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25. 11. 2012
Ročník XIX., číslo 48
slavnost ježíše krista krále
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, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 93

Hospodin kraluje, oděl se velebností.

1: Dan 7,13-14
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Zj 1,5-8
příště Břízovo č. 503

Ev. Jan 18,33b-37

Ano, já jsem král.
Já jsem se proto narodil
a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy,
slyší můj hlas.“
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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Pátek 30. listopadu

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Tuto neděli 25. listopadu ve 14.30 hod. (minule chybně uvedeno v 15 hod.) jste zváni ke
mši svaté do kostela svatých Jana a Pavla v Pobučí.
P. Pawel Zaczyk

FARNOST JEDLÍ NAVŠTÍVÍ BISKUP PAVEL POSÁD

Mons. Pavel Posád světící biskup českobudějovický přijal pozvání
sester boromejek a jedelské farnosti. Odpoledne v 15 hod. se ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí uskuteční benefiční koncert,
nad kterým převzal záštitu spolu s emeritním senátorem Ing. Adolfem Jílkem.
Martin Hroch, jedelský učitel hudby, pozval na tento významný
koncert mezzosopránistku Janu Wallingerovou, kterou na cembalo a
piano sám doprovodí. Předtím ještě vystoupí žáci ZŠ a ZUŠ. 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
V pondělí 26. listopadu v 16 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje nejen pro poutníky do Svaté Země celebrovat mši svatou Mons. Pavel Posád titulární biskup ptujský a světící biskup
českobudějovický.
P. Frantšiek Eliáš

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V ZÁBŘEZE.

Příprava k přijetí SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH v Zábřeze bude probíhat od pondělí 26. listopadu do středy 28. listopadu. Program: 8.45 příprava modlitbou růžence, 9.15 promluva k tématu, 9.40
Mše Svatá. Příprava vyvrcholí udělením SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH přítomnými kněžími ve čtvrtek 29. listopadu při Mši Svaté
v 9.40 hod.
P. Lev Eliáš
Všimněte si, prosím, starších lidí ve svém okolí, a zkuste jim pomoci zúčastnit se společného udělování svátosti pomazání nemocných, případně nám předejte na faru informaci o tom,
že pomoc potřebují.

DO ZÁBŘEHA ZAVÍTÁ MILOSLAV KARDINÁL VLK
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.
*
*

Na Domovince bude setkání s knězem a mše svatá ve čtvrtek 29. listopadu v 10 hod.
V DPS bude mše svatá slavena v sobotu 1. prosince v 15 hod.
P. Pawel Zaczyk

MALETÍN. V neděli 2. prosince slaví maletínská farnost poutní mši svatou ke cti sv. Mikuláše. Začínáme ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
2

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE SVATé BARBORY.
V sobotu 1. prosince v 10 hod. celebruje otec biskup Josef Hrdlička mši svatou v kostele sv. Barbory, který po pěti letech náročných oprav bude znovu vrácen k liturgickým účelům.
Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh
Ing. Jaroslav Jašek, MVDr. Alois Frank a Josef Klimek
FARNOST ZVOLE – adorační den farnosti bude ve čtvrtek 8. prosince. Bližší informace
příště.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM

v Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 1. prosince k přátelskému
posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název akce
napovídá, budeme nabízet tradičního smaženého kapra, ale budete
moci ochutnat například i kapra uzeného, pstruha na másle, uzeného
tolstolobika či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní
večeři můžete zakoupit mražené kapří půlky. V průběhu odpoledne si můžete prohlédnout
výstavu obrazů Josefa Macka a Rostislava Knápka. K příjemné pohodě zahraje kapela Kamarádi z Loštic a v podvečer proběhne jam session pěveckých sborů. Pro nejmenší budou
připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.
v Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 2. prosince na tradiční „SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM“. I v letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program, při kterém se, mimo jiné, představí skupina
POHODÁŘI a PÍSKLATA. Otevřena bude „Nebeská pošta“, u které budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si budete moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního
svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí
příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

		

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. prosince od 9 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

NEVYHAZUJTE NEPLATNÉ MINCE A BANKOVKY !

Neplatné bankovky a mince stačí přidat do pokladničky v kostele (při kterékoliv kostelní sbírce). Ženy, které počítají sbírky, je vytřídí a odešlou farnosti Brno-Lesná, která je vytřídí a zhodnotí pro stavbu svého kostela. (viz FI 46)
P. František Eliáš
JEDINEČNÁ MOŽNOST ZAHRÁT SI VE FILMU! 9. – 13. prosince bude v Archeoskanzenu Modrá pokračovat natáčení velkofilmu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů.
Zájemci hlaste se na email: komparz@historicalmovie.com
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BŮH JE VĚČNÝ

2.čt. Zjev 1;5-8; KKC 212 – 213 679
V tvrzení „Věřím v Boha“ je pramen všech ostatních pravd o člověku, o světě a o celém životě každého věřícího.
My věříme pouze v jednoho Boha, jsme monoteisté, ne polyteisté. A proč? Proto, že podle svědectví Písma svatého je Bůh jen jeden a také podle zákonů logiky může existovat jen jediný Bůh. Kdyby
existovali bohové dva, byl by jeden zároveň hranicí a omezením toho
druhého a ani jeden z nich by nebyl nekonečný, ani jeden by nebyl
dokonalý; a proto by ani jeden z nich nebyl skutečným Bohem. Základní zkušenost Izraele s Bohem je následující: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.“ (Dt 6,4) Proroci opakovaně vyzývají lid, aby se vzdal falešných božstev a aby se obrátil k jedinému
Bohu: „Neboť já jsem Bůh a nikdo jiný.“ (Iz 45,22)
Mezi monoteistická náboženství patří židovství, křesťanství a islám.
Zajímavá může být pro nás pozemšťany otázka, proč Bůh sám sebe nazývá jménem. Je
to proto, že si přeje být oslovován. Bůh si totiž nepřeje zůstat neznámý - inkognito. Nechce
být také uctíván jen jako jakési pocitové či tušené „vyšší bytí“. Bůh touží být poznáván a
oslovován jako skutečný a jednající.
V hořícím keři se Bůh zjevuje Mojžíšovi jako živý Bůh „Bůh Abrahámův, Bůh Izákův
a Bůh Jakobův.“ (Ex 3,6) Na to pak prozrazuje Bůh Mojžíšovi své svaté jméno: JHVH –
JAHVE - Jsem, který jsem - Jsem přítomen. (Ex 3,14) Bůh tak svému lidu umožňuje, aby k
němu volal, přesto však zůstává Bohem skrytým, zůstává přítomným Tajemstvím. Z úcty se
Boží jméno v Izraeli nevyslovovalo - a nevyslovuje - nahrazuje se čestným jménem ADONAI - Pán. Právě toto slovo užívá i Nový zákon, když vyznává a oslovuje Ježíše jako pravého Boha: „Ježíš je Pán.“ (Řím 10,9)
Zatímco všichni tvorové vše, čím jsou a co mají, dostali od Boha, pouze Bůh sám v sobě
je plnost bytí a veškeré dokonalosti. On je „ten, který je“, bez počátku a bez konce. Ježíš zjevuje, že i on má Boží jméno: „Já jsem.“ (Jan 8,28)
Zjevením svého jména dává Bůh poznat bohatství svého nevysloveného tajemství: On
jediný je, od věků a na věky, on přesahuje svět i dějiny. On učinil nebe i zemi. Je to věrný
Bůh, který je vždy blízko svému lidu, aby ho spasil. Je po výtce svatý, nekonečně milosrdný
(Ef 2,4), vždy ochotný odpouštět. Je duchovní, nadpřirozený, všemohoucí, je věčné, osobní,
dokonalé bytí. Je pravda a láska, cesta i cíl našeho lidského bytí.
Je přirozené, že tento Bůh dal nám lidem něco, co nám pomůže dosáhnout našeho věčného cíle - spásy duše. Tímto darem je Eucharistie - Ježíš tajemně přítomný pod způsobami chleba a vína. Eucharistie je zárukou našeho šťastného, věčného života. Ježíš se o tom
vyjádřil několikrát. (viz Jan 6,22-71, l Kor 11,17-34 a mohli bychom uvést další citáty). Platí
zde stejný zákon jako v řádu přírody: Kdo jí pokrm polí, žije - kdo nejí, umírá. Kdo jí pokrm eucharistie, žije - kdo nejí, umírá. Na každém z nás je, jestli tuto pravdu přijme, a jak
vstoupí do věčnosti.
Je ještě jedna věc, která je zvláštní, zajímavá a týká se Boha. Ježíš umírá na kříži jako
modlící se, jako někdo, kdo nezapomíná na první přikázání Desatera - uctívat Boha, svého
jediného: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Lk 27,46), stejně jako „Otče, do tvých
rukou odevzdávám svého ducha.“ (Lk 23,46).
Ježíš se modlí 22. žalm. Prorocký žalm hrozného utrpení Mesiáše přechází v předpověď
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eucharistie: „Pokorní budou jíst dosyta.“ (Žalm 22,2) Nasycení pokorných novou manou
přichází z kříže.
Ježíši, Králi nebe a země, popřej nám místa v království svém, až dokonáme pouť žití svého
po mnoha zkouškách, po boji všem. Přijď království tvé, v němž není bolu, v němž není slzí bolestných víc, kde věčné blaho a věčná radost ozařuje všech blažených líc.
P. Antonín Pospíšil

CHRÁMOVÝM HUDEBNÍKŮM

Již šestým rokem vydává Společnost pro duchovní hudbu
(SDH) zpravodaj Psalterium. Časopis se zaměřuje na teoretické otázky duchovní hudby, umění a kultury, přináší zprávy o dění, recenze,
pozvánky a ohlasy. Kromě tištěné verze, která vychází každé dva měsíce, je dostupný na internetu na adrese http://zpravodaj.sdh.cz.
SDH se také snaží prakticky pomáhat zpěvákům, sbormistrům a
varhaníkům, a proto pořádá každý rok letní školu duchovní hudby. Zdá se nám to ale málo,
byť je to týden intenzivní práce. Proto bychom se vás, kteří se zabýváte duchovní hudbou,
chtěli zeptat, zda byste uvítali nějakou častější podporu - víkendový seminář pro sbormistry
a zpěváky a varhaníky; hlasové poradenství, výběr repertoáru, poskytnutí not a pod. Prosíme vás, napište o svých zkušenostech pár řádek do naší redakce, abychom mohli připravit
semináře podle toho, co by vám pomohlo v těžké, ale ve výsledku jistě radostné službě.
Obracíme se na vás také s prosbou, abyste nám do redakce posílali upozornění na to,
co se chystá nebo co zajímavého v oblasti duchovní a liturgické hudby proběhlo ve vaší farnosti – ať už je to koncert, festival, seminář a podobně. Uvítáme vaše články a fotografie na
adrese psalterium@sdh.cz (články ve formátu doc nebo rtf, obrázky jpg) za které předem
děkujeme.
Koncerty duchovní hudby můžete také vkládat přímo na internet do Kalendáře akcí na
adrese http://res.claritatis.cz/kalendar-akci.
S přáním všeho dobrého z redakce Psalteria Jarmila Štogrová a Jiří Kub

Blahopřání
Tuto neděli oslaví 65 roků života pan Jan Adamec, varhaník
kostela sv. Bartoloměje. Děkujeme mu za jeho dlouholetou
službu k větší cti a chvále Boží, blahopřejeme a přejeme hojnost Božího požehnání.
Za zábřežskou farnost P. František Eliáš
V těchto dnech oslavuje své životní jubileum - 80 let - naše
milá, dlouholetá obětavá kostelnice,
paní CECÍLIE KVĚTENSKÁ. Do dalších let jí přejeme
všechno dobré, pevné zdraví, hojnost Božích milostí a požehnání.
tateničtí farníci
92. narozeniny oslavila 20. listopadu paní Marie Šteiglová
z Kosova. Boží požehnání, ochranu Panny Marie a hodně pevného zdravíčka přeje rodina a kosovští farníci.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky na Charitu z 18. listopadu: Červená Voda 7.327, Domov důchodců sv. Zdislavy
363, Písařov 1.602, Mlýnický Dvůr 500, Jakubovice 1.365 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

postřelmovsko postřelmovsko
v Ve středu 28. 11. je v Postřelmově na faře v 19.00 hodin BIBLICKÁ HODINA.
v Sobota v 1. 12. je první v měsíci, v Postřelmově bude od 8 hod. mariánská pobožnost
a mše svatá ke cti Panny Marie.
v V neděli 2. 12. nás v Postřelmově navštíví sv. Mikuláš. Mikulášská besídka je v kostele v 16.30 hodin.
V neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3745 Kč) v Chromči
(minule 2270Kč) a v Sudkově (minule 890Kč) na farní kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
ADVENTNÍ KONCERT se koná v neděli 2. 12. ve 14 hod. ve farním kostele sv. Jakuba
v Lesnici.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky na Charitu z 18. listopadu: Štíty 2.760; Cotkytle 940; Horní Studénky 3.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
ADVENTNÍ KONCERT V HORNÍCH STUDÉNKÁCH: V neděli 9. prosince v 17 hod.
jste srdečně zváni na koncert scholy GAUDIUM pod vedením varhaníka Josefa Hrocha,
který se uskuteční v místním kostele sv. Linharta.
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PŘÍŠTÍ ROK ve všech farnostech „Štítecka“ si můžete dát
zapsat o první neděli adventní 2. prosince po mši svaté.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky na Charitu z neděle 18. listopadu: Lubník 1.740; Tatenice 2.110, Hoštejn 2.300;
Kosov 830 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
DUCHOVNÍ OBNOVA. Ztišení pro mládež před Vánoci proběhne v Tatenici na faře od
14. do 16. prosince. S sebou: spacák, přezůvky, Bibli, psací potřeby a 200 Kč na stravu a
ubytování. Přihlásit se můžete nejpozději do 9. prosince na mail: fatatenice@ ado.cz, nebo
na tel. 777 203 415.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ Tatenice, Hoštejn a Lubník bude v neděli
2. prosince od 15 hod. na faře v Tatenici.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ proběhne v úvodu mší svatých o první adventní neděli 2. prosince. Přineste a dejte si požehnat své domácí věnce.
P. Jaroslav Přibyl
***
DUBICKO. V neděli dne 2.12.2012 ve 14.00 hodin proběhne v sokolovně v Dubicku přednáška arcidiecézního kampanologa Dr. Františka Johna nazvaná „Historie moravského
zvonařství a dubické zvony“.
Ze zpravodaje obce Dubicko
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka na Charitu z 18. listopadu: Moravičany – 9.226 Kč, Loštice – 4.378 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán!
P. Pavel Kavec, CM

JEŽÍŠ KRISTUS – ATRAKTIVNÍ A AKTUÁLNÍ

Francouzský novinář, historik a politik Charles de Montalembert (1810-1870) měl krásnou
dvacetiletou dceru, která byla ozdobou jeho domu. Jednoho dne se dcera svěřila svému otci, že
touží po vstupu do kláštera.
Otec naprosto zjihnul a zůstal překvapeně stát: „Chybí ti snad něco tady u nás doma?“
„Ne, tatínku, ale byl jsi to ty, kdo mě skrze svou knihu o západním křesťanském mnišství přivedl
k tomu a naučil to, že se Bohu nenabízejí zmalomyslněná srdce a zlomené duše!“ Montalembert
dodal: „Kdopak jenom je tento Ukřižovaný, který nám krade naše dcery?“
K zamyšlení: Něco podobného prožila sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Cecílie, sv. Klára, sv.
Anežka Přemyslovna... I dnes zůstává Ježíš stále okouzlující. Setkání s ním je zcela mimořádná
životní událost.
Po duchovní obnově ve farnosti Pitín koncem října, moderuje Misijní tým duchovní obnovu pro
ženy v Kroměříži od 30. 11. – 2. 12. 2012.
Prosíme o vzpomínku ve vašich modlitbách za dary Ducha svatého. Děkujeme!

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky na Charitu z neděle 18. listopadu: Mohelnice 7.221, Úsov 2.316, Studená Loučka
1.810 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v V úterý 27. listopadu ve 14.00 hod. na faře se koná pravidelné setkání seniorů.
v Ve středu 28. listopadu v 17.45 hod. na faře se koná setkání lektorů nad Písmem
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY - MARTIN MEDEK, pražský arcibiskup
		
Pokračování

Martin Medek nechal v Mohelnici vybudovat městský špitál pro práce neschopné a potřebné. Špitál tehdy stál u farního kostela (viz děkanská matrika pag. 23). Jeho vlastní darovací listina z 29. dubna 1589 je ve svazku Hospitalia I. (od r. 1589-1875). Bylo to jedno z posledních
právních Medkových pořízení. 30. prosince 1589 nemocný ulehl a 2. února roku 1590 skonal.
V bouřích třicetileté války se stal špitál při plenění města Švédy kořistí plamenů. Po zničení byl
na předměstí postaven nový. Zde stojí dodnes (Smetanova ul. bývalá ASTORIA). Byl přebudovaný a zvětšený místním lékárníkem, lidumilem Moritzem Chmelem. Dnes je dům nepoužívaný, značně zchátralý, připomíná však současníkům dva šlechetné muže z Mohelnice. Farní
kronika zmiňuje brožury Dr. Klementa Borového z Prahy, s názvem „Martin Medek“ a „Anton
Brus z Mohelnice“, které poskytují další údaje o životě obou arcibiskupů. Oba tito muži (Brus
i Medek), jak píše kronika, „byli povoláni Prozřetelností k obnovení katolictví v Čechách, zničeného husity.“ Podivuhodné! Barbaři pobili jejich krajany v Mohelnici (r. 1424), a dva muži z
Mohelnice udělali opět pořádek v pražském arcibiskupství. Jakou námahu a obtíže museli překonávat, o tom vyprávějí obě brožury. Medkův bratr Petr, byl rovněž křížovníkem a proboštem
na Hradišti u Znojma, kde také roku 1585 zemřel.Konečně čtvrtým křížovníkem, mohelnickým rodákem, byl tehdy Vavřinec Nygrýn, mistr svobodných umění, generální a nejvyšší převor, který se stal roku 1592 komendátorem křížovnického kláštera v Mostě.
Bartoš H.
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Sbírky na Charitu z neděle 18. listopadu: Zábřeh 17.890; Jedlí 3.300; Svébohov 2.000;
Klášterec 4.910; Zvole 8.060; Rovensko 1.720; Maletín 1.500 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel
sv. Barbory 1.000; na Haiti 1.500 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE ZAZPÍVÁ STOVKA SBORISTŮ.
Zábřežské občanské sdružení Kálik ve spolupráci s kulturním domem a
římskokatolickou farností pořádá v sobotu 1. prosince jubilejní dvacátý
ročník přehlídky pěveckých sborů Kálikův podzim. Akce je připomínkou
osobnosti hudebního skladatele a syna prvního ředitele zábřežského gymnázia Václava Kálika, který na počátku 20. století na této škole studoval.
V kostele sv. Bartoloměje vystoupí od 15 hodin opavský sbor Křížkovský, dva pěvecké sbory z východočeské Dolní Dobrouče a domácí smíšený
sbor Carmen. Na závěr koncertu, který se koná za podpory Města Zábřeh a Olomouckého
kraje, přednese stovka sboristů tři části mše Missa brevis skladatele Zdeňka Lukáše.
		
Zdeněk David
RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli 2. prosince vstupujeme do adventní doby.
Požehnáme adventní věnce. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá
v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná světelným průvodem a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost jako obvykle paní Emilie Janů. Jakákoliv pomoc bude vítána. Prosíme, pokud upečete pro zpestření
jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Janů na mobil 731 626
502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo!
		
P. František Eliáš
VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje o první adventní neděli, 2. prosince, přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč – 60 Kč činí dar konto Sdružení Šance. Vážíme si Vaší podpory a věříme, že i v letošním roce
tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech. A. Tempírová

Schola Gregoriana Pragensis
s premiérovým adventním koncertem

CANTUS GREGORIANUS ET ORGANUM
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu

v pondělí 3. prosince v 18 hod.
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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