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23. 10. 2011
Ročník XVIII., číslo 42
30. 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

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

ŽALM 18
1: Ex 22,20-26
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Sol 1,5c-10
příště Břízovo č. 503

Ev: Mt 22,34-40

Miluji tě, Hospodine, má sílo,
Hospodine, má skálo,
mé útočiště, zachránce můj!
Můj Bože, má skálo,
na niž se utíkám,
můj štíte, rohu mé spásy,
ochrano má!

Žalm

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

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 24. října sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
pátek 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů –
státní svátek - vyhlášení samostatnosti Československa
Mše svaté budou: Zábřeh 7.00 a 18.00, Václavov 9.00 hod.
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh Vás zve ve středu 26. října v 18 hod. do Katolického
domu na besedu s Danou Němcovou na téma „Migrace
vnější a vnitřní“. Je známá např. jako signatářka a mluvčí
Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných; po r. 1989 zaměřila své úsilí mj. na psychologickou a právní pomoc uprchlíkům.
KOCLÍŘOV. O první sobotě v měsíci, 5. listopadu jste zváni na pouť do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod., vše ostatní za obvyklých podmínek. Prosím, hlaste se včas.
		
Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427

„DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI“

	NEDĚLE 30. ŘÍJNA: ve Svébohově se sejdeme
na hřbitově ve 14 hod. a v Jedlí začíná dušičková
pobožnost v 15 hod. ve farním kostele a jako obvykle pokračuje na hřbitově.
V ZÁBŘEZE se sejdeme k pobožnosti na
hřbitově v neděli 30. 10. ve 14.30 hod.

VÝROČÍ 100 LET OD NAROZENÍ ThDr. VOJTĚCHA MARTINŮ

	V neděli 30. října vzpomeneme stého výročí narození ThDr. Vojtěcha Martinů
katolického kněze, pedagoga a překladatele. V zábřežské farní kronice se o něm dočteme toto: Byl profesorem náboženství na zdejším zábřežském gymnáziu, přednášel na cyrilometodějské fakultě v Olomouci a na biskupském učilišti v Litoměřicích. V roce 1945 stál
u obnovy charitního domu „Ludmila“ v Zábřeze, který byl později přejmenován na „Zádruha“. Působil mezi mládeží a byl za komunistů vězněn. Za svou aktivní činnost a své názory, na kterých trval, se stal nepohodlným pro komunistický režim. Byl mu režimem odebrán
státní souhlas vykonávat kněžkou službu a byl zařazen jako dělník do Olšanských papíren.
Jeho osobnost má nezaměnitelné místo v historii naší farnosti.

RELAXAČNÍ VÍKEND VE VELKÝCH LOSINÁCH.

Hnízdo Mateřské a rodinné centrum srdečně zve na
Relaxační víkend pro ženy, který proběhne ve dnech
11.11. - 13.11. v Penzionu Brněnka ve Velkých Losinách. Můžete se těšit na společné zpívání při kytaře,
výtvarné tvoření pro radost, masáže vonnými oleji, společenské hry, povídání u kávy
i vycházku do lázní (podle domluvy možnost návštěvy bazénu nebo ruční papírny). Zvány jsou ženy všeho věku, které si chtějí aktivně odpočinout. Bližší informace a přihlášky
poskytnu na tel. čísle 603 891 571.
Za Hnízdo se na všechny těší Irena Švédová.
2

i o MISIJNÍ NEDĚLI - KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI

Oblast Léoganu byla epicentrem zemětřesení. Škody byly opravdu katastrofického rozsahu a je to vidět všude, i když se na první pohled zdá, že hlavní město na
tom bylo hůř. Naši čeští i haitští spolupracovníci už na nás čekali a společný oběd
byl vlastně takovým příjemným neformálním seznámením. O to příjemnějším, že
pro pracovníky naší mise vaří haitský kuchař, který je mistrem ve svém oboru. Dokonce v minulosti vařil na nějaké velké zaoceánské lodi. Po obědě nám ještě přinesl vlastnoručně vyrobený džus z čerstvého ovoce a musím říct, že jsem ještě nikdy nic tak dobrého nepil.
Po obědě nám naši i haitští spolupracovníci představili projekty realizované na pomoc lidem postiženým zemětřesením právě v této nehůře postižené lokalitě. Jedná se o tzv. livelihood, tedy projekty na obnovu živobytí. Ty jsou orientovány hlavně na oblast tradičního zemědělství, pěstování kukuřice, fazolí a dalších plodin a podporu chovu koz, které jsou důležitým
zdrojem obživy místních lidí. Tři z našich haitských spolupracovníků jsou agronomové - specialisté a koordinátoři v terénu. Nejen, že rozumí své práci po odborné stránce, ale také dokáží
nejlépe komunikovat s místními lidmi. Celý projekt je speciálně postaven tak, že příjemci pomoci nedostávají finanční prostředky, protože by je asi při své chudobě utratili za jídlo a věci
potřebné ke každodennímu životu. Dostanou osivo nebo sazenice rostlin, které potom zasejí
nebo zasadí na svých pozemcích. Podmínkou projektu je také to, že se musí současně vzdělávat, aby dokázali o plodiny správně pečovat, chránit je před škůdci, zakládat kompost, aby
půda byla dostatečné humózní, rychle se nevyčerpala a rovněž aby byla méně náchylná k erozi. Je to docela promyšlený systém, na jehož konci je vlastní sklizeň úrody pro vlastní spotřebu
a případné zpeněžení přebytků. Samozřejmě se také učí část odložit na další zasetí, tedy promyšleně a dlouhodobě plánovat. Zajímavostí pro mne bylo tzv. pěstování „na patra“. Na Haiti je taková intenzita slunečního světla, že umožňuje lidem kombinovat různé druhy plodin.
To nejvyšší patro mohou tvořit řídce nasázené stromy, například kokosové palmy. Pod nimi
je rovněž docela řídce nasetá kukuřice, která tvoří střední patro a nejníže jsou nasety fazole.
Slunce, které svítí téměř v nadhlavníku, stačí pro všechna patra a efekt je velmi vysoký. Bohužel takto vhodných lokalit s dobrými podmínkami a dostatkem vody není mnoho.
Návštěvu příjemců naší pomoci jsme plánovali na druhý den. Osobně tento druh pomoci
považuji za jeden z nejlepších. Stimuluje aktivitu a nedělá beneficienty dlouhodobě závislými
na humanitární pomoci. Vede a směřuje k samostatnosti.
Večer jsme se rozhodli navštívit restauraci a nezdržovat
se přípravou jídla. Kolegové si dali „lambi“, jsou to mlži
z takových velkých škeblí, které se loví v pobřežních vodách. Je to trochu tuhé, ale velmi chutné. Já jsem dostal
chuť na pořádný kus masa a řádně jsem se vypekl. Dal
jsem si steak na rožni z hovězího masa. Kráva, ze které
byl můj steak, pamatovala zřejmě ještě jako mladá francouzskou revoluci, ne-li přistání Kryštofa Kolumba na
Haiti. Takže na tom nakonec vydělali dva místní psi. Ti
byli tak překvapení, že jim někdo něco dal, natož maso,
že byli ochotní učit se česky, vrtět ocasem a dávat pracku. Vraceli jsme se večer na misi, abychom si odpočali
na další den, který jsme chtěli strávit návštěvou některých lidí, kterým naše přítomnost a práce pomáhá dostat se zpátky na nohy a do důstojnějšího života.
Václav Keprt, pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE

S odkazem na 2. čtení l.Sol 1,5 - KKC 2110 - 2117
První přikázání Desatera zakazuje uctívat jiné bohy, kromě jediného Pána, který se zjevil svému izraelskému lidu. Zakazuje pověru a bezbožectví.
Pověra je úchylka náboženského cítění a úkonů. Může také
zasahovat do kultu, který vzdáváme pravému Bohu, např. když se
jistým, jinak oprávněným a nutným úkonům přikládá důležitost
nějakým způsobem kouzelná. Přikládat účinnost pouze hmotné
stránce modliteb nebo svátostným znamením bez ohledu na vnitřní postoje, které vyžadují, znamená upadat do pověry. (Srov. Mat 23,16 -22).
První přikázání odsuzuje MNOHOBOŽSTVÍ (polyteismus). Vyžaduje od člověka, aby
nevěřil jiným bohům kromě Boha pravého, aby neuctíval jiná božstva kromě Jediného.
Písmo neustále připomíná odmítání model, které jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou, které mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí. Bůh naopak je živý Bůh, který dává
život a zasahuje do dějin.
MODLOSLUžba se netýká jen nepravých - pohanských kultů. Zůstává trvalým pokušením víry. Spočívá ve zbožšťování toho, co není Bůh. Modloslužba je, když člověk
uctívá tvora místa Boha a klaní se mu, ať se jedná o bůžky nebo o démony (např. u satanismu), ale také, když je u něho na prvním místě moc, rozkoš, rasa, předci, stát, peníze
atd. „Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu“, říká Ježíš (Mat 6,24). Mnoho mučedníků zemřelo, protože se nechtělo klanět „Šelmě“, odmítli dokonce jen předstírat, že ji uctívají.
Modloslužba popírá, že jediným Pánem je Bůh; proto je neslučitelná se společenstvím
s Bohem.
Lidský život se harmonicky sjednocuje v klanění jedinému Bohu. Přikázání klanět se
pouze Bohu činí člověka jednoduchým a zachraňuje ho před bezbřehou roztříštěností.
Modloslužba je zvrácenost náboženského cítění vrozeného člověku. Modloslužebník je
ten, kdo svůj nezničitelný pojem Boha vztahuje spíše na cokoliv jiného než na Boha.
VĚŠTĚNí. Bůh může zjevit budoucnost svým prorokům nebo jiným světcům. Nicméně správný postoj křesťana spočívá v tom, že se, pokud jde o budoucnost, odevzdá
s důvěrou do rukou Boží prozřetelnosti a vyhýbá se ve vztahu k budoucnosti každé nezdravé zvědavosti. Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých
duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že odhalují
budoucnost. Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu
předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se medií. V tom všem se skrývá vůle mít
vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň touha naklonit si skryté
mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme Bohu.
Všechny praktiky MAGIE a ČARODĚJNICTVÍ, kterými člověk zamýšlí podrobit si
skryté mocnosti, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť to
směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Takové praktiky jsou
ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spojeny s úmyslem škodit druhým, nebo když se dovolávají zásahu zlých duchů. Také nošení TALISMNŮ je hodno pokárání. Věštění nebo
magie se často užívá ve SPIRITISMU - vyvolávání duchů zemřelých. Věřící církev proto
před ním varuje. Uchylování se k tzv. PŘÍRODNÍM LÉČEBNÝM metodám nesmí vést
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ani k vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých. Zde je možno také
zařadit nesprávné praktiky vyvolávání sil z hvězd, stromů, kamenů a dalších....
Za pozornost stojí dnes už rozšířená HOMEOPATIE. Ta spočívá v léčbě tím, že se podávají nepatrné dávky léčiva, které ve větší dávce vyvolávají stejné příznaky jako onemocnění samo, takže nový roztok obsahuje jen několik molekul účinné látky.
ATEISMUS je druh světového názoru, popírající jsoucnost Boží a vykládající svět činiteli čistě přirozenými bez zásahu první příčiny - Boha.
AGNOSTICISMUS znamená nemožnost filozofického nebo teologického poznání.
Dogmatický agnosticismus sice věří v Boha, ale popírá, že by bylo možno soudit něco
o jeho povaze a vlastnostech, nebo o jeho zásahu do světa.
Opravdový a upřímně věřící katolický křesťan odmítá všechny vzpomenuté, chybné
praktiky a veškerou svou víru, naději a lásku vkládá do Trojjediného Boha a Božího Syna
Ježíše Krista.
P. Antonín Pospíšil

KATOLICKÝ DŮM

v EVA HENYCHOVÁ. V úterý 25. 10. se při autorském recitálu v Katolickém domě
představí Eva Henychová – zpěvačka a kytaristka, která oslovuje publikum všeho věku,
ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. Do podvědomí široké veřejnosti se
zapsala jednou z hlavních rolí v seriálu „My holky z městečka“. Absolutoriem na Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě Milana Tesaře se pak započala její profesionální umělecká
kariéra. Do Zábřeha se vrací po několikáté přestávce a publiku představí především písně ze svého nejnovějšího alba SINAJ. Začátek koncertu v 18 hodin, vstupné 60 Kč.
v Spolek Metoděj Zábřeh, za finanční podpory města Zábřeh
a ve spolupráci s Klubem Ámos
Ostrava připravil další z řady oblíbených interaktivních výstav.
Tentokrát to bude výstava s názvem HEJBLATA HUDEBNÍ
aneb uši a ten zbytek. Výstava,
kterou návštěvníky bude provázet Pan Zvuk, umožňuje navštívit svět ruchů a hudby, vyzkoušet
zábavné pokusy, poznat zajímavé
nástroje a ponořit se do tajů zvuku. Výstava bude v Katolickém domě zahájena vernisáží v pondělí 31. října v 18. hodin.
Výstavu je pak možné navštívit v pracovní dny až do 11. listopadu v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717,
případně prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz.
v Populární zábřežská folk & country skupina MADALEN Vás zve na pravidelný
vzpomínkový koncert věnovaný zesnulým kamarádům, který se uskuteční v Katolickém
domě v sobotu 5. 11. Hostem večera tentokrát bude folkrocková kapela NOACO z Litovle. Vstupné dobrovolné, začátek v 19 hodin.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 16. října: Červená Voda 1.953; Domov důchodců sv. Zdislavy 368; Mlýnický
Dvůr 190; Písařov 1.122; Jakubovice 1.302; Moravský Karlov 260 Kč. Dary: Písařov na oltář
1.000, Jakubovice na hodiny 3.034 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ČERVENÁ VODA se sejde v pátek 28.10. v 19.15 hod. na
faře.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

K MISIJNÍ NEDĚLI - AKTUÁLNĚ Z HONDURASU

Drazí věřící, bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme z dalekého Hondurasu! Misijní stanice, kterou jsme s Boží pomocí začali budovat, leží na západním pobřeží Karibiku.
Do farnosti Sangrelaya, která je zasvěcena sv. Petru a Pavlovi apoštolům, patří celkem 36 vesnic a osad. Na Hondurasu
působí španělští vincentíni již více než 100 let, ale v posledních letech pro nedostatek povolání staří misionáři opustili
kraj, kde se teď snažíme obnovit život víry my tři. Bohužel
nepřítomnost katolických misionářů využívají sekty, které
oslovují místní chudé obyvatelstvo. V mnoha vesnicích nejsou ani kaple. Hurikán v roce 1997 mnohé z nich smetl z povrchu země a nejsou prostředky
k jejich obnově. V těchto místech se snažíme zorganizovat modlitební skupiny. Naším příbytkem je zatím dřevěná fara a spolubydlící jsou netopýři, štíři... Díky Bohu jsme letos v květnu
začali se stavbou Misijní stanice Božího milosrdenství. Ta má mít postupně multifunkční charakter: místnosti pro formaci, meditační zahradu, prostory pro děti a mládež. Centrum má být
místem, kde kromě bydlení chceme formovat laiky, kteří budou neodmyslitelnou prodlouženou
rukou kněží. V září jsme zde měli na návštěvě asistenta generálního otce z Říma, P. Stanislava
Zontáka, CM, provinciála P. Josefa Nogu, CM a ekonoma P. Josefa Mrocka, CM z Bratislavy. Při
slavnostní mši svaté 25. září 2011 místní biskup Mons. Luis Sole Fa svěřil farnost Sangrelaya do
rukou Slovenské provincie. Představeným komunity je P. Jaroslav Jaššo, CM, farářem P. Stanislav
Bindas, CM a pastoračním asistentem fr. Jan Zemanovič, CM.
Naším hlavním úkolem je pokračovat v díle evangelizace, žít s lidmi a být zde pro ně.
Úkol jasný ale ne snadný. Obracíme se proto taky k Vám a prosíme o duchovní a finanční
pomoc. Teď se pracuje na střeše, pak nás čeká vodovod, odpady a elektrifikace. Bohužel zde
elektrika není a tak si musíme pomoci sluneční energií. Celkové náklady projektu přesahují 40.000 USD, a proto vítáme každou pomoc. Nacházíme se v nejchudší části Hondurasu.
Sv. Vincenc měl ve zvyku posílat misionáře tam, kde nikdo nechtěl jít. Tak je tomu i v našem
případě. Kéž je Vám odměnou za Vaší štědrost Boží požehnání! V případě finančního daru,
prosím, kontaktujte komunitu misionářů v Lošticích. Adresa: Misijní tým, Moravičanská 22,
789 83 Loštice, tel. 583 445 043, mobil: 723 723 728, web: www.farnostlostice.cz. Další informace a fotografie naleznete na www.vincentini.sk. Vás i vaše drahé vkládají do svých modliteb
P. Jaroslav, P. Stanislav a fr. Jan, misionáři ze Sangrelaya

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 30. října je pouť v Dlouhomilově. Poutní mši svatou budeme slavit v 11 hod.
P. Vladimír Jahn
6

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 16. října: Mohelnice 4.397; Úsov 733; Studená Loučka 335 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se koná na faře v Mohelnici v úterý 25. října ve
14 hod.
V. Šléšková a V. Vykydalová
SETKÁNÍ LEKTORŮ NAD PÍSMEM bude ve středu 26. října v 18.00 hod. P. Šafářová

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 16. října: Lubník 650; Tatenice 860; Hoštejn 250; Kosov 520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČNÁ SVÁTOST POMÁZANÍ NEMOCNÝCH bude udělována ve farnosti: Lubník ve středu 26. října v 17 hod., Hoštejn ve čtvrtek
27. října v 17.30 hod., Tatenice v pátek 28. října v 17.30 hod., v Kosově v sobotu 29. října v 15 hod. a na Koruně v sobotu 29. října v 17
hodin.

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ V NEDĚLI 30.
ŘÍJNA:
Kosov ve 14.00 hod., Lubník v 17.00 hod., Tatenice 18.00 hod.
V Hoštejně bude pobožnost na hřbitově v úterý 1. listopadu po večerní mši svaté (která začíná v 17.30 hod.)
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 16. října: Štíty 2.180; Cotkytle 580; Horní Studénky 1.200 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
HODY V CRHOVĚ budou v sobotu 29. října. Mši svatou budeme slavit ve 14 hod.

Centrum pro rodinný život v Olomouci

SETKÁNÍ PRO OVDOVĚLÉ z celé diecéze bude v sobotu 12. listopadu v Olomouci. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budově kurie 2. patro, Biskupské nám. 2, Olomouc a v kapli sv. Anny u katedrály. Přednášet budou: P. Josef Šich, M. Řezníčková a MUDr. Jitka
Krausová. Setkání ukončíme ve 14.00 hod. mší svatou v kapli sv. Anny
u katedrály sv. Václava.
Bližší informace na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc. tel.587 405 250-3, email: reznickm@arcibol.cz, nebo na: www.rodinnyzivot.cz
Milí přátelé, Centrum pro rodinný život v Olomouci zavádí novou službu pro všechny, kdo chtějí poprosit o modlitbu. Modlitební úmysly je možné zaslat na telefonní číslo
731 731 800 nebo na e-mail rodina@arcibol.cz. Za úmysly bude každý 1. čtvrtek v měsíci
sloužena mše sv. Více informací zde: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/706. Prosím,
rozšiřte tuto informaci mezi své známé.
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TUTO NEDĚLI 23. ŘÍJNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
Misijní neděle má svá pravidla: „Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze
věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle
a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané
pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti "v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa" se
nesmí použít na jiné účely.“
(Stanovy PMD čl. 61, 62)

Sbírky z neděle 16. října: Zábřeh 9.640; Jedlí 24.300 (na opravy); Svébohov 2.000; Klášterec 2.870; Zvole 3.700; Postřelmůvek 400 Kč. DARY: Zábřeh – na potřeby farnosti 500;
na Haiti 200 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZMĚNA ČASU – OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE 30. ŘÍJNA. V zimním období ve
farnosti Zábřeh začíná páteční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
v 17.30 hod. a sobotní mše svatá s nedělní liturgií v Rovensku v 16.30 hod.
P. František Eliáš

FARNOST MALETÍN
KOUPÍ HOSPODÁŘSKÝ LES

Desetiletá zkušenost s hospodařením ve
farních lesích v Maletíně i jinde ukazuje, že tento způsob pomoci jak zabezpečit
péči o kostely je správný.
Farnost Maletín má dva památkové kostely
a jen několik praktikujících věřících.
Generální oprava kostela v Maletíně, byť
s dotacemi, mohla být dofinancována takřka výhradně z výtěžku lesa, který také dostal hospodaření farnosti z červených čísel
tedy z dluhů.
Proto má farnost zájem o přikoupení hospodářského lesa a o další zabezpečení
oprav svých kostelů v Maletíně a v Hynčině s pomocí lesního hospodaření. Pokud
máte vhodný les k prodeji, nabídněte.
P. František Eliáš, děkan
Doporučujeme: GLOSA DOMINIKA DUKY.
Pravidelnou glosu arcibiskupa pražského Dominika Duky OP je možné vyslechnout
každou neděli v 8.20 hodin na Českém rozhlasu 1 nebo na internetových stránkách pořadu Glosa Dominika Duky.
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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