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Slavnost
nejsvětější trojice
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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 Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého
vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali
jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM Dan 3,52-56

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

1: Ex 34,4B-6.8-9
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Kor 12,3b-7.12-13
příště Olejníkovo č. 502

Ev: Jan 20,19-23

Požehnaný jsi, Pane,
Bože našich otců...
Požehnané je tvé slavné svaté jméno...
Požehnaný jsi ty ve svém
svatém slavném chrámě...
Požehnaný jsi ty na svém
královském trůně ...
Požehnaný jsi ty, který shlížíš
na hlubiny a trůníš na cherubech...
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
a velebený a plný slávy navěky.

Žalm

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 19. června Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
čtvrtek 23. června SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Nedělí Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční. Následuje neděle
Nejsvětější Trojice a čtvrtek po ní je vyhrazen slavnosti Těla a Krve Páně,
kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v Eucharistii.
MŠE SVATÉ: Zábřeh 9.40 a 17.30; Hněvkov 8.00; Jedlí 16.00; Svébohov 18.00; Klášterec 17.30 hod.
pátek
24. června SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Tuto neděli 19. června v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze při mši svaté v 8.30 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
		
P. František Dostál

VARHANNÍ ABSOLVENTSKÝ KONCERT MIROSLAVA SITTY

Ve středu 22. června v 17.00 se absolventským koncertem v kostele sv.
Bartoloměje představí mladý varhaník Miroslav Sitta, který v letošním roce absolvuje ve varhanní třídě paní učitelky Marie Vintrové.
Spolu s ním vystoupí i další žáci ZUŠ – Hana Bednářová, Jitka Focherová
a Štěpán Schiffer. Na koncertu zazní díla německých barokních skladatelů a francouzských romantiků.
Red.

FARNOST MALETÍN. Příští neděli 19. června jste opět zváni k pouti do maletínského
kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.
P. František Dostál
POUŤ NA ŽELIV A KŘEMEŠNÍK – DRUHÝ AUTOBUS. Orel-jednota Zábřeh Vás
zve ve středu 22. června 2011 na poutní zájezd na Želiv a na Křemešník. Duchovní doprovod otec děkan. Odjezd autobusu z Valové v 6.30 hod., cena 300 Kč.
Na pouť se stále hlásí další zájemci. Pokud Vás bude dost, objednáme druhý autobus, který bude doprovázet kaplan P. František Dostál.
Uzávěrka přihlášek během pondělí 20. června.
Přihlášky u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512 (po 18 hod. mobil 732 805 427).
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás zveme k účasti
na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Nejen pro čas nadcházejících prázdnin jim chceme i tentokrát společně vyprošovat Boží ochranu a
vedení. Mše sv. bude sloužena P. Lvem Eliášem v pondělí 27. června 2011.
Začneme v 16.30 hod. modlitbou růžence, na kterou navážeme v 17.00
hod. mší svatou. Zpěvem nás bude provázet Schola Piccola. Za MM Lenka Hamplová

DĚKANSKÉ JUBILEUM.

28. června 2011 oslaví čtvrtstoletí kněžství zábřežský farář a děkan P. František Eliáš.
Do dalších let jeho kněžské služby mu přejeme dostatek sil, zdraví a radosti z práce
na vinici Boží.
Farníci
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FARNOST JEDLÍ - Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOTI JEDLÍ 9. 6. 2011.
v V neděli 26. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí slavnostní mší svatou narození sv. Jana Křtitele. Odpoledne ve 14.30
hod. bude následovat svátostné požehnání. Poutní sbírka bude
určena na opravy kostela. Při této poutní mši svaté i při požehnání si budou farníci pro nastávající období vyprošovat duchovní pomoc svého patrona sv. Jana Křtitele.
v Hned v pondělí 27. června v 17 hod. bude ve farním kostele mimořádně slavena
mše svatá za všechny, kdo se aktivně zapojí do opravy kostela - ať už modlitbou, svými
dary, či dary svých rukou, tedy pustí se do práce. Po mši svaté v 18 hod. si rozdělíme
úkoly. Těžkého úkolu organizace opravy se ujal Ing. Petr Haltmar.
		
P. František Eliáš s pastorační a ekonomickou radou
v Tuto neděli 19. 6. ve 14.30 hod. Vás srdečně zveme ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), kde při bohoslužbě spolu s P. Lvem oslavíme Slavnost Nejsvětější Trojice.
		
Pavel Rýznar
POZVÁNÍ NA ZNOVU POSVĚCENÍ KOSTELA SV. JANA A PAVLA V POBUČÍ.
V úterý 21. 6. 2011 v 17.00 hodin arcibiskup Jan Graubner slavnostně znovu posvětí opravený kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí. Požehnány budou také opravené varhany
a restaurovaná socha sv. Floriana patrona hasičů.
K této neděli jsou dokončeny veškeré práce, které bylo třeba na kostelíku a jeho
okolí ještě vykonat a kostel je tak opět po dlouhé době připraven být místem ztišení,
modlitby, požehnání pro obec a setkávání.
Děkuji všem, kteří se na tomto velikém díle podíleli. Děkanu Františku Eliášovi
a Obci Jestřebí za to, že kostel „neodepsali“ a rozhodli o jeho záchraně. Inženýru architektovi Ivo Skoumalovi, který nenápadně vedl ruku všem, firmě Saron, která provedla statické zajištění a darovala prostředky na opravu varhan, MAS Horní Pomoraví za
poskytnutou dotaci, bez které by nebylo možno opravy uskutečnit. A také všem lidem,
kteří věnovali spoustu svého volného času a přiložili ruku k dílu, především pak ženám
z Jestřebí, hasičům z Pobučí, lešenářům a všem dalším, které ani nejsem schopen vyjmenovat. Děkuji také firmám, které zajišťovaly odborné stavební práce, restaurátorům, varhanářům, a také všem, kteří přispěli k dílu modlitbou (a nebylo jich málo) či finančně.
Po celou dobu oprav jsme zakoušeli požehnání, a to nám pomohlo i v několika těžkých chvílích, které jsme prožili. Ještě jednou vyslovuji a přeji Vám, kteří jste byli u toho - jmenovaným i nejmenovaným - veliké poděkování a hojnost
Boží přízně. Na závěr přeji celé zvolské farnosti, obci Pobučí
a nám všem, aby kostel dobře sloužil svému účelu a to především liturgickému, ale také aby i těm, kteří ho jen letmo míjejí připomínal, že Bůh přebývá mezi námi. Srdečně zveme
Vás všechny, kteří chcete být přítomni slavnostní chvíle, kdy
bude kostel, ještě před pár lety téměř určený k demolici, znovu „uveden do života“.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - SVATÁ TROJICE V NAUCE VÍRY

S odkazem Jan 3,16 -18; KKC 253-256
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna
na svět, aby svět soudil, ale aby svět skrze něho byl spasen.
Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen,
protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“
Buď s neznalosti nauky katolické církve anebo ze
zlé vůle vytýkají mnozí křesťanům, že vyznávají tři
bohy. Pravda je ale zcela jiná. Vyznáváme jen jednoho
Boha ve třech božských osobách; soupodstatnou Trojici. Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá
z nich je úplně celý Bůh: Otec je všechno to, co je Syn,
Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co
je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti.
Každá ze tří osob je onou skutečností, podstatou, bytností neboli božskou přirozeností.
V trojičné nauce se nám otevírá zcela nový pohled na Boha. Bůh křesťanů tedy není
suverénním jednoosobním monarchou islámu nebo judaismu, není však z druhé strany
ani kolektivem samostatných božských jedinců (tím by se z křesťanství stala odrůda pohanského polyteismu-mnohobožství). Co je tedy příčinou, že podle katolické věrouky
na otázku „Co jsi?“ dostáváme jednohlasnou odpověď „Jeden Bůh“, ale na otázku „Kdo
jsi?“ kupodivu odpověď trojhlasnou „Otec“, „Syn“, „Duch svatý“.
Božské osoby se od sebe skutečně liší. Bůh je jediný, ale ne osamocený. Otec, Syn
a Duch svatý nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, ale jsou osoby
skutečně odlišné. Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn. Liší
se od sebe navzájem vztahy svého původu. Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen,
Duch svatý, který vychází. Božská jednota je trojjediná. A podle své „činnosti“; Bůh Otec
nás stvořil, Bůh Syn nás vykoupil a Duch svatý nás posvětil.
Božské osoby jsou ve vzájemném vztahu. Skutečná, vzájemná odlišnost božských
osob (tato odlišnost božskou jednotu nedělí) spočívá výhradně ve vzájemných vztazích.
Ve jménech osob, která vyjadřují vztah, se Otec vztahuje k Synovi, Syn k Otci, Duch svatý k oběma; nicméně mluvíme-li z hlediska vztahu o těchto třech osobách, přece věříme
v jedinou přirozenost či podstatu. Vždyť v nich je všechno jedno.Tam, kde není žádný
protiklad vztahů je jednota. Pro tuto jednotu je Otec celý v Synovi, celý v Duchu svatém;
Syn je celý v Otci, celý v Duchu svatém. Duch svatý je celý v Otci, celý v Synovi.
Tři božské osoby nazýváme společným jménem Trojjediný Bůh nebo Nejsvětejší
Trojice. Poděkujme častěji Bohu Otci za stvoření, Bohu Synu za naše vykoupení a Duchu svatému za naše posvěcení. Vděčně s vírou i úctou se modleme „Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“ A uctivě dělejme také znamení svatého kříže. Tím nejen vyznáváme víru v Boha trojjediného,
ale také se dovoláváme jeho pomoci pro věci a naše záležitosti časné, ale hlavně věcné!
		
P. Antonín Pospíšil
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42. VZKŘÍŠENÝ KRISTUS SE SETKÁVÁ S MARII MAGDALSKOU (J 20, 11 -18)
Marie Magdalská patřila za svého života mezi ženy
hříšnice. Všichni to o ní věděli. Ale ani to nezabránilo Ježíši, aby jí odpustil a dal jí sílu začít žít zcela jiný
život. Viděl její lítost, její slzy a smutek. Jejich setkání
a Ježíšovo odpuštění, byl pro ni odrazový můstek, start
do nového života. Stal se z ní jiný, nový člověk. Marie
Magdalská patřila pak mezi ženy, které Pána Ježíše doprovázely. Není pochyb, že Marie od chvíle svého obrácení měla Pána Ježíše skutečně ráda a byla ochotna pro
něj mnoho vykonat. Vždyť právě proto plakala u hrobu a chtěla vědět, kam někdo odnesl Ježíšovo mrtvé
tělo, když je hrob prázdný. Chtěla se postarat alespoň
o mrtvé tělo Pána Ježíše. Velice se trápila. Zdálo se jí,
že ztratila úplně všechno. Vůbec ji nenapadlo, že by
všechno mohlo být jinak. Podle zpráv z evangelia, Marie vlastně plakala podruhé. Poprvé nad svými hříchy,
podruhé nad prázdným hrobem. Pokaždé ji Pán Ježíš
s láskou napomenul, že stát na místě, plakat a ohlížet se
za tím, co bylo, nikam nevede. Je třeba pohlédnout dopředu a znova vykročit do nového začátku.
Muže, kterého u hrobu viděla, považovala za zahradníka. Oči se jí otevřely, až když ji Ježíš oslovil jménem: „Marie!“ Až potom pochopila, čeho
je svědkem. Na vlastní oči vidí Vzkříšeného, živého Krista. Pak už jí Pán Ježíš nemusel
říkat, co má dělat. Marie už nemohla stát na místě a ronit slzy, nemohla si takovou radost nechat pro sebe. Utíkala a vše pověděla učedníkům.
Každého z nás oslovuje Pán Ježíš jménem. V okamžiku křtu, v každé svátosti, kterou
přijímáme, i při modlitbě. A my se často podobáme Marii Magdalské. Pláčeme nad svými
neúspěchy a trampotami. Pořád se vracíme k tomu, jak nám někdo ublížil, co jsme udělali špatně, místo toho, abychom otevřeli oči a uviděli, že vedle nás stojí Živý Pán Ježíš, který
nad každou těžkostí jednou provždy zvítězil. Není důvod se trápit a plakat nad tím, co bylo,
i když to bylo hříšné nebo bolestné. Takovou radost a milost, že Pána Ježíše známe, bychom
si neměli nechat pro sebe.
ROK KŘTU - POMAZÁNÍ KŘIŽMEM. Hmotné prvky (voda,
olej, chléb a víno) jsou součástí Božího stvoření a mají co do činění se sdílením Božím a spásou člověka. Pomazání olejem symbolizuje v různých kulturách poslání. Je znamením uschopnění k vykonávání svěřeného poslání a zároveň k němu dodává sílu a energii. Pomazání křižmem
při slavení iniciačních svátostí vyjadřuje pomazání Duchem Svatým, kterým pokřtěný
získává královské kněžství a připojení k Božímu lidu na věky. Výklad tohoto pomazání
najdeme v 1. listě Petrově: „Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého
podivuhodného světla“ (1 Pt 2,9)
Z kalendáře královehradecké diecéze
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 12. 6. na církevní školství: Červená Voda 2.381; Domov důchodců sv.
Zdislavy 297; Mlýnický Dvůr 280; Písařov 804; Jakubovice 457; Hartíkov 1695.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v V neděli 19.6. v 17 hod. bude v Moravském Karlově mše svatá.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

JE-LI BŮH LÁSKA, NUTNĚ MUSÍ BÝT TROJICE... protože láska potřebuje vždy tři skutečnosti. Za prvé toho, kdo miluje, za druhé toho, kdo je milován, a za třetí tu samotnou lásku. Kdyby Bůh byl jen samotář, miloval by jen sám sebe, a to
by bylo sobectví. A proto i když Bůh je jen jeden, přesto jsou
v něm tři osoby. Na začátku Bible čteme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Jako muže a ženu ho stvořil, stvořil člověka jako společenství. Bůh zde, na počátku řekl, že není dobré,
aby byl člověk - Adam sám...” (sv. Augustin Aurelius)
A propos: Trojice nás učí uvědomit si, že se vzájemně potřebujeme, že si nikdo z nás nestačí sám. Každý z nás nese v sobě úkol a tedy neexistují neužitečné životy. Potřebujeme
silné i slabé, zdravé i nemocné, mladé i staré, praktiky i lidi citu, prostě všechny. Jenom
tak můžeme dorůstat do čisté lásky, která dovede dávat i přijímat...
POZVÁNKY
v Asistent Generálního představeného Misijní společnosti sv. Vincence de Paul,
P. Stanislav Zonták, CM (z Říma) ve dnech 22. – 24. června, vykoná pastorační návštěvu
komunity misionářů v Lošticích. Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 23. června 2011 v 18. 00
hod. na slavnostní bohoslužbu na Slavnost Božího Těla do Loštic.
v Slavnosti hudby a tvarůžků mají své XVI. pokračování 24., 25., a 26. června 2011
na Náměstí Míru v Lošticích. Pátek 24.6. patří country: hrát a zpívat Vám budou KAMARÁDI Loštice, KTO, Šediváci z Přerova, PROČ NE Band z M.Třebové a Mohelnická
Sebranka. V sobotu 25. 6. ode 12. hod. nás čeká Festival dechových hudeb: Představí se
Vám: DO Haná Uničov, Veselá muzika z Ratíškovic, Nenkovjanka z Nenkovic, domácí
kapela Loštická Veselka, Krumsíňanka z Krumsína, věhlasná Straňanka ze Strání (Mistr
Evropy dechových hudeb za rok 2008). V neděli Vás zveme na Slavnostní bohoslužbu
v 9.30 hod., kterou celebruje P. Pavel Kavec, CM, kněz loštický. Odpoledne od 14.00 hod.
přivítáme Tvarůžkové království, pana krále Tvarůžka I., který letos slaví svou šedesátku a královnu Jarmilu se svým průvodem... Inu. Přijďte mezi nás a s námi prožít taky
Vaše slavnosti!
P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 12. června na církevní školství: Mohelnice 6.857, Úsov 2.464 Kč
v Tuto neděli 19.6.2011 v 15.00 hod. na hřišti v Libivé se koná dětský den farnosti
Mohelnice. Všichni jste srdečně zváni.
v V úterý 21.6. ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
V. Šléšková a V. Vykydalová
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FARNOST ÚSOV. Ve čtvrtek 23. června tomu bude krásných a požehnaných 270 roků od chvíle, kdy otec biskup Jakub Arnošt hrabě z Lichtensteinu vysvětil nově postavený kostel sv. Jiljí v Úsově
(23.6.1741).Tento byl vystavěn na místě původního, knížetem Josephem Václavem z Lichtensteinu v roce 1736 a jak píše farní kronika
– „byl nově a solidně vybudován a cihlami zastřešen“.Vyprosme společně u našeho Pána hojnost požehnání nejen pro kostelík samotný,
ale i pro celou naši farnost.
Leoš Eckelhart a farníci

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 12. června na církevní školství: Lubník 910; Tatenice 1.620, Hoštejn
3.350; Kosov 500; Koruna 100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH.
v V sobotu 25. června v 18.30 hod. bude v Lubníku mše svatá s nedělní platností.
v V neděli 26. června jste zváni na pouť ke sv. Janu Křtiteli do Tatenice. Mše svatá
v 10.00 hod. Tuto neděli bude mše svatá v 7.15 v Kosově a v Hoštejně v 8.30 hod.
v O další neděli 3. července bude pouť ke sv. Petru a Pavlovi v Lubníku. Začátek mše
svaté v 10.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 12. června na církevní školství: Štíty 3.820; Cotkytle 630; Horní Studénky 1.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY.

V sobotu 25. června jste zváni do Valteřic u Výprachtic k přátelskému setkání na pomezí Čech a Moravy. Setkání začne ve 12 hod. mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže
ve Valteřicích. Od 13 hod. začíná program, ve kterém se můžete
těšit na Ilonu Csákovou, ve 14 hod. se představí Junior Big Band
ze Zábřeha, poté Humanic Dance, Moravěnka a také soutěže i
divadelní představení pro děti.
Římskokatolická farnost Štíty a Město Štíty Vás v neděli 26. června ve 14 hod. srdečně zvou na POUTNÍ MŠI A SVĚCENÍ VARHAN do kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích. Liturgii doprovodí MISSA PASTORALIS (F.X. Brixi). Účinkují: Pěvecký sbor
BENDL a Litomyšlský symfonický orchestr. Varhany Blanka Poukarová.
v v v
FARNOST VELKÉ LOSINY. V rámci VELKOLOSINSKÝCH SVATOJÁNSKÝCH
SLAVNOSTÍ vystoupí v sobotu 25. června 2011 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých
Losinách SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS. Více na www.losiny.cz
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SBÍRKY Z NEDĚLE 12. ČERVNA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ: Zábřeh 12.410; Jedlí
3.800; Svébohov 2.500; Klášterec 2.230; Zvole 5.740; Rovensko 1.220; Postřelmůvek 420;
Hynčina 260; Hněvkov 400 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 21.200 Kč.
Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PAPEŽSKÉ JUBILEUM

Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí
kněžského svěcení. Prefekt Kongregace pro klérus kardinál Piacenza vyzývá kněze celého světa k přípravě duchovního daru papeži. V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Den modliteb
za posvěcení kněží - 1. 7.) bude vytvořen věnec modliteb kněží a
věřících po celém světě, eucharistické adorace za posvěcení kněží
a za nová a svatá kněžská povolání.
V Zábřeze se připojíme celodenní adorací o slavnosti Těla a
Krve Páně ve čtvrtek 23. června o od 10.30 do 17.30 hod. (mezi
dopolední a večerní mší svatou), v pondělí 27. 6. od 14.30 do 16.30 hod., a v pátek 1. 7.
od 15 do 18 hod.; v Rovensku v sobotu 25. 6. od 18.30 do 19.30 hod.; v Hněvkově ve
čtvrtek 23. 6. od 9.00 do 10.00 hod; v Ráječku v úterý 21. 6. od 8.00 do 9.00 hod.(od 9.00
hod. mše svatá); na Skaličce v pátek 24. 6. od 9.30 do 10.30 hod.;
ve Zvoli ve čtvrtek 26. 6. od 19 do 20 hod. a v pátek 1. 7. od 15.30 do 18 hod.;
ve Svébohově ve středu 22.6. přede mší svatou od 16.00 do 18.00 hod.;
Jedlí v pondělí 20. 6. od 15.00 do 17.00 hod.; a v pondělí 27.6. přede mší sv. od 15.00 do
17.00 hod.
Ostatní kaple podle jejich možností a zájmu.
Děkanátní centrum RODINA V AKCI pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „S KAMARÁDY JE PRIMA“ pro děti od 6
do 10 let. Termín 8. – 12. srpen 2011. Cena 750 Kč/týden
(zahrnuje oběd, pitný režim, cestovné, materiál na tvoření).
Program každý den od 8 hodin do 16.30 hod. (hry v přírodě, soutěže, výlety, tvořivé aktivity, opékání…). Počet míst
omezen. Bližší informace: www.rodinazabreh.webnode.cz
a v příštích FI.

Monika Sikorová

OHLASY:
ŠKOLA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. V minulém týdnu bylo
ve farním kostele nezvykle rušno. Probíhala zde akce pro školy nazvaná Den kostelů 2011. Děti prvního a druhého stupně ZŠ měly
možnost zábavnou formou se seznámit s interiérem i posláním našeho kostela. Akci navštívilo na 230 dětí a mnohé z nich byly v kostele
poprvé. Velké poděkování patří otci Františku Eliášovi za podporu a
praktickou pomoc a Janě Kratochvílové i Aničce Krňávkové za obětavou spolupráci.
Za Rodinu v akci Monika Sikorová
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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