1. 9. 2013
Ročník XX., číslo 35
22. 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, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka

ŽALM 68
1: Sir 3,19-21.30-31
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Žid 12,18-19.22-24a
příště Břízovo č. 503

Ev. Lk 14,1.7-14

Ale když strojíš hostinu,
pozvi žebráky a mrzáky,
chromé a slepé.
A budeš blahoslavený,
protože oni ti to nemají
čím odplatit.
Dostaneš však odměnu
při vzkříšení spravedlivých.“

Lk 14,14

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze
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*
*

Tuto neděli 1. září oslavíme hody v HNĚVKOVĚ. Mše svatá v 10.30 hod.
Tuto neděli 1. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
		
P. František Eliáš

MŠE SVATÁ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2013/2014 zahájíme v pondělí 2. září společně mší svatou v 9.00 v kostele
sv. Barbory v Zábřeze. Srdečně zveme všechny žáky, učitele, katechety a rodiče, aby si přišli
vyprosit požehnání do nového školního roku.
P. František Eliáš
V kostele sv. Bartoloměje bude 2. září mše svatá v 9.40 hod. jako obvykle.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V pátek 6. záři od 15.00 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš

V KOSTELE SV. BARBORY ZAHRAJE
WIHANOVO KVARTETO

Koncertní cyklus Bravo Zábřeh představí hned v úvodu nové
koncertní sezony 2013/2014 skutečnou hudební lahůdku –
koncert světoznámého Wihanova kvarteta, který se uskuteční
ve čtvrtek 5. září od 18 hodin v kostele sv. Barbory.
Wihanovci jsou laureáty mnoha mezinárodních soutěží (Pražské jaro, Sicílie, Ósaka, Londýn). Jejich diskografie čítá přes
20 CD. Na zábřežském koncertu představí klasická díla J. S.
Bacha, Josepha Haydna, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka
a Franze Schuberta. Vstupenky na tento výjimečný koncert i
slevovou kartu Bravo na celou koncertní sezonu lze zakoupit v
infocentru v kulturním domě.
Zdeněk David
* SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V  JESTŘEBÍ. První zmínka o vzniku obce Jestřebí je
v kronikách z roku 1273. K 740. výročí založení obce bude v sobotu 7. září v 9.00 hod. slavena v kapli Panny Marie Sněžné v Jestřebí mše svatá. Po skončení bohoslužby bude na
místním hřbitově požehnán nový kříž.
* HODY V ROVENSKU oslavíme v neděli 8. září při mši svaté v 8.30 hod. Ve 14.30 hod.
bude svátostné požehnání.
* HYNČINA. Mši svatou v kostele sv. Stanislava budeme slavit v neděli 8. září v 15 hod.
P. František Eliáš

Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh o. s.
Vás zve v pondělí 9. září v 18 hod. na mši svatou nejen pro studenty, ale i pro všechny mladé duchem, s následnou besedou
se Zbigniewem Janem Czendlikem.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 11. září. Mši svatou
v 9.40 hod. bude celebrovat host setkání P. Karel Moravec, biskupský delegát pro poutní
svatyni na Hoře Matky Boží v Králíkách.
P. Fratnišek Eliáš
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LETOŠNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ směřuje v sobotu 14. září na Kalvárii u Jaroměřic.
Připomene si 300. výročí posvěcení
kostela Svatého Kříže na Kalvárii a 1700
let od vydání ediktu milánského Constantinem I., kterým křesťané v římské
říši přestali být pronásledováni pro své
vyznání.
Na tuto pouť nás zve náš olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který také požehná poutníkům kříže, které budou mít
pro své domácnosti poutníci s sebou.
Na Kalvárii je možno získat zvláštní odpustky. O tyto zvláštní odpustky, podobné odpustkům na svatých schodech v Římě, požádal už František Michal Šubíř při dokončení
stavby chrámu na Kalvárii. V Roce víry, který končí o slavnosti Ježíše Krista Krále 24. listopadu, rozšířil otec arcibiskup možnost získání plnomocných odpustků i na toto poutní místo.
Odjezd autobusu ze Zábřeha bude ve 13.30 hod. Hlaste se co nejdříve u paní Ludmily
Korgerové na tel. 583 414 512 nebo na mobil 732 805 427.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. Další příprava na biřmování začíná v Zábřeze v pátek 6. září po večerní mši svaté.
Zvu všechny, kteří ještě tuto svátost nepřijali a chtějí prohloubit svůj vztah
s Ježíšem Kristem, Božím Synem.
P. František Eliáš
Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého
křesťana, který je odpovědný za svoji víru a za svědectví, které vydává svému
okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého.
Skautky a světlušky z oddílu Rozrazil (Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Skalička Zábřeh) zvou všechna děvčata od šesti do dvanácti let
mezi sebe.
Hraješ ráda hry a nesnášíš nudu? Chceš mít kolem sebe spoustu kamarádů?
Jezdíš ráda do přírody? Chceš se něco nového naučit? Pak se právě ty můžeš
stát součástí party dobrých kamarádů. Využij příležitosti se s námi po celý
rok dobře bavit. Předveď kamarádům, co právě tobě jde nejlépe. Scházet se budeme pravidelně každý týden v pátek na dvě hodiny. Občas podnikneme dobrodružnou výpravu a v
létě pojedeme na tábor. Nový školní rok zahájíme v pátek 13. září zahajovacím táborákem.
Bližší informace ráda sdělí vůdkyně oddílu
Marie Skrottová, tel. 739 873 006, e-mail: maru.sk@seznam.cz.
OREL – „cvičím, cvičíš, cvičíme, tělo, ducha sílíme, a tak Boha chválíme.
V Katolickém domě v Zábřeze, každé pondělí od 17 do 18 hod.
Začínáme 2. září.
Na všechny stálice a další odvážené ženy a dívky se těší cvičitelka
Laďka Rýznarová.
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Učící se církev – CÍRKEV JE VIDITELNÁ A DUCHOVNÍ
		
Žid 12,18n; KKC 771 - 786

V Božím plánu bylo vytvořit jedinou rodinu svých dětí,
ve které každý bude vnímat Boží blízkost a pociťovat, že je
Bohem milován, že je součástí Boží rodiny.
V tomto velkolepém plánu má své kořeny církev, která
je dílem Božím. Není organizací vzniklou na základě dohody několika lidí, stran nebo klubů. Církev se rodí z Boží
touhy povolat všechny lidi do společenství s ním. Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha, který hledá člověka, nabízí
mu svou lásku a přijímá ho.
Předchůdcem a přípravou na církev, založenou na apoštolech, byl Bohem vyvolený národ, lid židovský a to počínaje Abrahámem kolem roku 1.800 př. Kr.
Když čteme evangelia, vidíme, že Ježíš kolem sebe shromažďuje malé společenství 12
apoštolů a 72 učedníků. Ti přijímají jeho slovo, následují jej a v tomto společenství připravují základy církve, která nám přináší Krista a která nás přivádí k Bohu. Církev je velká rodina Božích dětí.
	Biblické slovo „církev“ znamená „svolání“, „shromáždění“. Označuje shromáždění
těch, které Boží slovo svolává, aby tvořili Boží lid a kteří se, živeni Kristovým tělem, sami
Kristovým Tělem stávají. Církev jako dílo Boží je svatá a dokonalá, jako dílo lidské chybující a hříšná. Ano, jsme hříšníci, ale nacházíme Boží milosrdenství, které vždy odpouští. Jak
já miluji CÍRKEV? Jak svoji víru žiji? Společně, jako rodina? Prosme Pána, aby celá církev
byla stále více rodinou!
Církev je viditelně přítomná zde na zemi, ale je také neviditelná, protože je duchová, je
božskou skutečností, kterou lze zahlédnout jen očima víry. Řekněme jednodušeji: Církev je
zde na světě, ale přesto není ze světa a tím jako dějinná skutečnost svět přesahuje.
Jediný prostředník – Kristus ustanovil a bez přestání udržuje svou svatou církev, společenství víry, naděje a lásky zde na zemi, jako viditelný organismus a jejím prostřednictvím
rozlévá pravdu a milost na všechny. Církev je zároveň společnost vybavená hierarchickými orgány – papežem, biskupy, kněžími a jáhny. Je Kristovým tajemným tělem, viditelným
shromážděním i duchovním společenstvím. Je pozemskou církví, ale i církví obdařenou
nebeskými dary. Tyto rozměry tvoří jedinou skutečnost, složenou z lidského i božského
prvku.
Toto spojení nebe se zemí, lidí s Bohem a to, jak se spolu v církvi ke cti a slávě Boží a k
dobru lidí utváří, je velkým tajemstvím. Svatý Pavel přirovnává tento vztah k manželskému
spojení. Kristus je ženich a církev jeho snoubenkou. (Ef 5,2)
	Bůh si přeje, aby se celé lidstvo stalo jeho lidem. Nikdo se nedostane do nebe nějakou
asociální cestou. Ten, kdo myslí pouze na sebe a na spásu vlastní duše, žije asociálně. Něco
takového není myslitelné ani v nebi ani na zemi. Bůh přece není asociální; není to osamělá
a soběstačná bytost. Bůh v Trojici je sám v sobě „sociální“, je to společenství, věčné sdílení
lásky. Podle Božího modelu (člověka stvořil k obrazu svému) je také člověk orientován na
vztahy, sdílení, účast a lásku. Neseme zodpovědnost jeden za druhého.
Církev má ve všech národech světa dávat vzklíčit a růst Božímu království, které už započalo v Ježíši. Kamkoliv Ježíš přišel, nebe se dotýkalo země; začalo Boží království, království pokoje a spravedlnosti. Církev slouží tomuto království. Není samoúčelná. Měla by
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jednat pouze tak, jak jednal Ježíš. Nadále koná Ježíšova posvátná znamení, jak je ustanovil v sedmero svátostech. Dále šíří Ježíšova slova. Proto je církev přes všechnu svou slabost
mocnou částí nebe na zemi.
Církev se ovšem nemůže chovat jako nějaký světský podnik, který mění svou nabídku
okamžitě, jakmile poleví poptávka u lidu.
Církev má být jako SŮL, která dává pokrmům chuť; jako KVAS, který všechno prokvasí; jako SVĚTLO, které zahání temnotu. Ovšem ten, kdo patří k Božímu lidu, musí počítat
s tím, že se může dostat do otevřeného konfliktu s lidmi, kteří popírají Boží existenci a nedbají na Boží přikázání, kteří se prohřešují proti základním zákonům přirozenosti.
Z těchto důvodů se dokonce mluví o tom, že církev bude v Evropě cizinkou, jelikož nevlastní a nehlásá hodnoty, kterými dnes Evropa žije. Evropa, která má křesťanské kořeny a
církev, která její národy jakoby odchovala na svém klíně a dovedla k takovému civilizačnímu a kulturnímu pokroku, že svými zásadami ovlivnily celý svět.
	Bylo to křesťanství, katolická církev, která v sobě sjednotila židovskou víru v jednoho
Boha a desatero Božích přikázání, přijala řeckou moudrost a římské právo, řád. Euroatlantické země takto stojí duchovně jakoby na třech pahorcích: Na židovské Golgotě, řecké Akropoli a římském Kapitolu. Kde tedy hledat v dnešní církvi „temný středověk“! K tomu filozof Emanuel Rádl - evangelík - poznamenal: „Ten, kdo říká temný středověk, ten má temno
v hlavě.“ A tak náš vztah k církvi Kristově je takový, jaká je naše víra.
„Je naléhavě nutné, aby povstala nová generace apoštolů, kteří budou zakotveni v Kristově slově, kteří budou sto odpovídat na výzvy naší doby a kteří budou hlásat evangelium všude.“ (Benedikt XVI.)
P. Antonín Pospíšil

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 1. září je mimořádná sbírka na opravy v Lesnici, a v Chromči a Sudkově na farní
kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
v V neděli 1. září bude na závěr bohoslužeb požehnání do nového školního roku.
v V neděli 8. září slaví pouť o svátku Narození Panny Marie obec Brníčko.
Mše svatá bude v 11.00 hodin.
v V neděli 22. září bude pouť v Postřelmově. Patrona farního kostela sv. Matouše oslavíme mší svatou v 8.00 hod. Svátostné požehnání bude v 15.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

OSLAVY 660. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI SUDKOV

se budou konat v sobotu 7. září.
10.00 hod. – slavností mše svatá
13.30 hod. – průvod obcí Sudkov z Dolní Podhorky kolem kapličky sv. Anny na Malou
stranu
14.30 hod – 22.00 hod. kulturní program zakončený ohňostrojem
***
Tuto neděli 1. září 2013 v 10.30 hodin bude brněnský biskup Vojtěch
Cikrle slavit slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Václava v Křižanově.
Poté bude poklepáním základního kamene symbolicky zahájena stavba
památníku místní rodačky, svaté Zdislavy.
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 25. 8. 2013: Moravský Karlov 3.027, Domov důchodců sv. Zdislavy 298,
Mlýnický Dvůr 240, Písařov 637, Jakubovice 628, Janoušov 590 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Farnost Červená Voda zve všechny v neděli 8. září v 9.00 hod. na poutní mši svatou do
Mlýnického Dvora (Narození Panny Marie).
v Otec Radek zve u příležitosti zahájení školního roku děti i dospělé na „Otvírák“ – táborák za farou v Červené Vodě. Akce začíná v úterý 3. září v 16.30 hod. Špekáčky a chleba si
vezměte s sebou, pití bude zajištěno. Otec Radek má pro děti opět nachystánu řadu her.
v Otec Radek zve k setkání nad biblí – v Jakubovicích ve čtvrtek 5. 9. v 10.00 hod. opět
u paní Hrazdírové.
v Modlitební společenství se sejde ve čtvrtek 5. 9. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
POUŤ DĚKANÁTU ZÁBŘEH ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ
KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ – letos putujeme do Jaroměřic
u Jevíčka, a to v sobotu 14. 9. Na programu je křížová cesta (16 hod.)
a mše svatá s Mons. arcibiskupem Janem Graubnerem (17 hod.).
Odjezdy autobusu: Červená Voda (parkoviště pod kostelem) 13.30,
Písařov – Dolní točna 13.40, Jakubovice (u kostela) 13.45, Štíty 13.50,
Svébohov 14 hod.
Cena: 120 Kč, přihlášky u P. Radka Maláče (739 245 986, nebo se napsat na papír v kostele), u P. Stanislava Suchánka (Štíty), u paní Šanovcové (Svébohov). V případě zájmu můžeme nabírat i lidi po cestě
(např. Jedlí) – zavolejte P. Maláčovi.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

ORLÍ ŠKOLA.

Jeden horolezec se při svém výstupu do hor zeptal orla: „Pročpak vychováváš své děti
tak vysoko ve vzduchu?“ Orel odpověděl: „Odvážili by se pak jako dospělí vydat se ke slunci, kdybych je vychovával na zemi?“
K zamyšlení: Vychovávat, znamená nabízet důvody pro růst: nabízet hodnoty. Jen ony nám
umožní skutečně vyrůst a dospět. Přeji všem rodičům a pedagogům do nového školního
roku dostatek trpělivosti a darů Ducha Svatého, aby žákům a studentům nabízeli nejen solidní vědomosti z oblasti různých školních předmětů, ale aby nezapomínali, že pro růst ducha je zapotřebí nadpřirozených darů, hodnot, které Bůh nabízí.
P. Pavel Kavec CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 25. července: Tatenice 1.130, Hoštejn 2.500, Kosov 310, Kosov 310, Lubník 540 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Děkuji všem, kdo jste se zapojili do přípravy, průběhu a úklidu farního dne v Tatenici.
Také děkuji všem, kteří jste i přes nepřízeň počasí dorazili a pomohli vytvořit příjemnou
atmosféru.
P. Jaroslav Přibyl
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štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 25. srpna: Štíty 2.070; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
FARNÍ DEN pro všechny farníky z Cotkytle, Horních Studének a Štítů se koná v neděli
1. září od 14 hodin na farním dvoře ve Štítech. Soutěže pro děti, opékání, občerstvení zajištěno.
Zve P. Stanislav Suchánek
Mše svatá v kostele sv. Martina na Olšanských Horách bude v neděli 8. září v 15 hod.
		
P. Stanislav Suchánek

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 25. srpna 2013: Mohelnice 4.940 Kč.
Všem dárcům Pán bůh zaplať.

P. Petr Šimara

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – W. Hausner- LP 1902
dokončení
20. března toho roku odešel kaplan Josef Kalab jako farář do Hermersdorfu (Temenice) u Svitav a tamní administrátor Franz Kozelek byl přeložen jako kooperátor do Mohelnice.
Při každé výměně městského kaplana se znovu projednávalo, zda je městská obec povinna uhrazovat mu nájemné, protože kaplanku vyhořelou
roku 1841 znova nepostavila. Tentokrát proti tomu vznesl námitku u moravského zemského
výboru protestant Gustav Gessner.
Tentokrát městské zastupitelstvo překvapivě kaplana zajistilo. Pobíral doposud mimo
úhrady nájemného úroky z kaplanské odškodňovací renty 5.386,86 K (2.653 zl. 43 kr. ve
„stříbrné rentě“). Od faráře dostával kromě obědů a večeří, Tertiam partem (třetinu) štoly
(příjem faráře za některé církevní úkony) a výnosů z fundací. Zakládací listina o tom se nedochovala. V archivu v Kroměříži existuje pouze listina, jíž jakýsi Jašek ustanovuje oltářníka
ve farním kostele a jemu daruje vlastní dům; je-li tento oltářník totožný s kaplanem nelze dokázat, protože nic písemného nelze předložit.
Sekretář zemského výboru Dr. Novotný vyřídil věc tak chvályhodně, že Gessner svou námitku stáhl a nájemné bylo kaplanovi hrazeno.
Již ne tak dobře prošla záležitost týkající se třetiny ze štoly, kterou dostával kaplan od faráře. Protože neexistuje žádný doklad o tom, že třetina štoly skutečně kaplanovi náleží, nepovolilo státní držitelství, aby si farář tuto částku ve svém daňovém přiznání započítal do
vydání, přestože na druhé straně rok od roku výdaje stoupaly. Přesto všechno, tehdejší farář
Hausner třetinu štoly svému kaplanovi nadále proplácel. Oba tedy žádali o subvenci od Religionsfondu. Farář obdržel 66,82 K, kaplan 86,11 K.
Bartoš H.
***
CHCETE SI SPOLEČNĚ PŘEČÍST CELOU BIBLI?
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a zatím jste na to neměli
čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v brněnské diecézi. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz připravuje Pastorační středisko brněnské diecéze rozpis četby celé Bible v rozmezí dvou let. Slavnostní zahájení společné četby
Písma svatého je naplánováno na neděli 6. října 2013.
red.
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Sbírky z neděle 25. srpna: Zábřeh 13.220; Jedlí 2.000; Svébohov 2.000; Klášterec 1.700;
Zvole 3.670 Kč. Dary: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 700; Skalička – ze sbírek
na provoz farnosti 2.550; Zvole – na likvidaci lepry 3.100 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci srpnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 2.600 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
TUTO NEDĚLI JE SBÍRKA VE FARNOSTI ZÁBŘEH URČENA NA MISIE
V HONDURASU.
PODĚKOVÁNÍ A VÝZVA. Hodovou ranní mši svatou doprovodila schola Liturgica. Děkuji
všem jejím zpěvákům a varhaníkům. Schola svým zpěvem přispívá ke slavení liturgie každou
lichou neděli při mši svaté v 8.30 hod. Rádi mezi sebe přivítáme nové zpěváky, kteří se chtějí
zpěvem zapojit do slavení bohoslužby.
		
Pavla Houserková, mobil 731 318 089

PAMÁTKY SE PŘEDSTAVÍ VEŘEJNOSTI

Druhý zářijový víkend bude v Zábřeze patřit památkám. Ve městě a jeho
okolí se v sobotu 7. a v neděli 8. září uskuteční Dny evropského dědictví. Víkendová akce bude zahájena v pátek v 19 hodin koncertem pěveckého
sboru Carmen na nádvoří a ve sklepích zábřežského zámku a vernisáží výstavy představující erby držitelů zábřežského panství.
Pořadatelé Dnů evropského dědictví věnovali v letošním roce pozornost morovému sloupu stojícímu na Masarykově náměstí v Zábřehu, který slaví tři sta let od svého vzniku. Při
této příležitosti připravili tematickou výstavu, která bude k vidění ve farním muzeu ve věži
kostela svatého Bartoloměje.
Do Dnů evropského dědictví se letos ve městě a jeho okolí zapojí dvanáct památek.
Kostel sv. Bartoloměje s farním muzeem, kostel sv. Barbory, hrad a zámek Zábřeh a kostel Církve československé husitské budou otevřeny v sobotu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin,
v neděli od 10 do 12 hodin. Dům Pod Podloubím bude po oba dny otevřen od 9 do 12 a od
12.30 do 17 hodin. Zámek Skalička mohou lidé navštívit v sobotu i v neděli od 14 do18 hodin. Renesanční tvrz v Nemili bude otevřena v sobotu mezi 10. a 17. hodinou, v neděli od 10
do 15 hodin. Renesanční hrobka v Postřelmově bude přístupná pouze v sobotu, a to od 10 do
12 a od 13 do 17 hodin. Šubrtova kaple, železniční skanzen, morový sloup a kašna na Masarykově náměstí jsou přístupné volně. Více informací o akci najdou zájemci na webu http://
ehdzabreh.wz.cz.
Petr Krňávek
ZMĚNA TERMÍNU! KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. začal pro farníky a jejich
domácnosti nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. Ve středu 18. září od
9 do 16 hod. bude na faře v Zábřeze pracovnice, která má na starosti energie
pro domácnost. Kompletní ceníky energií pro domácnost najdete na našich
webových stránkách http://rkfzabreh.rps.cz. Ve stejnou dobu bude na faře také pracovnice,
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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