22. 9. 2013
Ročník XX., číslo 38
25. 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, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
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 113 Chvalte Hospodina, který povyšuje
1: Am 8,4-7
1 Tim 2,1-8
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

chudého.

Ev. Lk 16,1-13

První věc, ke které vybízím,
je tato: ať se konají modlitby prosebné,
přímluvné i děkovné za všecky lidi,
za krále a všechny, kdo mají moc,
abychom mohli vést život pokojný a klidný,
v opravdové zbožnosti a počestnosti.
Tim 2,1

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 23. září
Čtvrtek 26. září
Pátek 27. září

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sv. Kosmy a Damiána, mučeníků
Památka sv. Vincenta z Paula, kněze

V  sobotu 28. září o SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA mučedníka, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze budou v Zábřeze slaveny mše svaté v 6.55
a v 8.30 hod.
Dobrá zpráva pro všechny hospodyňky – v neděli 29. září nemusíte vařit. Stačí se hned
po skončení dopoledních bohoslužeb přesunout do Katolického domu. Na tento den totiž
připravujeme tradiční akci nazvanou SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a kromě „chuťovky“, podle které je akce nazvána, Vám už od 10 hodin nabídneme i bohaté „bramborové
menu“. Připraven bude rovněž bílý i červený burčák, pivní speciály ze Svatováclavského pivovaru v Olomouci a bohaté občerstvení všeho druhu. Nabídneme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Pepa a pro děti bude připraven skákací hrad. Zkrátka a
dobře PŘIJĎTE POBEJT.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY. V neděli 29. září v 18 hod. Vás zveme do kostela
sv. Barbory na koncert VIVAT BAROKO komorního orchestru Collegium Musicum z Mohelnice.
red.

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ VE VÁCLAVOVĚ

28. září: mše svatá v 10.00 hod., sousedské posezení (kulturní dům Václavov) od 16 hod., ve 20.00 hod. divadelní představení „Záměna“.
29. září: kulturní dům Václavov – od 14.00 posezení s Václavem, 15.00
„Čert to nemá nikdy snadné“ – pohádka v podání Nezávislého divadla ze
Starého Města.
Josef König, Václavov
SVÉBOHOV - OSLAVY 90 LET OD ÚMRTÍ
ARCIBISKUPA ANTONÍNA CYRILA STOJANA. V neděli 29. září při mši svaté v 10.30
hod. vzpomeneme 90. výročí smrti arcibiskupa Stojana. Na počest ThDr. Mons. A. C.
Stojana, který ve Svébohově působil v letech
1887 a 1888 se pak v 18 hod. uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert varhanáře a varhaníka Petra Strakoše s jeho přáteli
Markem Kozákem a Janou Kurečkovou.
KONCERT V DUBICKU. Kruh přátel hudby Dubicko a obecní úřad Dubicko Vás srdečně zvou na SLAVNOSTNÍ KONCERT. V neděli 29. září 2013 ve
14.30 hod. v kostele Povýšení Svatého Kříže v Dubicku účinkují: Jana Kurečková – zpěv, Marek Kozák – varhany a Petr Strakoš – tenor, varhany.
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POZVÁNÍ Z HNÍZDA. Srdečně zveme na vzdělávací
workshop s Bc. Lenkou Davidovou, Dis. na téma – „Jsem
na rodičovské dovolené aneb jak nezažívat nedostatečný
pocit vlastní hodnoty“. Přednáška se koná v úterý 24. 9.
od 9.30 hodin v klubovně Hnízda (Masarykovo nám.7). Pravidelný program našeho centra najdete na www.hnizdozabreh.cz.
Irena a Danka
GOODBYE LÉTO - taneční zábava. Mladí křesťanští demokraté a Spolek Metoděj Zábřeh
vás zvou na taneční zábavu, která se uskuteční v pátek 27. září 2013 od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Hraje DJ LuckyIN z Rajnochovic. Vstupné 50 Kč, do 21 hod. jen
35 Kč. Po skončení akce možnost přespání ve vlastním spacáku v Katolickém domě. Případné dotazy na mkdzabreh@atlas.cz. Tak neváhejte a přijďte se s námi rozloučit s létem
!!! Za pořadatele Jindřich Ryšavý a Petr Bartoš
V BARBOŘE OPĚT ZAHRAJE VÁCLAV HUDEČEK. Po velmi
úspěšném červnovém koncertu se do zábřežského kostela sv. Barbory vrací světoznámý houslový virtuóz Václav Hudeček. Vystoupí zde
ve středu 2. října od 18 hodin, tentokrát v doprovodu olomouckého
komorního orchestru Camerata Moravia, který je složen z hudebníků
Moravské filharmonie, mezzosopranistky Jany Wallingerové a cembalisty Martina Hrocha. Druhý koncert sezony Bravo Zábřeh, ze kterého
bude pořizovat záznam televize Noe, se koná za podpory Olomouckého kraje a pod záštitou starosty města Zábřeh Františka Johna. Vstupenky lze již nyní zakoupit v infocentru ve vestibulu kulturního domu. Jste srdečně zváni.
Zdeněk David
VÝROČÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU. V letošním roce si Zábřeh připomíná tři sta let od postavení mariánského morového sloupu na dnešním Masarykově náměstí. Velkorysé dílo se sochou Panny Marie Neposkvrněné nechal v roce 1713 zhotovit panský sládek Josef Počta jako poděkování za to,
že se městu vyhnula morová epidemie. Při příležitosti jubilea nechalo farní muzeum vyrobit výroční razítko. Aby bylo dostupné široké veřejnosti, je
umístěno v informačním centru v přízemí zábřežského kulturního domu.
Morový sloup v Zábřeze, historické okolnosti vzniku tohoto typu děl, osobu
autora sloupu a související problematiku připomíná výstava 300 let morového sloupu, která je instalována ve věži kostela svatého Bartoloměje. Zájemci
ji mohou navštívit každou neděli po osmé hodině ranní (v době zvonění).
Za zemřelého Josefa Počtu, dobrodince morového sloupu v Zábřehu a za
ochranu Panny Marie bude 8. prosince, v neděli před slavností Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu, sloužena v 8.30 hodin mše svatá. 		
		
Petr Krňávek
20. září oslavila 80. narozeniny paní ELIŠKA KORDASOVÁ
ze Zábřeha.
S poděkováním za její služby pro farnost i kněze, zejména
pro farní kuchyni, přejeme jí zdraví, hojné Boží požehnání a ochranu
Panny Marie.
Kněží i farníci
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Učící se církev – JEŽÍŠ KRISTUS - PROSTŘEDNÍK MEZI BOHEM A LIDMI

2. čt 1 Tim 2,1-8; KKC 456-478
Každý upřímně věřící, má-li aspoň trochu hloubavého ducha, si položí otázku: Proč se Bůh v Ježíši Kristu stal člověkem?!
Na to odpovídá nicejský koncil spolu s cařihradským a ve spojení obou to vyznáváme při mši svaté v modlitbě Věřím - Credo: „On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe... a stal
se člověkem“. Krásně tuto pravdu vyjadřuje římská liturgie z 2.
ledna: „Zůstal to, co je (Bohem) - a přijal to, co nebyl (stal se člověkem)“.
Vzpomenuté koncily jasně oznamují tuto úžasnou událost, že
Bůh se stal člověkem i jak se to stalo: „Skrze Ducha svatého přijal
tělo z Marie Panny“. Svatý Jan ve svém evangeliu nazývá druhou
božskou osobu - Ježíše Krista - Slovem. Tím je od věčnosti, jako
osoba od Boha Otce odlišná, ale s ním soupodstatná.
	Dalším důvodem, proč se Slovo stalo člověkem je - abychom poznali BOŽÍ LÁSKU: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Slovo se stalo tělem, aby bylo
naším vzorem SVATOSTI. „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne...“ (Mt 11,29) „Já jsem
cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) „Slovo se stalo tělem,
abychom se stali účastnými BOŽSKÉ PŘIROZENOSTI“. (2 Petr 1,4) „Jednorozený Boží Syn,
chtěje nás učinit účastnými svého božství, vzal na sebe naši přirozenost, aby, když se stal člověkem, z lidí udělal bohy.“ (sv. Tomáš Akvinský)
Církev přijímá výraz svatého Jana – „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1,14) a nazývá VTĚLENÍM
skutečnost, ,že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu a též
i jinak nás obdařil. Víra ve skutečné vtělení Božího Syna je rozlišovacím znamením křesťanské víry: „Ducha Božího poznáte takto: každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš
v těle, je z Boha.“ (1 Jan 4,2) To je radostné přesvědčení církve, která od samého počátku opěvuje velké tajemství zbožnosti: „Přišel v lidské přirozenosti.“ (1. Tim 3,16)
	Základní pravdou víry je: Ježíš Kristus je PRAVÝ BŮH A PRAVÝ ČLOVĚK. Jak tomu
rozumět? V Ježíši se Bůh stal skutečně jedním z nás, naším bratrem; a přece při tom nikdy nepřestal být Bohem, a tím i naším Pánem. Chalcedonský koncil roku 451 vyhlásil, že božství
a lidství jsou v jediné osobě Ježíše Krista spolu „nerozdílně a nesmíšeně spojeny“.
Církev dlouho zápasila o to, jak vyjádřit vztah božské a lidské přirozenosti v Ježíši Kristu.
Božství a lidství si navzájem nekonkurují v tom smyslu, že by Ježíš byl jen z části Bohem a z části člověkem. Ani božská a lidská stránka se v Ježíšovi navzájem nesmísily. Bůh v Ježíši nepřijal
tělo jen zdánlivě (doketismus), nýbrž stal se skutečným člověkem. Božská přirozenost a lidská
přirozenost rovněž nepředstavují dvě různé osoby (nestorianismus). A není tomu ani tak, že
by v Ježíši Kristu byla lidská přirozenost zcela pohlcena božskou (monofyzitismus). Proti všem
těmto mylným učením si církev uchovala víru, že Ježíš Kristus je v jedné osobě zároveň pravý Bůh a pravý člověk. Známá formulace „nerozdílný a nesmíšený“ (chalcedonský koncil) se
nesnaží vysvětlit to, co lidský rozum nedokáže obsáhnout. Alespoň vytyčuje jakési pevné linie
víry. Vyznačuje „směr“, kterým je zapotřebí postupovat v odhalování tajemství osoby Ježíše
Krista.
Lidská duše, kterou Syn Boží přijal, je obdařena pravým lidským poznáním. To tudíž nemohlo být samo ze sebe neomezené. Bylo získáváno v historických podmínkách Ježíšovy existence v prostoru a čase. Proto Boží Syn mohl v okamžiku, kdy se stal člověkem, vzít na sebe to,
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že bude „prospívat moudrostí, věkem a oblibou“ (Lk 2,52), dokonce i potřebu získávat znalosti
po lidském způsobu na základě osobní zkušenosti. (Mk 6,38 + 8,27; Jan 11,34). To odpovídalo
skutečnosti jeho dobrovolného ponížení - „vzal na sebe přirozenost služebníka.“ (Flp 2,7) Kristovo lidské poznání se díky svému spojení s božskou moudrostí v osobě vtěleného Slova těší
plnosti vědění o věčných záměrech, jež Kristus přišel zjevit (Mk 8,31 + 10,33-38; 14,18 - 20.2630). Jestliže Kristus o něčem z této oblasti vyznává svou nevědomost - například o konci světa
(O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec /Mk 13,32), na jiném
místě o tom prohlašuje, že zjevit to, není jeho posláním („Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou
si Otec ponechal ve své moci...“ /Sk 1,7).
„Bůh je tak veliký, že se dokáže umenšit. Bůh je tak mocný, že dokáže být bezbranný a přichází k nám jako děťátko, abychom ho dokázali milovat.“(Benedikt XVI) Jak je to krásně řečeno. Když bychom my, malí lidé chtěli, aby Bůh v Ježíši Kristu všude vítězil a vládl, je Boží činnost opačná. Ta se v plnosti projeví až na konci světa a to pak po celou věčnost!
Církev vždy uznávala, že v Ježíšově těle se nám zjevil neviditelný Bůh. Jako takový nás
všechny a každého z nás miloval svým lidským srdcem, dokonce srdcem pro naše hříchy
a k naší spáse probodeným. A toto Božské Srdce nás vyzývá, aby naše víra a láska k němu byla
naší upřímnou, byť skromnou odpovědí.
P. Antonín Pospíšil

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Příprava na udělování Svátosti Pomazání Nemocných bude probíhat v jednotlivých kostelech a kaplích vždy ve třech po sobě následujících dnech tak, aby se jednotliví nemocní mohli na přijetí Svátosti Pomazání Nemocných duchovně dobře připravit, aby jim tato
svátost byla opravdu užitečnou posilou v nemoci, případně stáří
a mohli si s rodinou domluvit podporu své účastni na přijetí svátosti.
Pro ty, kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před každou
Mší Svatou společná modlitba Růžence. Svátost smíření, která je k pomazání nemocných
nutným předpokladem, bude možné přijat vždy před nebo po Mši Svaté.
Následné uvedené časy se týkají začátků Mší Svatých.
RÁJEČEK: příprava 23. (pondělí) a 24. 9. od 8 hod., udělení 25. 9. v 8 hod.
JEDLÍ: příprava 23. (pondělí) a 24. 9. od 17 hod., udělení 25. 9. v 17.00 hod.
RÁJEC: příprava 30. 9. (pondělí) a 1. 10. od 8.30 hod. a udělení svátosti 2. 10. v 8.30 hod.
JESTŘEBÍ: příprava 30. 9 a 1. 10. od 18.30 hod. a udělení svátosti 2. 10. v 18.30 hod.
NEMILE: příprava 3. (čtvrtek) a 4. 10. od 8 hod., udělení v sobotu 5. 10. v 8.00 hod.
		
P. Lev Eliáš
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V Zábřeze začíná další příprava na přijetí svátosti biřmování. Scházíme se v pátek po večerní mši svaté.
Od každého křesťana, který žádá o svátost manželství anebo chce být
kmotrem, se očekává, že přijal svátost křesťanské dospělosti – biřmování. Tato norma je také formulována v kodexu církevního práva.
Příprava na svátost biřmování není omezena věkem.
Zvu všechny, kteří ještě tuto svátost nepřijali a chtějí prohloubit svůj
vztah s Ježíšem Kristem, Božím Synem.
P. František Eliáš
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lošticko

lošticko

lošticko

PODĚKOVÁNÍ DOBRÝM ANDĚLŮM... 15. srpna 2002 si vyšel pětatřicetiletý muž na vycházku, aby se osvěžil na břehu řeky Ticino nedaleko
Pavie. Znenadání uviděl malé dítě, které sebou zmítalo ve vodě a křičelo.
Otec dítěte rychle skočil do vody, ale záhy zmizel ve vírech. Pak se do vody
vrhla nějaká dívka, výborná plavkyně, ale proud pohltil i ji. Muž na břehu
nevěděl, kdo jsou tito tonoucí se lidé. Věděl naprosto jasně jenom to, že
když někdo volá o pomoc, nemá smysl nad tím uvažovat, ale je nutné spěchat. Vrhl se do vířivé vody a vytáhl na hladinu a potom na břeh jednoho
po druhém: dítě, muže i dívku. Nakonec sám naprosto vysílený ve vodách
řeky utonul. 18. 10. 2002 mu byla udělena Zlatá medaile za občanskou statečnost in memoriam. Ten muž se jmenoval Paolo Foglia.
K zamyšlení: Paolo Foglia představuje dobrého anděla, který zůstává stále v srdci člověka a
říká mu, že když někdo něco potřebuje, není třeba dlouho přemýšlet, ale je třeba spěchat na
pomoc.
Tímto příběhem a myšlenkou děkujeme Vám všem, kteří jste v závěru srpna finančně přispěli na pomoc slovenské misii na Hondurasu. Kéž je Vám odměnou do dalšího života Boží
požehnání a Pán ať Vám nadělí vše potřebné pro duši i pro tělo!
		
za misionáře na Hondurasu P. Pavel Kavec CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 15. září: Tatenice 1.860, Hoštejn 1.700 (+ dary 10.000 a 20.000), Kosov 1.860
(+ dar 2.000). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ. V předvečer slavnosti sv. Václava, v pátek 27. září budou slaveny mše svaté takto: v Tatenici v 17.30 a v Lubníku v 18.30 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. září: Štíty 2.510; Cotkytle 2.540; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
v KONCERT KE DNI CHARITY se uskuteční tuto neděli 22. září od 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen a posluchači se mohou těšit na pravoslavné duchovní zpěvy, sborové skladby českých a světových autorů, spirituály i úpravy populární a lidové hudby. Výtěžek vstupného bude použit na charitní účely.
v	VARHANNÍ FESTIVAL. Ve čtvrtek 26. září v 17.30 v rámci varhanního festivalu proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert Gabriely Eibenové – soprán a Adama Viktora – varhany.
v POZVÁNKA NA POUŤ. V sobotu 28. září Vás zveme na pouť na Horu Matky Boží
u Králík. Pěší poutníci vychází v 8 hod. od kostela v Horních Studénkách. Mše svatá v poutním kostele bude v 16 hod.
Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci
***
KURZ SYMTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
začne v Šumperku v sobotu 21. září v 19 hod. ve středisku – Kostelní náměstí. Kurz vede
učitelský pár - Bc. Václav a Mgr. Ivana Sovadinovi. Kontakt: vasek@ivasek.cz, 777 676 832,
775 978 764.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. 9. 2013: Červená Voda 1.124, Písařov 655, Jakubovice 380; Moravský
Karlov 241 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Ve čtvrtek 26. 9. v 8.40 hod. se na faře uskuteční pravidelné setkání seniorů z Červené Vody.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko postřelmovsko
POUTĚ A HODY NA POSTŘELMOVSKU
V neděli 29. září oslaví farníci z Leštiny svého patrona sv. Václava mší svatou v 9.30 hodin
v kapli v Leštině. V Lesnici bohoslužba není.
V neděli 29. září oslaví farníci z Hrabišína svého patrona sv. archanděla Michaela mší svatou v 11.00 hodin.
V neděli 29. září oslaví farníci ze Sudkova hody mší svatou. v 11.00 hodin.
Proto bude mše svatá v Chromči v sobotu 28. září v 18.00 hodin.

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 15. září 2013: Mohelnice 3.256; Studená Loučka 2.607 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Petr Šimara

V úterý 24. září ve 14.00 hod. začíná na faře další ročník setkávání seniorů. Téma pro rok
2013/14 je: „Svatost všedního života“. Zveme všechny zájemce.
		
Za seniory - V. Vykydalová a V. Šléšková
Ve středu 25. 9. po večerní mši svaté opět začíná pravidelné setkávání lektorů nad Písmem.
Z Mohelnické farní kroniky - W. Hausner LP 1904
1. část
Rok 1904 je hodnocen farářem jako „úspěšný“ rok! Arcibiskup Dr. Theodor Kohn se v Římě
vzdal olomouckého arcibiskupství, neboť smutné poměry v diecézi byly neudržitelné.
V Mohelnici byl starostou zvolen protestant. W. Hausner k tomu napsal: politováníhodné
město, které si dává takovéto vysvědčení ubohosti!
Kronika dále popisuje provedené opravy.
Pro hlavní oltář bylo opatřeno 10 ks gotických svícnů za 600 K u Heinricha Grünfelda v Praze, protože dřívější postříbřené se ke gotickému oltářnímu nástavci nehodily. Boční kaple
byly nákladem 490 K barevně vymalovány. První účet byl uhrazen z fondu na kostelní stříbro, druhý z kostelního jmění. Socha Matky Boží nad křtitelnicí byla ze svého udržovacího fondu pozlacena za 120 K (poznámka: nyní je socha umístěna v kapli sv. Anny, na jejím
původním místě je kříž). Křesťanským ženským spolkem byla zakoupena za 340 K socha P.
Marie Lurdské a postavena vedle kazatelny. K jejímu udržování bylo uloženo 60 K do mohelnické spořitelny. Na štafírování dřevěného kříže vedle silnice do Křemačova bylo vzato 34 K
z udržovacích fondů obou farních křížů. Niky (okenní výklenky) na vnější straně presbytáře byly kvůli znečišťování obklopeny železnou mříží, náklad 100 K byl uhrazen z kostelního
jmění. Nakonec byl oltář sv. Jana Křtitele v kapli sv. Kříže štafírován za 280 K z darů dobrodinců.
Kvadrián - představený kapucínského kláštera v Olomouci, důst. pan Hubert Ettl posvětil 17.
července křížovou cestu ve filiálním kostele a v kapli ve Slavoňově.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 15. září: Zábřeh 9.270; Jedlí 2.200; Klášterec 1.790; Svébohov 1.500; Zvole
2.440; Postřelmůvek 960 Kč. DARY Zábřeh – na Haiti 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

DEN CHARITY

Srdečně Vás zveme na akce pořádané ke Dni Charity, který se slaví u příležitosti svátku zakladatele charitního díla sv. Vincence z Paula:
* 	V úterý 24. září v 15 hod. společně poděkujeme při mši svaté v kostele
sv. Bartoloměje za zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity.
* 	Babí léto s Charitou – pátek 27. září v 15 hodin na prostranství před kulturním domem v Zábřehu. Již druhý ročník akce pro všechny, kteří chtějí strávit pohodové odpoledne se skvělou muzikou. Program doplní hry pro děti, hrátky s drátky, netradiční představení zdravotních pomůcek a skákací hrad. Nebude chybět ani stylové podzimní občerstvení.
Vstupné na akci je dobrovolné a v případě deště se program přesune do foyer kulturního
domu.
* 	Ve středu 9. října – den otevřených dveří zábřežských středisek a pečeme s Charitou. Od 8 do 16 hod. můžete navštívit prostory Charitního domu sv. Barbory, Žižkova 15,
stánek u kostela sv. Bartoloměje a denní stacionář Domovinka. Připravena je přednáška
„Jak pečovat o své blízké“, prezentace středisek a koláče pro Lukáška – prodej koláčů na
podporu léčby nemocného Lukáška. Těšíme se na Vás! Více podrobností se dozvíte na plakátech jednotlivých akcí.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – PODZIM 2013. Podzimní sbírka proběhne od 10. do 12. října (čt-pá: 9-17 hod., so: 9-12 hod.). Na tradiční místa (v Zábřeze v bývalém skladu ČD a v
Mohelnici na náměstí do přistaveného nákladního vozu) můžete přivážet oblečení, obuv,
lůžkoviny, domácí potřeby, elektrospotřebiče.
POMÁHÁME S CHARITOU. Konec letošních prázdnin si bude
rodina Kolářových z Jestřebí dlouho pamatovat. V úterý 27. srpna
vpodvečer se jejich dům ocitl v plamenech a i přes rychlou pomoc
několika hasičských jednotek, byl dům zcela zničen.
Obec Jestřebí ve spolupráci s Charitou Zábřeh vyhlásila veřejnou finanční sbírku. Zapečetěná pokladnička pro anonymní finanční dar
v hotovosti je v recepci Charity Zábřeh. Pro bezhotovostní kontakt
lze využít transparentní sbírkový bankovní účet č. 5577830001/5500
pod variabilním symbolem 27082013. (Pokud budou dárci potřebovat potvrzení, mohou si
napsat na email: ucetni@charitazabreh.cz). Společná sbírka potrvá do 7. 10. 2013.
Neštěstí může kdykoliv potkat kohokoliv z nás a potom i my rádi přijmeme podanou
ruku. Proto předem děkujeme všem, kteří si tuto skutečnost uvědomují a rozhodnou se pomoci.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431
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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