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5. 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 Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Spravedlivý září v temnotách jako světlo

ŽALM 112
1: Iz 58,7-10
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 Kor 2,1-5
příště Ebenovo č. 504

Ev. Mt 5,13-16

Vy jste světlo světa.
Nemůže se skrýt město
položené na hoře.
A když se svítilna rozsvítí,
nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec,
takže svítí všem v domě.
Tak ať vaše světlo svítí lidem,
aby viděli vaše dobré skutky
a velebili vašeho
Otce v nebesích.
Mt 5,14-16

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

Čtvrtek 10. února
Pátek
11. února

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské.

Tuto neděli 6. února Vás zveme ke mši svaté v maletínském farním kostele sv. Mikuláše. Mši svatou budeme slavit ve 14.30 hod.
Příští neděli 13. února ve 14.30 hod. bude mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
P. František Eliáš
Obě společenství biřmovanců i biřmovaných se sejdou v pátek 11. února 2011 v 19.00
hod. s otcem Františkem Eliášem na faře v Zábřeze. Setkání bude věnováno pokračování tématu: „LIST ŽIDŮM“.
Vlastimil Dvořák
POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK ZA SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ A POŽEHNÁNÍM. Setkání u sv. Linharta v Horních Studénkách je každou druhou neděli v měsíci, v únoru
pak v neděli 13.2.2011. Od 14 hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání pak ve 14.30 hod.
P. Stanislav Suchánek.
Orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na výroční
schůzi, která se bude konat v neděli 13. února ve 14 hod. v Katolickém
domě Zábřeh.
Red.
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh zve na přednášku
profesora Jana Sokola, Ph.D.,CSc. na téma „O rodině“. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. února v 17 hod.v Katolickém domě v Zábřeze.
Red.
MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE připravila na středu
2. března při příležitosti 800. výročí
narození sv. Anežky České přednášku plukovníka ve výslužbě pana Ing.
Františka Valdštýna „Anežka a Zdislava - souputnice života a víry“.
„Anežka Přemyslovna se narodila roku
1211 jako dcera českého krále Přemysla
Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie. Anežka se rozhodla následovat největší duchovní výzvu své doby – nový ideál sv. Františka. S pomocí svého královského bratra Václava I. zakládá na Starém Městě pražském u kostela sv. Haštala špitál a záhy v jeho blízkosti
i dvojklášter damiatek (klarisek) a minoritů. O Letnicích 1234 vstupuje ve věku 23 let do
tohoto kláštera a je jmenována jeho abatyší.
Svatou Zdislavu formuje druhý duchovní proud této doby –řád kazatelů, dominikánů, který uvádí na panství svého manžela do severních Čech.

FARNOST DUBICKO
Liga pár páru. 1. setkání kurzu symptotermální metody PPR zaměřené na přípravu
snoubenců je v pátek 11. února 2011 v 19 hod. u Kolčavů (583 449 284).
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KATOLICKÝ DŮM

v Především všichni příznivci osobitého zpěváka a hráče
na banjo, kytaru, či mandolínu Roberta Křesťana, by si neměli nechat ujít koncert připravovaný na úterý 15. února – 19.00
hod. Tento populární autor písniček, jako je např. Panenka, či
Podobenství o náramcích vystoupí v Katolickém domě v rámci turné k 20. výročí kapely „Druhá tráva“. Jako předkapela se představí „domácí“ Madalen – tentokrát v sestavě
v jaké v roce 2008 natočila své, prozatím poslední, album „Na barvách“.
v Zimní putování s Metodějem. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus
jednodenních výletů, připravujeme i na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Na středu
2. března zveme děti i dospělé na návštěvu ZOO Ostrava a Pohádkového sklepa strašidel na výstavišti Černá louka. Sraz účastníků v hale vlakového nádraží v 08.10 hod., návrat v 17.30 hod. Cena výletu pro děti nad 6 let je 320 Kč. Přihlášky nejpozději do 28. 2.
na telefonu 732 552 732 paní Hedrichová.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
HANACLUB – odpolední klub pro ženy v obtížných životních situacích a jejich přátele. Zveme
ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na
pravidelná setkání
Kdy? Každou první a třetí středu v měsíci, tedy
16. února a 16. března. (pozor – 2. března odpadá – jarní prázdniny) Kde? V kuchyňce Oázy na
Charitě. V kolik? Od 17.00 do 18.30 hod.
Co je na programu? Povídání u kávy a čaje, začneme cyklus povídání o domácích financích
nebo budeme dekorovat bavlněné tašky, dle domluvy a nálady :-)
Na setkání s Vámi se těší Hana a Monika

NEPŘEHLÉDNĚTE !

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve v sobotu 26.
února učitele, pastorační pracovníky i ostatní zájemce na seminář
EVOLUCE A BIBLE II P. Mgr. Marka Váchy, Ph.D.
Seminář bude ve velkém sále arcibiskupské kurie (Biskupské nám.
2, Olomouc) od 9 do 16 hod.
Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, email: polcrova@arcibol.cz
ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT. První letošní číslo časopisu Rodinný život je připraveno k tisku a k čtenářům doputuje během února. Věnuje se svatebnímu veselí, svatbám
uskutečněným i připravovaným. Kontaktní adresa pro zasílatelskou službu časopisu:
Centrum pro rodinný život, Marcela Řezníčková, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc;
tel.: 587 405 250–253, e-mail: rodina@arcibol.cz
Red.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

l.čt. Iz 58,7-10 KKC 2447 —24 49
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?
Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle
se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost,
za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy
zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on
se ozve: »Tu jsem!« Odstraníš-li ze svého středu jho,
hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě
světlo a tvůj soumrak bude jak poledne."
l.čt. Iz 58,7-10
Skutky milosrdenství jsou dvojího druhu: Skutky tělesného milosrdenství a skutky duchovního milosrdenství. Skutky milosrdenství najdeme v blahoslavenstvích (Mat 5,1 -12)
a v Ježíšově příkladu, v jeho stálé pozornosti k chudým. „Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste udělali.“ (Mat 25,40).
Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných
nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat - to jsou skutky DUCHOVNÍHO milosrdenství, stejně jako odpouštět a vše trpělivé snášet. Skutky TĚLESNÉHO milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst a hostíme toho, kdo má hlad, že poskytneme střechu nad
hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé ( Mat 25, 31-46). Dávat almužnu chudým, je mezi těmito skutky jedno z hlavních
svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu (Mat 6,2-4).
Ve svých rozmanitých formách - hmotný nedostatek, nespravedlivý útlak, tělesné a duševní nemoci a konečně smrt - je LIDSKÁ BÍDA zřejmým znamením vrozeného stavu slabosti (v němž se člověk nachází po prvním hříchu) a potřeby spásy. Právě proto lidská bída
přitáhla soucit Krista Spasitele, který jí chtěl vzít na sebe a ztotožnit se s nejmenšími mezi
bratry. A pravě proto jsou utlačovaní předmětem přednostní lásky církve, která od počátku, navzdory nevěrnosti mnoha svých členů, nepřestává usilovat o to, aby jim ulehčila, aby je
bránila a osvobodila. Už prorok Izaiáš ukazuje na konkrétních příkladech, že ten, kdo „volá“
a „křičí“ k Bohu, ale nevidí Boha v potřebných lidech ve svém okolí, ten se dopouští náboženského formalismu, vnějškovosti a - je předmětem stálé kritiky starozákonních proroků.
A tak ve Starém zákoně je celá řada různých právních opatření - milostivé léto, zákaz půjčovat peníze na úrok a zadržovat zástavu, povinnost dávat desátek, platit mzdu nádeníkům
každý den, právo paběrkovat a sbírat klásky - ve shodě s výzvou 5. knihy Mojžíšovy, Deuteronomia: „Potřebný ze země nevymizí, proto ti přikazuji: „Ve své zemi ochotně otvírej ruku
svému utiskovanému a potřebnému bratru“ (Dt 15,11).
I Ježíš přijímá tato slova za svá: „ Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte“ (Jan 12,8). Tím ale neruší rozhorlená slova dávných proroků: kupují „nuzáky za
stříbro, ubožáka za pár opánků...“(Am 8,6), ale vybízí nás, abychom poznali, že je přítomen
v chudých, kteří jsou jeho bratry ( Mat 25,40).
Svatá Růžena z Limy, když ji jednoho dne její matka kárala, že přijímá do domu chudé
a nemocné, bez váhání jí řekla: „Když sloužíme chudým a nemocným, sloužíme Ježíši. Nesmíme dopustit, aby chyběla pomoc našemu bližnímu, protože Ježíši sloužíme ve svých bratřích.“
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Životem poznaná a osvědčená pravda je lidově vyjádřená příslovím: „Cokoli uděláme
druhému, uděláme Kristu Pánu samému.“
Účelněji a snáze můžeme konat skutky v dobročinném sdružení, jako např. sdružení katolické Charity neboli milosrdné lásky k bližnímu. K tomu praví svatý Augustin: „Nemáme si
přát, aby byli bídní proto, abychom mohli konat skutky milosrdné. Dáváš chléb hladovému,
lépe by však bylo, kdyby nikdo nehladověl, a ty nikomu nedával. Odíváš chudého – kéž by
všichni byli oděni a nebylo toho nedostatku... Toto všechno jsou povinnosti, když jich je třeba. Přičiň se však, aby nebylo bídných. Přestanou skutky milosrdné, ale nepřestane láska.“
Tato slova svatého Augustina ukazují, že máme usilovat o takové uspořádání lidské společnosti, o takový společenský řád, který odstraňuje příčiny lidské bídy a dává možnost lidsky
důstojného života všem lidem.
Co z řečeného vyplývá pro každého z nás, zvláště, když jsme učedníci Ježíšovi? Vykonej
denně aspoň jeden skutek milosrdenství duchovního nebo tělesného! Čiň tak v milosti posvěcující a nashromáždíš si největší poklady – skutky záslužné pro nebe a vyšší stupeň věčné
radosti. Bude tě to blažit také již zde na zemi, neboť „blaženější je dávat než brát“ (SK 20,35).
		
P. Antonín Pospíšil

23. Blahoslavená MATKA TEREZA - ODVAHA JÍT DO NEZNÁMA

Matka Tereza, vlastním jménem Agnes Bojaxhiuova se narodila v roce
1910 ve Skopje (v současné Makedonii). Pocházela z bohaté měšťanské
rodiny, která se zabývala obchodem. Měla dva starší sourozence: sestru Age a bratra Lazara. Doma jí říkali GONXHA, což znamená poupě.
Jako malá byla baculatá, milá a rozumná dívenka. Když otec náhle zemřel, rodině nastaly zlé časy. Přesto nezapomínali pomáhat lidem, kteří
byli ještě chudší než oni sami. Agnes tak byla vychovávána k štědrosti
a především k lásce k Bohu. Už ve 12 letech poprvé pocítila touhu stát
se řeholnicí. Dozvěděla se, že v Bengálsku (v Indii) působí řád řeholních
sester, které pracují ve školách a starají se o vzdělání těch nejchudších.
Rozhodnutí pro odchod do řehole nebylo vůbec jednoduché. Agnes si
uvědomovala, že jí státní úřady nedovolí vrátit se a navštívit své blízké.
Blížila se druhá světová válka. Agnes vnímala zvláštní touhu zachraňovat duše v misiích, podobně jako sv. Terezie z Lisieux a rozhodla se následovat Krista životem misionářky mezinárodního řádu Loretánských sester. Odcestovala do
Indie do města Dárdžilingu. Přijala řeholní jméno sestra Tereza. Přijít do cizího prostředí bylo
pro ni velmi obtížné. Nejprve se musela naučit anglicky a některý z indských jazyků, aby se
mohla domluvit s místními obyvateli. Musela snášet velké horko, na které nebyla zvyklá. Nebyla však smutná. Věřila, že když něco pro Boha ztrácí, může ho chválit, protože on ji nenechá
strádat, ale dá jí všechno, co bude potřebovat. Po devíti letech života v loretánském řádu složila věčné sliby. Podle zvyku ji od té chvíle náleželo oslovení: „Matka Tereza.“
Každý z nás se v životě dostane někdy do situace, kdy stojí před krokem do neznáma. Může
to být situace, kdy měníme bydliště a čeká nás nová škola, kamarádi, byt. Nebo se rozhodujeme
pro další studium, pro své budoucí povolání, .. Většina srovnává, co ztrácí a co získává. Všichni
často míváme strach, že o něco přijdeme, že něco ztratíme ( kamaráda, prvenství ve třídě, oblíbenost u paní učitelky, odměnu..). Matka Tereza se nebála. Pán Ježíš ji volal do neznáma. Neznala
řeč, neznala místní lidi, neznala zemi a její zvyky. Věděla, že ztrácí kontakt s rodinou, kterou už
možná neuvidí. Nezalekla se. Chytla se Pána Ježíše za ruku a šla. Když mám v srdci Pána Ježíše,
držím se ho za ruku, co se mi může stát? Kdo mi může ublížit?
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 30.1.: Červená Voda 1878; Mlýnický Dvůr 190; Domov důchodců sv.
Zdislavy 502; Písařov 591; Jakubovice 417; Janoušov 579. Dary: Písařov: na opravu oltáře 4500. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
OSLAVA NAROZENIN P. PAVLA VÁGNERA. Všechny farníky srdečně zdraví bývalý farář P. Pavel Vágner a zároveň všechny zve na
oslavu svých 40. narozenin do Brodku u Prostějova. Bude to příležitost k setkání jak s P. Pavlem, tak s jeho novými farníky, popř. i kněžími děkanátu Prostějov. Budeme opékat prase (aspoň kousek), ryby
a bude točené pivo. Akce se koná v neděli 27. února 2011 od 15 do 18
hodin. Zájemci ať se, prosím, zapíší do neděle 20. února na seznamy
ve farních kostelech v Červené Vodě, Písařově a Jakubovicích. Předpokládaná cena za dopravu okolo 150 - 200 Kč, zálohu 100 Kč je třeba přinést P. Radku
Maláčovi. Odjezd by byl ve 13.15 hod. od fary v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 30. ledna: Mohelnice 6.557; Úsov 785; Studená Loučka 235 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
v V úterý 15. ledna ve 14 hod. se koná na faře PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ.
		
P. Petr Šimara

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 30. ledna: Štíty 2.260; Cotkytle 730; Horní Studénky 700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 30. ledna: Lubník 350; Tatenice 1.060; Hoštejn 1.600; Kosov 550 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude v sobotu 12. února. Výstav
Nejsvětější svátosti od 15 hod., zakončení adorace v 18 hod. Zvu všechny farníky, aby přišli a prožili v tichu, před Eucharistií chvíli usebrání. Budeme pamatovat na potřeby vlastní, ale také naší farnosti i celé diecéze.
P. Jaroslav Přibyl
NECHTE SE POZVAT na farně-lidovecký ples, který bude v pátek 25. února od 20.
hod. „na zámečku“.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

Ve středu 9. února od 19.00 hodin bude BIBLICKÁ HODINA na faře v Postřelmově. Všichni jste srdečně zváni.
	V pátek 18. února bude ve farnosti Lesnice ADORAČNÍ DEN. Prosím, zapište se
do seznamů jako dozor otevřeného kostela.
Vladimír Jahn
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lošticko

lošticko

lošticko

BÝT SOLÍ ZEMĚ A SVĚTLEM SVĚTA... Copak je to ta sůl? Nahlédl jsem do kuchařské knihy a četl jsem, možná se mýlím, že do pokrmu stačí jedno procento soli. Člověk
průměrně za rok sní v pokrmech 7,5 kg soli a to mu stačí. Jedno procento! Kdyby v továrně pracovalo 100 lidí a byl by mezi nimi jeden dobrý křesťan, zabrání zkáze. To je
náš úkol, o kterém v evangeliu 5. neděle mluví Pán.
Starší muž přijel do lázní. Poukaz měl, ale nikdy v tom městě nebyl. Stál na nádraží s
kufrem, rozhlížel se kolem, ale nevěděl kudy kam. Lidé ho minuli bez povšimnutí. Mladý člověk se zastavil: „Hledáte něco, pane?” Když se dověděl co, říká: „Já vás tam zavedu.”
A cestou ukazoval: „Tady jsou léčivé prameny, sem můžete chodit, tady zas budete mít
procedury, koupele, tady je kancelář, pojďte, prosím, nahoru...“ Zavedl ho do kanceláře,
pak se rozloučil. A ten člověk říká: „Jestli to byl křesťan, nevím. Ale byl ke mně dobrý,
jako světlo.”
A nemůžeme podobně jednat i my ?? Stačí tak málo...
DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTÍ. Ve spolupráci s Kongregací sester Matky Božího milosrdenství Vás srdečně zveme na Duchovní obnovu ve dnech 5. a 6. února.
Program: sobota 5. února - návštěva sester v pensionu na
Hradské ulici v Lošticích od 14.00 a mše sv. v 16.30 hod. Po
mši sv. představení díla sv. Faustyny.
V neděli se sestřičky účastní bohoslužeb: Moravičany
8.00, Loštice 9.30, Palonín 11.00 hod. Nedělní odpolední program: Moravičany – zasedačka v budově obecního úřadu – modlitba sv. růžence k Božímu milosrdenství v 15.00 hod. Po skončení – digitální projekce o sv. Faustyně Kowalské. Loštice – klubovna KD – 15. 00 hod. – modlitba sv. růžence a digitální projekce o sv.
Faustyně. (více o nás na www.farnostlostice.cz)
P. Pavel Kavec CM
v

v

v

SESTRY PREMONSTRÁTKY ZE SVATÉHO KOPEČKA U OLOMOUCE
Vás srdečně zvou na volné pokračování cyklu duchovních obnov se sv. Augustinem. Setkání doprovází film, který vznikl na podnět papeže Benedikta XVI. Další duchovní obnova na téma křest: „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého“ se uskuteční ve dnech 12.-13. 2. 2011
a opakuje se 19.-20. 3. 2011. Program začíná v sobotu 9.00 mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení v neděli ve 13 hod. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 7. 2. 2011
(resp. 14. 3. 2011).
e-mail: info@premonstratky.cz

Blahopřání
V neděli 30. ledna oslavil životní jubileum 80. let
pan Vladimír Prokop z Jedlí.
Dodatečně blahopřejí a hojnost Božích milostí přejí farníci z Jedlí.
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v SBÍRKY Z NEDĚLE 30. LEDNA, ZÁBŘEH A JEDLÍ NA OBNOVU VYHOŘELÉHO
DOMU: Zábřeh 12.900; Jedlí 50.000; Svébohov 1.350; Klášterec 1.210; Zvole 3.480 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na Haiti od růžencového společenství 1.000 + 1.000 (anonymní dárce); na kostel sv. Barbory 1.000 Kč.
Všem dárcům z Jedlí i ze Zábřeha (ti ale zřejmě využili možnosti předat dar přímo v recepci Charity), kteří přispěli rodině Libora a Jany Svačinových z Jedlí na obnovu rodinného domu poničeného požárem, ať odplatí Pán svým požehnáním. P. František Eliáš
v Na kostel sv. Barbory jste v měsíci lednu darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje částku 5.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

ROK 2011 – ROK KŘTU

Křest začleňuje člověka jako úd Kristova mystického těla. Ježíš Kristus přemohl svou
smrtí a vzkříšením smrt, vykoupil člověka a přetvořil jej v nové stvoření (Gal 6,15; 2
Kor 5,17). Když udělil svého Ducha svým učedníkům, vytvořil z nich tajemným způsobem své tělo, ve kterém se Kristův život rozlévá do věřících (J 15, podobenství o vinném
kmeni). Jednotu tohoto těla (církve) vytváří Duch svatý, jež vzbuzuje a rozněcuje mezi
věřícími lásku. Proto, když něčím trpí jeden úd, trpí spolu s ním všechny údy; a když se
dostane cti jednomu údu, všechny údy se radují spolu s ním (1 Kor 12,26; LG 7).
Z kalendáře královéhradecké diecéze

PASTORAČNÍ RADY

Klášterec pondělí 7. února v 18.45 hod.
Jedlí čtvrtek 10. února v 17 hod.
Zvole u Zábřeha středa 16. února v 19 hod.
Zábřeh čtvrtek 3. března v 18.30 hod.

VARHANÍCI

Varhaníci děkanátu Zábřeh se v rámci přípravy na děkanátní pouť sejdou na faře v Zábřeze
ve čtvrtek 24. února v 18.30 hod. Prosím, přijďte
všichni.
P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA V ZÁBŘEZE hledá aktivní farníky kterékoli věkové skupiny, kteří mají
elán dát svůj čas a iniciativu aktivitě připravované v celé republice Noc kostelů. Jde o pozvání
všech, kteří se chtějí podívat do našeho farního
kostela v rámci této celorepublikově koordinované aktivity. Bližší informace na www.nockostelu.cz. Tato „Noc kostelů“ proběhne současně nejen v České republice, ale i na Slovensku
a v Rakousku.
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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