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Ročník XX., číslo 19
slavnost seslání
ducha svatého

IN ORMACE
A
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N
Í

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, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa,
je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 96 Hospodin kraluje, je povznesen
1: Sk 7,55-60
2: Zj 22,12-14.16-17.20
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Já jsem
alfa
i omega,
první
i poslední,
začátek
i konec.

nad celou zemí.

Ev. Jan 17,20-26

Zj 22,13

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

Pondělí 13. května Panny Marie Fatimské
Úterý 14. května
svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
Neděle 19. května 	SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

SVÁTEK MATEK

Milé maminky! Díky Vám víme, jak je důležité rozdávat lásku a radost.
Tuto neděli 12. května Vám chceme poděkovat a oslavit s Vámi DEN MATEK při koncertu Scholy od sv. Jana Křtitele ze Šumperka, který začne
v 15.00 hod. v kostele sv. Barbory. Zazní skladby Jiřího Pavlici, Bohuslava
Martinů, Zdeňka Lukáše a jiné. Za pořadatele srdečně zve MRC Hnízdo
a Orel Zábřeh
Tuto neděli 12. května v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
Při mši svaté uctíme ostatky bl. papeže Jana Pavla II.
P. Pawel Zaczyk
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. května.
Mši svatou budeme společně slavit jako obvykle v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. května 2013 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, děkan
* Ve čtvrtek 16. května v 10 hod. bude na Domovince (Zábřeh, Leštinská 16) slavena mše
svatá a po ní posezení s účastníky.
* Ve čtvrtek 16. května v 16.30 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje první svátost smíření
pro děti ze Zábřeha a Rovenska, které se chystají k prvnímu svatému přijímání.
* V pátek v 18 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje mládežnická mše svatá a po jejím
skončení další program na faře. Téma setkání: Žijeme svoji sexualitu čistě.
P. Pawel Zaczyk
FLÉTNA, HARFA A SMYČCOVÉ TRIO V KOSTELE SV. BARBORY
Už devátý koncert cyklu Bravo Zábřeh nabídne recitál flétnistky Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Ivety Kundrátové. Uskuteční se v sobotu 18. května v 18 hodin
v kostele sv. Barbory.
Iveta Kundrátová se s úspěchem účastnila několika národních
i mezinárodních prestižních soutěží, v roce 2009 se stala nejlepším českým účastníkem soutěže Pražské jaro. Nahrává pro Český rozhlas, vyučuje flétnu na brněnské konzervatoři.
Její koncertní recitál doprovodí smyčcové trio ve složení Jan Bělohlávek, Klára Hegnerová a Michal Hreňo, na harfu zahraje
Ivana Dohnalová. Na programu jsou díla Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeje Prokofjeva, Max Regera a dalších autorů. Koncert je pořádán ve spolupráci s farností a občanským
sdružením sv. Barbora
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Příští neděli 19. května 2013 v 10 hod. o Slavnosti Seslání Ducha svatého bude v katedrále sv. Václava v Olomouci při slavnostní bohoslužbě arcibiskup Jan Graubner udělovat svátost biřmování. Ze Zábřeha
a okolí přijme svátost biřmování 5 biřmovanců, kteří se na přijetí této
svátosti připravili.
P. František Eliáš

KŘESŤANSKÁ LITURGICKÁ HUDBA PRVNÍHO TISÍCILETÍ

	Ve středu 22. května od 18 hod. přednáší v Katolickém domě prof. Evžen Kindler.
Ukázky podobných melodických úryvků v hudbě liturgie latinské, řeckobyzantské, arménské a slovanské s přesahem k hudbě liturgie etiopské a syrské
(chaldejské). Charakter tradiční liturgické hudby a jeho odlišnost od liturgické
hudby pozdější.
Prof. PhDr. RNDr. Evžen Kindler, CSc., je původním odborným zaměřením
matematik a kybernetik, dnes je emeritním profesorem Ostravské univerzity.
Dlouhodobě se věnuje liturgické hudbě. Jeho hlavní zájem je soustředěn jednak na melodické analogie v jednohlasé křesťanské hudbě (latinské, arménské, řecké, slovanské) prvního tisíciletí, a jednak na aplikace diskrétní matematiky na systémy volného rytmu.
Rozhovor s prof. Kindlerem si můžete přečíst v ročence Parrésia. Revue pro východní
křesťanství (2011) – bližší informace viz http://www.parresia.cz/cz/parresia/aktualni-cislo

Ohlášky

V sobotu 25. května přijmou svátost manželství
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli

Vladimír Till ze Zábřeha a Anežka Johnová z Rájce
XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY

Hudební festival duchovní hudby, který opakovaně probíhá v našem
kraji, se již pravidelně dotýká kulturního života v Zábřehu. V minulých
ročnících jsme mohli v kostele sv. Bartoloměje slyšet nejeden pěvecký
sbor, který svou kvalitou dosahuje evropského formátu. I v tomto roce
do Zábřehu zavítá výjimečný pěvecký sbor. MITTELDEUTSCHER
FRAUENKAMMERCHOR je ženský komorní sbor ze středního Německa. Byl založen v roce 2001 s touhou pozvednout v Německu málo
obvyklý útvar poloprofesionálních ženských souborů. Mladé zpěvačky se soustředí hlavně na soudobou hudbu, tedy na skladby vzniklé za posledních sto let.
Zvláště se snaží o stylisticky a hudebně autentické zpracování a provedení mezinárodních
skladeb a jejich zapracování do příslušné kulturní oblasti. Vznikají tak působivé koncertní programy, které posluchače opravdově vtáhnou do různých národností. Uměleckým
vedoucím sboru je Sebastian Göring. Studoval dirigování orchestru u generálního hudebního ředitele Hans-Jörga Leipolda (Leipzig) a dirigování sboru u prof. Gerta Frischmutha
(Erfurt) a také hudební výchovu, hlasové vzdělávání a informatiku ve Výmaru a Jeně.
Koncert tohoto jedinečného sboru proběhne v sobotu 25. května 2013 v 19.00 hod.
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu
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Učící se církev PODSTATA EKUMENISMU – DUCHOVNÍ EKUMENISMUS

Jan 17,20-26; KKC 821-822

To, že se znovu vracíme k otázce ekumenismu, ukazuje na závažnost
jednoty církve.
Je to přirozené. Jednota je i v životě společenském něčím tvůrčím. A otevřeme-li evangelia, dočteme se, jak Ježíš hned od počátku své veřejné
činnosti tuto záležitost jednoty zdůrazňoval. Zvláště v hodině svého
utrpení nepřestával prosit svého nebeského Otce za tuto jednotu svých
učedníků: „Ať všichni jednou jsou. Jako ty, Otče, ve mně a já v Tobě, tak i oni ať jsou v nás,
aby svět uvěřil, že Ty jsi mne poslal.“ (Jan 17,21)
Jednota křesťanských vyznavačů se uskupila kolem katolické církve, neboť jen v ní trvá
pravda víry nezraněná. Všichni křesťané ve „Velkém vyznání víry“ vyznávají jednu, svatou,
katolickou (tj. všeobecnou, celosvětovou) církev. Proto právě katolická církev má jako první za úkol tuto jednotu chránit, za ni se modlit, posilovat a zdokonalovat ji.
Touha po jednotě se probouzí u všech křesťanů, neboť naše rozdělení je pohoršením
světu, oslabuje hlásání evangelia, je špatným příkladem nás křesťanů světu nekřesťanskému
nebo nevěřícímu. Naštěstí se zdá, že jeden předpoklad k jednotě se již začíná plnit: láska
a vzájemný respekt. Abychom na tuto víru a touhu po jednotě patřičně odpověděli, je nutné z naší strany mnohé udělat.
1. 	Stálé obnovování církve – je nutné jít k počátkům existence církve, vycházet z Písma,
být věrní svědectví, víře apoštolů, ale také být věrní svátostnosti, to je sedmeru svátostí.
Církev si nemůže znovu a znovu vymýšlet úpravu víry a své praxe, ale musí dbát na své
pevné vazby, které ji provází od jejího založení, s nímž je trvale v kontinuitě. Tou vazbou je
něco, co jsme sami nevymysleli, ale co nám bylo dáno.
2. 	Obrácení srdce – k čistějšímu životu podle evangelia, protože právě nevěrnost ke Kristovu daru evangelia je příčinou rozdělení. Evangelia a Boží desatero jsou vskutku Božím
projevem v dějinách, daných člověku, církvi a světu. A když je porušíme, projeví se to záporně na všech stranách ve vztazích k člověku, církvi i společnosti.
3. 	Vatikánský koncil - (1962 – 1965) nastolil před věřícími úkoly, skrze něž by se mělo
aspoň trochu přiblížit splnění toužebného přání Kristova: „Buďte svatí,... buďte zajedno...
a bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“
4. 	Společná modlitba – protože obrácení srdce a svatost života spolu se soukromými
a veřejnými modlitbami za jednotu křesťanů je třeba považovat za duši celého ekumenického hnutí a právem je lze nazývat duchovním ekumenismem.
5. 	Vzájemné bratrské poznání - nebudeme-li se stýkat, nepoznáme se a nemůžeme navázat dialog a tím cestu k jednotě. Zde je zvláště důležitý dialog mezi teology.
6. 	Ekumenická výchova věřících – zvláště kněží - k tomu přispívá setkání křesťanů různých církví a společenství.
Když se podíváme do minulosti, k prvopočátkům rozdělení dojdeme k říšskému sněmu
v Ausburgu v roce 1530, kde bylo předloženo císaři Karlu V. vyjádření evangelických stavů
k teologickým otázkám (které o 15 roků později bylo potvrzeno), které se lišily od katolických pozic, se snahou dosáhnout maximálního přiblížení a odmítnutí nařčení z bludného
učení Katolická strana vyznání odmítla spisem „Vyvrácení“, na který reagoval Melanchthon
sepsáním „Apologie Augsburské konfese“.
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Na sněmu prosadili protestanti velmi nedobrou, nespravedlivou zásadu: „Culius regio, eius religio“ – Koho země, toho víra. Měla přinést smír mezi katolíky a protestanty,
což se ale nestalo, ba naopak. Byl to přímý útok na přirozený zákon lidské a náboženské
svobody.
Rozhodnutí sněmu se brzy stalo příčinou mnoha útoků, ano i zabíjení na obou stranách. Katolíci proti protestantům, protestanti proti katolíkům. V našem českém národě vidíme jen útlak protestantů katolíky (za což jsme se už i omluvili) ale totéž se dělo i naopak,
a někdy i ve větší míře, na severu Evropy. Ano, k bolesti nás všech, ke ztrátě důvěry a úcty
k náboženství a k víře Kristově.
Existuje upřímná snaha všech dojít ke kýžené jednotě. Má-li se však církev Ježíše Krista
rozšířit „po celé Zemi“, je-li církev Kristovým tělem, pak může být jen jedna jediná. „Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech.“ (Ef 4,4-5). Proto chce Kristus, aby byl jeden pastýř a jedno stádo
(J10,16) a modlí se vroucně za tuto jednotu, aby všichni byli jedno, jako on je jedno s Otcem. Všichni křesťané mají za úkol hledat jednotu církve a překonávat její rozdělování. Nesmí být zanedbáno nic, co nás přibližuje k tomuto cíli.
Uvažuj, čím můžeš své církvi, to je své farnosti – pomáhat, aby církev vykvetla a přitahovala druhé a tak přispěla i k toužebné jednotě.
P. Antonín Pospíšil

lošticko

lošticko

lošticko

NA POČÁTKU BYLA MAMINKA...
Hned po svém biskupském svěcení se monsignor Giuseppe Sarto
(1835-1914), budoucí papež Pius X., chtěl podívat do své rodné vesnice Riese, aby pozdravil svou maminku.
Biskup, který neztratil dětskou duši, si sundal prsten a položil si ho
do dlaně, aby na něj bylo lépe vidět: „Podívej se, maminko, jak krásný je můj biskupský prsten!“
Jeho stařičká maminka se s potěšením podívala na prsten v ruce
svého syna a řekla:
„Skutečně, máš krásný prsten, Giuseppe, ale nikdy bys ho nedostal, kdybych já neměla
svůj snubní prsten!“
Ke svátku matek, myšlenka od dánského spisovatele Johannese Jörgensena (1866-1956):
„Maminka je číslo jedna: postavena na začátek, dává hodnotu všem následujícím nulám,
jež by jinak zůstaly pouze nulami.“
VŠEM MAMINKÁM PŘEJI HOJNOST BOŽÍCH DARŮ
A OCHRANU PANNY MARIE!!!
Loštičtí misonáři od 11. do 19. května 2013, moderují Lidové misie ve farnosti Jaroměřice u Jevíčka. Prosíme o Vaše modlitby za dary Ducha svatého pro všechny farnosti, které
v tomto regionu spravují kněží passionisté. Děkujeme!
P. Pavel Kavec, CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 5. května – na Pakistán: Tatenice 1.800; Hoštejn 2.600; Lubník 1.640; Kosov 770 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 5. května: Červená Voda 1.859, Písařov 769, Jakubovice 601, Domov důchodců sv. Zdislavy 95, Mlýnický Dvůr 385 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Na pouť k Panně Marii na Turzovku (Slovensko) v úterý 11.6.2013 máme již zcela plný
autobus, už se prosím nehlaste. Informace pro ty, kterých se to týká.
Časy odjezdů: Červená Voda 5.45, Štíty 6.00, Písařov – Kocanda 6.10, Jakubovice 6.20, Klášterec 6.35, Zábřeh – Valová 7.00 hod. Více informací podá paní Kubitová 737 869 214.
Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 13.5. v 17.00 na faře v Písařově, pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pátek 17.5. v 19.00 na faře.
Senioři z Červené Vody se sejdou ve čtvrtek 16.5. v 8.40 hod. na faře.
Toho dne se v 18.00 hod. sejde taky modlitební společenství.
POUŤ DO MEŽUGORJE: všem přihlášeným jsem zaslal podrobnosti
o odjezdu emailem či poštou. Pokud se k Vám náhodou nedostaly, prosím,
abyste mě kontaktovali.
P. Radek Maláč 739 245 986.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 5. května: Štíty 2.480; Cotkytle 880; Horní Studénky 2.300 Kč (minule byla
sbírka poutní ve výši 4.020Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. Tuto neděli 12. května bude žehnána nová křížová cesta
v přírodě, z Horních Studének na Olšanské Hory.
Sejdeme se ve 13 hod. u kostela v Horních Studénkách a po pobožnosti křížové cesty
bude v kapli sv. Martina na Olšanských Horách slavena mše svatá. P. Stanislav Suchánek
Následující neděli 19. května se ve 14.30 hod. bude v kapli sv. Martina na Olšanských Horách taktéž slavena mše svatá a májová pobožnost.
Srdečně zvou farníci z Olšan
Město Štíty Vás srdečně zve na PĚVECKÝ KONCERT, který se uskuteční v pátek 17. května 2013 v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.
Účinkuje Pěvecké sdružení severomoravských učitelů Zábřeh.
COTKYTLE. O SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO přijmou
biřmovanci při mši svaté v 10.30 hod. z rukou Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře olomouckého arcibiskupství svátost biřmování.
Při mši svaté oslavíme také patrona kostela sv. Jana Nepomuckého.
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 5. května: Mohelnice 3.904; Úsov 680; Studená Loučka 430 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* Ve středu 15. května v 18.45 hod., po mši svaté se na faře koná pravidelné setkání lektorů nad Písmem.
BLAHOPŘÁNÍ Z ÚSOVA. 8. května oslavila požehnaných 90 let
pozemského života dlouholetá varhanice úsovské farnosti paní Rita
Miketová.
S poděkováním za dlouholetou službu farnosti jí vyprošujeme
Boží požehnání a ochranu Panny Marie a přejeme, aby každý další
den prožila na Božím výsluní.
Vděční farníci z Úsova

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY

Významným mohelnickým rodákem 18. stol., který díky svým energickým opatřením
přispěl k potlačení vznikající epidemie cholery a zejména morové nákazy v rakouské monarchii (čímž uchránil mnoho lidských životů) je lékař Dr. Emanuel Kussy, Ritter von
Dubrav, dvorní rada a zdravotní rada na ministerstvu vnitra.
Narodil se 22. března 1844 v městském domě č. 4 na ulici Císaře Františka Josefa (nyní
Moravičanské č. 122). Syn městského lékaře Dr. Antona Kussyho z Doubravice a Karoliny,
rozené Hetmankové. Studoval na gymnasiu v Olomouci a medicínský a chirurgický kurz
v tehdejší c. k. Josefské-Akademie ve Vídni.
Promován na doktora, působil nejprve jako vrchní lékař v posádkové nemocnici v Brně,
kde také současně přednášel fyziku a chemii v tamní kadetní škole. Roku 1871 přišel se
svým plukem do Vídně, kde se roku 1873 oženil s dcerou dvorního rady Marií Popelkovou,
jež se mu stala příkladnou manželkou. Byl povýšen na plukovního lékaře, vstoupil po absolvování vojenského pokračovacího kursu do civilní služby, kde pokračoval v kariéře.
Jako okresní lékař působil nejprve ve Velkém Meziříčí a pak ve Znojmě. Získal si publicitu a věhlas v zemských zdravotních záležitostech, takže byl roku 1886 jmenován zdravotním radou na ministerstvu vnitra. Za energická opatření k potlačení cholery v Haliči,
mu byl roku 1888 propůjčen řád Železné koruny a tím byl také povýšen do rytířského stavu
s predikátem von Dubrav (z Doubravice, odkud pocházel jeho otec).
Když se roku 1898 ocitla v nebezpečí morové nákazy, nepozorností dohlížitele ve Všeobecné nemocnici, nejen Vídeň, ale i celá monarchie, zasloužil se opět Dr. Kussy svými opatřeními o vlast, za což byl vyznamenán Řádem Františka Josefa s hvězdou.
	Byl také držitelem vojenské i civilní Jubilejní pamětní medaile, černohorského řádu
Danillova I. třídy a komandér rumunské Hvězdy. Byl čestným občanem měst Ruda nad
Moravou, Loštice a Uherský Brod.
Zemřel zaopatřen sv. svátostmi ve věku 62 let, 19. prosince 1905 v Pötzleinsdorfu u Vídně a byl na tamějším hřbitově pochován.
Bartoš H
***
POUŤ ZA SVATOU BRIGITOU ŠVÉDSKOU DO VADSTENY. Těm, kdo sledují putování P. Františka Lízny, nabízíme jeho novou knížku. Za 98 Kč ji můžete zakoupit v prodejně
knih na recepci Charity Zábřeh. Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin.
¨
Jana Skalická, tel. 736 509 431
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Sbírky z neděle 5. května – na Pakistán: Zábřeh 15.620; Jedlí 1.600; Svébohov 2.500; Klášterec 1.220; Zvole 8.580; Rovensko 1.150, Hněvkov 400, Maletín 1.220 Kč.
Dary: Zábřeh – na Pakistán 1.600 Kč, růžencové společenství na Haiti 500 Kč, na Haiti 500
Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci dubnu darovali do kasičky ve farním kostele částku
4.325 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19. KVĚTNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

KATOLICKÝ DŮM

v POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Zveme Vás na tradiční jarní
pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou připravujeme na Svátek Navštívení Panny Marie, tj. na pátek 31. května. V odpoledních hodinách, v návaznosti na cyrilometodějské jubileum navštívíme posvátný Velehrad. Přihlášky přijímá a bližší informace podává
Josef Klimek, tel. 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin ze Zábřehu Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.
v PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje, tak jako v minulých letech, na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Děti, ale třeba i jejich rodiče, či prarodiče tak budou moci poznat například krásy Jeseníků, Vsetínských vrchů, navštívit hrad Kokořín, či romantickou zříceninu Trosky, prohlédnout si zámky Hradec nad Moravicí, Čechy pod Kosířem, Moravská Třebová nebo Náměšť
na Hané. Veliký zájem lze tradičně očekávat o výlet lodí po Vltavě a návštěvu zlatorudných
mlýnů ve Zlatých Horách. Tematicky k letošnímu cyrilometodějskému jubileu je v rámci
cyklu zařazena návštěva Velehradu s prohlídkou baziliky a archeoskanzenu. Při návštěvě
Milotic si prohlédneme nejenom místní zámek, ale rovněž i farní kostel Všech svatých –
současné působiště někdejšího zábřežského kaplana Pavla Kašky.
Jakousi „předehrou“ k celému cyklu bude v sobotu 15. června výlet na jeden z našich
nejstarších a nejkrásnějších hradů – Křivoklát.
	Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní
zájemci mohou průběžně hlásit.
v PROSBA O VÝPOMOC. Pokud jste v posledních dnech procházeli kolem Katolického
domu, mohli jste zaznamenat čilý stavební ruch. V rámci programu LEADER jsme uspěli s
naším projektem a získali dotaci bezmála půl milionu korun na revitalizaci zahrady za Katolickým domem.
Nevýhodou tohoto programu ovšem je, že celou akci musíme z vlastních prostředků
předfinancovat a dotaci obdržíme teprve po jeho ukončení. Obracíme se proto na všechny
lidi dobré vůle s prosbou o výpomoc. Pokud máte nějaké volné finanční prostředky a mohli byste je na období několika měsíců zapůjčit, nesmírně nám tím pomůžete. Půjčku vám
hned po obdržení dotace vrátíme. Případní dobrodinci, kontaktujte nás, prosím, na telefonu 731 465 717. Děkujeme.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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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