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17. 3. 2013
Ročník XX., číslo 11
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
ŽALM 126 Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost
1: Iz 43,16-21
2: Flp 3,8-14
Ev. Jan 8,1-11
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

„Kdo z vás je
bez hříchu,
ať po ní hodí
kamenem první!“
Jan 8,7
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
V úterý 19. března o Slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie a českého patrona (od roku 1654) budou slaveny mše svaté v 9.40 a v 17.30
hod. v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
v Tuto neděli 17. března při večerní mši svaté bude obřad přijetí do
katechumenátu.
P. Pawel Zaczyk
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh zve všechny zájemce na
přednášku Michala Řoutila nazvanou „BLÁZNI PRO KRISTA – FENOMÉN
JURODIVOSTI V BYZANTSKÉ A RUSKÉ KULTUŘE“. Setkání v Katolickém
domě (Sušilova 38) se uskuteční ve středu 20. března 2013 od 18.00 hodin.
Křesťanská spiritualita má mnoho podob. Patří k ní i jevy ne zcela obvyklé, paradoxní. Jedním z nich je jurodivé chování, neboli „bláznění“ pro Krista.
Ačkoliv se s ním setkáváme nejdříve v Byzanci, největšího rozkvětu dosáhlo ve středověké
Rusi. Nikoliv náhodou je vůbec nejznámější ruský chrám zasvěcen Vasilu Blaženému, moskevskému jurodivému, kterého se obával dokonce i car Ivan Hrozný…
		
Jana Nováková
v Ve čtvrtek 21. března v 10 hod. bude slavena mše svatá na Domovince. P. Pawel Zaczyk
v Ve čtvrtek 21. března v 16.30 hod. bude na zábřežské Charitě setkání dětí, které letos
půjdou k prvnímu svatému přijímání ve farnosti Zábřeh.
P. Pawel Zaczyk
v V sobotu 23. března se v Zábřeze uskuteční celostátní setkání provozovatelů katolických domů. Setkání bude zahájeno v 10 hodin v kostele sv. Barbory.
Ke společnému slavení mše svaté zveme nejenom všechny své členy a příznivce, ale i všechny, kteří cítí odpovědnost za zdar díla, které je prostřednictvím Spolku Metoděj a dalších
spřízněných katolických spolků šířeno.
Josef Klimek
v KVĚTNÁ NEDĚLE. V Zábřeze ji oslavíme bohoslužbami v obvyklých časech. Před
druhou mší svatou (v 8.30 hod.) se sejdeme na Masarykově (horním) náměstí nad morovým sloupem, kde budou připraveny ratolesti. Přijďte, prosím, s předstihem deseti minut,
bohoslužba bude začínat žehnáním ratolestí a průvodem do farního chrámu.
P. Pawel Zaczyk
v ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA. Představení pohádky, které se v únoru nemohlo
uskutečnit, můžete zhlédnout v neděli 24. března od 14 hod. v Katolickém domě. Hudební pohádku uvidíte v podání 1. dívčího skautského oddílu ze Šumperka.
v V pátek 22. března v 17.30 se bude konat křížová cesta v kapli v Hněvkově.
		
Josef Kroul
SVÉBOHOV. Senioři se sejdou s P. Pawlem Zaczykem ve středu 20. března v 17 hod.
Marie Šanovcová
POBUČÍ. Na Květnou neděli 24. března – bude v kostele sv. Jana a Pavla od 14.30 hod.
pobožnost Křížové cesty.
P. Pawel Zaczyk
MALETÍN. V neděli 24. března poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Mše svatá
jako obvykle ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
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FARNOST KLÁŠTEREC. Pondělí 25. března je adoračním dnem farnosti Klášterec.
POUŤ V KLÁŠTERCI. Slavnost Zvěstování Páně, která ve Svatém týdnu nemůže být slavena, je přeložena v liturgickém kalendáři na pondělí 8. dubna. V Klášterci ji budeme slavit
následující neděli – 14. dubna. Mše svaté budou v 7.20 a v 10.30 hod. a svátostné požehnání
ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
OBNOVA PRO CHLAPY. „Rodina v akci“ zve všechny muže děkanátu
na velikonoční duchovní obnovu, která se bude konat v Písečné u Letohradu ve dnech 22. - 24. 3. Obnovu povede pater Václav Vacek, cena za
víkend činí 650 Kč (polopenze). Bližší informace a přihlášky: Ondřej Sikora (osikora@seznam.cz; 737 517 341)

CHARITA ZÁBŘEH.

Charita Zábřeh - nabídka zaměstnání. Středisko domácí zdravotní péče
aktuálně hledá zdravotní sestru pro terénní péči o pacienty na Zábřežsku.
Nástup možný ihned, případně dle domluvy. Podrobné informace najdou
zájemci na webu www.zabreh.charita.cz
SBÍRKA ŠATSTVA A NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ. S příchodem jara můžete opět vyčistit svoje domácnosti od nepotřebných věcí: oděvů, obuvi,
dek, nádobí, elektrozařízení. Tradiční sbírka pořádaná Charitou Zábřeh
proběhne ve dnech 3.- 6.4.2013. Více informací bude v příštím čísle FI.
		
Za Charitu Zábřeh Jana Skalická
PODĚKOVÁNÍ. V předvánočním období loňského roku jste se zapojili do jubilejního patnáctého ročníku sbírky Vánoční hvězda. Výsledkem naší společné práce je rekordní výtěžek 1.467.012 Kč. Patří Vám obrovské poděkování za Vaši nezištnou práci a za ochotu
pomoci druhým. Částka 845.417 Kč je určená na humanizaci léčby dětí na hemato-onkologickém oddělení v Olomouci, na financování rekondičních pobytů a na aktivity, které
naplní volný čas hospitalizovaných dětí je k dispozici částka 621.595 Kč. Ať jsou Vaše dny
naplněné zdravím, láskou a štěstím.
S úctou PaedDr. Zdeňka Janhubová a Eva Dvořáková za sdružení Šance...

lošticko lošticko lošticko
Odpuštění je nezaslouženým Božím darem
Legenda vypráví, že když Bůh tvořil svět, nedařilo se mu postavit ho na nohy, neustále padal. A tak stvořil odpuštění – a svět se na nohy postavil!
K zamyšlení: Odpuštění je tou nejkrásnější podobou lásky. Proto také vládne světem.
Bohužel ne všude... Jedna věc je jistá: zem by obnovila svou tvář, kdyby se všichni lidé ráno
probouzeli s naprostou amnestií srdce.
Zkusme proto něco udělat. Evangelium 5. postní neděle je inspirativní.
Prosba o modlitbu. Ve dnech 16. – 24. března 2013 budou ve farnosti Kokory probíhat lidové misie. Prosíme Vás o modlitby za dary Ducha svatého pro misionáře a celou farnost.
Děkujeme a počítáme s Vaší pomocí!
P. Pavel Kavec,CM
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – KRISTOVA OBĚŤ.

S odkazem KKC 615 - 623
Dnešní téma má svůj počátek v ráji. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
(Gn 2,16-17)
Ovšem rajskou blaženost záviděl člověku ďábel a ten svým pokušením Evy a s jejím souhlasem, přivedl nejen ji a Adama, ale celé lidské pokolení do nesmírných běd, psaných ve světových dějinách tak
často krví a slzami. Svatý Pavel výstižně vyjádřil tuto pravdu v listu
Římanům 5,19 a při tom přislíbil i na nápravu tohoto neštěstí – Ježíše
Krista: „Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka
hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými.“
Svou poslušností až k smrti splnil Ježíš zástupnou úlohu trpícího služebníka, který položil svůj život v oběť za vinu a nesl hřích mnohých, které tím, že vzal na sebe jejich nepravosti, ospravedlnil. Ježíš napravil naše chyby a podal Otci zadostiučinění za naše hříchy.
Právě láska až do krajnosti dodává Kristově oběti hodnotu vykoupení, odčinění, usmíření
a zadostiučinění. Při oběti svého života nás všechny znal a miloval. Kristova láska nás nutí
k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni. Žádný, byť sebe svatější
člověk nemohl na sebe vzít hříchy všech lidí a vydat se jako oběť za všechny. To, že v Kristu existuje božská osoba - Syn, která přesahuje a zároveň i objímá všechny lidi a je hlavou
hlavou celého lidstva, umožňuje Kristu vykupitelskou oběť za vinu, kterou všichni „zdědili
po předcích“ (1 Petr 1,17). Ježíš se dobrovolně obětoval za naši spásu. Tento dar předznamenává a předem se uskutečňuje během poslední večeře: „Toto je moje tělo, které se za vás
vydává.“ (Lk 22,19).
Svým přesvatým utrpením na dřevě kříže nám Kristus zasloužil ospravedlnění a jeho
oběť je příčina věčné naší spásy. Proto církev uctívá kříž zpěvem: „Buď pozdraven, kříži, jediná naše naděje. KŘÍŽ je jedinou obětí Krista, který je jediným „prostředníkem mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5).
Protože se však on sám ve své vtělené božské osobě jistým způsobem spojil s každým
člověkem, dává všem lidem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství
způsobem, který zná jen Bůh. Kristus vyzývá své učedníky, aby vzali svůj kříž a následovali
ho, protože on sám trpěl za nás, zanechal nám příklad, a zve nás abychom šli v jeho šlépějích. Kristus totiž přidružil ke své vykupitelské oběti právě ty, kteří z ní mají prospěch jako
první. To se splnilo ve svrchované míře na jeho Matce, Panně Marii, která je mnohem niterněji než kdokoliv jiný, spjata s tajemstvím jeho vykupitelského utrpení. „Není jiné schodiště k výstupu do nebe než kříž.“ (sv. Růžena z Limy).
Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě!“
		
(Mk 8,34).
Úkolem křesťanů je zmírňovat utrpení ve světě. Jenže utrpení tu bude vždycky. Ve víře
můžeme přijímat vlastní utrpení a sdílet utrpení druhých. Tímto způsobem se lidské utrpením sjednocuje s Kristovou spásnou láskou, a stává se tak součástí božské síly, která proměňuje svět k lepšímu.
„Tím, že Kristus dovršil vykoupení svým utrpením, povýšil zároveň i lidské utrpení na
roveň vykoupení. Proto se může každý člověk podílet svým utrpením na výkupném utrpení
Kristově“. (Bl. Jan Pavel II.) „Poneseš-li svůj kříž radostně, on ponese tebe.“ (T. Kempenský).
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Člověk by měl svůj kříž nést a nejen trpně vléct, měl by jej uchopit jako poklad a ne
jako břemeno. Vždyť už jen pouhým křížem se můžeme připodobnit Kristu. „Pohlédneš-li
na kříž, pochopíš velikost jeho lásky. Pohlédneš-li do jesliček, pochopíš něhu jeho lásky k tobě
i ke mně, ke tvé rodině a ke každé rodině.“ (Matka Tereza)
P. Antonín Pospíšil
VDĚČNOST PROMĚŇUJE život člověka. Jakmile totiž někdo začne děkovat, začne hledět na život novýma očima. Albert Schweitzer radí: „Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný,
začni děkovat a hned se ti povede lépe.“ Hledím-li totiž na svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost dostane jinou chuť. Vděčnost mě chrání před malomyslností a zahořklostí. Přibližuje k Bohu. O „veselém“ svatém Filipu Nerim se traduje, že měl ve zvyku
modlit se následující večerní modlitbu: „Pane, děkuji ti, že dnes věci neproběhly tak, jak
jsem si přál já, ale tak, jak jsi to chtěl ty.“ Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den, nehněvá se, ale všechno prožité v sobě proměňuje ve zdroj radosti a pokoje.
Vděčnost nám otevírá oči, učí úctě, tvoří vztahy, zbavuje smutku, naplňuje úžasem a radostí. Vděčnost je cestou k vnitřnímu pokoji. Vděčnost je cestou k uzdravení lidí kolem mě.
Vděčnost poskytuje lásce trvanlivost a svěžest. Vděčnost činí člověka lidštějším.
		
www.vira.cz
PROFIL NOVÉHO PAPEŽE. Odříkavý a prostý život – pod tímto titulem zveřejnil sloupek o právě jmenovaném papeži jeden
z hlavních argentinských deníků La Naciòn.
Kardinál Bergoglio bydlel sám v jednoduchém bytě, v druhém patře budovy arcidiecézní kurie v Buenos Aires, která stojí
vedle katedrály. Z oken svého bytu mohl – se zřejmým znepokojením – v prosinci 2001 sledovat vypuknutí hospodářské krize
na Plaza de Majo, které vyvrcholilo demisí prezidenta Fernanda
De La Rua. A mohl vidět také násilné represe, které ho přiměly
k tomu, aby rozhodně protestoval u špiček bezpečnostních složek.
Bergoglio nerad ohromuje publikum svými vystoupeními a prchá před jakoukoliv publicitou v médiích. Má však ve zvyku o každých Vánocích natočit televizní vánoční poselství
a poskytovat novinářům texty svých homilií a zpráv, napsaných u příležitosti hlavních církevních svátků. Drží se nízko a díky tomu se může volně pohybovat mezi lidmi a používat
k tomu veřejné dopravní prostředky. Často v katedrále zpovídá jako běžný kněz.
Po tragickém neštěstí v diskotéce Cromagnon (v roce 1994 zde při požáru zemřelo 194
lidí, 700 jich bylo zraněno, pozn. red.) neúnavně procházel městskými nemocnicemi, aby
byl nablízku zraněným a rodinám obětí. Proslavil se tím, že se jeho život vždy a důsledně
vyznačoval prostotou. Poté, co převzal vedení arcidiecéze, bylo jeho prvním činem založení biskupského vikariátu pro výchovu – úřadu, který spravuje polovinu městských škol
a žáků.
Ve svých homiliích kardinál Bergoglio opakovaně vyzdvihoval smysl pro vlast, který požadoval zvláště po institucích. Ačkoliv je vzděláním chemický inženýr, je vášnivým
čtenářem argentinských klasiků i současných autorů. Přikládal velký význam událostem ekumenické a mezináboženské povahy a vždy se jich účastnil, píše dnešní vydání La
Naciòn.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 10. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 152, Červená Voda 2.082, Písařov 619, Jakubovice 538. V
šem dárcům Pán Bůh zaplať.
PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ S CIZÍM ZPOVĚDNÍKEM:
Jakubovice - pátek 22. března od 15.30, Písařov - pátek 22. března od 16.00,
Červená Voda – neděle 24. března v 15.00 hod. přednáška P. Pawla Zaczyka, po ní pobožnost Křížové cesty a zpovídání.
POUŤ DO MEDŽUGORJE V TERMÍNU 19. 5. – 25. 5.
Registrujeme asi 120 přihlášených, jsou tedy naplněny dva autobusy, pro objednání třetího
stále ale pár přihlášek chybí. Pokud ještě váháte, zda se naší pouti zúčastnit, tak se zkuste
rozhodnout – uvidíte, že nebudete litovat. Informace P. Radek Maláč, 739 245 986.
Vybráno z dopisu loňské poutnice do Medžugorie:
Moje dcera Radka mi loni zaplatila pouť do Medžugorie. Jako
zdravotně postižená jsem měla z cesty velký strach. Malý batůžek
s jídlem, pitím a léky jsem měla neustále u sebe. Velmi mi v autobuse
pomáhala přítomnost kněze, se kterým jsme se modlili a zpívali, milá
byla i obsluha autobusu. Můj strach z cesty se vytratil.
V Medžugorii nás ubytovali v krásném penzionu, kde jsme si
mohli vařit jídlo a posilnit se v krásné jídelně....Potkávali jsme tisíce lidí z celého světa. Úplně mě to fascinovalo. Byl tam naprostý klid
a pokoj....
Nad Medžugorií se tyčí nevelký kopec Podbrdo. Výstup na památné místo byl kamenitý
a strmý, lemovaný zastaveními Křížové cesty. Zvládla jsem to! Druhý den jsme měli naplánovaný výstup na horu Křižovec. Převýšení 500 m a samé kameny... V polovině cesty jsem dostala krizi. Díky pomoci i modlitbě jsem výstup nakonec zvládla......
Na zpáteční cestě nás čekala zastávka u moře. Byla jsem na moře zvědavá. A pak se před
námi objevilo. Zastavili jsme. Sedla jsem si na břehu a nemohla se na tu krásu vynadívat.
Byla jsem šťastná, že jsem se toho zájezdu mohla vůbec zúčastnit.
Děkuji Bohu a Panně Marii za projevenou lásku, kterou jsem po celý zájezd prožívala.
Děkuji své dceři Radce a všem farníkům, kteří mi pomáhali celou cestu. Děkuji otcům Dostálovi a Maláčovi, kteří s námi byli. Pán Bůh zaplať za vše.
Zdenka Štýblová.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 10. března: Štíty 2.300; Cotkytle 850; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVÉ CESTY. Tuto neděli 17. března ve 14.30 hod. ve farním kostele ve Štítech povedou pobožnost Křížové cesty sestry boromejky.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 10. března: Tatenice 1.100; Hoštejn 1.100; Lubník 530; Kosov 470 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 10. března: Mohelnice 4.245; Úsov 927; Studená Loučka 280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Pravidelné setkání seniorů se uskuteční v úterý 19.3.2013 v 14.00 hod. na faře. Všichni
jste srdečně zváni.
Zvou: V. Šléšková a V. Vykydalová
v Ve středu 20. března v 17.45 hod. se na faře koná pravidelné setkání lektorů nad Písmem.
Z MOHELNICKÉ KRONIKY.
Mezi významné muže 17. století z Mohelnice lze zařadit Johanna
Geyera
Narodil se 7. května 1794, jako syn měšťana, tkanináře (zbrojíře? Zeugmacher) Bernharda Geyera, z městského domu č. p. 13.
Johann Geyer vlastními silami a energií vybudoval první obchodní školu (Handlungschule) ve Vídni, proslulou dnes jako Glasserův, dříve Pazeltův soukromý ústav. Geyer zemřel na měknutí mozku 11. prosince 1860, ve svém rodném městě, ve
věku 67 let.
Jím založený ústav ve Vídni, dal k oslavám svého padesátiletého jubilea na jeho rodném
domě na náměstí (Ringplatz) č. 13, vsadit mramorovou pamětní desku a ve farním archivu
najdeme pamětní spis, jehož titul zní: „Půlstoletí obchodního vyučování 1840 – 1890“ (Ein
Halbjahrhundert comerciellen Unterrichtes 1840 - 1890). Na památku tohoto šlechetného
muže získalo rodné město – Mohelnice nadaci pro školní prémiový fond, 124 zl. 28 kr. a
mešní nadaci. Obojí zřídila jeho svobodná sestra Amalia.
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

DLOUHOMILOV. Mše svatá s nedělní platností bude pravidelně slavena v kostele Všech
svatých v Dlouhomilově každou sobotu v 15.30 hod.
P. Vladimír Jahn
V sobotu 23. března proběhne v Praze POCHOD PRO ŽIVOT – demonstrace na obranu
nenarozených dětí, ale i proti eutanázii… Začátek mší svatou ve 12.30 hod. v kostele sv. Jiljí.
Společný odjezd je ze Zábřeha vlakem v 8.44, případně z Postřelmova v 8.17 hodin. Všichni
jste zváni.Více na http://pochodprozivot.cz
Ve středu 20. 3. bude biblická hodina v 19.00 na faře v Postřelmově. Všichni jste srdečně
zváni.
P. Vladimír Jahn
SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI BUDE:
V Postřelmově bude cizí zpovědník v pátek 22. 3.
od 16.00 hodin,
v pondělí 25. 3. bude příležitost ke svaté zpovědi od 16.00.
V Chromči ve středu 27. 3. od 16.00 hodin.
V Lesnici v úterý 26. 3. od 16.00.
V Leštině ve středu 20. 3. od 16.00 hodin.
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Sbírka z neděle 10. března: Zábřeh10.110; Jedlí 2.100; Svébohov 1.700; Klášterec 1.150;
Hynčina 90; Zvole 3.810 Kč.
DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 500; Zvole – na likvidaci lepry 1.000 Kč. 		
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

VOLBA NOVÉHO PAPEŽE

Sbor kardinálů-volitelů ve středu
13. března ve večerních hodinách
zvolil nového římského biskupa – papeže. Stal se jím kardinál Jorge Mario
Bergoglio, arcibiskup z argentinského
Buenos Aires, a zvolil si jméno František.
Jorge Mario Bergoglio, SJ, se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires.
Na kněze byl vysvěcen 13. prosince
1969 jako jezuita. Působil poté jako
novicmistr v San Miguel, kde zároveň vyučoval teologii. V letech 1973–1979 byl provinciálem jezuitů v Argentině a v letech 1980–1986 rektorem filozofické a teologické fakulty
v San Miguel. Po dokončení doktorských studií v Německu působil jako zpovědník v Córdobě.
20. května 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires, biskupské svěcení
přijal 27. června téhož roku. Dne 3. června 1997 se stal biskupem-koadjutorem a biskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 1998. Zároveň působil jako ordinář věřících
východního ritu v Argentině. V letech 2005–2011 byl předsedou Argentinské biskupské
konference. Kardinálem jej jmenoval papež Jan Pavel II. dne 21. února 2001.
Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže Františka, který je tvým darem celé
církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to,
co se tobě líbí a co je ku prospěchu Božího lidu a celého světa.
Maria, Matko církve, oroduj za nás.
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTECH ZÁBŘEH,
SVÉBOHOV, KLÁŠTEREC A ZVOLE.
Kandidátní listiny budou ve vývěskách kostelů, nejpozději 24. března na Květnou neděli. Volby do pastoračních rad se uskuteční ve všech kostelích v neděli 7. dubna 2013
na závěr bohoslužeb.
Na volebním lístku se natržením (zaškrtnutím) označí maximálně 6 jmen kandidátů.
Pokud jste na listině kandidátů voleb objevili nesrovnalosti, OZNAMTE TO VOLEBNÍ
KOMISI.
P. František Eliáš
Všechny členy KDU-ČSL a zájemce o politické dění srdečně zveme na výroční členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se koná ve středu 20. března 2013
v 16.30 hod. v Katolickém domě.
výbor RNDr. František John, Ph.D.
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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