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21. 10. 2012
Ročník XIX., číslo 43
29. 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, od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.
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 33 Ať spočine
1: Iz 53,10-11
Ordinárium: latinské č. 509

na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2: Žid 4,14-16
příště Olejníkovo č. 502

Ev: Mk 10,35-45

Kalich, který já piji,
pít budete, a v křest,
ve který já budu ponořen,
ponořeni budete.
Ale posadit po mé pravici
nebo levici není má věc,
nýbrž je pro ty,
kterým je to připraveno.

Mk 10,39-40

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 22. října
Středa 23. října
Čtvrtek 24. října
*
*
*
*
*

bl. Jana Pavla II., papeže
sv. Jana Kasperského, kněze
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Tuto neděli 21. října můžete putovat do maletínského kostela sv. Mikuláše, mše svatá
v 15.00 hod.
V Pobučí, v kostele sv. Jana a Pavla bude slavena mše svatá v neděli 28. října v 15 hod.
Ve čtvrtek 25. října v 10 hod. bude mše svatá v Zábřeze na Domovince.
Ve čtvrtek 25. října, i když jsou prázdniny, bude v Zábřeze v 17.30 hod. mše svatá pro
děti.
V neděli 28. října oslavíme mší svatou v 8.00 hod. hody v Ráječku.
P. Pawel Zaczyk

„DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI“

NEDĚLE 28. 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.

ČTVRTEK 1. LISTOPADU
- SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
V Zábřeze budou ve čtvrtek 1. listopadu mše
svaté v 9.40 a v 17.30 hod.
Ve farnosti Zvole bude P. Alfréd Volný zpovídat od 15 do 17.00 hod., v 17 hod. bude
mše svatá a příležitost ke svátosti smíření bude také po jejím skončení.
V Jedlí bude mše svatá v 16.00; ve Svébohově v 18.00 hod. a v Rovensku v 16.30 hod.
V PÁTEK 2. LISTOPADU VZPOMENEME VŠECHNY VĚRNÉ ZESNULÉ
V Zábřeze při mších svatých v 7.00 a v 17.30 hod., ve Zvoli v 17.00 a po skončení mše
svaté pobožnost na hřbitově, v Jedlí v 16.00 a ve Svébohově v 17.30 hod.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ v Zábřeze budou od čtvrtku 1. do neděle 4. listopadu
v 15.00 a od pondělí 5. do čtvrtku 8. listopadu v 16.00 hod.
P. František Eliáš
JAK ZÍSKAT ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI: Odpověď najdete ve vývěsce kostela
sv. Bartoloměje v Zábřeze a na církevních internetových stránkách např. www.pastorace cz,
www.vira.cz, nebo v katechismu KC v článcích 1471 – 1479.
O prvním pátku 2. listopadu můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout svátost
smíření ráno od 8.00 do 10.00 hod. (P. Lev) a odpoledne od 15.00 hod. P. František Eliáš
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 v úterý 30. října v 16.30 hod.
Po mši svaté bude následovat krátké seznámení s hnutím Modlitby matek
a jeho spiritualitou.
za MM Lenka Hamplová
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KŘESŤANSKÉ AKADEMIE PŘIPRAVILY
CESTOU OSUDU A NÁHODY. Setkání se zajímavým člověkem připravujeme v Katolickém domě na úterý 23. října. V audiovizuálním pořadu „profesionální stopař a amatérský fotograf “ Roman VEHOVSKÝ
přiblíží jaké to je, prožít sedm let na stopu a takto procestovat celý svět.
Začátek netradičně v 18.05 hodin, vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. Po
skončení besedy možnost zakoupení cestovatelových knih a následná
autogramiáda.
Josef Klimek
Vážení členové ČKA a MSKA, ve středu 7. listopadu bude hostem ČKA předseda MSKA Pavel Kopeček. Na přednášku, která začíná v 18.00 v Katolickém
domě, naváže neformální setkání členů obou akademií, na které jste srdečně
zváni.
Jana Nováková
Přednáška předsedy MSKA Ing. S.L.D. Pavla Kopečka,
Th.D. „SLEPÉ ULIČKY SOUČASNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY“- 7. 11. v 18 hod.
Konkrétní realizace sakrální stavby poukazuje nejen na
tvůrčí schopnosti architekta, ale i na to, jak je celá tato oblast vnímána a jak je na ni pohlíženo. Na konkrétních příkladech se přednášející pokusí zdokumentovat v jaké situaci se nachází česká a moravská moderní sakrální architektura.
Pár slov k přednášejícímu: Vystudoval VUT v Brně a pracoval v různých stavebních
odvětvích, teologii studoval v Římě a Olomouci. Doktorát získal na Papežském liturgickém
institutu v Římě na téma Sakrální architektury. V současnosti přednáší Liturgiku na CMTF
UP v Olomouci, je členem různých tuzemských i zahraničních komisí a institucí, publikuje
a přednáší. Je knězem brněnské diecéze a duchovním správcem ve farnosti Podolí u Brna.
Jana Nováková
ČKA pozvala na středu 28. listopadu Miloslava kardinála Vlka, který
bude v Katolickém domě od 18 hod. přednášet na téma KONCIL PADESÁTILETÝ A ROK VÍRY – EVANGELIZACE DNES.
***
PASTORAČNÍ RADA JEDLÍ se sejde v úterý 30. října v 18 hod.
P. František Eliáš
UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH pokračuje v Hněvkově.
Příprava bude probíhat ve čtvrtek 25. a v pátek 26. října v 17.30 hod., udílení svátosti
v sobotu 27. října v 17.30 hod.
P. Lev Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 7. listopadu 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
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - ÚČAST KŘESŤANŮ NA SPOLEČNÉM ŽIVOTĚ;
		
KKC 1897 - 1917

„Soužití mezi lidmi nemůže být uspořádané a plodné, neníli v něm právoplatná autorita, která zajišťuje pořádek a stará se
dostatečným způsobem o společné dobro.“ „Autoritou“ nazýváme postavení, jehož mocí osoby nebo instituce vydávají lidem zákony a nařízení a očekávají od nich, že je budou poslouchat.
KKC 1897
Každá lidská společnost potřebuje pravoplatnou autoritu,
která by zajišťovala pořádek a přispívala k uskutečňování společného dobra. Taková autorita má svůj základ v lidské přirozenosti, a proto patří k Bohem stanovenému řádu.
Autorita ve společnosti samozřejmě nikdy nemůže vycházet z opovážlivosti a hrubosti, ale musí být oprávněná a zákonná. To, kdo bude vládnout a jaké
zřízení bude přijato jako přiměřené, je ponecháno na volbě občanů příslušného státu. Církev ale
není vázána na určité zřízení, pouze zdůrazňuje, že se zřízení nesmí stavět proti OBECNÉMU
BLAHU.
Autorita vykonává svou moc právoplatně, když usiluje o společné dobro a k jeho dosažení
používá právně dovolené prostředky. Proto politická zřízení mají být určována svobodným rozhodnutím občanů a mají respektovat princip právního státu, v němž vládne zákon a nikoliv lidská svévole. Nespravedlivé zákony a opatření protivící se mravnímu řádu, nejsou pro svědomí
závazná. Nikdo se tedy nemusí řídit svévolnými a nespravedlivými zákony, které jsou v rozporu
s přirozeným mravním řádem. Člověk má za určitých okolností právo, dokonce povinnost, postavit se na odpor. Platí zde: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi" (Sk 5,29).
SPOLEČNÝM DOBREM se rozumí souhrn podmínek společenského života, které zajišťují respektování základních práv člověka a skupin lidí, aby se lidé mohli svobodně duševně i duchovně rozvíjet. Společné dobro tedy znamená, že lidé mohou žít ve svobodě, v míru a v sociální
jistotě. V době globalizace musí být společné dobro vztaženo na celý svět a musí brát v úvahu
práva a povinnosti celého lidstva.
Společné dobro nejlépe podporujeme, když se do středu pozornosti dostává blaho jednotlivce a malých skupin společnosti (například rodiny). Jednotlivci a menší společenské jednotky
potřebují ochranu a podporu ze strany státních institucí, které disponují větší silou.
Pracovat pro společné dobro znamená přijímat zodpovědnost za druhé. Společné dobro
musí být záležitostí všech. To se naplňuje především tak, že se lidé angažují ve svém konkrétním
prostředí a přijímají zodpovědnost - v rodině, v místě bydliště, v zaměstnání. Je velice důležité
přijímat i sociální a politickou zodpovědnost. Ten, kdo přijme zodpovědnost, získává jistou moc
a vždycky je v ohrožení, že svou moc zneužije (viz korupce na nejvyšších místech společnosti).
Proto je každý nositel zodpovědnosti povolán k trvalému procesu obrácení, aby byl schopen
pečovat o druhé se stálou spravedlností a láskou. Platí zde Ježíšovo: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mat 25,40).
Je žádoucí, aby se občané zapojili i do politické činnosti, do stran, které hájí základní a přirozená práva člověka i společnosti, a aby takové strany volili. Církev nedělá politiku, ale má právo,
ba povinnost říci k tomu své slovo. Církev zároveň ctí a podporuje politickou svobodu i odpovědnost občanů. K poslání církve patří posuzovat z hlediska mravního, vyžadují-li to základní
práva lidské osoby nebo spása duší, i věci, které patří do oblasti politiky a používat k tomu prostředků, které jsou v souladu s evangeliem a dobrem všech lidí v různých dobách a situacích.
		
P. Antonín Pospíšil
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CHARITY ZÁBŘEH.Více jak dvě stovky návštěv-

níků uvítaly Dny otevřených dveří Charity Zábřeh.
Hned v pondělí 8. října se do svátečního ustrojil Denní stacionář Okýnko v Mohelnici. V 9 hodin zde starosta města Ing. Antonín Navrátil spolu s ředitelem mohelnického závodu Siemens Ing. Pavlem Pěničkou přestřihli pásku
nové místnosti pro bazální stimulaci, která je určena klientům k relaxaci a k
uvolnění. V té době již lákal k návštěvě také putovní prezentační stánek umístěný před nákupním centrem Apollo, kde si mohli zájemci koupit výrobky klientů všech středisek Charity a zdravotní sestrou si nechat změřit tlak, glykemii a vypočítat
index BMI.
	V úterý 9. října se představovaly všechny služby Charity v Zábřehu. Prezentace probíhala nejen v objektu Charity ale i venku na parkovišti, u kostela sv. Bartoloměje. Vedle stánku
s výrobky klientů zde návštěvníci zhlédli a vyzkoušeli si řadu zdravotních a kompenzačních
pomůcek - vozíky, chodítka, hole, hrazdičky, komunikační náramky a pomůcky k osobní hygieně. V Denním stacionáři Domovinka čekaly na návštěvníky výtvarné aktivity a především
informace o službě, kterou toto zařízení poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům.
Děkujeme všem, kteří nás v průběhu minulého týdne navštívili. Oficiální Dny otevřených
dveří skončily, ale Charita je otevřena každému, kdo projeví zájem o některou naši službu
nebo třeba jen o prohlídku zázemí.
		
Jana Skalická, propagace, e-mail: propagace@charitazabreh.cz, tel: 736 509 431
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – PODZIM 2012. V sobotu 13. října skončila podzimní materiální
sbírka šatstva, obuvi, domácích potřeb, elektrospotřebičů a nově i jízdních kol.
Nejčastěji lidé v pytlích a krabicích přiváželi pánské a dámské ošacení i boty. Sešlo se také
množství dětského oblečení, lůžkovin, ručníků, přikrývek a hraček.
Loňský podzim přinesl do sbírky novinku v podobě sběru nepotřebných elektrospotřebičů. Lidé tak vyčistili domácnosti od nepotřebných televizí, vysavačů, rádií, žehliček, vařičů,
počítačových monitorů, klávesnic i ledniček.
Letošní novinkou byl sběr jízdních kol. Zareagovali jsme na výzvu sdružení „Kolo pro
Afriku“, které kola odesílá africkým dětem. Sešlo se zatím 96 bicyklů, avšak číslo není konečné, několik lidí doručí v příštích dnech další kola.
O hladký průběh celé akce se zasloužilo 26 dobrovolníků Charity – převážně lidí v hmotné nouzi, kteří společně odpracovali 409 hodin, a jejich rukama prošlo zhruba 16 tun materiálu.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, dobrovolníkům za jejich čas, nasazení i téměř
bezproblémové zvládnutí celé akce. Další pokračování této tradice připravujeme na jaro.
Ludmila Macáková, koordinátorka Dobrovolnického centra Charity Zábřeh, tel: 736 529 295
FARNÍ MUZEUM ZÁBŘEH vydává nástěnný kalendář farnosti pro rok 2013. Zájemci o tento
kalendář se mohou až do neděle 18. listopadu zapisovat do formulářů v zadní části kostela sv.
Bartoloměje, kde jsou také umístěny ukázkové strany. Kalendáře budou vyrobeny na začátku
prosince v nákladu podle poptávky. Orientační odhad ceny kalendáře se pohybuje okolo 100
až 150 Kč za kus, přesná částka se bude odvíjet od počtu objednaných kusů. Výtěžek z prodeje
bude použit na aktivity farního muzea.
		
Za Farní muzeum Petr Krňávek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 14. října: Mohelnice 1.881, Úsov 1.166, Studená Loučka 260 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* V úterý 23. října ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
* Ve středu 24. října v 17.00 hod. na faře se koná setkání nad Písmem pro lektory a případné zájemce.

Z mohelnické farní kroniky.

1730 - Svobodný pán Václav z Frienfelsu. Dne 2. ledna přišel do Mohelnice svobodný pán z Frienfelsu, kanovník, který ale již roku 1734 byl
uveden do své rezidence v Olomouci jako arcidiakon a suffragan. U mohelnického farního chrámu nechal postavit Křížovou kapli (kapli sv. Kříže), a novou sakristii, obojí v dnešní podobě. Rovněž nechal postavit vratislavským varhanářem
Müllerem nové varhany.
1734 - František Hottovetz z Husince, který až do příchodu do
Mohelnice působil v Pustiměři. Zemřel roku 1745.
Požár města a kostela sv. Stanislava. V době jeho působení v Mohelnici vyhořela větší
část města- více jak polovina domů. Rovněž vyhořel i hřbitovní kostel sv. Stanislava, který
potom zůstal po osm roků ruinou.Částečně byla zničena i městská opevnění. V následujícím roce (1740) postihla město silná zimní vichřice, která shodila kříž a makovici farního
kostela. Daleko větší útrapy však město teprve čekaly.
Prusko –rakouská válka. Roku 1742, za války mezi Marií Terezií a Bedřichem (Fridrichem) II., dobyl po krátkém odporu kníže Desawský Mohelnici a zanechal ve městě strážný oddíl pod vedením důstojníka, kterého měšťané zajali. Za tento čin měšťané pykali při
druhé prusské invazi, když dne 10. dubna přitáhl k městu sám Bedřich II. se 4000 vojáky.
Ubytoval se na mohelnickém děkanství. Město stála tato návštěva 2000 zlatých výpalného
pro krále, a 28 dukátů hraběti Smetanovi, usmlouvaných z původních 72 dukátů. Jen tak se
mohelničtí uchránili před vypleněním.
Farář František Hottovetz zemřel ve svých 37 letech, pravděpodobně na následky útrap
které sebou přinesla tato válka.
Bartoš H.
OPRAVA KOSTELA SV. TOMÁŠE BECKETA. V průběhu srpna a září byla provedena
svépomocí oprava fasády farního kostela. Za pomoci brigádníků bylo postupně posouváno
lešení kolem kostela. Pan Jan Rýznar a pan František Hroch prováděli opravu poškozených
míst fasády a celkový nátěr omítky. Náklady činily 25 tisíc korun! Všem patří dík.
		
Bartoš H.
ZVON SV. MIKULÁŠE V POLICI. Tuto neděli je možno v pravé poledne slyšeti zvon
sv.Mikuláše z kostelíka v Polici. Jak je to možné ? Stačí si vyladiti stanici Vltava- 98.3 FM a
zaposlouchati se do 6 centýřů vážícího zvonu z dílny Jana Konváře z Olomouce.Na zvonu
tomto jest ulit letopočet 1497 a ke cti jeho podotknouti, že stáří jeho zavdalo k zápisu do
kulturních památek. Pro stáří jeho nebyl nikdy rekvírován a na tom stejném místě jeho ladění C2 už 525 roků zní.
Leoš Eckelhart
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 14. října: Červená Voda 2.507, Mlýnický Dvůr 255, Domov důchodců sv.
Zdislavy 365, Písařov 887, Jakubovice (na ozvučení kostela) 4.683, Moravský Karlov 283 Kč.
Dary: Jakubovice na ozvučení kostela 5.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 28. října obec Chromeč slaví hody, mše svatá bude v 8.00 hod. a proto mše svatá
v Postřelmově bude v 11.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 14. října: Štíty 3.150; Cotkytle 900; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V Crhově budou hody v neděli 28. října ve 14 hod.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. října: Lubník 650; Tatenice 730; Hoštejn 1.100; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude udílená společně ve mši
svaté:
v Lubníku ve středu 24. 10.; v Hoštejně ve čtvrtek 25. 10.; v Tatenici v pátek 26. 10.; na Koruně v sobotu 27. 10.; v Kosově úterý 30. 10. v 17 hod.
P. Jaroslav Přibyl

lošticko lošticko lošticko
POSTŘEH Z MISIÍ
Misionář, který se vrátil z Tanzanie, vyprávěl: „Jednou mě obklopil velký houf dětí a já jsem měl pouze
jedinou karamelku - položil jsem ji tedy na svou dlaň.
Děti se na ni nehnutě dívaly. Nakonec ta nejstarší holka
karamelu vzala, jemně ji rozmačkala v zubech a spravedlivě rozdělila pro každého malý kousek.”
K zamyšlení:
1. Příklady si můžeme brát ne vždy od dospělých,
ale i od malých dětí.
2. Když to “málo”, co vložíme do košíku na Misijní neděli dáme dohromady, můžeme těm, kteří mají
méně, pomoct.
Za obdarované Vám děkuje P. Pavel Kavec, CM
***
POUŤOVÁ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MARTINA se koná v neděli 11. listopadu 2012
v kapli na Olšanských horách.
Srdečně zvou farníci z Olšan
7

Sbírky z neděle 14 října: Zábřeh 10.370; Jedlí 2.000; Svébohov 1.600; Klášterec 1.390; Zvole 4.610; Postřelmůvek 440 Kč. Dary: Zábřeh - na potřeby farnoti 1.000; Zvole – na farnost 1.000; na beatifikaci 200; na opravu kostela 2.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí
Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
MISIJNÍ KOLÁČ. V naší farnosti upekly děti a katecheté misijní koláč. Tento koláč si budete moci zakoupit tuto neděli 21. října v kostele
svatého Bartoloměje po mši svaté (v 6.55 a v 8.30 hod). Výtěžek z prodeje bude zaslán na podporu Papežského misijního díla. Věříme, že
práce dětí a katechetů při výrobě koláče, přinese díky Vašemu zájmu
o drobné nedělní občerstvení, pomoc pro misie.

Vaši katecheté

MLÁDEŽNÍCI POZOR! Na internetu visí nové číslo ZaMlada, které určitě stojí za to si
přečíst, nejen proto, že v něm najdete informace o letošním Církevním silvestru. ZaMlada
si můžete přečíst na internetové adrese: http://rkfzabreh.rps.cz.
redakce ZaMlada
ZMĚNA ČASU – OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE 28. ŘÍJNA. V zimním období
ve farnosti Zábřeh začíná páteční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v
Zábřeze v 17.30 hod., a v Rovensku sobotní mše svatá s nedělní liturgií
v 16.30 hod.
V Jedlí bude v zimním období slavena mše svatá ve čtvrtek od 16.00 hod.
a ve Svébohově ve středu od 17.00 hod.

CHARITA ZÁBŘEH

Nabídka svíček v charitní prodejně Barborka
	Blíží se měsíc listopad a na jeho začátku vzpomínáme na naše zemřelé.
Charitní recepce a prodejna Barborka přichází v tomto čase s rozšířenou nabídkou svíček a různých druhů krytů na svíčky. Svíčky jsou olejové. Vydrží
hořet poměrně dlouho (cca ½ - 1 den, podle velikosti svíčky). Kryty na svíčky
mají různé rozměry – od malých (výška cca 12 cm) až po ty velké (cca 22 cm). Tento sortiment už je v prodeji.
Opět si dovolujeme upozornit na nabídku kalendářů na příští rok. Máme různé druhy,
od květin přes zvířata až k receptům. Rovněž prodáváme kalendáře s církevním kalendáriem a stále je ještě k mání speciální kalendář „Haiti – Výzvy 2013.“
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin
Přejeme klidný podzim a těšíme se na Vaši návštěvu!
Pracovníci recepce
Větvičky jehličnanů
Výroba podzimních ozdob se neobejde bez větviček tújí či jiných jehličnanů. Pokud takové máte a můžete je věnovat, rádi je přijmeme v Denním stacionáři Domovinka na Leštinské ulici č. 16. Děkujeme.
		
Jaroslav Člupný, vedoucí Domovinky, 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz
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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