F

IN ORMACE
A
R
N
Í

11. 11. 2012
Ročník XIX., číslo 46
32. 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 a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno,
co se nám staví do cesty,
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Duše má, chval Hospodina!

ŽALM 146
1 Král 17,10-16
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Žid 9,24-28
příště latinské č. 509

Ev: Mk 12,38-44

Tato chudá vdova
dala víc než všichni ostatní,
kteří dávali do pokladnice.
Všichni totiž tam dali
ze svého nadbytku,
ona však dala
ze svého nedostatku.
Dala všechno, co měla,
celé své živobytí.

Mk 12,44

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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Pondělí 12. listopadu
Úterý 13. listopadu
Čtvrtek 15. listopadu
Sobota 17. listopadu

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
památka sv. Anežky České, panny
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
památka sv. Alžběty Uherské

Tuto neděli 11. listopadu bude v Jestřebí v 9 hod. slavena hodová mše svatá ke cti svatého
Martina.
ZAČÍNAJÍ ZKOUŠKY NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ. První zkouška bude
v úterý 13. listopadu v 17 hod. Sejdeme se v sále ZUŠ – Farní ulice. Zkoušky
povede Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh. Zveme všechny, kteří rádi
zpívají a chtějí přispět k radostné a důstojné oslavě Narození Páně. Následující zkoušky budou vždy v úterý v 17 hod.
Dagmar Braunerová
Pozvánka Hnízda na „LAMPIOŇÁK PRO JEVGENIJE“
Srdečně zveme malé i velké příznivce Hnízda na tradiční lampiónový průvod.
Sejdeme se v sobotu 17. listopadu v 17 hodin u dolního kostela (u bývalých kasáren) s rozsvícenými lampiony. Odtud společně doprovodíme
broučky a berušku k zimnímu spánku. Výtěžek z dobrovolného vstupného
opět věnujeme Jevgeniji Avdějovi z Běloruska – kterého jsme adoptovali a
kterému Hnízdo pravidelně přispívá na školné.
Zve Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, o.s.
MALETÍN. V neděli 18. listopadu můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V ZÁBŘEZE. Příprava na udělování Svátosti Pomazání Nemocných v Zábřeze bude probíhat od pondělí 26. listopadu do středy 28. listopadu. Udělení
Svátosti Pomazání Nemocných bude ve čtvrtek 29. listopadu. Bližší informace, včetně časů,
uvedeme později.
P. Lev Eliáš
V neděli 25. listopadu ve 14.30 hod. jste zváni ke mši svaté do kostela svatých Jana a
Pavla v Pobučí.
P. Pawel Zaczyk.

Víkend pro ženy od pátku 23. - 25.11. 2012 na faře ve Velkých Losinách.

Stejně jako minulý rok, i letos nabízíme všem osamělým rodičům a
jejich dětem společný víkendový pobyt na faře ve Velkých Losinách.
Pobytu se samozřejmě mohou zúčastnit i další zájemci - svobodní,
rozvedení, ovdovělí, ale i ti, co žijí v manželství. Nabízíme pestrý program - odbornou přednášku s besedou, kterou přednese Mgr. Pavlína Vaculková, možnost psychologického poradenství rovněž u ní,
duchovní pohovor či svátost smíření od P. Petra Kani, adventní tvoření v režii Mgr. Hany
Heiserové, zajímavé zamyšlení Mgr. Marty Rýznarové či program pro děti. Pobyt pořádá
Rodina v akci a CPR Šumperk. Kontakt: tel. 737 517102, M. Sikorová. Cena: dítě do 6 let
zdarma, ostatní děti 450 Kč, dospělý 550 Kč/víkend.
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FARNOST SVÉBOHOV
POBOŽNOST U KAPLIČKY. Farnost Svébohov ve spolupráci s OS
VÁCLAV vás co nejsrdečněji zvou tuto neděli 11.11. v 16 hod. na tradiční setkání u kapličky sv. Anežky České. Požehnání udělí zábřežský děkan P. František Eliáš. Od 16.30 bude slavnost pokračovat v KD
Václavov přednáškou vojenského historika Ing. plk. Františka Valdštýna – o svaté Hedvice a hudebním vystoupením svébohovské scholy
Gaudium.
pořadatelé
HOUSLOVÝ KONCERT. V pondělí 12. listopadu v 17 hodin na OÚ Svébohov uvádí Kruh
přátel hudby houslový koncert Leoše a Alžběty Čepických. Všichni jste srdečně zváni.
		
KPH Svébohov
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde ve středu 14. listopadu v 18 hod.
		
P. František Eliáš
SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ se sejde ve Svébohově v pondělí 19. listopadu v 17 hod.
		
P. Pawel Zaczyk
FARNOST JEDLÍ NAVŠTÍVÍ BISKUP PAVEL POSÁD.
Mons. Pavel Posád světící biskup českobudějovický přijal pozvání sester
boromejek a jedelské farnosti. Bude
v Jedlí předsedat liturgii o Slavnosti
Ježíše Krista Krále v neděli 25. listopadu v 9 hod. Odpoledne v 15 hod.
se ve farním kostele sv. Jana Křtitele
v Jedlí uskuteční benefiční koncert,
nad kterým spolu s emeritním senátorem Ing. Adolfem Jílkem
převzali záštitu.
Martin Hroch, jedelský učitel hudby, pozval na tento významný koncert známou mezzosopránistku Janu Wallingerovou, kterou na cembalo a piano sám doprovodí. Koncert
bude poděkováním jedelským občanům za zapojení se do generální opravy interiéru farního kostela sv. Jana Křtitele a za štědrost při sbírce na opravu kostela. Opravy již značně
pokročily, jak se bude moci každý návštěvník přesvědčit.
Pastorační rada farnosti Jedlí
NEVYHAZUJTE NEPLATNÉ MINCE A BANKOVKY naší i cizích měn, které se obvykle
povalují v našich domácnostech.
Římskokatolická farnost Brno-Lesná, která je zatím bez fary a kostela, se chystá ke stavbě
komunitního centra, které nebude levnou záležitostí.
I neplatné mince se dají prodat například sběratelům, některé dokonce vyměnit v národních bankách
v příslušných státech. Farníci z této brněnské farnosti
roztřídili a zhodnotili odhadem na 800 kg mincí, jejichž zhodnocení jim pomůže ke stavbě kostela. Neplatné bankovky a mince stačí hodit do pokladničky
v kostele.
P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – OSOBNÍ SOUD (soukromý) 2. čt. Žid 9,24- 28 KKC 1020- 1021

Základní otázkou dnešního tématu je to, s čím musí do budoucna
počítat každý člověk, jeho vlastní SMRT. Smrt ukončuje život člověka,
to znamená, ukončuje čas otevřený k přijetí nebo odmítnutí Boží milosti projevené v Kristu. Smrt se takto stává ústředním problémem člověka. Současné přehlížení faktu smrti tento problém neřeší, ale pouze
odkládá.
Okamžikem smrti je rozhodnuto o věčném údělu člověka. Každý
člověk dostává hned po své smrti, při soukromém soudu, od Krista,
soudce živých i mrtvých bezprostřední odplatu.
Duše lidská bude smrtí zbavena svého hmotného těla. Je to na jedné straně ztráta hmotného organismu, ale současně i nepředstavitelně
veliký zisk. Vyvstanou totiž v jejím duševním stavu, bez pomoci dříve tak těžkopádně spolupracujícího mozkového a smyslového aparátu,
stopy všech prožitých událostí, myšlenek, slov, skutků, pojmů a představ, z nichž se dříve v nejrozmanitějších kombinacích skládal celý pozemský život a které zůstaly navždy v zaznamenané formě vtištěny jako vedlejší prvky její
duchové podstaty.
V následném vyhodnocení je (za přispění světla Boží spravedlnosti a milosrdenství) lidskému duchu zcela jasné, jakého dalšího údělu je hoden. A hned je mu také dána možnost
tento úděl uskutečnit. Buď vstupuje jako blažený občan do nebeského prostředí, aby viděl
Boha tváří v tvář, nebo pochopí jako věčný ztracenec, že se s Bohem navždy minul, anebo se
na čas uchýlí do šedé zóny očistcové. Toto všechno se odehrává hned po smrti, nikoliv až při
vzkříšení mrtvých na konci světa. A také nikoliv až po skončení tisíciletého Kristova království na zemi, jak se mylně domnívají na základě chybného vysvětlování Zjevení 20,1-10 zastánci tzv. chiliasmu. Všichni ti, kteří nás už ve smrti předešli, tedy nespí, ale žijí ve své duchové podstatě dál takovým životem, jaký si zasloužili pozemskou etapou své existence: buď
v jasu blaženosti, nebo v bolestném odloučení od Boha, nebo v jeho toužebném očekávání.
Těmito třemi možnostmi jsou dány nejen tři vnitřní stavy lidského ducha, ale i tři od
sebe odlišná prostředí, ve kterých se lidský duch po smrti svého těla nachází: nebe, peklo,
očistec.
Tak zvaný soukromý, osobní soud nastává tedy v okamžiku smrti každého člověka. Všeobecný soud, kterému také říkáme poslední, nastane posledního dne, tedy na konci světa, při
opětovném příchodu Ježíše Krista na zem. Ve smrti člověk dosahuje bodu pravdy. V ní už nelze nic popírat, skrývat nebo změnit. Bůh nás vidí takové, jací jsme. Předstupujeme před jeho
soud, před okamžik jeho nápravy. V Boží přítomnosti totiž můžeme být jen „správně“, tedy
takoví, jaké nás Bůh chtěl mít, když nás stvořil, anebo nemůžeme být vůbec. Někdo se může
rovnou vrhnout Bohu do náruče, jiný bude muset nejdříve projít procesem pročišťování. Kdo
je plný zloby, nenávisti a popírání všeho, navždycky odvrátí tvář od Lásky, od Boha. Život bez
lásky však není nic jiného než peklo, v lásce a s láskou je to nebe!
P. Antonín Pospíšil

MODLITBA ZA ŠŤASTNOU SMRT.

Ano, Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.
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MÁTE STRACH ZE SMRTI? OTÁZKA, KTERÁ ROZESMÁLA MATKU TEREZU
„Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se. Má otázka Matku Terezu
překvapila. Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála.
„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak
máte strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem
se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se
pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně
v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli drazí. Takže
to bude nádherné setkání, nemyslíte?“
Oči se jí při těch slovech třpytily překvapivým klidem a štěstím.
(Z knihy Renzo Allegriho: Matka chudých, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

KATOLICKÝ DŮM

v Populární zábřežská folk & country skupina MADALEN Vás zve
na pravidelný vzpomínkový koncert věnovaný zesnulým kamarádům,
který se uskuteční v Katolickém domě v neděli 11. 11. 2012. Hostem večera tentokrát bude pardubická bluegrassová skupina BARBECUE. Začátek v 17 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován sdružení ISIS, které se věnuje podpoře rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.
v V Katolickém domě zahrají dechovky. Především všichni příznivci dechovky by si
měli ve svém kalendáři poznamenat sobotu 17. listopadu. V tento den tradičně vrcholí
v Katolickém domě festival dechovek pořádaný za podpory města Zábřeh a Olomouckého kraje. Prvními tóny zahájí v 10. hodin na domácím podiu své vystoupení pořádající Veselá kapela. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají Hanácká dechovka při Svatomořickém centru Olomouc, Postřelmovská muzika a Svitavská dvanáctka.
Závěr přehlídky bude patřit Rozmarýnce Bohuše Ryšávky. Slosovatelné vstupné činí
100 korun, občerstvení zajištěno.
v Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a občanské sdružení Thilisar zvou
v sobotu 24. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY
STŘEDOVĚKÉ. Housti budou kapely F-Band a Turdus, tomboly, programu i občerstvení
hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 120 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká
veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

***

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. prosince 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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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky ze 4. listopadu: Červená Voda 1.880, Mlýnický Dvůr 510, Domov důchodců sv.
Zdislavy 646, Moravský Karlov 370, Písařov 855, Jakubovice 1.212 Kč.
Dary: Jakubovice - na ozvučení kostela 500, Moravský Karlov - na Haiti 266 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
SENIOŘI z Červené Vody se setkají ve čtvrtek 15. listopadu v 8.40 hod. na faře.

lošticko

lošticko

lošticko

PRO ÚSMĚV I K ZAMYŠLENÍ
Jednou se potkali dva pavouci a pustili se do vyprávění o svém životě.
První řekl: „V kostele, ve kterém bydlím, se už nedá vydržet. Pořád mě tam
ruší vyzvánění zvonů, varhany a všechna ta kázání... Už mi to naprosto stačilo a rozhodl jsem se prostě přestěhovat.“
Druhý pavouk mu odpověděl: „To, co říkáš se mi zdá zvláštní, protože i
já bydlím v kostele a nikdy mě nikdo nerušil a neruší! Našel jsem si mimořádně tiché místečko.“
„No, to mi pověz, kde jenom bydlíš?“ „Bydlím v pokladničce na almužnu pro chudé!“
K zamyšlení: Pokladničky s nápisem „Pro chudé“ již zmizely z našich kostelů. Máme jiné
možnosti, jak přispívat na zmírnění bídy těch, kteří mají méně, než my. Podělit se, když
máme vcelku dosti je pěkné a záslužné. Velkým uměním je ale dát z mála toho, co máme
a třeba nutně potřebujeme. Sv. Martin v chladném počasí daroval část svého pláště, který
ho jako vojáka chránil před chladem. Vdova ze Sarepty se rozdělila se zbytkem mouky a
oleje s prorokem Eliášem. Žena z evangelia dala do chrámové pokladny sice malý obnos,
ale podle Ježíše dala víc, než všichni ostatní. Dávejme vždy s rozvahou a srdcem: nejenom peníze, ale třeba čas, ruce ochotné pomáhat k dobru bližních...
POZVÁNKA
Biblické putování Tureckem od 27.4. – 4.5.2012 je již historií. Díky nadšení a obětavosti fotografů, střihovému kumštu P. Lubomíra, vznikl digitální záznam, ke sledování kterého Vás
srdečně zvou účastníci poutě. Kavárna Sirkárna (Jevíčská ul.) v Lošticích v sobotu 17. listopadu 2012 v 16.00 hod. Občerstvení bude zajištěno.
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko postřelmovsko
SBÍRKA NA MISIE: Postřelmov 6.831, Chromeč 6.200, Sudkov 1.030, Lesnice 2.815,
Dlouhomilov 2.052 Kč. Příští neděli 18. listopadu bude sbírka na Charitu.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově na faře ve středu 14. listopadu od 19.00 hodin.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. listopadu: Štíty 2.120; Cotkytle 840; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 4. listopadu: Mohelnice 3.364, Úsov 810, Studená Loučka 465 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
KŘESŤANSKOU LITERATURU ZAKOUPÍTE I V MOHELNICI
V neděli 18. listopadu po mši svaté (v 10.30 hod.) si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou
příležitost potěšit své blízké kvalitní literaturou.
		
Na setkání s vámi se těší klienti a pracovníci Recepce Charity Zábřeh
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – ANTONÍN BRUS, pokračování.
	Brus na vlastní náklady zahájil stavbu kostela sv. Stanislava. Městu se zavděčil tím, že zaplatil dluh 1000 tolarů, které si vypůjčil olomoucký biskup a
dal za ně Mohelnici do zástavy. Úrok z těchto zaplacených 1000 tolarů - 60 tolarů, pobírala doživotně jeho matka Margaretha. Po její
smrti se stal nadačním důchodem k persolvování úplné zádušní mše
a rekviem s asistencí, za zemřelého arcibiskupa Bruse.
Arcibiskup Brus a jeho bratr Jakub byli císařem povýšeni do šlechtického
stavu, a získali erb s vyobrazením beránka, s přídomkem „z Mohelnice“. Brus zaslal císaři
žádost o povolení pro Mohelnici vybírat mýtné přes řeku Moravu (i když olomoucký biskup pochyboval o kladném vyřízení). Při příležitosti cesty do Uher navštívil císař Maxmilián Mohelnici a dovolil mohelnickým mýto vybírat. Je z toho vidět Brusova láska k rodnému městu i jeho vliv na císaře.
Již za svého mládí poznal Brus v rodné Mohelnici utrakvistickou obec. V povolení přijímat podobojí viděl možnost konečného vyřešení náboženského problému českého národa. Všemi silami se vrhl do zápasu o uznání kalicha a za smír s utrakvisty. V tomto smyslu
vystupoval na tridentském koncilu (přes odpor jezuitů) za silné podpory císaře dosáhl zde
konečného potvrzení kompaktát (i když později uznal, že uznání přišlo pozdě). Řídil se
vždy rodovým heslem Patientia dabit victoriam (Trpělivost přináší vítězství).
V kronice je o tridentském koncilu tento záznam „Císař Rudolf II. ho poslal jako legáta
a mluvčího (Orator) na tridentský koncil, v jehož aktech je také uveden a podepsán, nemohl se však odtud vrátit, protože mu císař nedal peníze na cestu“.
	Brusovo téměř dvacetileté působení na pražském arcibiskupském stolci znamenalo postupnou obnovu hospodářsky a nábožensky rozvrácené pražské arcidiecéze.
	Brusovy zásluhy a schopnosti byly vysoko hodnoceny i při letošních oslavách 450 roků
od obnovení pražského arcibiskupství.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 4. listopadu: Lubník 730; Tatenice 1 340, Hoštejn 1.330; Kosov 1.040 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
FARNOST TATENICE. V pátek 16. listopadu vzpomeneme při mši svaté 10. výročí úmrtí
P. Agapita Jaroslava Pátka (+ 17. 11. 2002), který odešel na věčnost před deseti lety ve věku
89 let, a který v tatenické farnosti sloužil Bohu i věřícím téměř čtvrt století (24 let).
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Sbírky z neděle 4. listopadu: Zábřeh 11.058; Jedlí 2.800; Svébohov 1.200; Klášterec 1.030;
Zvole 3.195; Maletín 1.490 Kč.
Dary: Zvole - dar na kostel 3.000; dar LL 1.000; Jedlí - dary na opravy 11.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci říjnu darovali do kasičky v kostele částku 3.500 Kč. 		
		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Dary na lepru: dne 4. listopadu byla ze Zábřeha předána částka 9.250 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán,“

Marie Zíková

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU.
Bratři a sestry,
letos si na více místech připomínáme 20. výročí obnovení činnosti Charity, která byla komunistickým režimem prakticky zlikvidována. Za I. republiky i po válce byla v Charitě rozšířena dobrovolnická činnost. Na jednoho
placeného pracovníka připadalo šest dobrovolníků. Dobrovolných farních Charit zvaných
Ludmila bylo na 630.
V současnosti je Charita převážně profesionální a potýká se nejen s nedostatkem dobrovolníků, ale i financí. Při sbírce, která se koná za týden, prosím o Váš příspěvek na podporu pomoci lidem na Ukrajině, Haiti i v naší arcidiecézi. Pán Bůh zaplať za každý dar.
		
P. Bohumír Vitásek v. r. prezident Arcidiecézní charity Olomouc

CHARITA ZÁBŘEH
KLIENTI CHARITY ZVOU NA VÝSTAVY
v Tradiční „Podzimní výstava“ se uskuteční v pátek 16.
listopadu 2012 od 10 hodin v Denním stacionáři Okýnko v Mohelnici na Zámecké ulici č.11. Ke zhlédnutí i ke
koupi budou výrobky drátkované, tkané, z keramiky, pedigu, ze dřeva i z korálků. Výtěžek
výstavy bude použit na nákup dalšího materiálu k tvoření.
v Ve dnech 22. – 23. listopadu 2012, proběhne v Oáze – centru
denních služeb Charity Zábřeh na Žižkově ulici 15, adventně laděná výstava „Cesta ke světlu“. Světlo lampiček, svíček i svícnů
bude návštěvníky provázet v prostorách Oázy i na netradičních
místech a pro zájemce bude připravena tvořivá dílnička v podobě zdobení svíček. Veškeré výrobky bude možné si zakoupit a podpořit práci a další rozvoj centra. Na setkání s
vámi se těší klienti a pracovníci Okýnka a Oázy.
		
Jana Skalická, propagace@charitazabreh.cz, tel 736 509 431
***
POUŤOVÁ MŠE SVATÁ ke cti sv. Martina se koná v neděli 11. listopadu ve 14 hod.
v kapli na Olšanských horách.
Srdečně zvou farníci z Olšan
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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