16. 6. 2013
Ročník XX., číslo 24
11. 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, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

ŽALM 32
1: 2 Sam 12,7-10.13
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Gal 2,16.19-21
příště Ebenovo č. 504

Ev. Lk 7,36 – 8,3

Šťastný je ten,
komu byla odpuštěna nepravost,
jehož hřích je přikryt.
Šťastný je člověk,
kterému Hospodin nepřičítá vinu,
v jehož duši není klamu.

Žalm 32

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze.
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Středa 19. června
Pátek 21. června
Sobota 22. června

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
památka sv. Jana Fischera a Tomáše Mora

TUTO NEDĚLI 16. ČERVNA bude v maletínském kostele sv. Mikuláše v 15 hod. slavena
mše svatá.
P. František Eliáš
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.
Nově KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. Kontaktní údaje: 733 742 744, 733 742 745; energie@
arcibol.cz.. Kompletní ceníky energií pro domácnost Kristýna služebníka najdete na našich
farních stránkách http://rkfzabreh.rps.cz
P. František Eliáš, děkan
* Ukončení školního roku s katechety bude ve středu 19. června.
* Ve čtvrtek 20. června v 10 hod. bude na Domovince (Zábřeh, Leštinská 16) slavena mše
svatá a po jejím skončení bude posezení s účastníky. P. Pawel Zaczyk tel.: 736 139 264
* Ve čtvrtek 20. června jste zváni v 17.30 hod. k Šubrtově kapličce na mši svatou k závěru
školního roku. Po jejím skončení si u táboráku opečeme něco dobrého (každý to, co si
přinese).
P. Pawel Zaczyk a katecheté
Autobusová pouť do Polska je už obsazená. Odjezd 21. června ze Zábřeha – Valové
v 6 hod. 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
JEDLÍ. V neděli 23. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí slavnostní mší svatou narození
sv. Jana Křtitele. Při této poutní mši svaté budou farníci děkovat za požehnání Boží a přímluvu patrona své farnosti a prosit o zdar a dokončení generální opravy farního kostela.
Poutní sbírka bude určena na opravy kostela.
Po svátostném požehnání, které bude v 15 hod., vám zazpívá schola GAUDIUM.
		
P. František Eliáš
POBUČÍ. V neděli 23. června budeme slavit v Pobučí patrocinium kostela, zasvěceného
svatým Janu a Pavlovi, římským mučedníkům. Poutní mše svatá v 15 hod.
P. Pawel Zaczyk
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky (ale nejen je) zveme ke
společnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata.
Všem dětem a mladým lidem, budeme opět společně vyprošovat
Boží požehnání, ochranu a pomoc. Mše svatá bude sloužena v úterý 25. června v 17.00 hod. v Zábřeze. Po mši svaté bude následovat
adorace.

za MM Lenka Hamplová
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM

SRPEN
Pondělí 12. 8. - VELKÉ KARLOVICE, SOLÁŇ - procházka Vsetínskými vrchy. Sraz před
nádražím ČD v 6.30 - návrat ve 20.43 hod.
Středa 14. 8. - TŘEBÍČ - procházka židovským městem, bazilika sv. Prokopa. Sraz před nádražím ČD v 6.15 - návrat ve 21.23 hod.
Pátek 16. 8. - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - zámek, prohlídka města s průvodcem. Sraz před
nádražím ČD v 7.15 - návrat v 16.25, příp. v 17.14 hod.
Sobota 17. 8. - TROSKY - prohlídka romantické zříceniny - symbolu Českého ráje. Sraz
před nádražím ČD v 5.15 - návrat ve 20.25 hod.
Sobota 24. 8. - REJVÍZ největší moravské rašeliniště, ZLATÉ HORY - zlatorudné mlýny.
Autobusový výlet - sraz u Kulturního domu v 7.30 - návrat ve 20 hod.
Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.
Hlaste se na tel. 732 552 732 u paní Hedrichové, na výlety v srpnu nejpozději do 5. 8. 2013.

PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK - 22. – 23. června.

V Roce víry * pouť posílí. * Za farnost a za rodiny * půjdeme celé hodiny.
Odchod v sobotu v 7 hod. od kříže u lihovaru, nebo v 8.45 odjezd autobusu z Valové do Horních Studének. Ubytování v poutním domě (150 Kč). Podmínkou je vlastní spací pytel. Délka trasy
Zábřeh – klášter asi 34 km. Na bohoslužbu sejdeme do města. Věci
k odvozu doneste do pátečního večera k Friedlům.
Podrobnější informace Radomír Friedl 739 957 933
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. Prosíme rodiče, aby vyplnili přihlášky do náboženství pro příští rok a poslali je po dětech katechetům zpět ještě před začátkem prázdnin. Pomůžete nám při plánování výuky na příští rok. Přihlášky dostaly vaše děti na hodině náboženství (případně si je můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje).
P. František Eliáš
NABÍDKA Z LEDŇÁČKU. Zveme Vás do prodejny Dobrovolnického centra
„Ledňáček“ (Žižkova 17, Zábřeh). Vyberete si zde z nabídky různých druhů čokolád, cukrovinek, nanuků a za slunečného počasí se zchladíte ledovou tříští.
V sortimentu máme také pestrou paletu ponožek: dámských, pánských, zdravotních i krásně barevných kotníkových. Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovnic Dobrovolnického centra.
Ludmila Macáková, koordinátor dobrovolnických aktivit, tel.: 736 529 295

Ohlášky

V sobotu 29. 6. 2013
v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli
si navzájem udělí svátost manželství

Petr Šertler a Věra Hašová ze Zvole
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Učící se církev – MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ 2. čt. Gal 2,16-21 + KKC 20,17-2029

	Bůh - Stvořitel - se zvláštní láskou a úctou člověka stvořil, vyvolal ho z nicoty k bytí a navíc ho stvořil ke svému obrazu - vyznamenal jej podobností se sebou samým. Načež ho postavil do
ráje, do nerušeného a oblažujícího vztahu s Bohem. Jenže člověk
si tento rajský vztah neudržel. Tak lehký příkaz - jíst ze všech
stromů rajských, nikoliv však ze stromu poznání dobra a zla porušil. Podlehl pokušení zlého ducha a tím ztratil nejenom blažený stav, ale i možnost dosažení svého životního cíle - nebe.
První člověk se dopustil hříchu, a od té doby jsou světové dějiny psány krví a slzami.
To nám otevírá otázku hříchu dědičného a s ním i vtělení
a vykupitelské smrti Ježíše Krista, tedy záležitost ospravedlnění.
OSPRAVEDLNĚNÍ je nejvznešenější dílo Boží lásky k člověku. Je to milosrdný a nezasloužený dar Boha, který odpouští naše hříchy, činí nás spravedlivými a posvěcuje celou
naši bytost a je dílem milosti Ducha Svatého. Byl nám zasloužen Kristovým utrpením a je
nám udělen křtem. Ospravedlnění navozuje svobodnou odpověď člověka, projevující se vírou v Krista a spoluprací s milostí Ducha Svatého.
OSOBNÍ OSPRAVEDLNĚNÍ je postavení člověka do stavu, v němž měl podle vůle Boží
být a to hned od svého početí v lůně matky, tak jako se to stalo u Panny Marie. To znamená, že
od prvého okamžiku svého života, měl být člověk ve stavu posvěcující milosti neboli spravedlnosti, tedy bez dědičného hříchu. Toto se však děje až na základě vykupitelských zásluh Kristových skrze jeho utrpení, kříž a smrt. Člověk se tedy nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných židovským zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. (Gal 2,16) Nebyli jsme
vykoupeni ani krví a oběťmi býků a beranů, ale krví našeho Spasitele Ježíše Krista.
Žádný člověk nemůže ospravedlnit sám sebe. Ospravedlnění je dílo Boží lásky. Přichází
od Boha, který kvůli tomu poslal na svět svého Syna Ježíše Krista. Ospravedlnění pro nás znamená, že jsme prostřednictvím Ducha Svatého vysvobozeni z moci hříchu a ze smrti, můžeme směřovat k nekončícímu životu, k životu před Boží tváří.
Pavel prohlašuje: „Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy.“(Řím 3,23)
Hřích nemůže obstát před Bohem, neboť Bůh sám je spravedlnost a dobro. Ale je-li důsledkem hříchu smrt, co se stane s hříšníkem? Bůh našel způsob, jak zničit hřích a při tom zachránit hříšníka. Našel způsob jak člověka OSPRAVEDLNIT. Ve křtu se nám dostává „ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista. (Řím 3,22) Skrze Ducha Svatého,
který byl vylit, bychom měli žít ve shodě s vůlí Boží. Prostřednictvím SVÁTOSTÍ, které Ježíš
svěřil církvi, jsme uzdraveni a posilováni. Při slavení eucharistie se pro nás zpřítomňuje Ježíšova oběť a my se ve spojení s Kristem, navzdory svým lidským slabostem, stáváme jeho
tajemným tělem a žijeme z jeho moci. Nikdo se nemůže stát křesťanem mimo církev. Vždy,
když čtu, vždy, když slyším slůvko křest, vzpomenu si na jednoho mladíka, milého studenta,
který vážně onemocněl rakovinou. Nebyl sice vychován křesťansky, žil bez víry, ale přece ve
chvíli blížící se smrti, mu jeho maminka, našim přičiněním, položila otázku: „Jeníčku, chtěl
bys být pokřtěn?“ A synek při plném vědomí odpověděl: „Nechci.“ Jak tragické a bolestné!
Všechnu nevěru, všechny hříchy by voda křestní smyla a jeho duše by byla čistá. A spása duše
i nebe by byla jistá jen za nějakou minutu upřímné víry a lítosti nad minulostí. Snad Boží milosrdenství na základě naší víry, našich modliteb a mší svatých ulehčí jeho život na věčnosti. Bůh má jistě cesty a způsob jak umožnit i nepokřtěnému dojít cíle a tak neminout Boha
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i nebe. Jednoho se však nepokřtěnému nedostává - a to „světla slávy“, které uschopňuje požívání Božích dober s přímým patřením na nekonečno Boží podstaty.
Ospravedlnění je ústředním pojmem „UČENÍ O MILOSTI“. Znamená obnovu vztahu
mezi Bohem a člověkem. Protože tento vztah (spravedlnost) uvedl do života Pán Ježíš, můžeme jen díky jemu nalézt cestu zpátky k Bohu. V Ježíši jsme „ospravedlněni“ a určitým způsobem vstupujeme do jeho neporušeného vztahu k Otci. Věřit proto znamená přijmout za svou
Ježíšovu spravedlnost a jeho život.
V jakém vztahu je milost k naší svobodě? Boží milost vychází člověku vstříc ve svobodě,
vyhledává ho a s respektem k jeho naprosté svobodě mu pomáhá. Milost nikoho k ničemu
nenutí. Boží láska si přeje náš svobodný souhlas. Milost ale není pro člověka cizí věc přicházející z vnějšku; je tím, co si vlastně člověk ve své nejhlubší svobodě skutečně přeje. Milost
neruší přirozený řád, naopak předpokládá jej a dovršuje. Tím, že se nás Bůh dotýká svou milostí, předjímá svobodnou odpověď člověka. Ano, Bůh nám vychází vstříc, ale i my jemu musíme jít naproti.
P. Antonín Pospíšil

SVÉBOHOV – JÁHENSKÉ SVĚCENÍ.
V pondělí 24. června 2013 o slavnosti Narození svatého Jana
Křtitele opat kláštera Matky Boží v Novém Dvoře, Dom Samuel,
nechá v kostele opatství vysvětit na jáhna

bratra Maria Lva (Ondřeje Franka).

Světitelem bude J. E. Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.

Především „domovská farnost“ Svébohov se připojuje modlitbou za
opatství i za bratra Ondřeje Franka. V neděli před slavností Narození sv. Jana Křtitele se připojíme sbírkou pro klášter a o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele
mší svatou v 18 hod., kterou bude celebrovat P. Pawel Zaczyk.
P. František Eliáš

lošticko lošticko lošticko
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ JE NEPOCHOPITELNÉ.
Jednoho dne pozval Abrahám k obědu do svého stanu chudého žebráka. Když odříkával modlitbu díků, začal host klít a nadávat. Abraháma to pohoršilo a tak ho vyhnal ze stanu ven. Večer mu Bůh řekl: „Onen muž mi zlořečí už přes padesát let, a přesto jsem mu dával
každý den něco k snědku. A tys nebyl schopný ho snést ani během jednoho jediného oběda?”
K zamyšlení: Tento příběh ze židovské tradice je úchvatný. Díky němu říkáme, že Bůh je
nejen velmi milosrdný, ale dokonce naprosto a zcela nepochopitelně milosrdný.
Buďme Bohu za tuto skutečnost vděčni tím, že mu jeho lásku budeme oplácet láskou.
Svatý otec Pio (+1968) nás povzbuzuje: „Miluj Ježíše! Ničeho se neboj. I kdyby ses dopustil
všech hříchů na světě, Ježíš ti zopakuje svá slova: mnoho hříchů ti bylo odpuštěno, protožes
mnoho miloval.”

POZVÁNKA NA NÁRODNÍ POUŤ

Farnost Mohelnice a Loštice Vás zvou na pouť ke sv. Cyrilu
a Metoději na Velehrad v pátek 5. července 2013. Zájemci se mohou
přihlásit u svých kněží. Pojďme společně poděkovat Bohu za dar
našich věrozvěstů!
P. Pavel Kavec CM
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 9. června: Mohelnice 4.427; Úsov 1.022; Studená Loučka 706 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* Ve středu 19. června v 18.45 hod. se na faře koná pravidelné setkání lektorů nad Písmem.
* V úterý 25. června ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – VINCENZ HAUSNER -1893

Roku 1893 slavil muž velkého ducha, papež Leo XIII. své 50tileté biskupské jubileum, k němuž putovalo do Říma množství lidí všech stavů
a národů. Mezi nimi byl i mohelnický farář, který při té příležitosti navštívil také Neapol, Pompeje, modrou jeskyni na ostrově Capri, Janov, Milán,
Padovu a Pisu.
Sotva se vrátil domů, byla mu ohlášena na září generální visitace, takže ihned musel zahájit přípravy na přijetí Jeho k. a. Milosti (Jeho královské arcibiskupské Milosti). Na Tržním
náměstí mezi sochou Matky Boží a Hoplíčkovým domem byla postavena kolosální, bohatě
zdobená slavobrána, z jejíž etage (poschodí) bylo udíleno slavnostní požehnání. Byla vyfotografována a také litograficky zobrazena ve vídeňském „Interessanten Blatt“ č. 41, XII. ročník
- obojí je uloženo ve farním archivu.
Visitace děkanátu začala 16. září a skončila 1. října. Jeho k. a. Milost přijela 16. září vlakem o půl páté odpoledne a vstoupila do města ověnčeného prapory. Následující den (byla to
neděle) arcibiskup kázal a byl přítomen mši svaté. Odpoledne (den před odjezdem) posvětil
veledůstojný visitátor přestavěný a dohotovený městský vodovod. V pondělí 18. září se konala visitace v Mohelnici a v dalších dnech až do 30. září v děkanátu. Tehdy se Jeho k. a. Milost
vrátila do Mohelnice a potom, co 1. října sloužila slavnostní mši svatou a z tribuny slavobrány udělila papežské požehnání, odjela. K rozdělení chudým darovala Veledůstojnost 100 zl.,
na stavbu nové nemocnice 200 zl. a pro zdejší chudobinec složila na fundaci 200 zl.
Farář daroval městu na vodovod 500 zl. a postaral se také o zavedení vodovodní přípojky
do domu nákladem 168 zl. Přesto požadovalo obecní zastupitelstvo od faráře vodné, zatímco
doposud odebíral vodu ze starého vodovodu zadarmo. S odvoláním na rozhodnutí Vrchního
soudního dvora je tím (úhradou) povinna Concurrenz. Soud zřejmě rozhodl ve prospěch faráře.
Výsledek generální visitace jak pro celý děkanát, tak speciálně pro Mohelnici byl právem
uznalý, což bylo důvodem k tomu, aby byl děkan jmenován čestným kanovníkem kroměřížským.
Také rok 1893 byl rokem suchým, až do konce bez deště a sněhu. Myši se přemnožily v takových spoustách, že vyhryzaly ozimou setbu. Jinak byl tento rok požehnaný, jen krmiva pro
dobytek bylo málo.
Bartoš H.

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 9. června: Štíty 2.220; Cotkytle 760; Horní Studénky 750 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 9. června: Mlýnický Dvůr 386, Domov důchodců Sv. Zdislavy 154, Červená Voda 2.731, Písařov 537, Jakubovice 459, Moravský Karlov 160 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
FARNÍ DEN FARNOSTÍ PÍSAŘOV A JAKUBOVICE
bude v Písařově na faře v sobotu 22. června od 15 hod.
Dovoluji si Vás všechny na tuto akci pozvat. Rád bych
s Vámi při této příležitosti oslavil své 40. narozeniny. Zajištěno bude pivo, nealko, grilované maso, špekáčky.
P. Radek Maláč
Když s sebou přinesete koláčky, buchty atd. budeme rádi
(ale není podmínkou). Děti čeká mimo jiné jízda na koni
a hra s romantickým názvem „Dobývání fary“.
VÝLET DĚTÍ NA ZEMSKOU BRÁNU plánujeme na neděli 23. června. Zúčastnit se mohou i rodiče. Odjezd z Červené Vody ve 13 hod., návrat večer. Zájemci, nahlaste se, prosím,
u otce Radka, stejně tak rodiče, kteří by mohli vzít auto.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 9. června: Tatenice 760; Hoštejn 2.780; Lubník 830; Kosov 440 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme mší svatou v neděli 23. června
v 10.00 hod. Srdečně vás zveme.
Změny mší svatých 23. 6.: Kosov 7.30, Hoštejn 8.40, Lubník (sobota 22. 6.) 18.30 hod.
POUŤ KE SV. PETRU A PAVLU V LUBNÍKU oslavíme mší svatou v neděli 30. června
v 10.00 hod.
Změny mší svatých 30. 6.: Kosov 7.30, Hoštejn 8.40, Tatenice (sobota 29. 6.) 18.30 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl
***
POVODNĚ 2013. Zábřežská Charita pomáhá lidem v Čechách, kteří byli zasaženi odeznívajícími povodněmi. Zapojte se také: pomoci mohou darované čistící a úklidové prostředky nebo nářadí, darované finance nebo i osobní dobrovolnická výpomoc na úklidových pracích přímo v místě záplav. Více informací o aktuálních možnostech pomoci na
www.zabreh.charita.cz/povodne2013
	Děkujeme, že Vás neštěstí druhých nenechává lhostejnými!
XXXIII. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ se letos uskuteční od pondělí
5. do pondělí 12. srpna. Délka trasy cca 150 km (denně 25 km), cena 1.400 (studenti 1.300
Kč) zahrnuje cestovné do Polska a zpět, cestovní pojištění a organizační náklady.
Přihlásit se můžete do 15. 7. 2013. Kontakt: P. Pawel Zaczyk, tel. 736 139 264, pawelzaczyk@onet.eu. Více se o pouti můžete dozvědět na www.kyjov.dekanat.cz/akce
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Sbírky z neděle 9. června: Zábřeh 11.780; Rovensko 720; Postřelmůvek 350 (na Katolický
dům); Jedlí 1.600; Svébohov 2.300; Klášterec 1.140; Zvole 3.260; Hynčina 330 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 25.000; na kostel sv. Barbory 2.000; Hněvkov - na Katolický
dům 1.500; Skalička – na Katolický dům 500 Kč. Jedlí – na opravy 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 23. 6. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA KOSTEL SV. BARBORY
Vážení farníci, všichni příznivci kostela sv. Barbory, vážení přátelé.
Nastal čas, kdy se po šesti letech vynaloženého velkého úsilí blíží do poslední fáze dokončení oprav kostela sv. Barbory v Zábřeze. V minulých dnech
byla provedena thermosanace věže kostela - proběhla úspěšně. Na ni navazující tesařské práce, které měly začít 3. června, musely být z důvodu nepříznivého počasí posunuty asi o čtrnáct dní, nový termín zahájení je 17. června.
Je předpoklad, že do konce měsíce června bude dílo dokončeno a bude nutné
provedené práce zaplatit. Dotační prostředky jsou podmíněny spolufinancováním příjemce dotace (u krajské dotace 50 na 50%; u dotace z Ministerstva kultury 90/10%)
a budou poskytnuty až po dokončení díla a následném vyúčtování).
Pro zajištění financování bylo po dohodě s Otcem Františkem rozhodnuto, posunout tradiční sbírku, která v předcházejících letech byla vždy na zábřežské hody, na nový termín 23.
června 2013. Věříme, že i s Vaší pomocí a s pomocí našich dlouhodobých sponzorů se podaří
zajistit chybějících 100 tis Kč.
Předem děkujeme a jsme přesvědčeni, že kostel sv. Barbory bude nám všem sloužit po
dlouhá léta.
Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh, o. s. Dr. Alois Frank a Jaroslav Jašek

VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI 4. – 5. července

Čtrnáctý ročník Velehradských slavnostní bude výjimečný, protože na
Velehradě vyvrcholí oslavy 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu.
Čtvrtek 4. července - Večer lidí dobré vůle začne v 19.30 hodin. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. Koncert v přímém přenosu odvysílá Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.
Pátek 5. července – NÁRODNÍ POUŤ 2013
Slavnostní poutní mše svatá začne v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní poutní mše bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
Podrobný program celých slavností najdete na stránkách
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule.
AUTOBUS – na Národní pouť vypraví farnost Zábřeh.
Odjezd v pátek 5. července v 5.30 hod. z Valové. Cena
250 Kč (150 Kč pro děti) splatná v autobuse. Přihlásit
se můžete osobně u otce Pawla Zaczyka na faře, na tel.:
736139264 nebo mailem: pawelzaczyk@onet.eu
Hlaste se s předstihem (jméno, adresa a mobil).
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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