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slavnost
nejsvětější trojice
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 Otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého Ducha,
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života;
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné
svrchované moci jediného božství ve třech osobách.
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 104 Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
1: Př 8,22-31 2: Řím 5,1-5 Ev. Jan 16,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské

Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.
On totiž nebude mluvit sám ze sebe,
ale bude mluvit to, co uslyší,
a oznámí vám, co má přijít.
On mě oslaví, protože z mého vezme
a vám to oznámí.
Všechno, co má Otec, je moje;
proto jsem řekl, že z mého vezme
a vám to oznámí. Jan 16,15

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze.
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SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Každý rok se na celém světě slaví velký svátek „ Božího těla “ (Corpus Domini). Byl ustanoven bulou „ transitorus “ papežem Urbanem IV. v Orvietě
11. srpna 1264. Tradice ho spojuje se zázrakem v Bolseně v roce 1263, který se udál během sv. mše, kterou sloužil kněz Petr z Prahy při své pouti do
Říma. Zbožného kněze trápily již delší dobu silné pochybnosti o pravdivosti vzhledem k Eucharistii. Rozhodl se proto putovat k papeži do Říma, aby
mu ten pomohl pochybnosti rozehnat. V italském Bolsenu přerušil cestu, a v kostele sv. Kristýny sloužil mši svatou. Když pronesl nad Hostií slova proměňování a pozdvihoval ji, nekvašený
chléb začal krvácet tak, že se kapky vpíjely do korporálu.
MŠE SVATÉ ve čtvrtek 30. května o Slavnosti Těla a Krve Páně:
Zábřeh 9.40 a 17.30; Zvole v 18.00; Svébohov 18.00 hod.; Jedlí 16.00 hod.
V Klášterci bude mše svatá v 17 hod. a po ní průvod Božího Těla ke čtyřem oltářům.

SVĚTOVÁ ADORACE SE SVATÝM OTCEM:

Neděle po Slavnosti Těla a Krve Páně 2. června je Svatým Otcem vyhlášená jako Den eucharistické adorace
v Roce víry. Papež František zahájí přesně v 17 hod. hodinovou adoraci v bazilice sv. Petra v Římě. Ve stejný čas se
k němu připojí věřící v katedrálách a farnostech.
Ve farním kostele v Zábřeze nebude příští neděli adorace v 15 hod., ale v 17 hod. se připojíme k adoraci a modlitbě
papeže Františka.
P. František Eliáš
	SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ se uskuteční tuto neděli 26. května od
19 hod. na faře v Zábřeze. Probereme věci, které se týkají prvního svatého přijímání vašich
dětí. Vás všechny prosíme o modlitbu za čtrnáct dětí, které letos poprvé přijmou do svého
srdce Pána Ježíše.
P. Pawel Zaczyk
FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Tuto neděli 26. května ve
14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlitbě ke cti a slávě NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
P. František Eliáš
PŘEDNÁŠKA „SOUROZENCI BEZ RIVALITY“. Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Přednáška s besedou je určena pro ženy, které chtějí načerpat praktické informace o tom, jak své děti spravedlivě vychovávat a zabránit jejich věčným sporům a současně je vést k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová v pondělí 27. května od 17
do 19 hodin v přízemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít
s sebou, během besedy mají připravený doprovodný program.
Kontakt: rodinazabreh@gmail.com.
Monika Sikorová
POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE. V sobotu 1. června v 8 hod. jste zváni ke mši svaté
u Šubrtovy kaple.
P. František Eliáš
MALETÍN. V neděli 2. června v 15 hod. jste zváni ke slavení mše svaté do kostela sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
2

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV. BARBORA ZÁBŘEH INFORMUJE - 2013/2

Vážení farníci, vážení příznivci Barborky.
Začali jsme šestý rok oprav a celkové rekonstrukce
kostela sv. Barbory - ano již šestý rok pokračují práce
na dokončení díla, které bylo započato v roce 2007.
Skryté závady nosných konstrukcí pozednic, stropních trámů a vlastních krovů, na které se narazilo při
první etapě thermosanací při likvidaci dřevokazného
hmyzu, se ukázaly být mnohem horší, než jsme předpokládali a celkový stav byl při zpracování statického
posudku posouzen jako havarijní. Projektovou dokumentaci zpracoval pan Ing. Kordas a po získání příslibu na dotaci od Krajského úřadu v Olomouci ve výši 150 tisíc korun bylo rozhodnuto započít s pracemi již v únoru.
Rozsah sjednaných prací, tzv. první etapa, byl započat ve třetí dekádě měsíce února – dodávku realizovala firma KROVSTAV Hanušovice. V průběhu prací byl staticky zajištěn středový nosný trám ocelovými svorníky a dřevěnými protivzpěrami. Následně probíhaly práce
na doplnění chybějící části cca 1,5 m pozednice na jižní straně hlavní lodi kostela. Ukázalo
se, že celkový stav obou pozednic je ve stavu totální destrukce a nakonec bylo nutné vyměnit
obě párované pozednice v délce téměř deseti metrů.
Práce probíhaly pod dozorem statika pana Ing. Kordase a při následné kontrole pracovníky odboru Státní památkové péče bylo konstatováno, že dílo je provedeno v dobré kvalitě.
Začátek druhé etapy prací, je po dohodě s dodavatelskými firmami připraven na 27. 5.
2013. V první fázi bude vybudováno pomocné lešení pro montáž agregátu pro thermosanaci
věže kostela, kterou provede firma Thermosanace s.r.o. Ostrava. Cena za dodávku je 111 tisíc
korun. Následně po dokončení ošetření proti dřevokaznému hmyzu bude toto lešení přesunuto na severní stranu lodi kostela. Zde bude nutné otevřít střechu a v konstrukčních délkách cca
4 m postupně vyměnit obě pozednice a opravit nosné části tří stropních trámů a krovů.
Materiál na výměnu pozednic je z farních lesů – zajistil a dodal otec František, kterému
patří náš veliký dík.
Vlastní práce budou realizovány firmou KROVSTAV – celková cena díla je 250 tis Kč.
Půjde-li vše podle předpokladu, a pokud bude příznivé počasí, je reálné dokončit práci do 10.
června 2013. Máme předběžný příslib z Ministerstva kultury ČR na dotaci 120 tis Kč.
Na dofinancování stavebních prací zbývá zajistit ještě asi 100 tis Kč. Věříme, že i tento poslední krok zdárně zajistíme a že po šesti letech bez dluhů, závazků a nedodělků, na základě
předávacího protokolu, předá občanské sdružení kostel zpět farnosti.
Věříme, že po dokončení všech prací se po dohodě s otcem Františkem Barborka a zábřežští farníci dočkají pravidelných liturgických obřadů tak, jak to zaznělo na začátku prací
v zadání otce arcibiskupa Jana Graubnera, že kostel bude sloužit především liturgii.
Na shledanou na Barborce.
Dr. Alois Frank – za řídící výbor, Josef Klimek – za dozorčí radu

Opět Vás zveme na koncerty, které v rámci cyklu Bravo Zábřeh organizuje Zábřežská kulturní s.r.o. společně s občanským sdružením sv. Barbora Zábřeh
13. 6. 2013 koncert známého houslového virtuóza Václava Hudečka, kterého doprovodí
na cembalo pan Martin Hroch
16. 6. 2013 vystoupí na Barborce špičkový český interpretační soubor Spirituál kvintet
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Učící se církev - BŮH POSLAL DO NAŠICH SRDCÍ DUCHA SVÉHO SYNA

(Jan 16,12-15; KKC 638 – 686)
Dnes máme rozjímat nad pravdou, jejíž téma je nezvyklé
a možná pro většinu čtenářů „informací“ dosti daleké k pochopení. Abychom splnili zadání daného téma, zamyslíme se nad ním
z dvojího pohledu.
Jako první uvedeme stručný výčet; čím je Kristovo zmrtvýchvstání důležité pro církev i pro všechno lidstvo, co nás čeká,
co získáme nebo ztratíme. Bude to také trochu opakování.
Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou naší víry v Krista a představuje spolu s křížem podstatnou část velikonočního tajemství. Kromě podstatného znamení, jímž je prázdný hrob, je Ježíšovo zmrtvýchvstání dosvědčeno ženami, které se jako první setkaly s Ježíšem a zvěstovaly to apoštolům. Ježíš se pak
„ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou!“ (1 Kor
15,5 - 6) a ještě jiným. Apoštolové si nemohli zmrtvýchvstání vymyslet, vždyť ho pokládali za
nemožné a sám Ježíš je káral pro jejich nevěru.
I když je zmrtvýchvstání historickou událostí, ověřitelnou a dosvědčenou znameními
a svědectvím, přesahuje a překonává dějiny a je tajemstvím víry. Z tohoto důvodu se vzkříšený Kristus neukázal světu, ale svým učedníkům a učinil je svými svědky před lidmi.
Ježíšovo zmrtvýchvstání nebylo návratem k pozemskému životu. Jeho vzkříšené tělo je
totéž, které bylo ukřižováno, a nese dosud stopy po utrpení, zároveň však má vlastnosti oslaveného těla a podílí se na božském životě. Proto je zmrtvýchvstalý Kristus svrchovaně svobodný a může se zjevovat svým učedníkům, jak a kde chce i v jaké podobě.
Kristovo vzkříšení je nadpřirozeným dílem Boha. Tři osoby v něm působí společně, každá svým vlastním způsobem: Otec projevuje svou moc, Syn „znovu přijímá“ život, který svobodně obětoval (Jan 10,17), když opět spojil svou duši se svým tělem, které Duch Svatý oživuje a oslavuje.
Zmrtvýchvstání je také dovršením vtělení 2. Božské osoby, Ježíše Krista. Potvrzuje Kristovo božství i všechno, co Kristus konal a učil, a uskutečňuje všechna božská zaslíbení vůči
nám. Zmrtvýchvstalý, který přemohl hřích a smrt, je také základem našeho ospravedlnění
a vzkříšení: již nyní nám zjednává milost být přijati za syny a dcery, která je skutečnou účastí
na životě jednorozeného Syna a později, při slavném příchodu na konci časů, vzkřísí z mrtvých také naše těla.
Druhý pohled na dané téma je vlastní činnost Ducha Svatého. Aby se člověk dostal do
stavu Boží milosti a do styku s Kristem, musí se ho nejprve dotknout Duch Svatý. Přichází nám vstříc a vzbuzuje v nás víru. V síle našeho křtu, první svátosti víry, nám Duch Svatý
v církvi niterně a osobně předává život, který má svůj zdroj v Otci a který nám nabízí v Synu.
Duch Svatý je tedy první, kdo v nás probouzí víru a nový život. Věřit v Ducha Svatého tedy
znamená vyznávat, že Duch Svatý je jedna z osob Nejsvětější Trojice, téže podstaty s Otcem i Synem. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován. Proto též bylo třeba zabývat
se v církvi božským tajemstvím Ducha Svatého v trinitární – v trojičné teologii. Nám půjde
hlavně o Ducha Svatého v božské ekonomii – lidově řečeno o božském hospodaření vzhledem k nám lidem.
Věřit v Ducha Svatého znamená také klanět se mu stejně jako Otci a Synu. Znamená to
věřit, že Duch svatý přichází do našeho srdce, abychom jako Boží děti poznávali svého nebeského Otce. Pohnuti Duchem Svatým můžeme měnit sebe a tím i tvářnost světa kolem
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nás.
Ježíš ještě před svou smrtí přislíbil učedníkům, že jim dá „jiného Přímluvce“ (Jan 14,16),
až s nimi nebude. Když pak byl Duch Svatý vylit na učedníky prvotní církve, zakusili, co tím
měl Ježíš na mysli. Prožili hluboké bezpečí a radost ve víře a dostali různá charismata - dary,
takže mohli prorokovat, uzdravovat a konat zázraky. V církvi stále existují lidé, kteří jsou obdařeni těmito dary a prožívají stejné zkušenosti.
Duch Svatý působí s Otcem i Synem od začátku až do splnění plánu naší věčné spásy. Ale
teprve v „posledních časech“, zahájených vykupitelským vtělením Syna, je Duch Svatý zjevován a dáván, poznáván a přijímán jako osoba. Tím tento božský plán, dovršený v Kristu „prvorozeném“ a hlavě nového stvoření, nabude konkrétnosti vylitím Ducha.
Slibuje, čemu věříme: „...ve svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný“.
Poslouchat Ježíše není pouze naše povinnost, ale je to i milost, výsada, dar. Budeme-li poslouchat a podle toho i žít, pak se v životě nezmýlíme, protože Bůh je láska a láska chce vždy
naše dobro. A jelikož Ježíš k nám promlouvá především skrze svědomí, svědomí potřebuje
být osvíceno a podporováno evangeliem a učením církve, skrze tradici a učitelský úřad následníků apoštolů.
K tomu Ježíš přímo vyzval Petra – hlavu své církve – aby utvrzoval své bratry ve víře. I to
je sféra působnosti Ducha Svatého. Proto často volejme: „Přijď o Duchu přesvatý....!“
		
P. Antonín Pospíšil

CESTY ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE – BOSNA A HERCEGOVINA

Ve čtvrtek 6. června v 18 hod. Kino Retro – přednáší Mgr. Milada Dušková,
pořádá Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, s.r.o. Host: Mgr. Jan Odehnal.
	Anotace dokumentu: Film Cesty české rozvojové spolupráce - Bosna a Hercegovina je
dokument mapující aktivity České republiky, které mají této zemi napomoci k efektivnějšímu rozvoji. Přestože od válečného konfliktu uběhlo již 18 let, patří Bosna a Hercegovina stále
k nejméně rozvinutým zemím Balkánu i celé Evropy. Na základě dlouhodobých kontaktů sahajících až do období Rakouska-Uherska a znalosti poměrů v této malé a malebné zemi, byla
Bosna a Hercegovina vybrána za jednu z prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. Celý dokument, který v minulém roce natočila Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedle ukázek vzájemné spolupráce na konkrétních projektech sleduje také komplikovanou náboženskou a politickou situaci v současné
Bosně a Hercegovině.
Milada Dušková je studentkou doktorského programu Geografie na Katedře
rozvojových studií Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti je také koordinátorkou projektu
Cesty rozvojové spolupráce, v rámci něhož se natočily již čtyři dokumentární filmy o aktivitách ČR v rozvojových zemích
(Srbsko, Moldavsko, Mongolsko, Bosna
a Hercegovina). Tématem balkánských
zemí se zabývá od doby svého studia na
univerzitě v Tuzle (BiH) v roce 2009.
Za ČKA Zábřeh Jana Nováková
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 19. května: Červená Voda 3.012, Jakubovice 708, Mlýnický Dvůr 350, Domov důchodců 400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko lošticko lošticko
JEDNOTA JAKO TAJEMSTVÍ BOHA A MOTIVACE PRO NÁS
Vynikající antický myslitel Aristoteles (384 322 p.n.l.) pochopil, že jednota, která odpovídá
hodnotě člověka je ta, která vznikla ze svobodných osobních vztahů, z přátelství.
To má tři stupně:
1. přátelství ze zábavy – je roztomilé, je-li zábava nevinná. Ale jenom tak dlouho, jak to kamarády baví, pak se rozpadne.
2. přátelství z užitku – obě strany si pomáhají,
mají z toho zisk. Dokud je zisk a užitek, spojení
trvá.
3. přátelství ze ctnosti – spojuje-li lidi ctnost, nerozejdou se, protože ctnost je věčná.
Křesťané jdou dál. Nejdůležitější ctnost je láska. Její nejdokonalejší vzor je v životě Nejsvětější Trojice. Osoby se navzájem tak milují, že jsou jeden Bůh. Vytvořily jednu svobodnou láskou. Svět dnes usiluje o jednotu. Naše víra nabízí pomoc k dosažení toho cíle: účastí
na životě, který je tajemstvím Tří v absolutní jednotě.
K zamyšlení: Láska je jediná kniha, kterou je dnešní člověk schopen ještě číst. Ať jsme
s Boží pomocí skrze lásku srozumitelní...
P. Pavel Kavec,CM
*

Mše svatá v Doubravici bude v neděli 2. června 2013 v 15. 00 hod.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19. května – na církevní školství: Tatenice 1.850; Hoštejn 1.970; Lubník
730; Kosov 540 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
DĚTSKÝ DEN V HOŠTEJNĚ se uskuteční v neděli 2. června od 14 hod. na hřišti (v případě nepříznivého počasí v GLOBUSU). Srdečně zveme všechny děti (nejen z Hoštejna).
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v Hoštejně bude v neděli 9. června v 10 hodin.
		
P. Jaroslav Přibyl

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 19. května: Štíty 2.320; Cotkytle 3.850 (pouť), Horní Studénky 2.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
CESTA SVĚTLA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. V neděli 26. května v 15 hod. bude v kostele sv. Linharta v Horních Studénkách pobožnost Cesty světla a svátostné požehnání.
		
P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 19. května – na církevní školství: Mohelnice 6.234; Úsov 2.321; Studená
Loučka 858 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 28. 5. 2013 ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Ve středu 29. 5. 2013 se po mši sv. na faře v 18.45 hod. koná setkání lektorů nad Písmem.

postřelmovsko postřelmovsko

Ohlášky
V sobotu 1. června v 11.00 hodin budou v Dlouhomilově sezdáni

slečna Zuzana Kroužková a pan Ondřej Mynář.
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha neustálou pomoc a ochranu.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

* Ve čtvrtek 30. května oslavíme v Chromči Slavnost Božího Těla.
Mše svatá začíná v 17.00 hodin a následuje průvod obcí.
* V neděli 2. června začne v Postřelmově Slavnost Božího Těla v 8.00
mší svatou, po jejím skončení bude průvod obcí.
* V neděli 2. června bude v Lesnici Slavnost Božího Těla. Při mši svaté
od 11.00 hodin, bude zároveň první svaté přijímání dětí.
V sobotu 1. června nebude mimořádně Mariánská pobožnost, nahradíme ji v pátek 31.
května společnou poutí a poslední májovou pobožností v Králíkách na Hoře Matky Boží.
***
Orel župa Stojanova pořádá v neděli 2. června 2013 výlet do Jeseníku. Odjezd vlakem ze Zábřeha do Lipové-lázně v 7.31 hod.
(mše sv. je zde v 9.00). Odtud povedou turistické trasy - pro méně
a více zdatné turisty (vrcholová – 22 km, potní – 12 km a kočárková – 5km). Více informací na nástěnkách nebo tel. 605 536 270. Srdečně zvou pořadatelé.
NEVYHAZUJTE NEPLATNÉ MINCE A BANKOVKY naší i cizích měn, které se obvykle povalují v domácnostech.
Stále platí, že na sídlišti Brno – Lesná, kde byla nově zřízena farnost a farníci se zatím
schází provizorně v komunitním centru, které mají již vybudované, jsou schopni mince
roztřídit a zhodnotit pro výstavbu nového kostela a fary.
Připomínám, že platnost slovenské měny je omezena do
konce roku, potom ji nebude vyměňovat ani centrální banka.
Ale i staré mince je možno zhodnotit na aukcích. Farníci z
Lesné jsou vynalézaví. Neplatné bankovky a mince stačí hodit do pokladničky v kostelích (do kterékoliv pokladničky, při
kterékoliv mši svaté).
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 19. května – na církevní školství: Zábřeh 10.550; Jedlí 1.500; Svébohov
2.300; Klášterec 1.650; Zvole 4.690; Hněvkov 500; Rovensko 1.320; Skalička 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 20. května byla ze Zábřeha předána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Z důvodu stavebních prací na „Barborce“ nemohou být májové
pobožnosti ve dnech 27. (ministranti), 28. (Orel) a 29. (růžencové společenství) v kostele
sv. Barbory. Budou od 18 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje.
Red.
Oslavte s námi Den dětí a navštivte v sobotu 1. 6. 2013 POHÁDKOVÝ LES, který začíná u mostu přes řeku Sázavu mezi bývalými kasárnami a restaurací Rafanda. Startujeme od 15.00 do 16.00 hodin
a na závěr si opečeme dobrotu, kterou si nezapomeňte vzít s sebou.
Trasa „Pohádkového lesa“ je vhodná i pro kočárky a ostatní nemotorová vozidla. Hnízdo zve všechny k pohádkové přeměně v pohádkové bytosti.
S pozdravem Irena Švédová, Hnízdo 603 891 571
DVOUDENNÍ AUTOBUSOVÁ POUŤ „K MAMINCE A K BABIČCE“
A TAKÉ DO ČENSTOCHOVÉ A NA HORU SVATÉ ANNY.
Otec Pawel Zaczyk, zábřežský kaplan organizuje autobusovou
pouť na Jasnou Horu do Čenstochové k Panně Marie Čenstochovské,
královně Polska a na Horu Svaté Anny u Opole ve dnech 21. - 22. 6.
2013. Pouť zahrnuje jedno ubytování, které je zajištěno ve čtyřlůžkových pokojích v poutním domě v Čenstochové, který je umístěn 200
metrů od baziliky. Je možné po domluvě a s příplatkem objednat také
jedno, dvou nebo třílůžkový pokoj.
V sobotu bude zajištěna společná snídaně a oběd. Cena poutě je
1.100 Kč.
Podrobný program je na plakátku a u otce Pawla. Hlaste se, prosím, do 9. června.
Přihlásit se můžete osobně u otce Pawla Zaczyka na faře, na tel.: 736 139 264 nebo mailem: pawelzaczyk@onet.eu
VĚZNICE MÍROV. Jeden z „obyvatel“ mírovské věznice se na čtenáře FI obrací s prosbou:
Moc by si přál náramkové hodinky – mohou být i „natahovací“. Pokud mu můžete a chcete
jeho přání splnit, přineste hodinky na recepci Charity Zábřeh. Předem děkuji.
		
Tomáš Kobza
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 19. června 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 nová
zapojení je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš, děkan
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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