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2. neděle postní
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 k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro,
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
ŽALM 33 Ať spočine
1: Gn 12,1-4a
Ordinárium: latinské č. 509

na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2: 2 Tim 1,8b-10
příště Olejníkovo

Ev. Mt 4,1-11

Jeho tvář zazářila
jako slunce
a jeho oděv
zbělel jako
světlo.

Mt 4,1

V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE. ve 14.30 hod.
křížová
1 cesta

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek
25. března SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme 25. březen jako „Den modliteb za úctu
k počatému životu a za nenarozené děti“. (V sobotu 26. 3. se v Praze uskuteční „pochod
pro život“, kterého se zúčastní i farníci z Postřelmovska – viz. str. 6).

PŘEDNÁŠKA BYZANTSKÁ MISE SV. CYRILA A METODA

O historických souvislostech cyrilometodějské mise na Velké Moravě
bude přednášet historik Ing. František Valdštýn na faře v Zábřeze ve
středu 23. března v 18 hod. Jste zváni všichni, kdo máte o toto téma
zájem.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ KURZU SYMPTOTERMÁLNÍ METODY bude v Dubicku u Kolčavů (Cihelna 290) 1. dubna 2011, začátek v 19.00 hod. Ke kurzu je ještě možné se připojit.
		
Bližší informace L+M Kolčavovi tel. 583 449 284

ADORAČNÍ DEN V KLÁŠTERCI. Tuto duchovní událost prožijeme v pátek dne 25. března. Pamatujme, že tento den je dnem velikých milostí a obdarování i příležitostí k duchovnímu růstu a načerpání pokoje. Výstav Nejsvětější svátosti a tichá adorace proběhne
v době 12.00 - 17.00 hod. V 17.00 hod. - zakončení adoračního dne
mší svatou.
Tomáš Martinák
PŘIJĎTE MEZI NÁS. Cítíte se sami, potřebujete společnost? Hledáte smysluplné využití času, chybí Vám sdílení s vrstevníky? Chcete
aktivně udržovat svoji psychickou a fyzickou kondici? Jsme tu pro Vás! Denní stacionář
Domovinka Vám seniorům a lidem se zdravotním postižením nabízí své služby v PO PÁ v čase 7.30 – 16.00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi zodpovíme veškeré dotazy.
Bc. Jaroslav Člupný - vedoucí, tel. 736 509 438
ZMĚNA ČASU. V neděli 27. března začíná letní čas. Změny začátku mší
svatých: Zábřeh v pátek v 18 hod. Rovensko v sobotu (s nedělní liturgií)
v 17.30 hod.; Svébohov ve středu v 18.00, Jedlí ve čtvrtek v 17.00 hod.		
P. František Eliáš

PŘÍRODNÍ KATASTROFA V JAPONSKU.

Čeští a moravští biskupové vyzvali v neděli 13.3.2011 věřící k solidaritě a k modlitbě za
oběti katastrofy v Japonsku. „Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi pátečního
zemětřesení a tsunami projevit kromě finanční pomoci také modlitbou,“ řekl předseda
České biskupské konference, pražský arcibiskup Dominik Duka OP.
Jak přispět: Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita ČR sbírkové konto, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol:
135. Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo
87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 27 Kč).
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RODINA V AKCI

Děkanátní centrum Zábřeh, www.rodinazabreh.webnode.cz
rodinazabreh@gmail.com, tel. 737 517 102

MANŽELSTVÍ – DOBRO-DRUŽNÁ CESTA K BOHU

Promluvy vede P. Lev Eliáš OFMCap.,
Srdečně zveme manželské páry k účasti na cyklu pěti večerů zaměřených na prohlubování (nejen) duchovní roviny manželství. večery jsou
vždy v pondělí od 19.30 do 21.15 hod. (Témata večerů: 28. 3.- Bůh, který snoubence povolal, i v manželství pokračuje, 11.4.-Nejvnitřnější společenství celého života manželů, 2. 5.-Úplná manželská věrnost a nerozlučná jednota,16. 5.-Vrchol a koruna vzájemné lásky, 30. 5.-Láska a oddanost, která
prýští z pramene)
HANA CLUB - Odpolední klub pro ženy v obtížných situacích.
Pravidelná setkání v kuchyňce Oázy na charitě Zábřeh. Každou první
a třetí středu v měsíci od 17.00 do 18.30 hod. při kávě, čaji a drobném
tvoření. 6.dubna- velikonoční dekorace.

„EXPEDICE ANNABERG II“- 20. - 22. května 2011

Dobrodružný víkend pro táty s dětmi 5 - 10 let. Hry, cesta za pokladem, táborák a mnohé další v krásném prostředí Anenské hory v Jeseníkách.
Na setkání s vámi se těší manželé Sikorovi

FOTOSOUTĚŽ

RODINA NA JAŘE

Příjem fotek do 24.dubna na ahoj@hnizdozabreh.cz

Vyhodnocení proběhne veřejně ve STANU HNÍZDO v pátek 6.5.2011 mezi 14.00 a
17.00 v Zábřehu. Každý účastník soutěže dostane kávu nebo čaj zdarma. Hlavní cena je

čokoládový dort!!!

POŠLI FOTKU !
Hnízdo vás rádo přivítá v naší klubovně v ZŠ Boženy Němcové od pondělí do
pátku při pravidelných týdenních aktivitách.
Podrobné informace a aktualizace naleznete na internetových stránkách www.hnízdozabreh.cz Za
Hnízdo se na Vás těší Irena Švédová, svedova.irena@seznam.cz, 603 891 571
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - ZASLÍBENÍ V PÍSMU SVATÉM
S odkazem l.čt. Gn 12,1-4:

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého
rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno.
Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi
země.“
A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.
Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když
odešel z Cháranu.
Boží plán s člověkem při jeho stvoření byl velkorysý.
Přátelství s Bohem vytvářelo u prvních lidí stav svatosti, tělesné nesmrtelnosti a rajské blaženosti a po ukončení života bezbolestné přejití do stavu nebe. Hřích našich prarodičů
Adama a Evy vše zhatil a nebe se zavřelo.
Bůh v lásce k člověku však vytvořil náhradní plán. „Přijde na svět žena, která bude mít
dítě a toto dítě vykoupí lidstvo.“ Ale k naplnění této radostné zprávy došlo až za velmi dlouhou dobu, snad za tisíce roků. Než se to stalo, pohlédl Bůh na rodinu Tareovu, žijící na území řek Eufratu a Tygridu, v blízkosti Perského zálivu, v dnešním Iráku, která si uchovala víru
v jednoho Boha. To nové a vzrušující je jednak mohutná iniciativa ze strany Boží a jednak
odpověď víry a poslušnosti ze strany osloveného - syna Tareova, ABRAHÁMA.
Bůh vyvolil Abrama z Uru chaldejského a povolal ho z jeho země, z jeho příbuzenstva
a z domu jeho otce (Srov Gn 12,1), aby z něho udělal Abraháma, to znamená „otce mnohých
národů“ (Gn 17,5). „Skrze něho pak dojdou požehnání všechny národy země“(Gn 12,3).
Abrahám toto oslovení Boží přijal a vydal se na cestu. Vzal s sebou svou ženu Sáru a synovce Lota a přes Cháran se ubíral do země kanaánské, kterou Hospodin přislíbil Abrahámovi a jeho potomkům za dědičný majetek do věcného vlastnictví. Zde Abrahám z vděčnosti
vystavěl oltář a přinesl Hospodinu oběť. Touto Bohem přislíbenou zemí je dnešní Izrael (Srov.
Gn 12,1-9). Ale víra Abrahámova byla vystavena bouři nástrah a zkoušek. Jak dlouho musel
čekat, než se konečně splní třikrát opětované přislíbení Boží, že bude mít vlastního syna, jehož potomků bude jako hvězd na nebi! (Gn 15,4) Přesto, že Abrahám je už stoletý a Sára devadesátiletá, Boží příslib se naplní a mají syna Izáka, dědice Božích přislíbení.
Avšak v přímém rozporu s Božím příslibem, že se Izák stane otcem hojného potomstva,
má Abrahám syna obětovat. Právě teď od něho Bůh čeká, jak se v těžké zkoušce zachová. Jeho
otcovské srdce se chvěje a krvácí. Tento nepochopitelný požadavek Boží ho přivádí na pokraj
důvěry v Boha, ale současně i k jejímu nejvyššímu vrcholu, vždyť v nesmírném vzepětí víry
říká Izákovi: „Bůh si opatří zvíře pro zápalnou oběť, synu můj.“(Gn 22,8; Žid 11,17-19),
„Kdo by neviděl, koho je v tu chvíli Abrahámův jedináček předobrazem, když si sám nese
dřevo k oběti, jejímž předmětem se měl sám stát.“ (sv. Augustin). „Izák se nepodřizuje vůli
Boží trpně, nýbrž s osobní odhodlaností víry a tím se stává předobrazem Mesiáše a jeho poslušnosti nebeského Otce“ (Fil 2,8) „obětoval se, protože sám chtěl a neotevřel úst svých; jako
ovce na porážku vedená.“ (Iz 53,7). „Kristus, náš velikonoční beránek je obětován“ (1 Kor
5,7). A jeho oběť je, dle jeho vlastního příkazu, mezi námi lidmi stále přítomná a účinná pod
způsobami chleba a vína. Předobrazem Ježíše Krista je velekněz a král šalemský Melchisedech, předně pro své jméno: „Král spravedlnosti – pokoje“, pro své postavení v národě - král
a kněz zároveň a pro svůj původ.
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Písmo svaté Starého zákona se nezmiňuje o jeho rodokmenu, což je předobrazem budoucího Vykupitele, který jako člověk nemá otce a jako Bůh nemá matku ani předky a jeho dny
nemají počátek, jeho život je bez konce. A konečně je Melchisedech předobrazem Krista pro
svou vznešenost, kterou vyniká nad Abrahama, neboť ten mu přinesl obětní dar.
A Boží příslib Abrahámovi - darování „země Kanaan“? Židovští učitelé později rozšířili
zaslíbenou zemi na říši Mesiášovu, která obsáhne celý svět. Ale chápali ji v hmotném smyslu jako pozemské království, v němž Židé budou mít první místo (Srov. Mt 20,21-23). Proto píše svatý Pavel, že se Abrahám ve svém potomstvu stane „dědicem světa“ (Řím 4,13-25).
Židé i pohané, uvěří-li v Krista jako Mesiáše světa, jsou duchovními dětmi Abrahámovými,
podobnými svému věřícímu otci.
Následovat by měl aspoň krátký pohled na dějiny vyvoleného národa a na dějiny a na
osudy zaslíbené země - Izraele. Tento malý národ rozsetý po celém světě si za dobu 4.000 let
uchoval na tomto kousku celkem kamenité, písčité zemi vědomí jediného Boha, vědomí svého národa, svého jazyka i stalou touhu žít ve své zaslíbené vlasti. Není pro to jiné vysvětlení
než, že Bůh skutečně existuje a řídí svět i tento národ a že Ježíš Kristus je skutečně Boží Syn,
Bůh v lidském těle, proroky slíbený Mesiáš.
P. Antonín Pospíšil
29. ZMĚNA ZPŮSOBU ŽIVOTA, SPOLEČENSTVÍ KOLEM
SV. AUGUSTINA
Když Augustin přijal křest, věděl, že musí začít žít podle
evangelia. Věděl, že by nedokázal žít poustevnickým životem. Potřeboval kolem sebe přátele, zároveň věděl, že nechce žít sám pro sebe. Kolem Augustina se shromáždilo
několik přátel, kteří prožili něco podobného jako on. I oni
přijali křest a chtěli změnit život. Vzniklo společenství, které žilo v Augustinově rodné v severoafrické Thagaste (dnešní Alžír). Každý se věnoval tomu, co považoval za přínosné
pro toto společenství. Všichni, kteří sem dobrovolně přišli,
žili podle příkladu prvotní církve, jak to popisují Skutky
apoštolů. Dům byl otevřený všem. Lidé sem rádi zašli pro
radu nebo se jen přišli svěřit se svými starostmi a problémy.
Mnohdy přicházeli z velké dálky. Společenství se začínalo
podobat společenství mnišskému, klášternímu. Augustin
chtěl, aby každý pracoval podle svých darů a nadání, podle svého vzdělání, které v životě získal. Někteří psali knihy,
jiní vyučovali, jiní se zase starali o chod domácnosti celého společenství, starali se o jídlo, apod. Augustin se již nebránil myšlence založit klášter. Napsal pravidla řehole, která
později převzala jeho jméno: Řád sv. Augustina (bratří augustiniánů).
I naše společenství (doma nebo ve farnosti) by mělo vypadat podle vzoru prvotní církve. Není
nutné, abychom žili jako v klášteře. Každý z nás dostal nějaké dary: zpěv, nebo psaní pohádek
nebo malování... Někdo je zručný opravář, jiný zahradník nebo pekař. Všichni jsme jedna Boží
rodina, která má společný cíl, společný důvod, proč to či ono děláme: z lásky k Pánu Ježíši a pro
druhé. A protože pracujeme společně, musíme se umět podřídit, to znamená dělat i to, co se nám
právě nelíbí. V augustiniánských klášterech žili výborní lékaři, vědci, skladatelé a sbormistři, kteří
svou prací a dílem vykonali z lásky k Pánu Ježíši mnoho dobrého.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. března: Červená Voda 2.232; Domov důchodců sv. Zdislavy 110; Mlýnický Dvůr 240; Písařov 621; Jakubovice 441;. Dary: Červená Voda: 1.000; Písařov na opravu oltáře 2000. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Senioři Červená Voda vás srdečně zvou na pouť ke sv. Antoníčku do Blatnice a na Velehrad v úterý 5. 4. 2011. Cena 250 Kč, duchovní doprovod P. Radek Maláč. Objednávky na čísle
465 626 049 (po 19.00 hod.), mobil. 737 869 214 – paní Kubitová.

lošticko

lošticko

lošticko

Na konec zimy do Švédska...

U našich severních bratrů si letos věřící připomenou velké výročí své
patronky, sv. Kateřiny Švédské (*1331 + 24.3.1381) 680 let od narození, 630
let od úmrtí ochránkyně Švédska. Byla jednou z osmi dětí sv. Brigity a otce
Ulfa Gudmarsona. Jak bylo tehdy tradicí, rodiče ji provdali ve 14 letech za
šlechtice Eggarta z Kyrenu. Když v roce 1349 provázela svou matku na cestě do Říma, dozvěděla se, tehdy dvacetiletá Kateřina, o smrti svého manžela. Jistý čas se v Římě obě ženy věnovaly skutkům milosrdenství. V letech
1372/ 73 podnikly Kateřina a Brigita pouť do Svaté země. Po návratu sv.
Brigita v Římě umírá. Kateřina mrtvé tělo matky dala převézt do Vadstény
ve Švédsku, kde dala Brigita před 20 lety postavit první klášter řádu brigitek. Sv. Kateřina zemřela 24.3.1381 a je pohřbena vedle své matky...
K zamyšlení: Ve svém postavení měla úžasné možnosti dovolit si luxus. Podle příkladu
své matky volí „strmou cestu a úzkou bránu“ do nebeského království. Svatá matka – svatá
dcera. Zde platí rčení: „Jaká matka taká Katka“... Jakou cestu si volím já? Jsem dobrým příkladem pro své bližní?
v Misijní tým moderuje od 24. – 27. 3. ve farnosti Kyjov duchovní obnovu. Děkujeme za
modlitby.
S přáním pokoje a dobra P. Pavel a spolubratři

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 13. března: Mohelnice 6.033; Úsov 862; Studená Loučka 326 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
v

SETKÁNÍ SENIORŮ bude v úterý 22. března ve 14 hod na faře.

štítecko

štítecko

Zvou organizátorky

štítecko

Sbírky z neděle 13. března: Štíty 2.000; Cotkytle 770; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
v KŘÍŽOVÉ CESTY:
V neděli 20. března ve 14.30 hod. povedou křížovou cestu děti a mládež.
V neděli 27. března ve 14.30 hod. povede křížovou cestu společenství - modlitby matek.
v v v
ZPRÁVA PRO RODIČE. V neděli 27.3. v 8.30 bude na Českém rozhlase Olomouc rozhovor s P. Rudolfem Smahelem SDB na téma „Předávání víry malým dětem“ a za týden v neděli 3.4. v 8.30 rozhovor na téma „Předávání víry dospívajícím“.
redakce
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postřelmovsko

postřelmovsko

v V pondělí 21. března bude pobožnost a mše svatá ke cti Ducha svatého od 16.30 hodin v Postřelmově.
v Ve středu 23. března bude biblická hodina v Postřelmově od 19.00 hodin.
v V sobotu 26. března se uskuteční v Praze „POCHOD PRO ŽIVOT“. Odjezd vlaku ze
Zábřeha 9.32, z Postřelmova 9.05 hodin.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV bude v pondělí 28. března.
Prosím, napište se v kostelech na papíry, jako stráž v kostele.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 13. března: Lubník 1.290; Tatenice 1.760; Hoštejn 1.100; Kosov 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v v v
ROK 2011 – ROK KŘTU. Křtu předchází obrácení k Ježíši Kristu.
Svatý Pavel byl vychován v židovské víře a stal se horlivým zastáncem Boží cti a Zákona. Bůh ho však povolal k novému poznání své
vůle, které vyžadovalo nové obrácení. Pavlovi „otevřela oči“ zvláštní
událost na cestě do Damašku (Sk 9,1-30). Poté bezvýhradně přijal Ježíše Krista a nakonec
osvědčil svoji víru mučednickou smrtí.
Bůh zve k obrácení každého člověka v kterékoli etapě jeho života. Obdobím, kdy se začíná ptát po Ježíši Kristu, začíná jeho prekatechumenát. Když jsou jeho motivy dostatečné
a je přijat církví (místní farností), začíná proces křesťanské iniciace zvaný katechumenát.

POSTNÍ RECEPT- PŮST, MODLITBA, ALMUŽNA.- ČTĚTE POZORNĚ!

Výrobce: Otec, Syn a Duch svatý
Složení: láska, ochota, sebezápor, čas, duchovní a hmotné potřeby.
Indikace: půst se užívá každopádně v postní dny, příležitostně také
jindy. Slouží zvláště k poznání toho, co mne v životě drží a odkrývá
mi, kdo jsem.
Upozornění: Dejte si pozor, abyste nekonali okázalé skutky před
lidmi. „Když se postíš, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci...“ (Mt
6. kap.)
Almužna se užívá: když postem ušetříme, nebo když vidíme potřebného (co postem ušetříme, dáme potřebným).
Upozornění: „Ať neví tvoje levice, co činí tvá pravice.“ (Mt 6. kap.)
Modlitba se svým významem rovná nutnosti dýchání, okysličování
těla. Proto musí být zachován její pravidelný denní přísun, v postní době navýšený minimálně o 20-30 minut. Známkou nedostatku modlitby jsou duchovní podvyživenost a malátnost v konání dobra.
Upozornění: „Když se modlíš, nestav se lidem na odiv, ale vejdi do své komůrky a modli se
k svému Otci, který je ve skrytosti.“ (Mt 6. kap.)
Varování: Přípravek se nesmí užívat bez lásky, povrchně a bez účasti srdce!
V případě obtíží se poraďte se svým duchovním lékárníkem!
		
přišlo e-mailem (upraveno)
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SBÍRKY Z NEDĚLE 13. BŘEZNA: Zábřeh 9.540; Jedlí 2.700; Svébohov 1.500; Klášterec
1.378; Zvole 4.020 Kč. DARY ZÁBŘEH:na kostel sv. Barbory 1.000; DARY ZVOLE: na
likvidaci lepry 1.000 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: ze Zábřeha byla dne 13. března předána částka 3.800 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Římskokatolická farnost Zábřeh, ve spolupráci s cestovní
agenturou AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu chystá v termínu
od 5. do 12. dubna POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ.
Průvodcem bude P. Milan Palkovič z Velkých Losin.
V ceně je doprava autobusem ze Zábřeha – Valové na letiště v Mošnově. Cena 16 900 Kč.
Více informací k programu u P. Františka Eliáše, děkana, tel.
731 626 500 a nebo v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní
1, Zábřeh, 789 01, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

AKADEMICKÝ TÝDEN V ZÁBŘEZE

aneb (současní i bývalí) Zábřežáci sobě - I
Neděle 3. 4.		kostel sv. Barbory, 15.00 hod.
ARS LYRICA – perly barokní hudby; Martin Hroch cembalo, jeho hosté: Karel Hampl housle, Šárka Hlochová zpěv
Pondělí 4. 4.		Katolický dům Zábřeh, 18.00 hod.
ÚLOHA SCHOLASTIKY PŘI TVORBĚ MODERNÍHO
STÁTU A DEMOKRATICKÉ EVROPY - Jan Koblížek
Pátek 8. 4. 		Katolický dům Zábřeh, 17.00 hod.
SVATÝ ALBERT A BOBŘI. K proměnám vztahu křesťanství a přírodních
věd – František John
Neděle 10. 4.		Farní muzeum v kostele sv. Bartoloměje, 10.00 hod.
KŘÍŽE KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU – vernisáž výstavy – Jiří Kocich.
Úvodní slovo Michal Řoutil, hudební doprovod mužské trio.
Pondělí 2. 5.		Katolický dům Zábřeh, 18 hod.
JAK SE ŽIJE KŘESŤANŮM V MUSLIMSKÉ ZEMI V ZÁPADNÍ AFRICE
– Jana Škubalová
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Charita Zábřeh hledá (nejen) v „jižních“ farnostech zábřežského děkanátu pečovatelku do terénní služby na Mohelnicku a osobního asistenta do denního stacionáře Okýnko v Mohelnici. Zájemci, toužící dát se „do služby“, najdou podrobné informace o obsazovaných
pracovních místech na www.charitazabreh.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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