30. 6. 2013
Ročník XX., číslo 26
13. 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, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů,
ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

ŽALM 16
1: 1 Král 19,16b.19-21
Ordinárium: latinské č. 509

2: Gal 5,1.13-18
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Lk 9,51-62

Bratři,
vy jste byli povoláni ke svobodě.
Ta svoboda však nesmí být záminkou,
abyste se vraceli k prosazování sebe.
Spíše si navzájem posluhujte láskou.
Celý Zákon totiž ve své plnosti je
obsažen v jediné větě:
„Miluj svého bližního jako sebe“.

Gal 5,13-14

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

Středa 3. července – svátek sv. Tomáše, apoštola

Čtvrtek 4. července – sv. Prokopa
POUŤ KE SVATÉMU PROKOPOVI NA SKALIČCE. Mši svatou budeme slavit v 17 hod.,
po mši svaté bude následovat průvod k obrázku v polích.
P. Lev Eliáš, OFMCap
*

V kostele sv. Barbory bude „na Prokopa“ mše svatá v 8.30 hod.

P. Pawel Zaczyk

Pátek 5. července – SLAVNOST CYRILA A METODĚJE,
PATRONŮ EVROPY. VELEHRAD
Čtvrtek 4. července – Večer lidí dobré vůle začne v 19.30 hodin na
pódiu před bazilikou. 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.
Na Národní pouť vypraví farnost Zábřeh autobus. Odjezd v pátek 5.
července v 5.30 hod. z Valové. Cena 250 Kč (150 Kč 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).
P. František Eliáš
Mše svatá ke cti svatých Cyrila a Metoděje v pátek 5. 7. v kostele sv. Bartoloměje bude
slavena v 8.30 hod., s možností svátosti smíření před, případně i po mši svaté.
P. František Eliáš

POUŤ V RÁJEČKU

V pátek 5. července si Vás dovoluji, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě Cyrila a Metoděje, apoštolů slovanských národů. Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František
Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv.
Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské
posezení“. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a těšit se mohou
na klauniádu či balónkovou show. Pro všechny pak, kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu, bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří skupina MIROX ze Šumperka. Slavnost pak ve 22.30 hodin vyvrcholí ohňovou
show skupiny FIRE & LIGHT. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
Pouťová mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje se koná 5. července 2013 v 9 hod. v Olšanech - na hřišti.
Srdečně zvou farníci z Olšan
* Sobota 6. července – TRADIČNÍ POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI,
mše svatá v 8 hod.
P. František Eliáš
* MALETÍN. V neděli 7. července v 15 hod. bude slavena mše svatá
v kostele sv. Mikuláše.
P. František Eliáš
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„Přinesli nám písmo i světlo víry pravé, dědictví otců,
zachovej nám Pane!“

Když v roce 70 po Kristu římský císař Titus Vespasianus (+23. 6. 79) obsadil jeruzalémský chrám, zničil ho a
odváděl lid do zajetí, mnozí se ptali: „Kam se poděl Bůh?
Je snad nějaké místo na světě, kde by teď jeho přítomnost
byla důležitější?“
Jeden moudrý muž odpověděl: „Ano! Právě teď Bůh učí
malé děti abecedu.“
K zamyšlení: Anglický básník T. S. Eliot (+1965, nositel
Nobelovy ceny za literaturu v roce 1948) měl naprosto jasné vize: „Ministerstvo školství by
mělo mít desetkrát větší váhu než ministerstvo zahraničních věcí.“
Když jsem v sedmdesátých letech minulého století seděl ve školní lavici, učili nás, že „Cyril a Metoděj přinesli našim předkům písmo a tak jsme se zařadili mezi kulturní národy Evropy.“ Soudružka učitelka jim samozřejmě nedala titul svatí a neřekla, že v tom slovanském
písmu přinesli přeložené knihy Svatého Písma a liturgie... Učit polopravdy vždy bylo, je a bude
nebezpečné. Polopravda bývá horší, než lež. Bohužel, denně se na nás valí mnoha způsoby a
budí dojem pravdy.
Jestli se dnes národ odklání od dědictví soluňských bratří a zapomíná na světlo víry, je na
místě pozvednout srdce i hlas a prosit, aby víru, kterou nám přinesli v jazyku srozumitelném,
jsme znovuobjevili a srozumitelně ji uváděli do praktického života.
Ať nám Bůh k tomu na přímluvu svatých bratří požehná!
P. Pavel Kavec
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Ještě stále je možné hlásit se na jednotlivé červencové výlety připravované v rámci tradičního prázdninového cyklu. Bližší
informace získáte na níže uvedeném kontaktu, dále na www.katak.cz a najdete
je rovněž ve Farních informacích č. 23/2013. Zvláště upozorňujeme na výlet do
Milotic (zámek a farní kostel) připravovaný na úterý 16. července, při kterém se
setkáme s bývalým zábřežským kaplanem P. Pavlem Kaškou. Při dostatečném počtu zájemců
bychom místo vlakem jeli zvláštním autobusem. Zájemci, hlaste se co nejdříve u paní Hedrichové na telefonu 732 552 732.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek

PRVNÍ PÁTKY V MĚSÍCI VĚNUJEME SMÍRU BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ.

Přislíbení Spasitelova, která učinil sv. Markétě Marii Alacoque a
těm, kdo zbožně uctívají Jeho Nejsvětější Srdce:
1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích. 2. Budu žehnat všem
jejich pracím a podnikům. 3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich
stavu. 4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině
smrti. 5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství. 6. Duše vlažné se stanou horlivými. 7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti. 8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky. 9. Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír. 10.
Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce. 11. Jména těch, kteří
tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v mém Srdci. 12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a
nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.
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Učící se církev – NEDĚLE V TÝDNU MODLITEB A SJEDNOCENÍ

Ne poprvé je nastolené téma ekumenismu. Dnes to má být pohled
trochu kritický.
Nevím, jak se mi podaří zpracovat dané téma na jedné straně
pravdivě, věcně, objektivně, ale na druhé straně tak, aby to druhou
stranu nebolelo.
Vstupní modlitba dnešní neděle porovnává světlo víry s temnotou bludů a vyzývá nás, abychom byli syny a dcerami světla, a takto
šli pravdivou cestou života až k jeho dovršení v blaženosti nebe pomocí samého Božího Syna,
Ježíše Krista.
„Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil
syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.“
Jako jeden z hlavních stínů našich odloučených bratří je uváděna „chybějící jednota ve
víře a kázni a neexistence učitelského úřadu“. Kde je člověk, tam je i nejednota. Kde je víra,
tam je vedle ní i blud, pověra a nevěra. To se táhne jako černá nit celými dějinami lidstva. Jen
v našem malém Česku je 17 církví a duchovních společenství uznaných státem a několik dalších na to čeká. A kdo opravdu hlásá Kristovu pravdu? V katolické církvi je to papež a sbor
biskupů v čele s papežem.
Začněme BIBLÍ. Výklad nekatolíků je čistě osobní. Tvrdí, že jakmile otevře věřící tuto
knihu, Duch Svatý jej osvítí a on správně pochopí čtené. Jen je divné, že názorů na ten či onen
článek je podivuhodně mnoho. Je tedy skutečně pouze Bible zdrojem Kristovy pravdy? A je
v ní všechno tak jasné, že čtenář nepotřebuje žádného pomocníka, žádný učitelský úřad ke
správnému pochopení čteného? Na to naráží svatý apoštol Petr ve svém 2. listě, kapitola 3,1516: „A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr
Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo,
k vlastní záhubě.“
Názory na osobnost JEŽÍŠE KRISTA. Ano, byl to velký člověk, lidumil, dobrodinec...,
dokonce první komunista... Ale Boží Syn? Jeden z Boží Trojice? Pravý Bůh a pravý člověk bez
vzájemného smíšení, Bůh v lidském těle?
A Panna Marie – Bohorodička, nebo jen vzácná, svatá žena, matka Ježíšova, jinak však
rovná ostatním ženám?
SVÁTOSTI. Která z křesťanských církví, které mají své kořeny v protestantismu, věří, že
pod způsobami chleba a vína při proměňování kněze ve mši svaté, je přítomen Kristus? Že
tento chléb je jeho tělo a toto víno jeho krev? A přitom o tom Písmo mluví jasně. (Luk 22, 1920) A o příslibu eucharistie je pak celá 6. kapitola sv. Jana, apoštola. Kolik temnoty, nepochopení a nevěry! A přitom Ježíš by raději snesl, aby i jeho věrní od něho odešli, než aby tuto zprávu odvolal, nebo ji nějak zlehčil. Dokonce připomněl, že na přijímání eucharistie, jeho Těla
a Krve, bude záviset spása člověka.
Svátost pokání – svátost smíření. Chtěl Kristus ustanovit všeobecné, společné, veřejné vyznání hříchů, anebo zpověď osobní, soukromou, ušní? Jak ustanovil Ježíš tuto svátost?
„Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
(Jan 20,2) Kde je tedy pravda, kde správná praxe svátosti smíření? Jak by mohl zpovědník hříchy odpustit, kdyby mu je kajícník osobně nesdělil?
A je zde svátost kněžství. Tajemství eucharistie jistě nelze předávat na náboženské, církevní
schůzi a volbou nebo jmenováním tam ustanovit vhodného kandidáta ke službě společenství.
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Nelze v tomto způsobu najít a získat návaznost na Krista jako Velekněze, který ke zpřítomnění svého života, smrti a vzkříšení je přítomen v eucharistické oběti církve. To se děje skrze
služebné kněžství, předávané biskupem napojeným na apoštolskou posloupnost.
A ještě něco. Ježíš jasně ustanovil jako pokračovatele svého díla své apoštoly pod vedením Petra. Tito předali – odevzdali svou moc biskupům a tito zase kněžím v duchu apoštolské posloupnosti. Konkrétněji: svatý Petr sv. Linovi, tento sv. Klétovi, až jsme přišli k 261papeži Benediktu XVI. a k nynějšímu papeži Františkovi. Jen oni byli a jsou schopní v duchu
apoštolské posloupnosti předat duchovní, proměňující moc druhým, na jejichž hlavu vloží
svou ruku.
Samostatnou kapitolou by mohlo být pojednání o SEKTÁCH. Sekta je náboženská
nebo pseudonáboženská společnost, která se vyznačuje několika charakteristickými znaky, a
to: fundamentalismem, vysoce centralizovaným, autoritářským způsobem řízení, blokováním
informací pro členy, utajováním nauky a organizačních struktur před veřejností. Mají snahu
oslovovat zvláště mladé. Náboženství sekt se většinou opírá o libovolný výklad Bible, může
být také smíšeninou křesťanství s východní filozofií apod. U radikálních sekt se můžeme často setkat až s nenávistí a útoky proti katolické církvi, zvláště pak proti papeži, kterého mnozí
pokládají za Antikrista.
I když nejednota mezi lidmi nebo organizacemi je v jejich přirozenosti, přece udávají zakladatelé odtržených církví a společenství jako základní příčinu nejednoty křesťanů – mimo
jiné – pochybení ve výkladu Bible, ale zvláště pronásledování a útlak ze strany katolické církve.
Třeba přiznat, že po Bílé Hoře, v době rekatolizace tomu tak bylo.
Ale předcházelo tomu utrpení katolíků i nekatolíků z dob husitských válek. V našem českém národě vidíme jen útlak protestantů katolíky, ale totéž se dělo i naopak, a někdy i ve větší
míře, na severu Evropy. (Po sněmu v Ausburgu v roce 1530, na kterém prosadili protestanti
zásadu: „Culius regio, eius religio“ – Koho země, toho víra.)
Co k tomu všemu říci na závěr? Jde o to hlavní, abychom pevně věřili: „v jednu svatou,
všeobecnou, apoštolskou církev“, žili podle její pravdy, a ta nám byla cestou, která nás jednou,
v jednotě s našimi odloučenými bratry a sestrami, dovede k našemu cíli, k jednotě ve společenství s Bohem, v jeho království lásky, pokoje a blaženosti. Tak se naplní Ježíšova prosba, za
kterou se tak naléhavě modlil: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě.“ (Jan
17,21)
P. Antonín Pospíšil

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 23. června: Štíty 1.970; Cotkytle 460; Horní Studénky 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
* Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Crhově bude sloužena v pátek 5. července v 15 hod. Všichni jste srdečně zváni.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 23. června: Tatenice 2.420; Hoštejn 800; Lubník 470; Kosov 380 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE OSLAVÍME: v Hoštejně ve čtvrtek 4. července v 18 hod. (vigilie), v pátek 5. července: v Lubníku v 7.20 a v Tatenici v 8.40 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 23. 6. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 262, Červená Voda 2.267, Písařov
1.000, Jakubovice 337 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Senioři z Červené Vody srdečně zvou na pouť k Panně Marii na Turzovku (s možností pěšího výstupu). Odjezd v úterý 6. srpna 2013, cena 350 Kč. Závazné přihlášky na tel. 731 869 214
do 28. 7. 2013. Čas odjezdu bude ještě upřesněn.
P. Radek Maláč

„Důvěřuj Bohu, On se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v Něho.“

Sirachovec 2,6
Blahopřejeme našemu otci Radku Maláčovi
k jeho kulatým narozeninám.
Hojnost Božího požehnání, zdraví a elánu do dalších let mu přejí farníci ze
všech jeho farností a okolí.

lošticko

lošticko

lošticko

ADORAČNÍ DEN farnosti Loštice bude ve čtvrtek 4. července 2013. Možnost setkání s Ježíšem v tichém usebraní budeme mít od 10. 00 – 18. 00 hod. 	Večerní mše svatá již bude
ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. V pátek jedeme na Národní pouť na Velehrad.
Pozvánky.
* Zveme na pokračování cyklu přednášek „Putování s vírou“ v rámci roku víry. Moderátor P. Miroslav Obšivan CM, vás bude provázet dalším článkem Apoštolského vyznání víry.
Startujeme v sobotu 6. července 2013 na Sirkárně (Jevíčská ulice v Lošticích) v 16 hod.
* V neděli 7. července Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Cyrila a Metoděje, která je situována na tzv. staré cestě mezi Lošticemi a Moravičany. Začátek v 15.00 hod.
		
P. Pavel Kavec CM

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 7. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
2.713 Kč), v Chromči (minule 1.400 Kč) a v Sudkově (minule 638 Kč) na opravy farního
kostela. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
* V neděli 7. července je pouť v Sudkově, sudkovští farníci oslaví svého patrona sv. Prokopa při mši svaté v 11.00 hodin. (V Chromči bude z tohoto důvodu mše svatá s nedělní
platností v sobotu v 18.00 hodin).
* V sobotu 6. července od 8.00 hod. bude mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny
Marie v Postřelmově.
* Mše svatá ze slavnosti Cyrila a Metoděje bude v Lesnici ve čtvrtek v 17.00, v Chromči
ve čtvrtek v 18.30, v Postřelmově v pátek v 18.00 hodin.
* V Postřelmově bude v pátek od 16.00 tichá adorace a možnost svátosti smíření.
V úterý 2. července oslaví 70 let života pan Jan Čulík,
kostelník ze Sudkova.
Do dalších let hodně zdraví a Božího požehnání přejí sudkovští farníci
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 23. června: Mohelnice 5.025; Úsov 1.038; Studená Loučka 333 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Blahopřání

„Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo. On sám odřízl mě od osnovy.“ (Iz 38,12)

Krásné 10. výročí kněžského svěcení oslaví 28. června 2013 duchovní
otec PETR ŠIMARA v naší mohelnické farnosti. K tomuto jubileu mu
vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochranu Matky Boží Panny Marie a velké poděkování za jeho duchovní práci a starostlivost v naší farnosti.
Děkujeme hlavně za to, jak nás obohacuje v našich vědomostech a znalostech víry. Připojujeme přání i k jeho jmeninám.
vděční farníci

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – V. Hausner – 1895

Abnormálně tuhá zima, bohatá na sníh napáchala mezi zvěří veliké škody.
Léto bylo opět suché. V důsledku nadvýroby cukru, musely být osevní plochy cukrovky
omezeny. Byly vedeny mnohostranné žaloby mezi ekonomy a producenty cukru. Jinak byl
rok úrodný, píce bylo více než loni, obilí o něco méně.
	Byl obnoven oltář sv. Jana v kapli sv. Anny, který již hrozil zřícením. Obraz z tohoto
oltáře, podobně jako z oltáře Panny Marie a sv. Josefa, osvěžil (restauroval) vídeňský akademický malíř Mayerhofer. Výdaje spojené s opravou oltáře si vyžádaly 304 zl. a 14 krejcarů.
To bylo uhrazeno z dobročinných sbírek, ke kterým farář přidal 50 zlatých.
Sochy sv. Františka z Assisi a sv. Antonína na oltáři sv. Kříže, zhotovil sochař Burghet z Grodenu v Tyrolích, obě za 150 zlatých. Byly také zaplaceny dobrodinci.
Tak zvaná „farní parková louka“ byla vyměněna s městskou obcí za pozemek stejné
výměry a bonity vedle tzv. Staubstrasse – mezi říšskou silnicí do Mor. Třebové a farním polem (asi tam, kde dnes stojí benzinka Schel). Uvažovalo se o výstavbě mateřské školy na
této louce, což je doposud opomenuto. Beneficium tím získalo, faráři však způsobila stavba
můstku na říšskou silnici nemalé výlohy.
V kostele sv. Stanislava byla v presbytáři pořízena dvě nová okna se železným rámem.
Do kostela byly pořízeny nové lavice, které za 432 zlatých zhotovil zdejší stolař.
Hlavní hřbitovní kříž (ještě u kostela sv. Stanislava) byl opatřen železnou sochou ukřižovaného Krista. Místo dřevěného zábradlí kolem kříže, bylo postaveno zábradlí železné.
Celá úprava stála 127 zl. a 60 kr. Byla zaplacena ze jmění kostela sv. Stanislava.
		
Bartoš H.
***
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 23. června: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 19.110; Jedlí – na opravy kostela 21.500; Svébohov – na klášter v Novém Dvoře 2.800; Klášterec 909; Zvole 2.150; Postřelmůvek 1.530; Hněvkov 500 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 500 + růžencové společenství na Haiti 600 Kč
Děkuji všem, kteří štědře přispěli v minulých týdnech na opravu kostela sv. Barbory v Zábřeze, dále na obnovu Katolického domu v Zábřeze, jedelským na opravu farního kostela
sv. Jana Křtitele a svébohovským na opravy kostela Panny Marie a na klášter v Novém Dvoře. Ať jim odplatí Pán.
P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH
KNÍŽKY DO PRÁZDNINOVÉHO KUFRU. Nezapomeňte si přibalit do
prázdninového zavazadla knížky pro sebe i pro své děti. Čtení nejrůznějších
žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu si vyberete na Recepci Charity každý všední den od 7 do 16.30 hod.
POZOR NOVINKA!!! Nestihli jste si vyzvednout Farní informace v kostele? Nově si můžete pro aktuální číslo zajít i na recepci.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci recepce.
VRŠKY PRO LUKÁŠKA. Děkujeme vám všem, kteří sbíráte vršky od PET lahví. Veškerý
letošní výtěžek z jejich sběru půjde na pomoc čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova.
Chlapec žije od narození s mozkovou obrnou a jeho rodiče se touto aktivitou snaží získat finanční prostředky na nezbytnou léčbu, která mu pomůže zlepšit pohyblivost a soběstačnost,
ale není hrazena pojišťovnou. Vršky můžete odevzdávat na sběrných místech – např. v přízemí budovy Charity (Žižkova 15, Zábřeh), v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu a v dalších
kostelích, na obecních úřadech, v prodejnách. Jejich seznam a další informace naleznete na
stránkách: www.zabreh.caritas.cz/cs/vrsky.php, http://lukasekdmo.webnode.cz/
Ludmila Macáková, tel. 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz
ZMĚNY V USTANOVENÍ KNĚŽÍ. V letošním roce odchází ze Zábřeha kaplan P. Pawel
Zaczyk. Jeho novým působištěm bude farnost Šternberk. Do Zábřeha přijde „kaplanovat“
novokněz P. Ladislav Sovadina. Přejeme P. Pawlovi hojnost Božích milostí. Ať ho Pán provází po všech jeho cestách.
Red.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 17. července 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
BURUNDI. Naši milí, s radostí a hrdostí vám oznamujeme, že knihovna v Buranira otevřela svoje brány veřejnosti – také díky Vám.
Eliška Maradová
(více snad v příštích FI – red.)
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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