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28. 8. 2011
Ročník XVIII., číslo 34
22. 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, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli;
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ,
aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu,
v čem je pravá radost.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Má duše po tobě žízní, Pane, Bože můj!

Žl 63
1: Jer 20, 7-9
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Řím 12, 1-2
příště Břízovo č. 503

Ev: Mt 16, 21-27

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě.
Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život
pro mne ztratí, nalezne ho.
Neboť co prospěje člověku,
když získá celý svět,
ale ztratí svou duši?

Mt 16,24-27

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. srpna - památka umučení sv. Jana Křtitele
Ježíš řekl jednou o sv. Janu Křtiteli: „Mezi těmi, kteří se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší
než Jan Křtitel.“ (Mt 11,11) Na tomto Kristově výroku spočívala velká úcta, která se začala
projevovat brzy po prorokově smrti.
sobota 3. září - památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
S papežem Řehořem souvisí Papežský řád sv. Řehoře Velikého. Patří mezi vyznamenání, která uděluje sám Svatý otec. Řád ustanovil roku 1831 papež Řehoř XVI. s tím, že má být udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti,
církve a Svatého stolce“. Heslem řádu je „Pro Deo et Principe“ (Pro Boha a vládce).
TUTO NEDĚLI 28. SRPNA SLAVÍME V ZÁBŘEZE PATROCINIUM
A HODY.
Mše svatá v 6.55 hod. za doprovodu varhan, v 8.30 hod. doprovodí slavnostní liturgii dechový orchestr ZUŠ z Veselí nad Moravou, pod vedením Jiřího Štici, který se rozloučí se zábřežskou farností po svátostném
požehnání ve 14.30 hod.
HODOVÁ SBÍRKA bude věnována na opravy kostela sv. Barbory.
P. František Eliáš
KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY. Zábřežská kulturní,
s.r.o. – Kruh přátel hudby Zábřeh ve spolupráci s Občanským
sdružením sv. Barbora Zábřeh, za podpory INTERNATIONAL VISEGRAD FUND pořádají kytarový recitál SÁNDORA MESTERA (Maďarsko). Koncert se uskuteční v kostele sv.
Barbory Zábřeze v pondělí 29. srpna v 19 hodin. Jedná se o 4.
koncert KPH Zábřeh, sezony 2011, určený pro širokou veřejnost. Vstupné dobrovolné.
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU. Mše svatá za školáky, studenty a učitele k začátku školního roku bude v kostele sv. Bartoloměje ve čtvrtek 1. září v 17.30 hod.
		
P. František Eliáš
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. Začátek školy je v rámci roku jistě významným mezníkem
v životě rodiny. Proto nezapomeňte uzavřít prázdniny dobrou svátostí smíření. V pátek
2. září můžete od 15.30 hod. přijmout svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje v klidu
a beze spěchu.
Ve Zvoli bude příležitost ke svátosti smíření o prvním pátku od 16 hod. do 18 hod.
s P. Alfrédem Volným.
P. František Eliáš

MALETÍN. V neděli 4. září poputujeme do maletínského farního kostela sv. Mikuláše.
Začátek mše svaté v 15 hod.

P. František Eliáš

HODY

v v Hněvkově oslavíme hody v neděli 4. září při mši svaté v 10.30 hod.
v v Rovensku v neděli 11. září bude hodová mše svatá v 8.30 a svátostné požehnání
ve 14.30 hod.
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MODLITBY MATEK. Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke společnému slavení mše
svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dětem a mladým lidem budeme opět společně vyprošovat Boží požehnání, ochranu a pomoc. Mše sv. bude sloužena P. Lvem Eliášem
v pondělí 5. 9. 2011 v 17.00 hod. Předcházet jí bude v 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod.
modlitba růžence.
za MM Lenka Hamplová

KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI (2)

Druhý den jsme se vydali společně s kolegou z Rakouska a druhým z Německa přes hory do Jakmelu. Jednak proto, abychom si po náročné cestě trochu
odpočali, jednak jsme chtěli navštívit nemocnici, kterou v místě postavila česká
organizace Hand for help a kde pracují slovenští lékaři a zdravotníci. S nimi na
Haiti také několikrát působil lékař z naší farnosti, MUDr. Josef Marada.
Jen vyjet z Port au Prince byla záležitost téměř na pět hodin a jak jinak, než v nekonečných kolonách a rychlostí takovou, že ručička tachometru se při jízdě ani nepohnula. Při
průjezdu obrovskými „kempy“, spíše možná slumy, kde přežívají desítky tisíc lidí, jimž spadly domy, jsem si začal uvědomovat rozsah celé katastrofy. Navíc tam není přístup k pitné
vodě, lidé nemají elektřinu, nemají na čem vařit, nemají kam vyhazovat odpadky a nemají
se kde umýt. Není divu, že v takových podmínkách, kdy navíc není zajištěna zdravotnická
pomoc, dohled ani osvěta, zemřelo minulý rok několik tisíc lidí na následky cholery. Bylo
pro nás nesmírně stresující, když jsme tudy projížděli a ze zavřeného auta jsme se snažili
zdokumentovat situaci místních obyvatel. Všude kolem děti žebrající o almužnu a my jsme
museli jen projíždět. Neměli jsme tolik, abychom podělili všechny, zastavit a dát jen někomu je nemožné a je to také nanejvýš riskantní, protože bychom už nemuseli odjet. Je to ale
velmi těžké a občas jsme zažívali pocit studu za plný žaludek. Navíc – nechceme tamní lidi
učit závislosti na žebrání. Snažíme se o to, aby naše pomoc byla systémová a nemotivovala
k pasivitě.
Při cestě přes hory na jih jsem začal poznávat Haiti jinak, než jak jsem je znal ze své první cesty. Je to země mnoha tváří. Zatímco sever je vyprahlý a suchý, jih je poměrně úrodný,
a to až vysoko do hor, které se místy tyčí až do výšky kolem 2.500 metrů nad mořem. Všude
je poměrně velká hustota osídlení a lidé obdělávají svá políčka až po samé vrcholky hor, na
obrovských svazích a v nejistotě, zda jim úrodu neodplaví deště nebo zda jim ji neodnesou
časté sesuvy půdy. Krajina je zde pěkná, porostlá zelení, banánovníky, kukuřicí, mangem,
kokosovými palmami, fazolemi a batáty. Půdy je ale na obživu tolika lidí málo. Je tu život
velmi těžký a tvrdý, ale přece jen snesitelnější než v suchých oblastech na severu, kde se nachází i Baie de Henne.
Další věc, která byla pro mne nová, bylo počasí. Při naší první cestě jsme nezažili déšť.
Tentokrát jsme byli na Haiti v období cyklónových dešťů. Ze tří týdnů nám čtrnáct dnů
„prolilo“. Při přesunech nám to občas působilo dost velké komplikace, protože člověk nikdy nevěděl, jak budou místní cesty průjezdné a kde narazí na sesuv půdy. Ale měli jsme
při tom všem dost štěstí, protože jsme všude
dojeli a dokonce, až jsme se tomu sami divili,
vždycky podle plánu.
Václav Keprt, pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ELIÁŠ – OBHÁJCE MONOTEISMU
S odkazem: 1 Kr 19,9.1 - 13a

V době krále Achaba (875-854) a jeho manželky Jezabel vystupuje náhle v Severní říši izraelské silná osobnost – prorok Eliáš. Eliáš pocházel z Tišby v Gileádu (1
Kr17,1). Má se za to, že Eliáš už velmi brzy vzbudil zájem svých žáků i širokých vrstev izraelského národa, takže jeho popularita vystoupala až k legendám. Zázračný
muž Eliáš byl, podle názoru zbožného lidu, naplněn Boží
milostí, žil zcela z Boha a pro Boha.
Největší snahou Eliášovou bylo zachránit v národě pravé náboženství. Doba jeho působení se vyznačuje
tím, že víra v Baala málem vytlačila víru v Jahveho. Právě Achab se svou manželkou se k této úctě Baalovi dávali
snadno svést. Pozvolný odpad od víry a tehdejší náboženská situace se velmi jasně odrážejí ve slovech proroka Eliáše: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin
Bohem, následujte ho; je-li to baal, jděte za ním!“
Achabovi předpověděl, že v zemi bude hlad jako boží trest za baalismus (1 Kr 17,1). Sám
se musel ukrýt před pronásledováním u potoka Keritu (1 Kr 17,5). Když potok vyschl, utekl
do Sarepy, kde rozmnožil mouku a olej a vzkřísil syna vdovy (1 Kr 17,8-24). Po třech letech
se vrátil do izraelského království, kde na hoře Karmel na shromáždění Baalových kněží přesvědčil všechny shromážděné, že hlad, jak prorokoval, je následkem božího hněvu.
Zde se dlouze vypráví o zápase Eliášově a Baalových kněží. Eliáš řekl: „Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Ať nám dají dva býky.
Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“
Vzali tedy býka, kterého jim dal a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno a poskakovali u zhotoveného oltáře, volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje
rány meči a oštěpy, až je polévala krev.
Tu řekl Eliáš: „Naplňte džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!“ a vzýval
Hospodina. I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu
z příkopu vypil. Baalovi kněží byli pobiti a očekávaný déšť se dostavil (1 Kr 18,1).
Písmo svaté se zmiňuje, jak život Eliášův na této zemi skončil. By1 odvezen do nebe
ohnivým vozem taženým ohnivými koňmi (Srv. 2 Král 2,9-12). Podle Písma svatého se má
Eliáš objevit před druhým Kristovým příchodem: „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu“ (Mal 3,1). Většinou se to vysvětluje tak, že se nejedná o osobu, ale
o způsob života a veřejného vystoupování.
JEREMIÁŠ - S odkazem Jer 20, 7-9
Mezi další velké proroky patři Jeremiáš. Narodil se kolem roku 650 př. Kr. v Anatom,
nedaleko Jeruzaléma. Bůh ho povolal k prorockému úřadu v Jižní říši izraelské roku 627,
v třináctém roce panování zbožného krále Joziáše (638-608). Pocházel z kněžského rodu,
a sám byl knězem. Ovšem národ se začal přiklánět k modloslužbě.
Bůh mu přikazoval, aby upozorňoval národ a krále, aby počítali s ohrožením mocným
Babylonem. On sám pak jako prorok vyhlašoval neodvratnou blízkost dne Hospodinova.
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Jednalo se i o to, že za vykonavatele Božího soudu jsou určeni
Babyloňané, do jejichž rukou padnou.
Prorok mluvil o soudu nad zpronevěřilým Judou i nad ostatními pronárody a proto upadal v nemilost. Mluvil o konci nad
domnělými lidskými jistotami, který však neznamená konec
Božího jednání s lidem. A vskutku, Babyloňané za krále Nabukadnezara 19. června 587 dobyli Jeruzalém a zničili Šalomounův
chrám.
Jeremiáš zůstává ve zničeném městě. Bylo to pro Jeremiáše trpké zadostiučinění – Babylonci ho vysvobodili z vězení
a mohl si zvolit: jít s převážnou většinou národa do babylonského zajetí anebo zůstat v Jeruzalémě. Když Izraelité, kteří zůstali
v Jeruzalémě a Judsku, odešli do Egypta, vzali se sebou i proroka Jeremiáše a to proti jeho
vůli. Ale on ani v Egyptě nepřestal napomínat národ, aby zanechal modloslužby a obrátil
se k Bohu.
O konci života proroka Jeremiáše nemáme jednotných a spolehlivých zpráv. Podle židovské legendy byl v Egyptě ukamenován. Podle jiného zdroje, byl rozřezán pilou. Národ,
který Jeremiáše za živa pronásledoval a věznil, počítal ho po jeho smrti mezi své největší
muže. Skvělé zadostiučinění dává Jeremiášovi 2. kniha Makabejských: „Pak se zjevil muž
šedovlasý, vynikající slávou, kdosi podivuhodný, jehož obklopovala nezměrná velebnost.
Onias o něm řekl: To je přítel našich bratří, mnoho se modlí za lid a svaté město. Je to Jeremiáš, Boží prorok. Jeremiáš pak vztáhl pravici a dal Judovi zlatý meč se slovy: „Vezmi svatý
meč, dar Boží, kterým zahubíš protivníky“ (2 Mak 15,13-16).
Uvádí se, že prorok Jeremiáš je také autorem pěti smutečních písní pod jménem Nářky.
Byly napsány pod zdrcujícím dojmem zkázy Jeruzaléma a chrámu. Počítá se, že vznikly po
roce 586 a před koncem exilu roku 538.
P. Antonín Pospíšil

ROK KŘTU – POSLÁNÍ KE VŠEM NÁRODŮM

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům,
získávejte učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
a učte je... A hle, já jsem s vámi po všechny dny...“ (Mt 28,18-20).
Matouš završil své evangelium scénou, kterou vrcholí jeho horské motivy (na „hoře“ docházelo i ve Starém zákoně k zásadním setkáním mezi Bohem a člověkem). Ježíšova řeč
koresponduje s řečí perského krále Kýra, který umožnil Izraelitům návrat z babylónského zajetí do vlasti (2 Kron 36,23). Křest je z tohoto pohledu součástí procesu, v němž se
všechny národy mají stát Ježíšovými učedníky a vstoupit tak do trojičního života samého
Boha, který je pravou „vlastí“ člověka.
Převzato z kalendáře královehradecké diecéze

Blahopřání
MANŽELÉ BOŽENA A JIŘÍ DOUBRAVOVI z hněvkova
OSLAVÍ 1. září DIAMANTOVOU SVATBU.

Kéž ochrana Matky Boží Panny Marie i Andělů strážných, patronů
hněvkovské kaple provází jejich další život.
Se společenstvím věřících p. františek eliáš
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červenovodsko

červenovodsko

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ se uskuteční v pátek 2. září v 19.30 hod. na faře v Červené
Vodě.
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ. Zveme všechny farníky na krátkou pěší pouť z Červené Vody na horu Matky Boží do Králík. Pouť se uskuteční v neděli 4. září, odchod od
kostela ve 13 hod., návrat vlakem po 17. hodině.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

„VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MĚ!“

1. září začíná nový školní rok. Po prázdninách nastává čas
nových povinností nejen pro žáky a učitele, ale taky pro rodiče. Ježíš v dnešním evangeliu řekl: „Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“
Všichni dobře víme, co je to denní kříž a jaké má podoby...
Myslíme v těchto dnech na všechny, kterým začíná škola.
Mnozí zakoušejí nebo budou zakoušet, jak pravdivá je věta:
„Učení – mučení.“
Někomu to ve škole jde, někomu to nejde, někdo se do školy těší, ale většina zřejmě
vzdychá: „Zase bude kopa povinností a chvilky strachu a zklamání...“ Je jak je. Startuje
se, milí moji!
Dobrý vítr do plachet, trpělivost ve školních lavicích Vám všem od Pána vyprošují
loštičtí misionáři.

postřelmovsko

postřelmovsko

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA o první neděli v měsíci bude na opravy
kostela v Lesnici, v Chromči (minule 2.900 Kč) a Sudkově (minule 870 Kč) a na opravy farního kostela.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
Mše svatá a pobožnost k uctění Panny Marie na první sobotu VEČEŘADLO - bude v Postřelmově od 8.00 hodin.
Na první pátek bude mimořádná příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od
16.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 21. srpna: Lubník 700; Tatenice 500; Hoštejn 950; Kosov 660; pouť Koruna 270 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
FARNÍ DEN V TATENICI: V neděli 28. srpna všechny srdečně zveme na již tradiční
farní den. Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po ní jste zváni na farní dvůr k posezení,
hrám a zábavě. Občerstvení zajištěno.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

V sobotu 20. srpna jsme se v kostele sv. Mikuláše v Polici rozloučili s panem

Jiřím Dittrichem, dlouholetým kostelníkem a ministrantem
ve farnostech Police a Úsov. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj při krátké modlitbě.
Za farnost Police a Úsov Leoš Eckelhart
štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 21. srpna: Štíty 2.000; Cotkytle 880; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
P. Stanislav Suchánek
v FARNÍ DEN farnosti Štíty se koná tuto neděi 28. 8. od 14 hod. na farním dvoře.
v V neděli 4. 9. budou při mši svaté na začátek školního roku žehnány aktovky.

FARNOST HORNÍ STUDÉNKY. Zveme Vás v sobo-

tu 3. září do Horních Studének. Otec arcibiskup Jan Graubner požehná v kostele sv. Linharta při slavnostní mši svaté
ve 13 hod. obecní symboly.
Poté bude slavnost pokračovat programem a občerstvením u myslivecké chaty.

CHARITA ZÁBŘEH - JAK DOBŘE HOSPODAŘIT S PENĚZI
Jak správně spravovat své finance, podle čeho se rozhodovat
při uzavírání spotřebitelských úvěrů, na co si dát v souvislosti s našimi penězi pozor? To vše jsou otázky, které si v dnešní
době klademe stále častěji. Bohužel, někdy až teprve tehdy, kdy
nás hospodaření s vlastními penězi dostalo do složité situace. Co s tím? Jak takovéto
situaci předejít? Všechny tyto informace se může veřejnost dozvědět na seminářích realizovaných Občanskou poradnou Charity Zábřeh, která na jejich konání získala dotaci v rámci projektu Abeceda rodinných financí. Semináře pro odbornou i širokou veřejnost jsou naplánovány na 20. a 27. září v Zábřehu a 11. a 18. října v Mohelnici. Vždy se jedná o dvoudenní seminář,
jehož témata na sebe navazují a je třeba se zúčastnit obou. Semináře jsou poskytovány zdarma.
Bližší informace a přihlášky na semináře je možné získat u koordinátorky projektu Zdeňky
Hrubé na tel. čísle 583 412 587, kl. 21 nebo emailem: socialni.sluzby@charitazabreh.cz. Lektorkou seminářů je vedoucí Občanské poradny Charity Zábřeh, Mgr. Monika Hanušová, Dis. Seminář obsahuje tato témata: rodinný rozpočet - potřeba vedení rodinného rozpočtu, jeho sestavení a finanční produkty s rozpočtem spojené, principy zodpovědného rozpočtu. Podepsat
můžeš, přečíst musíš - základní pravidla smluvních vztahů, doporučené postupy při uzavírání
smluv, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru, důsledky nesplnění smluvních povinností. Zodpovědné zadlužování - základní principy zodpovědného zadlužení, předcházení
předlužení, informace o pravidlech výběru produktu a výběru věřitele.
Zájemci o dluhové poradenství mohou také navštívit poradnu, a to jak v Zábřehu na ulici
Farní 1, tak v Mohelnici na ulici Zámecká 11. Dále je možné se telefonicky objednat u vedoucí poradny Mgr. Moniky Hanušové na tel. čísle 736 509 435. (redakčně zkráceno).
Koordinátorka projektu Zdeňka Hrubá, DiS. 734 435 080, socialni.sluzby@charitazabreh.cz
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Sbírky z neděle 14. srpna: Zábřeh 9.820; Jedlí 2.000; Svébohov 1.200; Klášterec 2.440;
Zvole 2.900; Postřelmůvek 350 Kč. Dary Zábřeh: na Proglas 200 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

FARNOST ZVOLE

v Zveme děti i dospělé na tradiční Nocování ve farním domě ve Zvoli, které se koná
v pátek 2. září od 17 hod. ve farním domě. S sebou něco na opékání, karimatku, spacák,
ešus, buchtu.
V pátek 2. září bude ve Zvoli mše svatá v 18 hod. Od 16 hod. je příležitost ke svátosti
smíření.
manželé Hrochovi
v Pouť na Mariánskou Horu v Horní Čermné se uskuteční v neděli
11. září. Cena 100 Kč. Odjezd: Jestřebí 13.00; Zvole 13.10; Zábřeh-Valová 13.15 hod. Hlaste se u Heleny Pěničkové tel. 608 311 469.
v Putování za Pannou Marií Turzovskou. Pro velký zájem věřících
pojedeme opět na Turzovku. Pouť se uskuteční v sobotu 17. září, cena
400 Kč. Trasa a odjezd budou upřesněny. Přihlášky: Helena Pěničková
tel. 608 311 469
VŘESOVÁ STUDÁNKA. V sobotu 10. září bude na Vřesové Studánce ve 14.30 hod. slavena mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné.
P. František Eliáš
Milí přátelé, členové ČKA, letos začínáme nezvykle brzy po prázdninách, ale je to dáno tím, že přednášející se bude v republice vyskytovat
pouze začátkem září, takže je třeba toho využít.
Jezuita Pavel Gábor je členem Vatikánské observatoře v Tucsonu v Arizoně (USA). Jako astrofyzik se podílí na navrhování přístrojů a dalekohledů pro kosmické mise. Kromě vlastní vědecko-výzkumné činnosti
se věnuje, především ve své domovině, oblasti dialogu víry a přírodních věd. Rozhovor s P. Gáborem si můžete přečíst v Katolickém týdeníku č. 32 (2. - 8. srpna 2011). Srdečně zvou členové ČKA Zábřeh.
V Katolickém domě v Zábřeze bude přednáška Pavla Gábora SJ na téma „VELKOPEPÝ VESMÍR: hrozba či útěcha?“ ve středu 7. září v 18.00 hod.

KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme v úterý 30.
srpna na „Zábavné odpoledne s hudbou a tancem“. Známé melodie zahraje populární muzikant Vašek Kubíček. Začátek ve 14
hodin, občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi
při akcích v Katolickém domě se těší Josef Klimek
ZTRÁTY A NÁLEZY. Pokud jste u Šubrtovy kapličky ztratili brýle (úzké, tmavočervené
obroučky) můžete si je vyzvednout ve farní kanceláři v Zábřeze.
Hana Lexmanová
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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