farnostlostice.cz)
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 28. února: Mohelnice 4.971; Úsov 695; Studená Loučka 290 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POCHOD PRO ŽIVOT V SOBOTU 20.3. V PRAZE. Začátek je
v kostele sv. Jiljí ve 13.00 mší svatou, potom pochod k soše sv. Václava. Odjíždíme vlakem z Postřelmova v 9.03 hodin (ze Zábřeha v 9.34
hodin). Pojďme také tímto způsobem pomoci nenarozeným dětem,
pojďme veřejně vyznat, že potraty jsou hříchem, rouháním proti
Bohu - Stvořiteli a berou národu Boží požehnání.
BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 10. března od 19.00 hodin na
faře v Postřelmově. Všichni jsou zváni.
Při sbírce „Haléř sv. Petra“ se vybralo: Postřelmov 7220 Kč, Chromeč 2850 Kč, Sudkov 1690 Kč, Lesnice 2468 Kč, Dlouhomilov 924 Kč.
V neděli 14.3. bude v Lesnici mimořádná sbírka na odvod pro arcibiskupství.
Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 28. února: Lubník 630; Tatenice 650; Hoštejn 1.900; Kosov 610 Kč.
Pán Bůh zaplať
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNA MŠE SVATÉ. Ve čtvrtek 18. března nebude mše svatá v Hoštejně.
VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ. Od 12.3.2010 do 14.3.2010
zveme mládež od 13-ti let na duchovní obnovu konanou v Tatenici. Začínáme v pátek společnou večeří, ukončena bude nedělním obědem (kolem 14-15hod.). S sebou spacák, teplé
oblečení, Bibli, potřeby na psaní. Přihlásit se můžete do 10.3.2010 na tel 775 339 868, nebo
na mail jitka.meda@seznam.cz.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. února: Štíty 2.060; Cotkytle 960 ; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVÉ CESTY
V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech v neděli 7. března
ve 14.30 povede pobožnost mládež farnosti a v neděli 14. března ve
14.30- manželé.
V Horních Studénkách v kostele sv. Linharta bude křížová cesta
v neděli 7. března po mši svaté, vede ji společenství živého růžence
a v neděli 14. března - mládež.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 28. února: Zábřeh 10.660; Jedlí 2.100; Svébohov 1.500; Klášterec
2.570; Zvole 3.890 Kč. Dary: Zábřeh – Haiti 700 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci únoru věnovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje
4.440 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská.
NOVÉ STOJANY NA TISKOVINY. Během měsíce ledna
byly nainstalovány do kostela sv. Bartoloměje dva stojany
na tiskoviny a propagační materiály. Jeden stojan je umístěn
u mříží v kostele sv. Bartoloměje a druhý stojan je umístěn ve
věži farního muzea. Materiály umístěné na stojanech budou
sloužit k informování farníků, poutníků a ostatním návštěvníkům chrámu sv. Bartoloměje. Tiskoviny a další materiály,
které jsou umístěny na stojanu u mříží, jsou zdarma.
Děkujeme otci Františkovi Eliášovi za podporu a finanční pomoc a panu Jiřímu Válkovi z Postřelmova, jehož firma
stojany vyrobila.
Petr Bartoš
Zástupci Katolíckých novín v Bratislavě prověřují zájem z řad jednotlivců i společenství
věřících o zasílání „Katolíckých novín“. Pokud máte zájem, můžete se s udáním kontaktní adresy, tel. čísla, příp. e-mailové adresy přihlásit v Karmelitánském nakladatelství s.r.o.,
Jan Fatka, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nebo na e-mail: praha@kna.cz. Podrobnosti dodávání KN doladí přímo s vámi.
Od 21. do 28. března 2010 připravila ČBK TÝDEN MODLITEB
PRO MLÁDEŽ a obrací se na nás s prosbou, abychom společně v české a moravské církevní provincii věnovali týden od 21. do 28. března
modlitbám pro mládež. Brožuru „Týden modliteb pro mládež“ si můžete vyzvednout v kanceláři na faře v Zábřeze, případně je také možné
ji získat na www.cirkev.cz, na www.signaly.cz, nebo na jednotlivých
diecézních centrech mládeže.
NOC KOSTELŮ. Po dobrých zkušenostech s Nocí kostelů v r.
2009 se letos z rozhodnutí a pod záštitou arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera připojuje k Noci kostelů 2010 i olomoucká arcidiecéze. Smyslem akce je otevřít v pátek 28. 5. 2010 kostel po dobu
jednoho večera pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by jinak do
kostela nepřišli.
Muzeum ve věži a zvoníci v Zábřeze se již k této akci přihlásili a chystají program. Pokud se chcete poradit nebo inspirovat, můžete se obrátit na Petra Krňávka tel. 731 044 840.
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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