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27. 3. 2011
Ročník XVIII., číslo 12
3. 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, 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.
ŽALM 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
1: Ex 17,3-7
2: Řím 5,1-2.5-8
Ev. Jan 4,5-42
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Každý,
kdo se napije této vody,
bude zase žíznit.
Kdo se však napije vody,
kterou mu dám já,
nebude žíznit navěky,
ale voda,
kterou mu dám já
stane se v něm
pramenem vody
tryskající
do života věčného.
Jan 4,13-14

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

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Sobota

2. dubna

sv. Františka z Pauly

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
SVÁTOST SMÍŘENÍ V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE o prvním pátku
v měsíci. 1. dubna můžete svátost smíření přijmout po skončení křížové cesty od 15.30.
P. František Eliáš
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S TOMÁŠEM ŘEHÁKEM
1. 4. - 2. 4. 2011 v Katolickém domě v Zábřeze na téma…
PARTNERSTVÍ, aneb jak na to, když nevíš, jak na to a JAK POZNAT BOŽÍ VŮLI.
Program: začíná v pátek v 18 hod. mší svatou s P. Radkem Maláčem
v kostele sv. Bartoloměje, s možností svaté zpovědi, po mši adorace
za vnitřní uzdravení.
V sobotu přednášky Tomáše Řeháka.
Vstupné: 50 Kč. Přespání a jídlo zajištěno. S sebou: spacák a karimatku.
Všechny srdečně zvou animátoři zábřežského děkanátu
FOTOSOUTĚŽ – RODINA NA JAŘE. Rodinná soutěž fotografií na téma RODINA NA JAŘE, které musí být pořízeny v období
do 24. dubna. Vyhodnocení proběhne veřejně ve STANU HNÍZDO v pátek 6. 5. 2011 mezi 14.00 a 17.00 hodinou v Zábřehu.
Hlavní cena je čokoládový dort. Podrobné informace www.hnizdozabreh.cz. Účastník soutěže odešle v příloze mailu soutěžní fotografii nejpozději do 24. 4. 2011 na mailovou adresu
ahoj@hnizdozabreh.cz.
Za Hnízdo Irena Švédová

CHARITA ZÁBŘEH

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAHRANIČNÍ VÝMĚNNÉ DOBROVOLNICKÉ
SLUŽBY pro mladší seniory 50+ nabízí Charita Zábřeh. Pokud si chcete vyzkoušet dobrovolnickou službu v zahraničí, kontaktujte nás do pondělí 28. 3. na
telefonním čísle 736 510 816.
Markéta Horáková
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
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.
Bc. Jiří Karger, ředitel
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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. 		
Více se o chystaných akcích dozvíte na plakátech.
FARNOST MALETÍN. První neděli v měsíci, 3. dubna Vás zveme ke mši svaté do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15.00 hod.
P. František Eliáš
FARNOST SVÉBOHOV. Pastorační rada farnosti se sejde v úterý 29. března v 18 hod.
		
P. František Eliáš
ZPRÁVA PRO RODIČE. V neděli 27. března v 8. 30 hod. bude na Českém rozhlase
Olomouc rozhovor s P. Rudolfem Smahelem SDB na téma „Předávání víry malým
dětem“ a za týden v neděli 3. dubna rozhovor na téma „Předávání víry dospívajícím“.
redakce
PRVNÍ VÝROČÍ OD ÚMRTÍ KARDINÁLA TOMÁŠE ŠPIDLÍKA SJ. Dne 16. 4. 2011
uplyne již rok od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka. Mši svatou k prvnímu výročí od
jeho smrti bude v pátek 8. 4. 2011 v 18.00 hodin celebrovat olomoucký arcibiskup Jan
Graubner s ostatními biskupy a kněžími ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje, ve které za hlavním oltářem odpočívá i tělo tohoto významného českého teologa.
redakce

Milý Otče Františku,
k Vašim 55. narozeninám Vám přejeme hodně zdraví,
síly a milosti Ducha svatého. Kéž Vás Pán stále naplňuje svým pokojem a radostí a to i v těžkých chvílích, které
kněžská služba někdy přináší. Zároveň Vám do dalších
let vyprošujeme tolik potřebné Boží požehnání a ochranu Panny Marie. S vděčností za Vaši mnohaletou a obětavou službu Bohu i nám. farníci ze Zábřeha a okolí.
3

UČÍCÍ SE CÍRKEV - CO VYPLÝVÁ Z VÍRY V JEDINÉHO BOHA
S odkazem Jan 4,5-42 a KKC 222 - 227

Málokteré slovo se tak často v řeči či v tisku vyskytuje jako slovo Bůh - v kladném, ale bohužel i v záporném významu. A přece víra v Boha, či víra v bohy anebo v nějakou vyšší bytost patří k základnímu vybavení
lidstva. Kdekoliv a kdykoliv se vyskytne nějaký lidský
rod vždy u něj existují dvě základní věci: řeč a náboženství, třebaže ve stavu často znetvořeném - viz lidské
oběti a jiné rituály! Ale tito lidé vždy Bohu - bohům
vzdávají nejvyšší poctu, úctu, chválu, vděčnost, oběti,
smír, prosby.
Tím spíše máme tyto bohopocty vzdávat jedinému,
pravému Bohu - Stvořiteli, Pánu veškerenstva a milovat
ho celým svým bytím, jak nám to ukázal Ježíš Kristus, Boží Syn, při hovoru se zákoníky (Mk
12, 30). Věřit v jednoho Boha a milovat ho celým svým bytím má pro náš život nedozírné následky. To znamená:
POZNÁVAT VELIKOST A VELEBNOST BOHA. Toto si uvědomil již trpící Job: „Hle, Bůh
je veliký a my to nechápeme“ (Job 36,26). A starozákonní žalmista při pohledu na úchvatnou
klenbu nebes posetou miliony hvězd, životodárným slunkem a stříbrným měsícem, pln údivu sděluje: „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává
jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky“ (Ž 19,2-3). A podobně i moderní věda nám
odhaluje úžasné tajemství atomu, živé buňky i prostičkého kvítka či křídla motýla... To vše
oslavuje Boha a myslící přivádí k němu. Vždyť kamkoliv se podíváme, všude vidíme velikost
a velebnost Boha Stvořitele. A jsme-li my lidé Božími tvory, pak pochopíme, že máme především sloužit Bohu. A jak?
	ŽÍT V NEUSTÁLÉM VZDÁVÁNÍ DÍKŮ. Je-li Bůh jediný, pak všechno, co jsme a co
máme, pochází od něho. „Máš něco, co bys nedostal?“ (l Kor 4,7) „Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?“(Ž 116,2). Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Tak
člověk ve své přirozenosti spojuje svět duchový a hmotný. Jediný člověk ze všech viditelných
tvorů je schopen poznávat, milovat a svému Stvořiteli děkovat. Kdo děkuje, ten už prosí.
POZNÁVAT JEDNOTU A PRAVOU DŮSTOJNOST VŠECH LIDÍ. Všichni byli „učiněni,
aby byli obrazem a podobou Boha“(Gn 1,26). Tím dosahují také svého naplnění v povolání
k božské blaženosti. Vykoupeni Kristovou obětí jsme všichni povoláni k účasti na téže božské
blaženosti a všichni máme stejnou důstojnost. Ovšem úkolem člověka je svobodně směřovat
k tomuto naplnění.
SPRÁVNĚ UŽÍVAT STVOŘENÝCH VĚCÍ. Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý. O každém Božím díle „šesti dnů“ je řečeno: „A viděl Bůh, že je to dobré“. Patří
k samému pojmu stvoření, že všechny věci mají vlastní trvalost, pravdivost, hodnotu, vlastní
zákony i uspořádání. Různí tvorové, které Bůh chtěl, jsou každý svým způsobem odleskem
nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému užívání věcí má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní. Na počátku Bůh svěřil zemi
a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací je ovládalo a těšilo se z jejich plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení.
Víra v jediného Boha nás vede k tomu, abychom všechno, co není ON, užívali natolik,
nakolik nás to přibližuje k němu, a abychom se toho zříkali natolik, nakolik nás to od něho
vzdaluje. Tato snaha se dá vyjádřit prostinkou modlitbou: „Můj Pane a můj Bože, vezmi mi
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to, co mě od tebe vzdaluje.- Můj Pane a můj Bože, dej mi to, co mě přivádí k tobě.- Můj Pane
a můj Bože, odpoutej mě od sebe sama, abych ti zcela patřil.“
DŮVĚŘOVAT BOHU za všech okolností i v protivenstvích. Výstižně to vyjádřil svatý Pavel:
„všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Řím 8,28). Člověk nemůže, když se
mu Bůh zjevuje a volá ho, plně odpovědět na božskou lásku svými vlastními silami. Musí
doufat, že mu Bůh dá schopnost oplácet jeho lásku a jednat podle přikázání lásky. Naděje je
důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření na Boha; je také bázní urazit Boží
lásku a přivolat trest. V horském kázání Ježíš zdůrazňuje dětinskou důvěru, která spolupracuje s prozřetelností našeho Otce. Nenavádí nás k pasivitě, ale chce nás zbavit všeho shonu
a všech nadbytečných starostí.
Ježíš v hovoru s biblickou SAMAŘANKOU u studny Jakubovy (dnešní odkaz) je nám
příkladem, jak vést své bližní k náboženskému poznání. Tedy trpělivě, pozvolnými kroky
s ohledem na jejich chápavost a rodové zázemí, ale při tom důsledně a rozhodně.
P. Antonín Pospíšil

30. AUGUSTIN JAKO KNĚZ A BISKUP OBHAJUJE VÍRU

Augustin se jednoho dne vydal na cestu do města Hippo
Regia, kde navštívil baziliku. Když biskup kázal o nedostatku
kněží a o tom, jak rád by k sobě dostal schopného pomocníka a kazatele, všichni se obrátili na Augustina. Augustin se
dlouho zdráhal, protože se necítil být hoden takové služby.
Nakonec souhlasil a přijal z rukou biskupa kněžské svěcení.
Z bratra Augustina se tak stal především kněz, který přijetím kněžské služby na sebe vzal mnoho dalších závazků, které
mu už bránily ve vedení kláštera v Thagaste. A tak ustanovil
za představeného jednoho z mnichů. V městě Hippo Regio
se v té době objevovalo mnoho hlasatelů různých učení, která byla plná omylů. Mnozí jim přesto naslouchali. Největším
Augustinovým úkolem se stalo kázání. Často se musel postavit proti nějakému učiteli a obhajovat učení Pána Ježíše. Takové obhajoby a diskuze bývaly veřejné, takže všichni mohli
Augustinovi naslouchat. Snad nikdy neodešel jako poražený.
Po takových veřejných kázáních se další a další lidé rozhodli
nechat se pokřtít. Augustin se po několika letech stal v Hippo
i biskupem. Ze všech biskupských povinností se stále nejvíc
věnoval kázání, často i dvakrát za den; na psaní knih a dopisů
měl již času méně. Všemožně se snažil obhajovat a ochraňovat církev, aby jí neuškodila mylná a bludná učení.
I v dnešní době se mnohdy dostaneme do situace, kdy je třeba obhájit svou víru.
Někteří spolužáci a kamarádi věří „pochybným“ učením -sice jiným, než v době svatého Augustina, ale stejně mylným. Mohou to být nejrůznější horoskopy, předpovědi osudů, magická šťastná a
nešťastná čísla. Dokážeme druhým ukázat, že naše učení je to pravé, které přináší radost?
SLAVNÉ CITÁTY SV. AUGUSTINA
Bible nás učí, jak se jde do nebe, ne jak je nebe postavené. * Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu. * Co prospěje žít dobře tomu, komu není dané žít
věčně? * Miluj, a můžeš dělat co chceš. * Nad nikým nesmíme zoufat, pokud žije. * Stvořil jsi
nás pro sebe Pane a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. března: Červená Voda 1.821; Písařov 808; Jakubovice 712.
		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 31. března v 8.45 na faře v Červené Vodě.
v Ekonomická rada farnosti Písařov se sejde v pondělí 28. března v 17.00 na faře.
		
P. Radek Maláč
Senioři z Červené Vody Vás srdečně zvou v úterý 5. dubna 2011 na pouť ke sv. Antoníčku do Blatnice a na Velehrad. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Objednávky
na čísle 465 626 049 (po 19. hodině), mobil 737 869 214
– paní Kubitová.

lošticko

lošticko

lošticko

Rodák z Prachatic by dnes nemusel emigrovat

28. března uplyne 200 let od narození sv. Jana
Nepomuka Neumanna. Narodil se 28. 03. 1811 jako
syn české matky a německého otce v Prachaticích na
Šumavě. Studoval v Českých Budějovicích a v Praze.
Ovládal osm jazyků, zajímal se o botaniku a astronomii. Po studiích, protože nemohl dosáhnout kněžského svěcení ve své diecézi pro množství kléru, rozhodl se odejít do misií v Severní Americe. Zde byl
taky vysvěcen ve svých 25 letech newyorským biskupem na kněze. Několik let působil mezi německými vystěhovalci. V roce 1840 vstoupil do
řádu redemptoristů. Pro své vynikající pastorační působení byl 1. února 1852 ve svých 41 letech jmenován biskupem ve Filadelfii. Neumann založil přes 80 kostelů, kolem 100 škol a neúnavně cestoval po své diecézi. Zemřel úplně vyčerpán 5. ledna 1860 ve Filadelfii, kde je i pohřben v kostele sv. Petra.
K zamyšlení: Za časů sv. Jana měla českobudějovická diecéze „množství kléru”. Dnešní situace je zcela jiná. V rámci diecéze působí 28 kněží ze zahraničí, zvlášť z Polska a Slovenska.
Mnoho farností je neobsazeno, nebo je spravují kněží s vyšším věkovým průměrem. Neumanna by zaručeně potěšila existence Teologické fakulty Jihočeské univerzity, tři církevní mateřské
školy, dvě základní školy a jedno církevní biskupské gymnázium, které má sídlo v Budějovicích
a nese právě jeho jméno. Církevní školy vychovaly mnoho vynikajících osobností. Na srdci jim
leží nejen kvalita odborné výuky, ale taky mravní a křesťanská orientace žáků a studentů. Pamatujme na toto dílo církve, které leželo na srdci rodákovi z Prachatic. Podpořme ho modlitbami
i finančně, třeba ve sbírce o Slavnosti Seslání Ducha svatého, letos 12. června.
v Loštický misijní tým moderuje ve dnech 31. 3. – 3. 4. postní duchovní obnovu u našich
sousedů, ve farnosti Šumperk. Prosíme o vaši duchovní podporu a žehnáme všem vašim dobrým snahám!
P. Pavel a spol.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 20. března: Mohelnice 4.290; Úsov 702; Studená Loučka 240 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. března: Štíty 4.070 na opravy; Cotkytle 2.450 na opravy; Horní Studénky 950 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
v KŘÍŽOVÉ CESTY:
Tuto neděli 27. března ve 14.30 hod. povede křížovou cestu společenství modlitby matek.
V neděli 3. dubna ve 14.30 hod. povede křížovou cestu společenství
manželů.

postřelmovsko

postřelmovsko

v V pondělí 28. března bude ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV.
Prosím, napište se v kostelech na papíry, jako stráž v kostele.
v
Sbírky na odvod 13. března byly: Postřelmov 10.429 Kč,
Chromeč 8.000 Kč, Sudkov 1.710 Kč, Lesnice 6.056 Kč, Dlouhomilov 1.814 Kč, Hrabišín 2.330 Kč.
V neděli bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule
6.097Kč), v Chromči (2.140Kč) a v Sudkově. Všem dárcům ať Pán
odplatí jejich štědrost.
v Bude mimořádná příležitost SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED PRVNÍM PÁTKEM ve středu v Leštině od 16.30, ve čtvrtek v Chromči
od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
v Na první sobotu v měsíci 2.4. bude MARIÁNSKÁ POBOŽNOST v Postřelmově od
8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. března: Lubník 780, Tatenice 630; Hoštejn 2.250, Kosov 920.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH:
V sobotu 2. dubna s nedělní platností: Tatenice v 17.00, Lubník v 18.00 (v neděli mše
NEBUDE) - slouží P. Petr Šabaka, vojenský kaplan v Moravské Třebové.
Neděle 3. dubna: Hoštejn v 9.30; Kosov v 11.00 hod. - slouží P. František Eliáš, děkan
v v v
ROK 2011 – ROK KŘTU. Kdo je Ježíš Kristus? Pro obrácení člověka ke křesťanské víře
je zásadní otázkou: Kdo je Ježíš Kristus? Stařec Simeon o něm v
chrámě svědčil, že je „spásou“, kterou Bůh připravil pro všechny
národy; „světlem“, jež umožní poznání Boha i těm, kteří se nenarodili ve víře v pravého Boha; a „slávou“ Božího vyvoleného lidu
(Lk 2,30-32). Pokřtěný člověk patří k tomuto lidu a všechna tato zaslíbení jsou určena i
jemu (1 P 2,9-10; LG 9). Jedním ze symbolů těchto zaslíbení je plamen svíce: prosvěcuje
tmu, hřeje, a také věčně svítí u svatostánku, aby připomínal Boží věrnost a stálou platnost jeho zaslíbení. V Ježíši Kristu byla tato zaslíbení naplněna.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 20. BŘEZNA: Zábřeh 9.810; Jedlí 1.600; Svébohov 1.650; Klášterec
1.080; Zvole 3.090; Postřelmůvek 310 Kč. DARY ZÁBŘEH: na Japonsko 1.000 Kč.
Na kostel sv. Barbory 1.000 Kč. DARY ZVOLE: na Haiti 1.000 Kč.
Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

TEČKA ZA POUTÍ.

Chci poděkovat všem, kteří minulou sobotu o slavnosti sv. Josefa vytvořili společenství s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem při
modlitbě za rodiny a nová duchovní povolání.
Poděkování patří všem, kteří jakkoliv přispěli k slavnostní a radostné
atmosféře. Kněžím, kteří povzbudili své farníky, chrámovým sborům,
jejich vedoucím, dirigentům, varhaníkům i všem zpěvákům, rodičům,
katechetům a pracovníkům rodinných center, kteří povzbudili děti
k postavení „vesnice z nazaretských domečků“, zábřežské charitě za pomoc s organizací, za zdravotní službu a poskytnutí zázemí, všem pak dohromady za společenství víry
s otcem arcibiskupem Janem.
P. František Eliáš, děkan
AWER TOUR SPOLEČNĚ S ŘÍMSKOKATOLICKOU
FARNOSTÍ VELKÉ LOSINY Vás zvou:
v na mariánskou pouť MADRID – FATIMA SANTIAGO DE
COMPOSTELA - LURDY. Kombinovaná doprava: letadlo, autobus. Termín: 22. 8. –31. 8. 2011. Cena: 13 000,- Kč
v na celosvětové setkání se sv. otcem do Madridu a pěší pouť
do Santiaga de Compostela. Jak? autobusem, pěšky, letadlem.
Kdy? 10.8. – 22.8. 2011. Za kolik ? 12 000 Kč (pro studenty za
10 000 Kč)
(přihlášku a podrobné informace v kanceláři AWER TOUR Zábřeh, Farní 1; tel. 583 418 297, mobil 731 626 506, případně u P.
Milana Palkoviče 583 248 333, mail: m.palkovic@seznam.cz)
ORELSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Různorodá skupina mužů i žen ve věku
od šestnácti až do osmdesáti čtyř let, amatérů držících pálku po letech i pravidelně
sportujících se utkalo v sobotu 19. března 2011 v Katolickém domě při turnaji ve stolním tenise. V kategorii mužů se na bedně potkali Petr Mrázek (1. místo), František Kubíček (2. místo) a Svatoslav Valenta (3. místo), v kategorii žen to byla Monika Rýznarová (1. místo), Lenka Žalmanová (2. místo) a Anna Valíková (3. místo). Na stránkách
http://rkfzabreh.rps.cz/orel.html můžete zhlédnout fotky z turnaje. Všem zúčastněným
děkujeme.
Orel – župa Stojanova zve všechny své členy a příznivce na ŽUPNÍ
SJEZD, který se uskuteční v neděli 27. března ve 14.00 hod. v Katolickém domě Zábřeh.
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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