9. 6. 2013
Ročník XX., číslo 23
10. 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

Bože, od tebe pochází všechno dobré;
slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali,
co je správné, a s tvou pomocí to také konali.
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 30

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

1: 1 Král 17,17-24
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

Řekl:
„Mládenče,
pravím ti, vstaň!“
Mrtvý se posadil
a začal mluvit.
Ježíš ho vrátil
jeho matce.

2: Gal 1,11-19
příště Břízovo č. 503

Ev. Lk 7,11-17

Lk 7,14-15

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

Úterý 11. června Památka sv. Barnabáše, apoštola
Čtvrtek 13. června Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Sobota 15. června sv. Víta, mučedníka
* Tuto neděli 9. června bude v 15 hod. slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
* Ve čtvrtek 13. 6. od 16.30 – „ druhá generálka“ na první svaté přijímání v Zábřeze.
* V pátek 14. 6. od 16.00 bude zpověď dětí před prvním svatým přijímáním. Jsou k ní
zváni také rodiče, případně mohou přijít ke svátosti smíření i příbuzní a známí.
* V neděli 16. 6. při mši svaté v 8.30 hod. přijmou děti poprvé Pána Ježíše. Prosíme
o modlitbu za ně.
P. Pawel Zaczyk
Ve Zvoli bude 1. svaté přijímání dětí v neděli 16. června v 10.15 hod.

P. František Eliáš

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 11. června v budově Charity
Zábřeh. Z technických důvodů začínáme již v 17.30 hod. Prosím, přijďte všichni včas.
		
P. František Eliáš
Místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie a společenství při kapli svatých Cyrila a Metoděje v Ráječku si Vás dovolují pozvat na přednášku, mnohým už dobře známého vojenského historika plk. Františka Valštýna, na téma „Bratři ze Soluně – zakladatelé slovanské kultury“. Přednáška se uskuteční v
úterý 11. června od 18.30 hodin v kapli v Ráječku. K dopravě
na přednášku je možno využít autobus MHD – linka č. 1 s příjezdem do Ráječka v 18.25
hod. Rozvoz po skončení přednášky zajistí místní farníci.
		
Za místní společenství Josef Klimek
V NEDĚLI 16. 6. v Jedlí a ve Svébohově oslavíme mši svatou se šumperským kaplanem
P. Petrem Káňou, který bude udělovat novokněžské požehnání.
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
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci
v sobotu 22. 6. 2013 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera tito jáhnové:

Mgr. Sovadina Ladislav z farnosti Holešov
a Mgr. Zahálka Michal z farnosti Suchdol u Prostějova.
Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost
Božích milostí.
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM

ČERVEN
Sobota 15. 6. - KŘIVOKLÁT - jeden z nejstarších a nejkrásnějších hradů.
Sraz před nádražím ČD v 5.30 hod. - návrat ve 20.25 hod.
ČERVENEC
Pondělí 1. 7. - JESENÍKY -Vycházka nejcennější rezervací Jeseníků Velkou kotlinou z Ovčárny do Karlova. Sraz na zastávce autobusů u polikliniky 6.20 - návrat v 18.05 hod.
Úterý 9. 7. - HRADEC NAD MORAVICÍ - zámek významný svojí rolí v dějinách Českých
zemí. Sraz před nádražím ČD v 7.50 - návrat ve 20.08 hod.
Čtvrtek 11. 7. - MODRÁ - archeoskanzen, VELEHRAD - prohlídka baziliky. Sraz před nádražím ČD v 8.00 - návrat v 18.41 hod.
Sobota 13. 7. - PRAHA - návštěva ZOO, plavba parníkem po Vltavě. Sraz před nádražím
v 7.00 - návrat v 21.10 hod.
Úterý 16. 7. - M1LOTICE - barokní perla v kraji vína. Sraz před nádražím ČD v 8.00 hod.
- návrat v 19.23 hod
Čtvrtek l8. 7. - ČECHY POD KOSÍŘEM - muzeum kočárů, NÁMĚŠŤ NA HANÉ - zámek.
Sraz před nádražím ČD v 7.30 - návrat v 18.10 hod.
Sobota 20. 7. – KOKOŘÍN - romantický hrad, POKLIČKY - procházka skalním labyrintem. Sraz před nádražím v 5.15 - návrat ve 20.25 hod.
Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek. Na každý výlet je nutné vzít si jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku
a průkazku zdravotní pojišťovny.
Hlaste se na telefonu 732 552 732 do 23. 6. 2013 u paní Hedrichové.
Informace o výletech připravovaných na srpen zveřejníme příště.
Dne 15. června 2013 se koná INTERDĚKANÁTNÍ POUŤ
MLADÝCH KE SV. MARII GORETTI do Hoštejna. Na společnou pěší pouť vyrazíme v 8 hod. z vlakového nádraží v Zábřeze na
Moravě. Po cestě se zastavíme v krásném nově opraveném kostelíku v Pobučí na krátkou adoraci a odtud již budeme pokračovat přímo do Hoštejna, kde bude pro zájemce připraven oběd za příspěvek 30 Kč. Pouť završíme v 15 hod. společným slavením mše svaté
s otcem Petrem Bulvasem v tamním kostele svaté Anny, na kterou
jsou srdečně zváni všichni farníci. Během pouti bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
V případě zájmu o oběd v Hoštejně se hlaste na e-mail mladez.zabreh@gmail.com, a to
nejpozději do 10. 6. 2013. Na případné dotazy vám rádi odpovíme na tel. 731 637 794 nebo
na shora uvedeném e-mailu. Více informací na https://www.signaly.cz/pouthostejn2013.
Srdečně zvou animátoři spřátelených děkanátů Zábřeh, Šternberk, Svitavy a Šumperk.
Autobusová pouť do Polska je už obsazená. Odjezd 21. června ze Zábřeha – Valové
v 6 hod. Do 16. června prosím o zaplacení poutě. P. S. Nezapomeňte kancionály a menší peněžní obnos ve zlotých (cca 50 zl. – v nouzi vyměním). P. Pawel Zaczyk tel.: 736 139 264
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Učící se církev – KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT
(čt. Řím 5,5 – 11; KKC 599 - 605)
Ježíš Kristus podstoupil smrt kříže. Lidé se často ptají, proč
vlastně Bůh zemřel a to ještě tak bolestnou smrtí, se všemi těmi
až hrůznými projevy.
Ježíšova násilná smrt nebyla plodem náhody v rámci nějaké
nešťastné shody okolností. Patří k tajemství Božího plánu, jak to
vysvětluje svatý Petr jeruzalémským židům ve svém prvním svatodušním projevu: „On byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl.“
(Sk 2,23)
Božský plán spásy skrze zabití Služebníka, spravedlivého Ježíše, byl už ve Starém zákoně ohlášen jako tajemství všeobecného vykoupení, to je vysvobození, které zbavuje lidi otroctví hříchu a tím otevírá nebe. Sám Ježíš ukázal smysl svého života i své
smrti ve světle trpícího služebníka (Srov. Mat 20,28). Po zmrtvýchvstání podal tento výklad učedníkům z Emauz (Luk 24,25-27), a potom samým apoštolům (Luk 24,44-45). Nebeský otec s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako
s největším hříšníkem (2. Kor 5,21), „abychom my děti hříchu a smrti, měly život.“ Velikost
oběti, jakou Bůh požadoval od svého Syna, odpovídá velikosti Synovy oddanosti. Na obou
stranách je to láska, která se osvědčuje v krajní situaci kříže.
Aby nás Bůh zachránil ze smrti, vylil „lék nesmrtelnosti“(lgnác z Antiochie) svého Syna
Ježíše Krista, na náš svět smrti. Otec a Syn byli v tomto poslání nerozlučnými spojenci, plnými ochoty a touhy přijmout na sebe z lásky k člověku i nejkrajnější situaci. Bůh se odhodlal k výměně, aby nás navždy zachránil. Chtěl nám darovat svůj věčný život, abychom
se mohli těšit z jeho radosti. Byl ochoten vytrpět naše umírání, naše zoufalství, naši opuštěnost a naši smrt, aby měl s námi podíl úplně na všem. Aby nás miloval až k smrti a ještě
i za ni. Ježíšova smrt je Otcovou vůlí, ale není Otcovým posledním slovem. Od okamžiku,
kdy pro nás Ježíš umřel, můžeme vyměnit svou smrt za jeho život.
Ježíšovo utrpení a jeho smrt nelze klást za vinu ani všem tehdejším Židům, ani ostatním Židům, kteří žili v jiném čase a prostoru. Vždyť každý hříšník, tedy každý člověk, je
skutečnou příčinou a nástrojem utrpení Vykupitele, a mnohem větší vinu mají ti, kteří
často upadají do hříchu nebo si libují v neřestech, zvláště jsou-li křesťany. Lidské hříchy
spáchané po prvním hříchu Adama a Evy, jsou trestány smrtí. Tím, že Bůh vydal svého
Syna za hřích našich prarodičů, ukazuje, že jeho plán spásy, který má s námi, je plán dobrotivé lásky, která předchází jakoukoliv naši zásluhu. „V tom je láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“
(1 Jan 4,10) „Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě
byli hříšníky.“ (Řím 5.8) „Jenom ten, kdo skutečně vážně uvažoval o tom, jak těžký je kříž,
dokáže pochopit, kolik váží hřích.“(Anselm z Canterbury) V hlubokém soucítění prožíváme my věřící Ježíšovo utrpení o Květné neděli a Velkém pátku, kdy se čtou pašije, zpráva
o utrpení a smrti Ježíšově. A přesto od dob ukřižování Krista, tento vrcholný skutek Boží
lásky k nám, je vystaven pohrdání a posměchu. Jedním z nejstarších příkladů je posměšný obrázek kříže z římských katakomb – z doby kolem r. 200, kterým měl být zesměšněn
Spasitel křesťanů. Na kříži visí osel a na kříži je nápis: „Alexamenon uctívá svého Boha“.
Láska Boží nikoho nevylučuje. Ježíš to připomněl na závěr podobenství o ztracené ovci:
„Stejně tak nechce náš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných. (Mat 18,14)
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Prohlašuje, že dává svůj život jako výkupné za mnohé.“(Mat 28) Tento poslední výraz „za
mnohé“ nikoho nevylučuje, neboť zahrnuje celé lidstvo a jediného Vykupitele, který se
vydává proto, aby lidstvo spasil. Proto církev po vzoru apoštolů učí, že Kristus zemřel za
všechny bez výjimky. Není, nebyl a nebude člověk, pro něhož by nebyl Kristus trpěl a zemřel.
Mnozí biblisté a liturgové, ale i přemýšliví, prostí věřící se pohoršují nad výrazem „za
všechny“(tak jak se modlíme ve mši svaté při proměňování). Originál evangelia Matoušova jasně říká „za mnohé“ a volá po změně. Ale věcně je obojí správné. Kristus skutečně zemřel za všechny, ale spaseni budou jenom mnozí, byť ve velkém počtu. To je záležitost Boží
a každého jednotlivého člověka. Na nás je, abychom patřili mezi ty mnohé.
Letos končí poslední cyklus témat „učící se církve“. Proto bych rád poukázal na to, jak se
staví dnešní židé k rozsudku velerady, která před 2000 lety odsoudila Ježíše na smrt. V roce
1953 zasedal v Jerzalémě oficiální soud, složený z pěti vynikajících židů, kteří podrobili novému zkoumání někdejší rozsudek velerady. Jejich výrok zněl v poměru čtyři ku jedné, že
někdejší rozsudek velerady musí být odvolán, protože nevina obžalovaného byla prokázána.
Jeho odsouzení bylo jedním z nejstrašnějších omylů, jichž se kdy lidé dopustili.
Kdyby se podařilo tuto chybu napravit, bylo by to pro národ židovský nejvyšší vyznamenání.
Co z toho všeho plyne pro nás? Při pohledu na kříž poděkujme Pánu Ježíši za to, že za
nás trpěl a zemřel a tím nás vykoupil. A zvláště v době postní modleme se aspoň desátek
bolestného růžence a několik zastavení křížové cesty. Bůh otvírá na kříži svou náruč, aby
mne objal a k sobě přivedl.
P. Antonín Pospíšil

červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 2. 6. 2013: Mlýnický Dvůr 210, Domov důchodců Sv. Zdislavy 241, Červená Voda 1.657, Písařov 887, Jakubovice 1.284.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V neděli 9. 6. budou mše svaté takto: Jakubovice 7.30, Písařov 8.30, Červená Voda
10.00.
Misie na živo. V neděli 9. 6. všechny srdečně zveme na přednášku o misiích v severních Čechách „Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov“. Přednáška bude v 15.00 hod. na
faře v Červené Vodě a v 17.00 na faře v Písařově. Bude také možnost zakoupit si brožurky
s křesťanskou tématikou, které vydává farní tým ve Vranově nad Dyjí.
Mše svaté s hromadným udílením svátosti pomazání nemocných:
Mlýnický Dvůr So 8. 6. 16.30, Jakubovice Ne 16.6. 7.30, Červená Voda Ne 16.6. 9.00, Písařov Ne 16. 6. 10.30 hod.
Pouť k Panně Marii na Turzovku (Slovensko) v úterý 11. 6.
2013.
Časy odjezdů: Červená Voda 5.45, Štíty 6.00, Písařov – Kocanda 6.10, Jakubovice 6.20, Klášterec 6.35, Zábřeh – Valová 7 hod.
Více informací podá paní Kubitová 737 869 214.
Senioři se sejdou ve čtvrtek 13. 6. v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě,
Modlitební společenství téhož dne v 18.00 hod. tamtéž.
P. Radek Maláč
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lošticko

lošticko

lošticko

BLAHOPŘÁNÍ. Na počátku června L. P. 2013 si připomněli své zlaté jubileum vykročení na cestu společného života manželé
STANISLAV A IRENA HEKELOVI ze Žadlovic.
Touto cestou jim děkujeme za nezištnou obětavost v různých oblastech života farnosti Loštice.
Do dalších dnů vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
S úctou Vám žehnají a modlí se za Vás loštičtí kněží a velká rodina věřících.
Neposkvrněné Srdce Panny Marie (8. června 2013). Největším hlasatelem tohoto mariánského tajemství byl již v XVII. stol. sv. Jan Eudes (1601-1680).
Díky jeho spisům se tato úcta dostala v širší známost mariánských ctitelů a v roce 1688 byla církevně schválena. Schválil ji papež Pius VII.,
těžce zkoušený od Napoleona Bonaparteho. Papež Pius XII. 31. října
1942 zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Jaký má tato liturgická památka pro nás duchovní význam?
Hlavním předmětem úcty k Mariinu Srdci je celý její duchovní život,
zvláště její čistota a láska k Bohu a k lidem. To, co nám dnes tak schází! Pro ni bylo její SRDCE na Golgotě proniknuto mečem bolesti.
Pro každého z nás je výzvou, abychom se snažili jít cestou hlubokého sebepoznání a proměny našich srdcí. Nepotřebujeme city, ale potřebujeme vnitřní obrácení našeho duchovního
života. Maria nás učí, jak máme přijímat Boha do svého života, jak se máme sytit jeho slovem a
po Bohu hladovět a žíznit. Kéž se podle vzoru Panny Marie stáváme víc a více věrnými Božími
učedníky. Staň se! AMEN.
P. Pavel Kavec,CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 2. června: Tatenice 1.170; Hoštejn 1.200; Lubník 830; Kosov 620 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K SV. JANU KŘTITELI V TATENICI
oslavíme mší svatou v neděli 23. 6. v 10.00 hod. Srdečně vás zveme.
Změny mší svatých 23. 6.: Kosov 7.30, Hoštejn 8.40, Lubník (sobota 22. 6.) 18.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl
Pouť k sv. Petru a Pavlu v Lubníku oslavíme mší sv. v neděli 30. 6. v 10.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 2. června: Štíty 1.880; Cotkytle 700; Horní Studénky 2.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V KAPLI SV. MARTINA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH bude tuto neděli 9. června v 15
hod. slavena mše svatá.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ ve Štítech a v Horních Studénkách bude v neděli 16. června.
.
P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 2. června: Mohelnice 3.691; Úsov 428; Studená Loučka 315 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY - ROK 1892.
20. srpna 1892 zemřel v Hukvaldech nezapomenutelný kardinál Fürstenberg, který stál v čele diecéze 39 let a vykonal pro
ni úžasné věci. Založil chlapecký seminář v Kroměříži, aby odpomohl tehdejšímu nedostatku kněží; postavil patronátní kostely ve
Zvoli, Liptani, Staré Vsi, ženský klášter ve Frýdlantu a ukončil své
významné stavební dílo rekonstrukcí Dómu tak, jak se zachoval
do dnešní podoby. Založil diecézní fond pro podporu potřebných
(nuzných) kněží a prokázal mnoho dobrodiní, o nichž svět neměl
vědět. Chudé učinil svými dědici. Za tohoto arcipastýře si vybojoval občanský diecézní klérus přístup do olomoucké dómské kapituly, který doposud měli protiprávně jen šlechtici.
Jestliže toto bylo v diecézi epochální událostí, pak ještě více překvapilo, když 8. listopadu toho roku byl zvolen arcibiskupem občanský kanovník a kancléř Dr. Theodor Kohn,
profesor kanonického práva, jehož jméno připomínalo, že teprve jeho dědeček změnil vyznání a vnuk se stal kanovníkem. Biskupské svěcení mu udělil 5. února jeho eminence hrabě Schönborn z Prahy, slavnostně intronizován byl 12. února 1893.
Rok 1892 byl velmi teplý, suchý a úrodný, takže ekonom byl spokojen jako zřídkakdy.
		
Bartoš H.

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 16. 6. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči:
minulou neděli byla sbírka na církevní školství, vybralo se: v Postřelmově 6.249, v Chromči
3.000, v Sudkově 1.230, v Lesnici 2.600 a v Dlouhomilově 350 Kč.
Sbírka na pomoc křesťanům v Pákistánu byla: v Postřelmově 2.750, v Chromči 1.040,
v Sudkově 2.000 a v Lesnici 1.640 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán jejich štědrost.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Ve středu 12. 6. bude v Postřelmově na faře od 19.30 hod. BIBLICKÁ HODINA.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn
***
VÝSLEDEK SBÍRKY NA PAKISTÁN. Děkujeme farnostem, které uspořádaly sbírku na
pomoc křesťanům v Pakistánu. Celkem se vybralo 57.077 Kč. Děkujeme také všem dárcům, kteří do sbírky přispěli.
Markéta Horáková, pastorační asistentka
V neděli 16. června jste srdečně zváni na MARIÁNSKOU POUŤ do Červenky u Litovle.
MŠE SVATÁ S PRŮVODEM ke cti Matky ustavičné pomoci je ve 14.30 hodin. Zpovídá se
od 13.30 hod. Po mši svaté jste zváni na malé občerstvení do farské zahrady.
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DNEŠNÍ SBÍRKA VE FARNOSTI ZÁBŘEH JE URČENA NA KATOLICKÝ DŮM
Sbírky z neděle 2. června: Zábřeh 10.310; Jedlí 1.200; Svébohov 2.100; Klášterec 2.186; Zvole 3.160 Kč.
DARY: Zábřeh – na školství 200; na Haiti 200; na Proglas 1.000; růžencové společenství na
Haiti 500; Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary a lepru: Z Rovenska byla dne 2. 6. 2013 odeslána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.

Marie Zíková

Na kostel sv. Barbory jste v měsíci květnu darovali do kasičky ve farním kostele částku
1.460 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

CHARITA POMÁHÁ PŘI POVODNÍCH.
Přestože rozvodněné řeky a potoky aktuálně netrápí nás, zde na Severní Moravě, připravujeme solidární pomoc zasaženým lokalitám v Čechách.
Připojili jsme se k finanční pomoci, kterou organizuje v rámci povolené veřejné sbírky centrála Charita Česká republika. Libovolný dar na pomoc
obětem letošních povodní je možné zaslat na sbírkový bankovní účet číslo
11998822/0800, vedený u České spořitelny pod variabilním symbolem 906. Anonymně
lze přispět prostřednictvím Dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC zaslané na
telefonní číslo: 87 777; případně hotovostí vloženou do zapečetěné sbírkové pokladničky
umístěné na recepci Charity (Žižkova 15, Zábřeh). Dárci, kteří potřebují potvrzení o svém
daru, mohou zvolit hotovostní formu příspěvku evidovaného na sběrné listině. Dar lze
odevzdat v době 7.00-16.30 hodin v recepci Charity.
Z materiální pomoci je aktuálně potřeba: úklidové, dezinfekční a čistící prostředky savo, přípravky na mytí podlah, mytí oken; hadry, kartáče, košťata, smetáky, plastové i kovové
kbelíky, pevné gumové rukavice, pracovní rukavice, respirační roušky, ruční postřikovače, gumové stěrky na podlahu, hrabla na sníh, velké
hliníkové lopaty, krumpáče, rýče, gumáky, krycí plachty. Vše přebíráme v recepci Charity. Pokud byste chtěli skrze Charitu nabídnout pomoc jako dobrovolník při likvidaci škod, můžete se kontaktovat: František Klíč, telefon: 736
509 436, email: nadeje@charitazabreh.cz

V „BARBOŘE“ ZAHRAJE VÁCLAV HUDEČEK A SPIRITUÁL KVINTET

V kostele sv. Barbory vystoupí ve čtvrtek 13. června od 18 hodin houslista Václav Hudeček.
V neděli 16. června v 19 hod. se uskuteční koncert, tentokrát legendy české folkové scény,
skupiny Spirituál kvintet. Vstupenky na tuto akci jsou již také v prodeji.
Koncert je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením Sv. Barbora a farností.
Za Zábřežskou kulturní s.r.o. Zdeněk David
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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