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25. 3. 2012
Ročník XIX., číslo 13
5. 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, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost,
abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Stvoř mi čisté srdce, Bože!

ŽALM 51
1: Jer 31,31-34
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Žid 5,7-9
příště latinské č. 509

Jestliže pšeničné zrno
nepadne do země a neodumře,
zůstane samo; odumře-li však,
přinese hojný užitek.
Kdo má svůj život rád, ztratí ho;
kdo však svůj život
na tomto světě nenávidí,
uchová si ho pro život věčný.

Jan12,20
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Ev: Jan 12,20-33

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 26. března Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a
nejpamátnější okamžik - vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna.
Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy.
Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.
Mše svaté o Slavnosti Zvěstování Páně v Zábřeze: 9.40 a 18.00 hod.
LIGA PÁR PÁRU – PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ. Tuto neděli 25. března ve 14 hod. zveme snoubence, manžele i další zájemce do Katolického
domu na první lekci kurzu plánovaného rodičovství.
První lekce je zdarma. Informace manželé Sittovi tel. 583 411 115, mobil
739367795
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 28. března od 9 hod. do 16
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy
uživatelů sítě a zaregistruje další zájemce z řad farníků, případně dořeší
rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš
POZVÁNÍ KE SPOLEČENSTVÍ RODIN (rodičovská skupina). Nejbližší
termín je středa 28. března 2012 v čase od 18.00 hod. do cca 19.30 hod. Setkání probíhá v přízemí Charity Zábřeh.
Monika Sikorová 737 517 102
Společenství rodin je otevřené, přijít může kdokoli, kdo cítí potřebu společného setkávání se a povzbuzení v rodinném způsobu života a v duchovních oblastech života.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Všechny mladé našeho
děkanátu srdečně zveme na děkanátní setkání, které se uskuteční 30. – 31. března v Katolickém domě. Začínat budeme mší
svatou v 18.00 v kostele sv. Bartoloměje a večer bude pokračovat zábavným programem v „kaťáku“. Na letošní setkání zavítá
i otec arcibiskup Jan Graubner, který si pro nás na sobotní dopoledne připravil zajímavou katechezi. Dále se také můžete těšit na spoustu her, společné modlitby, křížovou cestu a večerní
skupinky. Předpokládaný konec akce je kolem 16.00. S sebou si přineste 50 Kč na sobotní
jídlo, spacák, karimatku a něco dobrého na společnou páteční večeři.
		
Těší se na vás zábřežští animátoři
MALETÍN. 1. dubna na Květnou neděli poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně.
Mši svatou budeme slavit v 15 hod.
P. František Eliáš
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI

pokračování
Každý večer jsme museli roztřídit fotografie, každému dítěti vytvořit soubor pod jeho
jménem a správně zařadit fotky. Pro deset dětí by to nebyl problém, ale pro 500 je to problém velký. Nesmí se udělat chyba, protože doma bychom to už nikdy nedali dohromady.
Večer jsme si ještě povídali s našimi mladými přáteli. Chtěli jsme znát jejich plány do
budoucna, co by chtěli dělat a také do jaké míry s nimi můžeme počítat pro případnou další spolupráci. Bylo vidět, že mají velký zájem a že jim naděje otevírá nejenom možnosti, ale
hlavně zájem a přesvědčení, že má smysl žít i na Haiti. Z toho jsme měli velkou radost.
Ráno po mši a po snídani jsme se s otcem Rodolphem a našimi mladými přáteli vypravili pro Jesulu a Doudou, abychom dodrželi včerejší slib. Vzali jsme věci na koupání, nafukovací kruhy, sprchový gel a barel sladké vody na opláchnutí. Opsat to, co následovalo je
velmi těžké, nechci se nevhodným způsobem dotýkat důstojnosti druhých lidí, ale je to realita, které jsme se dotkli a která pro nás byla velmi silným zážitkem. Proto se tomu vyhýbat
nebudu.
Museli jsme obě dívky nejdříve dostat do auta a ani to už nebylo jednoduché. Jesula je
jako pírko, tu jsem odnesl sám, ale s Doudou byly problémy. Je hodně silná a mohla nám
pomáhat jen rukama. Kromě toho na mnoha místech, kde měla předtím rozsáhlé proleženiny, má jen velmi slabou kůži a při neopatrné manipulaci bychom jí mohli ublížit. Při nakládání navíc mohou kvůli místu asistovat maximálně dva lidé. Nakonec se všechno podařilo. Aby o děvčata neměla strach, vzali jsme s sebou také jejich maminku.
A teď si zkuste představit jen samotnou cestu v autě. Horko přes 30 stupňů, uvnitř dvě
dívky, které dva roky neměly možnost hygieny. Irena řídila a já jsem musel jet na korbě
auta. Jeli jsme asi šest až sedm kilometrů na písečnou pláž. Vzduch uvnitř auta byl nedýchatelný i přes otevřená okna a Irena byla po příjezdu bledá jako stěna.
Na pláži jsme museli dostat děvčata nejdříve do vozíků a potom asi 50 metrů do moře.
To byl další problém. Vozík i s majitelkou o hmotnosti přes 100 kilogramů, úzká kola a na
pláži hluboký jemný písek. Nakonec jsme nasadili Doudou nafukovací kruh a zatáhli ji do
vody i s vozíkem. To aby nám ji voda pomáhala nadlehčovat při další manipulaci. Jesulu
jsme do vody odnesli a tu zase dokázala udržet nad vodou jen nafukovací podkova pod
hlavou. Nakonec jsme navlékli plovací kruh i mamince děvčat a bylo vidět, že si to docela užívá. Po důkladném vykoupání v moři jsme odnesli
děvčata na břeh, kde jim Irena pomohla s důkladnou hygienou. Nakonec jsme všechno zvládli a společně se vrátili do Baie de Henne. V dané
chvíli jsme pomohli, jak to
jen šlo a nemohli jsme udělat víc. I díky tomu dnes už
vím, jak vypadá šťastný člověk a jak málo k tomu někdy
stačí.
Václav Keprt,
pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – MRAVNÍ SVĚDOMÍ
S odkazem na 1.čt. Jer 31,31-34 KKC 1776-1782

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu:.... Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem
a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od
nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti
jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.
V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si
sám neukládá, ale který musí poslouchat. Jeho hlas ho stále vybízí, aby miloval a konal dobro a
vyhýbal se zlu, a když je třeba, promlouvá k sluchu jeho srdce...Neboť člověk má ve svém srdci
zákon vepsaný Bohem...
MRAVNÍ SVĚDOMÍ, přítomné v nitru člověka, je úsudek rozumu, který člověku ve vhodnou chvíli ukládá, aby konal dobro a vyhýbal se zlu. Jeho prostřednictvím člověk poznává mravní hodnotu konkrétního skutku, který se chystá vykonat nebo který už vykonal, a umožňuje
mu nést za něj odpovědnost. Naslouchá-li moudrý člověk mravnímu svědomí, může slyšet hlas
Boha, který k němu mluví.
Svědomí bývá přirovnáváno k vnitřnímu hlasu, ve kterém se člověku zjevuje sám Bůh. Je to
Bůh, kdo se dává poznat ve svědomí. Říkáme-li: „Toto si nedokáži srovnat se svým svědomím“,
pak pro křesťana platí obdobně: „Toto nemohu udělat před tváří svého Stvořitele“. Kvůli věrnosti
vlastnímu svědomí šli mnozí lidé do vězení i na popraviště.
V dnešní době je tato záležitost velmi aktuální, například - když musí být v nemocnici lékař,
či sestra aktivně účastni potratu, antikoncepci, euthanasii.....
Kladem a chválou Rady EU je to, že uznala možnost odvolávat se při euthanasii na své svědomí. V jiných případech to pro věřící křesťany může být těžký problém, když nechtějí jednat
proti hlasu svého svědomí. Mnozí na to, bohužel, už doplatili - vyloučením z nemocnice, školy,
úřadu...., a to vše s tvrdým odsouzením křesťanství a zvláště katolické církve, která vychovává
své věřící k jednání podle svého svědomí.
Nikdo nesmí být donucen jednat proti vlastnímu svědomí, ani se mu v mezích společného
dobra nesmí bránit jednat ve shodě s ním. Ten, kdo postupuje proti svědomí nějakého člověka,
kdo je ignoruje nebo na ně činí nátlak, porušuje DŮSTOJNOST tohoto člověka. To, co činí člověka člověkem skutečně dospělým, je schopnost samostatně rozlišovat dobro a zlo a svobodně
se rozhodovat. Platí to dokonce i tehdy, když se jeho rozhodnutí při bližším pohledu ukáže jako
špatné. Pokud svědomí nebylo špatně formováno, pak je náš vnitřní hlas vždycky ve shodě s tím,
co je obecně rozumné, spravedlivé a před Bohem dobré.
Pro každého je důležité být dostatečně usebraný a mít snahu vzdělávat se v pravdách
víry, pravdách to Božích, i v pravdách života, v současném dění, aby člověk měl svědomí
jasné a pravdivé. Jestliže to člověk nedělá, pak neplatí jeho slovo: „Však jsem jednal podle
svého svědomí.“ Takový má svědomí bludné a k tomu zaviněně bludné, takže jeho jednání
může být i těžce hříšné.
V tom všem, co bylo řečeno platí krásná slova anglického kardinála J. H. Newmana: „Cítíme-li
zodpovědnost, zahanbení či zděšení při prohřešku proti hlasu svědomí, pak to zároveň znamená,
že je tu někdo, komu se zodpovídáme, před kým se stydíme, jehož nároků na nás se děsíme.“
A svatý Jan apoštol k tomu dodává: „V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním
upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná
všecko!“ (1 Jan 3,19)
P. Antonín Pospíšil
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PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta a
vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16)
V prvních křesťanských staletích byla postní doba skoro výhradně věnována přípravě žadatelů o křest (katechumenů) na slavnostní přijetí křtu, který byl udělován o Velikonocích. Pro ty, kteří již byli pokřtěni, se postní doba stala
obdobím obnovy víry a přípravou na obnovu svého křestního slibu. Postní doba je příležitostí obrácení své pozornosti
k Bohu, k sobě, ale i k lidem v našem okolí..

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 18. března: Lubník 550, Tatenice 1.380, Hoštejn 2.650; Kosov 580 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
UPOZORNĚNÍ. Se změnou času přecházíme na letní pořad bohoslužeb (Koruna v sobotu v 18.00 hod.)
NOVÉ VĚČNÉ SVĚTLO. V pondělí 26. března 2012 o Slavnosti
Zvěstování Páně, bude v kostele sv. Anny v Hoštejně celebrovat mši
svatou P. Lev Eliáš, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. Jaroslav
Přibyl. Slavnostní bohoslužba začne v 18.30 hod. a bude při ní požehnáno věčné světlo.
Každý z prvků tvořících věčné světlo má nějaký symbolický význam a má nás vést k poznávání eucharistického Ježíše jako Vykupitele a Spasitele světa, jako Syna živého Boha, Odlesk Otce, Krále slávy, Jas věčného světla,
Slunce spravedlnosti… Tak má věčné světlo ve svém vyjádření upozorňovat a upoutávat
pozornost na toho, který přebývá za dvířky svatostánku.
Slunce znázorňuje Krista, který dává všemu život, jako to dělá i slunce v přírodě. Slunce
vyzařuje životodárné světlo a teplo, z eucharistického Ježíše vyzařuje láska. Žár slunce se šíří
paprsky všemi směry a na celé stvoření, stejně tak i láska Kristova naplňuje celé stvoření.
Ve středu slunce, které je součástí věčného světla před svatostánkem, je zasazeno červené svítící srdce. Srdce mění intenzitu svého svitu v rychlosti tepu lidského srdce. To představuje stálou přítomnost živého a milujícího Krista ve svatostánku.
Srdce je zasazeno ve „vystouplém“ kruhu, který symbolizuje vystupující tajemství nekonečna a věčnosti, uzavřené spojení a jednotu (prsten). Kruh s bodem uvnitř je symbolem
Slunce. Kruh se srdcem uvnitř vyjadřuje spojení věčnosti a milujícího Krista.
Z kruhu vychází dvanáct klikatých paprsků, které představují dvanáct apoštolů a čtyři
rovné, které jsou zakončeny trojlístkem. Slunce šíří svými paprsky světlo a teplo po celém
světě. Ježíš šíří svoji lásku po celém světě skrze vyslané apoštoly, kteří jsou naplněni Duchem Svatým. Klikaté „ohnivé“ paprsky, jako znamení naplnění Duchem Svatým – do čtyř
světových stran, skrze čtyři evangelia. Čtyři rovné paprsky, vždy ve jménu Trojice Boží –
zakončené trojlístkem. Rovný paprsek zakončený trojlístkem představuje také kříž, který je nedílnou součástí Kristem hlásané lásky a neustálou přítomnost celé trojice ve svatostánku.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 18. března 2012: Červená Voda 2.631; Domov důchodců sv. Zdislavy 216; Mlýnický Dvůr 230; Písařov 1.016; Jakubovice 1.008; Janoušov 510 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v

Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 29. března v 8.45 na faře v Červené Vodě

v Senioři v Červené Vodě zvou dne 24. dubna 2012 na pouť k Panně Marii na horu Igličnu (v Polsku) a do Neratova. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Odjezd ze Štítů v 7.00,
z Červené Vody 7.15. Cena 200 Kč. Přihlásit se můžete u paní Kubitové 737 869 214.

POUŤ DO MEDŽUGORJE

	Termín: 13. 5.–19. 5. 2012 (Ne – So), odjezd v neděli 13. května
ve 14 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 19. května v dopoledních hodinách.
Cena: 1.990 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování
(jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Je nutný platný pas!!! (Pokud nemáte, vyřiďte si jej raději dříve,
mají podražit)
POČET MÍST JE OMEZEN!!! Informaci, zda jsou ještě volná místa podá P. Radek Maláč (739 245 986; r.malac@seznam.cz).
Vyplněné přihlášky se mohou také posílat na adresu: Římskokatolická farnost, Červená
Voda 46, Červená Voda 1, 561 61 nebo zaslat na mail P. Radka Maláče (viz výše) a částku
ve výši 1.990 Kč na účet 125366612/0300 (variabilní symbol rodné číslo).
Informační setkání bude v neděli 6. 5. ve 13.30 na faře v Zábřeze (budou podány podrobné informace).
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 18. března: Mohelnice 5.555; Úsov 955; Studená Loučka 615 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
JARO V OKÝNKU. Uživatelé a pracovníci denního stacionáře
Okýnko Vás zvou na Výstavu v jarním stylu, na které si můžete
koupit výrobky uživatelů denního stacionáře (keramiku, košíky,
ruční mýdla, malovaná vajíčka, tkané koberce atd.).
Výstava proběhne v pátek 30. 3. 2012 od 10 hod do 16 hodin v prostorách Denního stacionáře Okýnko v Mohelnici (ulice Zámecká 11, vedle Komerční banky). Získaný výtěžek
z prodeje se využije na nákup materiálu na další výrobu. Budeme rádi, když pozvánku rozšíříte dál, komu uznáte za vhodné.Těšíme se na Vaši návštěvu.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA ŠATSTVA, obuvi a domácích potřeb, která se uskuteční ve dnech
28. – 31. března 2012.
Sběrným místem v Mohelnici je přízemí Městského kulturního střediska Mohelnice
(ul. Lazebnická 2) a přilehlé parkoviště, otevřeno bude od středy do pátku vždy v době od
9 do 17 hodin a v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin.
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postřelmovsko

postřelmovsko

v V neděli 1. dubna je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 4.187 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.500 Kč).
Všem dárcům ať Pán požehná jejich štědrost.
v Ve středu 28. března je ve farnosti Postřelmov ADORAČNÍ DEN.
Rozpis služeb bude v kostele.
v Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi:
Postřelmov v pátek 30. 3. od 16.00 zpovídá cizí zpovědník, dále v úterý 3. 4. od 16 hod.
Chromeč ve středu 4. 4. od 17. hod.; Lesnice v úterý 27. 3. od 17.00. Leština ve středu 28. 3.
od 17 hodin.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 18. března: Štíty 5.860; Cotkytle 2.080 ; Horní Studénky 8.900 Kč (na opravy). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI.

Svátost smíření můžete přijmout ve Štítech v pátek 30. března od 17 hod. a ve farnosti
Horní Studénky v sobotu 31. března od 14 hod.
P. Stanislav Suchánek

lošticko

lošticko

lošticko

VŠECHNY HŘÍCHY JSOU ODPUSTITELNÉ. Vynikající učitel
Církve sv. Cyril Jeruzalémský (313 – 386) píše: „Velké zlo je hřích,
ale není nenapravitelné. Těžké je pro toho, kdo je podrží, ale lehké je
tomu, kdo je odhodí pokáním.“
Představ si, že někdo má na ruce žhavé uhlí. Pálí tak dlouho, dokud
je drží. Odhodí-li uhel, zbaví se toho, co pálilo. „Dej nám, Pane sílu,
abychom „žhavé uhlí” svých poklesků ve svátosti smíření co nejdříve
odhodili. Díky za to, že nám tuto možnost „odhození” nabízíš!“
v Loštičtí misionáři moderují ve dnech od 23. března do 1. dubna 2012 lidové misie ve
farnosti Spálov v Oderských horách. Prosíme o vzpomínku ve vašich modlitbách, o dary
Ducha svatého pro misionáře a celou farnost. Děkujeme!
v 30. března 1912 zemřel Karel May, německý spisovatel dobrodružných a cestopisných
románů (100 let). Zamyšlení o jeho životě, víře, radostech i strastech naleznete taky na
www.farnostlostice.cz v sekci „Články”.
P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický
v

v

v

ZVOLE – ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI. Ve Zvoli ve středu 28. března od 15
hod. zpovídá P. Alfréd Volný. V 17 hod. následuje mše svatá, a pokud bude potřeba, bude
P. Alfréd udělovat svátost smíření také po mši svaté.
P. František Eliáš
v Tuto neděli 25. března v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
P. František Dostál
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Sbírky z neděle 18. března: Zábřeh 10.290; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 2.490;
Zvole 4.140; Postřelmůvek 340 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
SBÍRKA NA ZVON KOSTELA SV. BARBORY POKRAČUJE. Za odevzdaný šrot a finanční dary máme k dnešnímu dni na kontě 39.742 Kč a
k tomu asi 100 kg mědi, 200 kg mosazi, což je zhruba dalších 18.000 Kč
(stále čekáme na lepší výkupní ceny mosazi a mědi). Všem dárců ze Zábřeha i širokého okolí děkujeme.
Pokud by někdo chtěl ještě přispět železným šrotem nebo barevnými
kovy, stačí se ozvat na tel. 733 356 740, nebo nechat zprávu v prodejně
„Ledňáček“ (proti zábřežskému kostelu sv. Bartoloměje).
Za zvoníky Aleš Pátek
JARNÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKA ŠATSTVA, obuvi a domácích potřeb se
uskuteční ve dnech 28. – 31. března 2012.
Jako v předešlém roce, bude i letos sběrným místem v Zábřeze objekt bývalého skladu Českých drah na Olomoucké ulici (u nádraží za odbočkou k firmě Hevos). Otevřeno bude od středy do pátku vždy v době od 9 do 17 hodin
a v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin.
Ludmila Macáková
POSTNÍ ALMUŽNA 2012. „Pokání postní doby nemá
být jen vnitřní a individuální, ale také zevní a společenské“,
říká druhý Vatikánský koncil. Křesťanská tradice spojuje
půst, almužnu a modlitbu. Postní střídmostí si odříkáme
větší či menší zbytnosti - tak posilujeme naši vůli. Almužnou se podobáme Kristu, když se dělíme s tím, kdo nemá a
potřebuje. A modlitbou si znovu uvědomujeme svou hříšnost, slabost i to, že sami se změnit nedokážeme. Smysl
postní almužny je tedy dvojí, pomáhá žít pro Boha a pomáhá těm, kteří trpí tělesnou i duchovní nouzí. Postní almužna je projevem lásky.
Papírové schránky „postničky“, které nás provázejí celým postem, přineste na Květnou
neděli (1. dubna) do kostela. Na spodní straně můžete vyznačit, na jaký účel chcete její obsah věnovat. Můžete do ní vhodit i lísteček s modlitbou, prosbou. Za vyslyšení těchto proseb se budou zaměstnanci Charity Zábřeh modlit ve velikonoční době.
		
Markéta Horáková, tel. 736 510 816
BLAHOPŘÁNÍ. Věřící z Nemile se připojují ke gratulantům a s poděkováním a vděčností
za obětavou službu přejí otci Františku Eliášovi k jeho narozeninám:

„Ať Vám Bůh žehná a chrání Vás, ať Vám dá zdraví a hodně sil pro Vaši nelehkou
službu a ať je Vaší radostí a pokojem.“
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
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