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17. 6. 2012
Ročník XIX., číslo 25
11. 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, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání
a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 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 92

Dobré je chválit Hospodina.

1: Ez 17,22-24

2: 2 Kor 5,6-10

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Ev. Mk 4,26-34

Ježíš řekl zástupu:
„Boží království
je podobné člověku,
který zaseje
do země semeno;
ať spí, nebo je vzhůru,
ve dne i v noci,
semeno klíčí a roste,
on ani neví jak.
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE VE 14.30 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 21. června
neděle 24. června

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

VÝSTAVA SOUROZENCŮ TRIZULJAKOVÝCH. Ještě tuto neděli 17. června od 8 do 11 hod.
můžete v kostele sv. Barbory navštívit výstavu TEXTY ŽIVOTA Michaely Klimanové, Trizuljakové – objekty z papíru a Marka Trizuljaka – skleněné plastiky.
Red.
MALETÍN. Tuto neděli 17. 6. poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Začátek mše
svaté v 15 hod.
P. František Eliáš

		

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 27. června 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. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš

PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK se v letošním roce neuskuteční z důvodu nesloužení bohoslužeb
na Hoře Matky Boží.
Radomír Friedl
Gabriel částek - t. kempenský „Cesta k pokoji“. Animátoři zábřežského děkanátu srdečně zvou na divadelní hru CESTA
K POKOJI v podání Miroslava Gabriela Částka. Představení se uskuteční v pátek 22. 6. 2012 ve 20.00 v kostele svaté Barbory. Pořad Cesta v pokoji vznikl na náměty z knihy Následování Krista od Tomáše
Kempenského, hudbu složil Leoš Kuba. Vstupné dobrovolné.
POUŤ MLÁDEŽE KE SV. MARII GORETTI. V sobotu 23. června se sejdeme v 8.30 před železniční stanicí. V 9.30 se můžete spolu s
námi zúčastnit v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí adorace a v 15 hod.
jsou všichni (i ti, co s námi nepůjdou na pěší pouť) zváni na poutní mši
svatou do kostela sv. Anny v Hoštejně, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Hrdlička.
Pozvání patří nejen mládeži. Přijďte spolu s ní uctít sv. Marii Goretti a vyprosit si Boží požehnání pro sebe, své rodiny i mladé, kteří jsou
naší nadějí.
P. Radek Maláč, kaplan pro mládež
MODLITBY MATEK. Mše svatá obětovaná za děti a mládež se uskuteční
v úterý 26. 6. 2012 v 17.00 hod. Předcházet jí bude od 16.00 hod. adorace
a od 16.30 hod. modlitba růžence. Od 16.30 hod. bude rovněž příležitost
ke svátosti smíření.
za MM Lenka Hamplová
K ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU se sejdeme při mši svaté ve čtvrtek 28. června. Pak
se na dva měsíce rozloučíme se školním rokem i čtvrtečními bohoslužbami při táboráku za
Katolickým domem.
P. František Dostál
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ČÍM ŽIJE DOMOVINKA ANEB CO MŮŽEŠ PROŽÍT V ČERVNU,
NEODKLÁDEJ NA ZÁŘÍ. Denní stacionář Domovinka Charity Zábřeh (ul. Leštinská č. 16) zve širokou veřejnost k prožití příjemného a
aktivního dopoledne. Ve středu 20. června 2012 si od 8 do 12 hodin budete moci vyzkoušet nové zahradní cvičební prvky, potrénovat paměť,
navštívit a zasnít se ve vzpomínkové místnosti, ale také zapojit fantazii i
ruce a vyzkoušet si některou z výtvarných technik. O dobrou pohodu se postarají manželé
Jarmarovi se svým hudebním programem a nebude chybět ani malé občerstvení.
Denní stacionář Domovinka Charity Zábřeh již 15 let nabízí služby seniorům a zdravotně postiženým občanům a je také pomocí a odlehčením pečujícím rodinám. Přesvědčte
se sami, že Domovinka je místem pohody, klidu, ale i prostředím pro aktivně strávený den.
Přijďte také načerpat informace, které vám mohou pomoci při péči o vaše blízké.
Informovat se můžete u vedoucího Domovinky Jaroslava Člupného, tel: 736 509 431,
mail: domovinka@charitazabreh.cz
Chcete-li se akce zúčastnit, ale váš zdravotní stav vám neumožní se k nám dostat, můžete využít přepravu charitním vozem, speciálně upraveným pro převoz lidí hendikepovaných a upoutaných na vozíku. Je třeba se však nahlásit 5 pracovních dní předem. Veškeré
informace vám podá paní Lenka Klimentová, tel: 736 509 478.
PRVNÍ MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ. V měsíci červenci jste 7. 7. zváni na
mariánskou sobotu do Českomoravské Fatimy v Koclířově. Odjezd z Valové v 11.30 hod.
Hlásit se můžete od 26. června do 2. července 2012!
		
Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427
Centrum pro rodinu RODINA V AKCI
pořádá pro děti PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „S KAMARÁDY JE PRIMA II“.
Termín 9. – 13. července 2012 (pondělí - pátek).
Program každý den od 8.30 hodin do 16.30 hod. Cena 700
Kč/týden, sleva pro sourozence 600 Kč/ týden (zahrnuje obědy,
pitný režim, cestovné, vstupné, materiál na tvoření).
Děti čeká parta kamarádů, hry v přírodě, soutěže, výlety, tvořivé aktivity, opékání. Zázemí s kuchyňkou v klubovně na Skaličce. Tábor vedou manželé Sikorovi.
Přihlášky: Monika Sikorová, tel: 737 517 102, mail: rodinazabreh@gmail.com.Více na 

www.rodinazabreh.webnode.cz. Program je finančně podpořen městem
Zábřeh.

Ohlášky
V sobotu 30. června přijmou svátost manželství v kostele sv. Barbory v Zábřeze
František Rochovanský z Uherského Hradiště a Markéta Krieglerová ze Zábřeha.
NEDĚLNÍ SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ. Od příští neděle 24. června bude svátostné požehnání v děkanském kostele sv. Bartoloměje v 15 hod.
P. Lev Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – PŘÍPRAVA CÍRKVE VE STARÉM ZÁKONĚ

S odkazem Zj 17,22-24
Svolání Božího lidu začíná ve chvíli, kdy hřích zničil společenství lidí s Bohem a společenství mezi lidmi. Svolání církve je, takřka, Boží reakce na chaos, který vyvolal hřích. Tato
obnova jednoty se uskutečňuje skrytě v lůně všech národů.
„V každém národě je mu milý ten, kdo jej uctívá a dělá, co je
správné.“ (Sk 10,35).
První náznak budoucí církve je možné nalézt ve starozákonní postavě Ábela. V souvislosti s teologií krve z listu Židům (...před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví,
která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova - Žid 12,24) vyslovovali především
církevní Otcové často myšlenku, že Ábelem začala „církev před církví“. Ábelova oběť je starozákonním předobrazem smrti Ježíše Krista na kříži. Dokonce jedna modlitba mše svaté 1.
mešního kánonu po proměňování na to přímo poukazuje: „Shlédni na ně s vlídnou a jasnou
tváří. Přijmi je se zalíbením jako oběť svého služebníka Ábela...“
Vzdálená příprava shromáždění Božího lidu začíná povoláním Abraháma kol r. 1.900
př. Kr. Toho oslovil Bůh, aby opustil svou zem, svou rodinu a odešel do země, kterou mu
ukáže, a tuto zemi dostane do svého vlastnictví; z jeho rodu bude požehnáno všem národům, takže se stane „otcem velikého národa“ (Gen 12,2). Abrahám uposlechl a tato jeho
víra spolu s důvěrou v plnění Božích slibů vytváří předpoklad k vytvoření Církve.
	Bezprostřední příprava začíná pak vyvolením Izraele za Boží lid. Izrael svým vyvolením má být znamením budoucího shromáždění všech národů. V obrazech vinice a nevěsty
ukazuje Bůh svou přízeň a lásku také ke všemu lidstvu.
Ale už proroci obžalovávají Izrael, že porušil smlouvu s Bohem a že se choval jako prostitutka. To zvláště zdůrazňuje prorok Ozeáš v 1. kapitole svého díla a tuto pravdu potvrzuje prorok Izaiáš, Jeremiáš a další. To bylo i důvodem, že z rozkazu Božího proroci ohlašují
novou a věčnou smlouvu. Ta bude lidu vepsána do srdce (Jer 31,31 -35).
Tento nový Izrael vyraší v mesiánské době ze „zbytku“ věrných po katastrofě exilu, babylonského zajetí a dalších pohromách. Budou v něm zastoupeny všechny národy, ke všem
se dostane zvěst Ježíšova, který tuto novou smlouvu uzavřel. Stalo se tak jeho příchodem
na tuto zem, jeho učením a vykoupením - smrtí na kříži.
V Písmu svatém nacházíme velmi mnoho obrazů a přirovnávání, které navzájem
úzce souvisejí. Obrazy ve Starém zákoně jsou obměnami základní myšlenky „Božího
lidu“. V Novém zákoně nacházejí všechny tyto obrazy nový střed tím, že se Kristus stává „Hlavou tohoto lidu“ a tento lid je tedy jeho „Tělem“. Okolo tohoto středu se nakupily obrazy, převzaté ze života pastýřského nebo zemědělského, ze stavby budov nebo
také z rodinného života a ze zásnub.
Předně Církev je OVČINEC, jehož jedinými dveřmi je Kristus (pouze skrze něj je možné vstoupit). Je též stádo ovcí, jehož je Ježíš pastýřem a za které dává svůj život. (Srov. Jan
10,11-15). Církev je obdělávaná PŮDA, Boží pole. Na tom poli roste prastará oliva, jejímž
svatým kořenem byli patriarchové a v níž docházelo a dojde ke smíření židů a pohanů.
Nebeský hospodář zasadil Církev jako vybranou vinici. Vinný kmen je Kristus, jenž dává
život a plodnost větvím; bez něho nemůžeme nic dělat. (Srov. Jan 15, 1-5).
Církev je Boží STAVBA. Sám Pán se přirovnává ke kameni, který stavitele odvrhli, který se však stal kamenem úhelným (Srov. Mt 21,42 n). V této stavbě bydlí rodina.
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Zvláště z těchto kamenů je vybudován svatý CHRÁM - Boží stan mezi lidmi (Zj 21,3) svaté město, nový Jeruzalém. Dále je též církev nazývána „JERUZALÉMEM pocházejícím shora“ a „naší MATKou“ (Gal 4,26). Je popisována i jako neposkvrněná NEVĚSTA neposkvrněného Beránka (Srov. Zj 19,7) kterou Kristus „miloval ... a vydal sám sebe
za ni, aby ji posvětil.“ (Ef 5,25 -26.). Přidružil ji k sobě nezrušitelnou smlouvou a bez
ustání ji živí a stará se o ni.
To vše promlouvá i k nám, vyzývá nás k víře, úctě a vděčnosti k této církvi podle dávno
vyslovené pravdy: „Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za svou Matku.“
		
P. Antonín Pospíšil

MARIE GORETTI – POUŤ

V prvním vyprávění o dívce Marii jsem slíbil, že čtenáře FI seznámím s touto mladičkou světicí, a také s myšlenkou připravované pouti. První část je snad splněna a v dnešním devátém článku se pokusím
splnit i druhou část slibu. Vše se událo velice rychle. V časopise Immaculata z roku 2003, je článek sv. Maria Gorettiová – falešná světice.
V jednom odstavci je citován Jan Pavel II., který 7. července při příležitosti stoletého výročí od násilné smrti Marie prohlásil: „Je třeba,
aby dospívajícím a mládeži byla tato světice více známa a stala se pro
ně zářivým vzorem k následování, neboť ona ztělesňuje ty hodnoty, u
nichž nelze přistoupit na žádný kompromis.“ To je silná výzva a nejenom pro mladé, ale
také pro všechny rodiče a prarodiče, kteří za výchovu svých dětí zodpovídají.
A tak se objevila otázka: „Co pro to můžeme udělat?“ Odpověď: „Pomůžeme mladým
seznámit se s Marietkou.“ Ale jak? Odpověď: „Co třeba pouť?“ První oslovení byli nadšeni
a neprotestoval ani kaplan pro mládež P. R. Maláč. Vymyslet cíl putování nebylo těžké, protože ostatky světice jsou od roku 2003 uloženy v obětním stole v kostele sv. Anny v Hoštejně. Souhlasil i místní pan farář P. J. Přibyl. Ale kde pouť začít? Zdá se, že Duch svatý i zde
pomohl. Kde jinde, než v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí, který se před nedávnem podařilo zázračně proměnit, z téměř ruiny, v nádherně opravený kostelík. Vlastně i u této opravy,
stejně jako i v Hoštejně, stála kdesi na počátku Marie Goretti. To by ale bylo dlouhé povídání. I tento návrh prošel hladce stejně jako požehnání otce Františka a otce biskupa Josefa,
kterého myšlenka poutě nadchla. A tak je tu za týden pouť! Na nás všech a na našich modlitbách nyní záleží, jak se vydaří.
Na prvním místě není počet zúčastněných poutníků, ale působení Ducha, který jediný
proměňuje lidská srdce a přináší trvalý užitek. Proto se vy všichni, kdo čtete tyto řádky, zamyslete nad poselstvím dívky, se kterou jsme se na stránkách FI potkávali. Nad vlastním životem a zodpovědností za jeho prožití. Cíl je jasný – spása. Zodpovědnost mladých spočívá
v poctivém a náročném hledání cesty a zodpovědnost rodičů v tom, aby jim cestu pomáhali
nacházet a aby jim ji svým životem ukazovali. Naše síly a možnosti jsou omezené a všichni
potřebujeme pomoc Boží stejně jako naše děti vyrůstající v dnešním „metrixovém“ světě.
A tak přijměte pozvání naší hostitelské hoštejnské farnosti. Zveme všechny mladé,
přijďte si pro světlo potřebné pro bezpečnou chůzi na mnohdy nebezpečné cestě k cíli.
Zveme také rodiče a prarodiče, nenechávejte v tom děti samotné, postavte se za ně a dejte jim pocit pevného a jistého zázemí. Svým postojem se staňte jejich jistotou v „bouřích“
dnešního světa. Přijděte ke sv. Marii Goretti a ke sv. Anně prosit za svoje děti a rodiny.
S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 10. června: Červená Voda 1.703; Domov důchodců sv. Zdislavy 236; Mlýnický Dvůr 242; Písařov 922; Jakubovice 1.092. Dary: Červená Voda - na Haiti 874 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v Členové živého růžence z Červené Vody se sejdou ve středu 20. 6. v 18 hod. na faře.
v Příští neděli 24. června bude sbírka v Červené Vodě určena na opravu varhan.
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Zaslíbení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – pokračování
5. 	Budu provázet svým požehnáním dobré snahy a námahy svých ctitelů...
Co všechno podnikáme, organizujeme ve svém životě? Často nás pronásledují těžkosti, nedůvěra okolí, selhání, hrozí deprese... Ježíš nám slibuje svou
pomoc.
6. Hříšníci naleznou v mém srdci zdroj milostí a moře milosrdenství...
V listu č. 97 píše sv. Markéta Marie Alacoque matce de Saumaise: „Náš Pán chce zachránit
duše před věčným zatracením a tak je jeho Srdce bezpečným útočištěm hříšníků.“
7. 	Lhostejné duše se stanou horlivými...
Obětavá láska je lékem na náboženskou vlažnost.
8. Horlivé duše dosáhnou vysoké dokonalosti...
Platilo a platí: Čím větší je láska k Bohu a bližnímu, tím větší je dokonalost.
v SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ v Lošticích bude v neděli 17. června
2012 v 9.30 hod. a v Moravičanech v neděli 24. června 2012 v 8.00 hod.
POZVÁNKA na XVII. loštické slavnosti hudby a tvarůžků.
Pátek 22. června: KD Loštice – 19 hod. vystoupí Jaroslav Wykrent a skupina In Blue, večer
country bál se skupinou Kamarádi.
Sobota 23. června: od 12 hod. – Festival dechových hudeb. Hrát a zpívat vám bude DO
ZUŠ Zdounky, Loštická Veselka, Zdounečanka, Bludověnka, Vlčovanka ze Slovenska.
Neděle 24. června – 9.30 hod. – SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA NA NÁMĚSTÍ MÍRU.
Doprovází Vyroubalova dechovka. Od 12. 00 – slavnosti tvarůžků, Tvarůžkové království.
Setkání vyvrcholí koncertem Václava Neckáře a skupiny Bacily. Jste srdečně zváni!
Poznámka: navštivte naše webové stránky a dozvíte se o nás mnohem víc:
www.farnostlostice.cz – Děkujeme!
P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 10. června: Mohelnice 4.475; Úsov 1.035; Studená Loučka 406 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Setkání lektorů nad Písmem se koná ve středu 20. června v 17.45 hod. na faře.
v Setkání seniorů se koná v úterý 26. června ve 14.00 hod. na faře.
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 10. června: Štíty 2.470; Cotkytle 810; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
v POUTNÍ MŠE SVATÁ V KOSTELE sv. Jana Křtitele v Herolticích se koná v sobotu
dne 23. 6. 2012 v 17 hod. Všichni jste srdečně zváni.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 10. června: Lubník 810; Tatenice 770; Hoštejn 2.700 + 1.000 dar; Kosov
540 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v POUŤ K SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme v neděli 24. června v 10 hod.
v

POUŤ KE SV. PETRU A PAVLOVI v Lubníku bude v neděli 1. července v 10 hod.

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
Sobota 30. června: Tatenice 18.30 s nedělní platností
Neděle 1. července: Kosov 7.15; Hoštejn 8.30; Lubník 10.00 pouť
v v v
VELKÉ LOSINY – SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI - KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
	V pátek 22. 6. v 18.00 hod. začínáme koncertem Jana Svěceného.
	V sobotu 23. 6. ve 14.00 hod. - Spirituál Kvintet, v 16.30 hod. poutní mše svatá a poté
v 18.00 hod. přednáška P. Jaroslava Brože Skrytý oheň Matky Terezy
	V neděli 24. 6. v 8.30 hod. bude slavena mše svatá.
Předprodej vstupenek viz web: www.losiny.cz.
P. Milan Palkovič

SUPERAKCE PRO RODINY, MINISTRANTY, SCHOLY A SPOLEČENSTVÍ!
V rámci přípravy na jubileum 1150 let výročí od
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad vzniká velkofilm o příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu. Film se připravuje v koordinaci s Arcibiskupstvím
olomouckým.
	V archeoskanzenu Modrá u Velehradu se bude
natáčet ve dnech: 26. 6.; 28. 6. – 2. 7. 2012.
Protože velkofilm potřebuje množství komparzistů,
je to výborná příležitost pro naše scholy, ministranty a
rodiny v rámci výletu si zahrát v tomto historickém velkofilmu, který zpracovává nadčasové události Evropy 9.
století. Každý, kdo se natáčení zúčastní, dosatane tento
film na DVD.
	Zájemci se mohou hlásit přímo na tel. 725 919
920 nebo na komparz@historicalmovie.com. Případně se na natáčení můžeme vypravit společně (ptejte
se na faře v Zábřeze viz tel. a mail v tiráži FI). Více na
www.filmcyrilametodej.cz.
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 10. června: Zábřeh 8.940; Jedlí 1.200; Svébohov 1.500; Klášterec 1.380; Zvole
3.270; Postřelmůvek 370 Kč.
DARY. Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; Jedlí – na opravy 1.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci květnu darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje částku
3.110 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Dary na lepru. Dne 10. června byla z Rovenska předána částka 3.000 Kč, ze Zábřeha rovněž
částka 3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

FARNOST JEDLÍ

VEŘEJNÁ SBÍRKA. Při veřejné sbírce, konané od 26.
5. 2012 v obci Jedlí bylo prozatím vybráno na obnovu
interiéru kostela 114.722 Kč. Od jednotlivých dárců
dále přišlo na účet 13.000 Kč. Dohromady je na kontě veřejné sbírky již částka 127.722 Kč, mimo obvyklé sbírky v kostele. Všem štědrým dárcům ať odplatí
Pán Bůh.
Přispívat můžete i nadále do pokladniček v prodejnách, případně skrze sběrací listiny, nebo příspěvkem na účet veřejné sbírky 2920368309/0800 a samozřejmě při obvyklých bohoslužbách v kostele. Pro ty,
kteří potřebují potvrzení na odpočet z daňového základu je nejvhodnější uložit částku přímo
u účetní, paní Bednářové v Zábřeze, která jim potvrzení obratem vystaví.
POUŤ. V neděli 24. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí slavnostní mší svatou narození sv.
Jana Křtitele. Při této poutní mši svaté si budou farníci vyprošovat duchovní pomoc svého patrona. Poutní sbírka bude určena na opravy kostela.
Odpoledne v 15 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Jana Křtitele na DĚKOVNÝ KONCERT, který bude poděkováním všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na opravě kostela. Vystoupí děti ZUŠ ze třídy Martina Hrocha a schola GAUDIUM.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy.

19. června se dožívá 70 let pan Antonín Stryk.
Hodně Božího požehnání přeje společenství věřících z Drozdova.

FARNOST SVÉBOHOV

SENIOŘI ve Svébohově se sejdou naposledy před prázdninami v pondělí 18. června v 17 hod.
v klubovně.
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v sobotu 23. června v 19 hod. v sále obecního domu ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEZóNY. Hrají mladí umělci: Lucia Kopsová-housle a Tomáš Honěk-kytara.

FARNOST ZVOLE

PATROCINIUM v POBUČÍ. V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí oslavíme svátek patronů
kostela (26. června) při mši svaté v neděli 24. června v 15 hod.
P. František Dostál
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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