29. 9. 2013
Ročník XX., číslo 39
26. 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 ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho,
co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.
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 146

Duše má, chval Hospodina!

1: Am 6,1a.4-7

2: 1 Tim 6,11-16

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

Ev. Lk 16,19-31

A k tomu ke všemu
zeje mezi námi a vámi
veliká propast,
takže nikdo nemůže přejít
odtud k vám,
i kdyby chtěl,
ani se dostat od vás k nám.

Lk 16,26

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 30. září
Úterý 1. října
Středa 2. října
Pátek 4. října

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky a církve
Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi

Dobrá zpráva pro všechny hospodyňky – tuto 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, pro děti bude připraven skákací hrad ……zkrátka a
dobře PŘIJĎTE POBEJT.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KONCERTY V NEDĚLI 29. 9. 2013

* Tuto neděli v 18 hod. Vás zveme do kostela sv. Barbory na koncert VIVAT BAROKO komorního orchestru Collegium Musicum z Mohelnice, se sólisty Leou Hochsmannovou, Zdeňkem Březou a vynikající sopranistkou Šárkou Hlochovou. Red.
* I do kostela Povýšení Svatého Kříže v Dubicku jste ve 14.30 hod. zváni na
koncert. Účinkují: Jana Kurečková – zpěv, Marek Kozák – varhany a Petr Strakoš – tenor, varhany.
Za pořadatele Kruh přátel hudby Dubicko a obecní úřad Dubicko
* Ve Svébohově se na počest 90. výročí úmrtí arcibiskupa Stojana uskuteční v 18 hod.
v kostele Nanebevzetí panny Marie slavnostní koncert. Účinkují: Petr Strakoš a jeho přátelé Marek Kozák a Jana Kurečková.
Red.
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. Vstupenky lze již nyní zakoupit v infocentru
ve vestibulu kulturního domu. Jste srdečně zváni.
Zdeněk David
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V pátek 4. října od 15.00 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
ADORAČNÍ DEN farnosti Svébohov je tradičně 4. října, o památce sv. Františka z Assisi.
Kostel bude k adoraci před nejsvětější svátostí otevřený od 13 hod., mše svatá v 18 hod.
P. Ladislav Sovadina
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PIVONÍN, POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ v neděli 6. října, mše svatá v 15 hod.
P. František Eliáš
SPS Carmen a Trubači Zábřeh v přímém televizním přenosu. Smíšený
pěvecký sbor Carmen Zábřeh bude spoluúčinkovat na celostátních jubilejních 20. Svatohubertských slavnostech, které se uskuteční v sobotu 5. října
2013 na zámku Karlova Koruna a v jeho okolí v Chlumci nad Cidlinou.
Slavnosti budou zahájeny mší svatou, která bude od 10.30 hod. přenášena
v přímém televizním přenosu na ČT 2.
Za SPS Carmen Jan Bartoš

HNÍZDO SLAVÍ!

Hnízdo mateřské a rodinné centrum, o. s. s novou adresou na
Masarykově náměstí 7 (bývalá šicí dílna charity) zve všechny
maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti na OSLAVU 15leté existence HNÍZDA a na slavnostní program k OTVÍRÁNÍ NOVÝCH PROSTOR.
V neděli 6. října začneme v 15 hod. mší svatou v kostele sv. Bartoloměje, kterou celebruje P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Poté v 16.15 hod. požehná nové prostory
Hnízda. Pro dospěláky jsme připravili vernisáž výstavy „Naši se milujou“, pro děti skákací
hrad, trampolínu, lanovou dráhu, soutěže.... pro všechny dort, občerstvení... a možná přijde i kouzelník....
Irena Švédová
Slyšel jsi už slovo ,,Bible“, ale nevíš, jak s  ní pracovat? Pro všechny
děti, které by se chtěly dozvědět víc, jsme připravili biblický kroužek, který vás seznámí
s hlavními biblickými postavami a provede vás nejvýznamnějšími událostmi Starého i Nového zákona. Začínáme v úterý 1. 10. 2013 v 16.15 hod. v mateřském centru – Hnizdo (Masarykovo náměstí 7).
Těší se na vás Mgr. Alois Juránek.
Zájemci o přijetí svátosti biřmování se scházejí na faře v Zábřeze vždy v pátek po večerních bohoslužbách.
P. František Eliáš
			

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Pokračujeme v kaplích a kostelech. Následné uvedené časy se týkají začátků Mší Svatých.
POSTŘELMŮVEK: příprava 7. (pondělí) a 8. 10. od 9 hod.,
udělení 9. 10. v 9 hod.
PIVONÍN: příprava 7. (pondělí) a 8. 10. od 17 hod., udělení 9. 10. v 17 hod.
SVÉBOHOV: příprava 10. (pondělí) a 11. 10. a udělení svátosti 12. 10.
ROVENSKO: příprava 10. a 11. 10. a udělení svátosti 12. 10.
P. Lev Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti nabízet výhodnější
ceny za dodávky energií. Tentokrát bude na faře v Zábřeze 16. říjn do
16 hod. přítomna i pracovnice, která má na starost energie pro domácnost. Jako každý měsíc, bude ve stejnou dobu na faře v Zábřeze také 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
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Učící se církev – ZÁPAS O VÍRU

- 2. čt; l.Tim6,12
Dnes nás bude duchovně provázet svatý Pavel, apoštol.
Sám byl velkým bojovníkem -nejprve za zničení víry Kristovy,
ale později za její získání a udržení. V tomto duchu se obrací
ke svému žáku Timotejovi: „Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl
věčného života, k němuž jsi byl povolán a ke kterému ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.“ Tento boj má
ale být zápasem čestným a neurážejícím pochybující, nevěřící
nebo jinověrce.
Základem našeho vztahu k víře bývá rodina. Vzpomínám
si, že v našem dětství jsme nebyli nijak zvlášť svými rodiči ve
víře vzděláváni - ale modlili jsme se před jídlem, v postě bolestný růženec, v květnu jsme chodili na májové. V suché dny býval
průvod do polí, Boží Tělo se čtyřmi oltáři, zachovávali jsme církevní půsty i slavnosti ... Tehdy byl ještě celý duch společnosti,
aspoň v našem kraji, křesťanský. V neděli se chodilo do kostela,
všichni šli k prvnímu svatému přijímání a později k biřmování.
Svatba bývala vždy v úterý, aby se splnil časový termín - třetího
dne po třech ohláškách v kostele. Vzdělávali nás tedy vlastním
příkladem. A dnes? Je zbytečné o tom psát, všichni to známe. Už
není důvod, i když má rodina auto, jít na mši svatou do farního kostela, když v naší přifařené
obci kostel není nebo se neslouží mše svatá. I držení půstu a odříkání se jaksi přežilo.
Nejdůležitějším úsekem lidského života s vírou je puberta, dospívání. Tehdy je třeba proměnit dětskou víru ve víru dospělou. V dětství byli autoritou rodiče, ale v dospívání nastupuje určitá prázdnota, přechodný stav. Období, kdy se rozhoduje, zda v životě zvítězí víra nebo
lhostejnost, či dokonce nevěra. Závisí jen na důvěře, která autorita, které oslovení převáží.
Bohužel dnes tomu zápornému nahrává duch celé společnosti i s bulvárním tiskem, televizí,
internetem, všelijakými akcemi a hnutími, včetně postojů státních autorit, což v lidech obecně vyvolává znevažování a opovržení vírou, náboženstvím, církví (viz v poslední době kauza
církevních restitucí!). A co teprve sex a všechno kolem něj?! Opravdu, dnešní mládež to má
mnohem těžší než my. Proto zasluhují náš respekt, lásku a úctu ti, kteří vedou opravdu čestný
boj za život v pravdě a čistotě, a to i za cenu mnoha obětí!
A právě zde je pro nás starší, zvláště pro kněze rozsáhlé pole působnosti: nabídnout vhodné, ano i „bojové“ knihy, včetně elektronických, které by oslovily, obohatily, utvářely mladé
lidi v dalším životě. Umožnit a nabídnout jim přístup do zdravého a přátelského prostředí skaut, orel, salesiánské oratoře, různé kroužky, které by vyplnily volný čas a nastolily zdravé
sebevědomí a jistotu. Je třeba mluvit s mladými o jejich životních perspektivách, snech, budoucnosti. Všechny tyto aktivity vedou ke sdílení toho, který je nám všem „cestou, pravdou
a životem“ - Ježíše Krista, Božího Syna.
Ovšem boj za pravdivou víru musí vést křesťan nejen v době dospívání, ale i v dospělosti.
Stále, den co den, a to na frontě své duše. Uskutečňovat svou víru skutkem, zvláště pak bojovat proti vlastním špatným sklonům, aby duše zářila i navenek: pílí proti lenosti, láskou k
bližnímu (i nesympatickému) proti lhostejnosti - či dokonce nenávisti, štědrostí proti lakomství, mírností proti hněvivosti, horlivostí ve věcech víry proti vlažnosti (vlažní křesťané prý
působí Ježíši největší bolest). Vést boj proti nestřídmosti v jídle, pití, kouření, vyzývavému
chování ..., a tak bychom mohli pokračovat. Stručně lze vyjádřit to, o co bychom se měli kaž4

dý den snažit, modlitbou, kterou se denně modlím po mši svaté: „Ať žiji tak, aby mne nepřekvapila smrt, ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu, ať se chovám tak, abych unikl peklu
a dosáhl nebe.“
Takto naplňovaný život je působivým příkladem lidského a křesťanského apoštolátu. Především mládeži je třeba ukázat cestu, tak, aby vzájemný vztah mezi chlapci a děvčaty stejně
jako mezi muži a ženami byl čistý, aby tak Ježíš mohl být uprostřed nich. Společně se snažit
jednat a myslet podle Ježíše a být v lásce Ducha Svatého. Žít křesťanství autentické a věrohodné. „Pojďme my křesťané“, volá papež František, „posloužit evangeliem při hledání náplně a
smyslu svého života, tedy zvěstí i skutkem, službou a pomocí.“
Nikdy však nesmíme zapomínat na jednu zásadní věc v boji o víru. Papež Pius XI. při jedné audienci položil účastníkům otázku: „Co si myslíte, že je největším nepřítelem naší víry?“
Přítomní odpovídali to či ono, ale on s tím nesouhlasil: „Největším nepřítelem naší víry je
neznalost pravd víry.“ A měl pravdu. Proti nekatolíkům, evangelíkům, členům sekt jsme na
tom my katolíci ve znalosti Písma a pevnosti ve víře žalostně bídně. Proto přišla z Vatikánu
přes biskupy akce Učící se církve. Jak můžeme věřit, z víry se radovat, s druhými debatovat a
pravdu jim sdělit bez náboženského vzdělání?! To se samozřejmě neobejde bez četby, studia
víry... to si žádá udělat si čas na křesťanský tisk, knihy, pořady v televizi i rádiu (především
NOE, PROGLAS). Jenže kolik našich lidí odebírá Katolický týdeník, Světlo..., kdo si koupí
nějakou náboženskou knihu...?
Jak nebezpečné je ustrnout ve vzdělávání si můžeme ukázat na příkladu z doby minulé.
Když do kosmu vzlétl první kosmonaut, tehdejší soudruzi vyrukovali s argumentem, že Bůh
není, protože ho tam Gagarin nikde neviděl. Sami ještě většinou chodili do náboženství, a
tak je tento výrok jen smutným svědectvím pravdy, že s představou Boha jako bělovlasého
dědečka sedícího na obláčku, kterou má malé dítě, žádný věřící v dospělosti nevystačí.
Jsem kněz činný v církvi 63 let. Stále čtu, rozjímám, píši, po celá léta si poctivě připravuji
kázání, diskutuji o pravdách víry. A přesto i teď na konci svého života poznávám, kolik věcí
jsem neznal, kolik jich právě teď objevuji a poznávám díky tomu, že každý týden stále ještě připravuji do Farních informací statě podle „Učící se církve“. Například teprve nyní mne
oslovila v plné síle skutečnost, tak důležitá a posvátná, kterou jsem nesčetněkrát vyslovoval,
ale jejíž pravda mi nedocházela. Až teď — ten úžas a poznání při slovech proměňování ve mši
svaté: „... to konejte na mou památku“ a hned další „na památku požehnané smrti, slavného
vzkříšení a nanebevstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista ...“ Ano, živý styk se samým Bohem v eucharistii pod způsobami chleba a vína: Jeho se dotýkám, Jeho přijímám, s
Ním mluvím ..! Podobných poznání bylo více. Ale kdo nečte, nehledá pravdu - může ho něco
z víry oslovit?
	Bojem o víru, studiem a diskuzí v nás roste i poslušnost vůči Bohu. Uvědomujeme si, že
Boží dar víry nás jasněji vyzývá k poslušnosti vůči zjevujícímu se Bohu, a tím i jeho zástupcům zde na zemi - papeži, našim biskupům, ale i kněžím. Ano i k nám prostým kněžím, kteří
jako první jsme zvěstovateli a hlasateli Božích pravd a výzev k jejich zachovávání. Ovocem
této naší činnosti bude pokoj v srdci a jistota, že jdeme správnou cestou ke svému věčnému
cíli - nebi. Zvyková víra, kterou jen udržujeme, když se nevzděláváme, znamená víru nepevnou. Zavane vítr a už obracíme kartu a směr života. Je tu stálé nebezpečí, že nakonec víru
ztratíme, což je největší škoda, škoda dokonce věčná. A proto si ještě jednou zopakujme k
utvrzení životních pravd již zmíněnou modlitbu: „Ať žiji tak, aby mne nepřekvapila smrt, ať
jednám tak, abych se nemusel/a bát soudu, ať se chovám tak, abych unikl/a peklu a dosáhl/a
nebe.“
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 22. 9. 2013: Mlýnický Dvůr 220, Domov důchodců sv. Zdislavy 328, Písařov 685,
Jakubovice 793, Červená Voda 6.233 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve v sobotu 5. října v 18. hod. do kostela sv. Matouše na varhanní koncert.
V podání J. Nepilého zazní historicky první souborné provedení varhanního díla Johanna Pachelbela.
V neděli 6. října v 15 hod. jste zváni na VARHANNÍ KONCERT do kostela v Písařově. Zahraje varhaník z katedrály svatého Víta v Praze pan Josef Kštica.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

SVATÝ VÁCLAV – STÁLÁ MOTIVACE

Na svatováclavské pouti 28. září 2011 řekl arcibiskup Mons. Jan Graubner i tato slova:
„Svatý Václav nehledal svou slávu, nezajišťoval si reklamu, neměl týmy novinářů, kteří by zajišťovali
jeho dobré jméno. On pochopil, že kdo chce být první, musí být služebníkem. Dnešní člověk je tak zaujat
sebou, že myslí jen na svá práva a na své uplatnění. Za vrcholnou pochvalu se považuje, když o někom
říkáme, že je plně realizovaný člověk. A protože myslí jen na svou plnou realizaci, nevidí ty druhé a tak
sám přispívá k tomu, že i on bude brzy zapomenut těmi, kdo budou myslet stejně, totiž na sebe. Nebuď
středem světa ani svého vlastního života. Upři se na toho, který je skutečná hodnota a který má skutečnou moc! Kníže Václav nám ukazuje, že dát první místo Bohu a přijmout jeho myšlenky a požadavky
je prozíravější, než prosazovat své plány...“

Ohlášky

Motto: „Manželství je začátek a vrchol veškeré kultury. Musí být nerozlučné, neboť přináší
tolik štěstí, že všechna jednotlivá neštěstí jsou proti tomu zanedbatelná..“ J. W. Goethe
Svátost manželství si dne 5. října 2013 v 11.00 hod.
v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vilémově udělí

LUKÁŠ LABUDA z Doubravice a HANA SOLOVSKÁ z Olbramic
Bůh žehnej jejich lásce!

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 22. září: Mohelnice 4.202; Studená Loučka 347; Úsov 1.346 (minule 616) Kč.
Všem dárcům Pán bůh zaplať.
P. Petr Šimara

postřelmovsko

postřelmovsko

* V sobotu 5. 10. bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 8.00 hodin.
* V neděli 6. 10. v 15 hod. oslaví mší svatou v kapli farníci ze Strupšína svého patrona sv. Františka.
* V neděli 6. 10. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.044 Kč) a v Chromči (minule 2.170 Kč) a v Sudkově (minule 1.862Kč) na farní kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. září: Tatenice 1.200, Hoštejn 3.200, Kosov 540 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
UPOZORNĚNÍ !!! Od 1. října dojde ve všední dny ke změně časů mší svatých.

P. Jaroslav Přibyl

V neděli 6. října bude v Krasíkově pouť k andělům strážným. Mše svatá ve 14 hod. P. Jaroslav Přibyl
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. září: Štíty 3.040; Cotkytle 480; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Ve Štítech v neděli 6. října při mši svaté v 9.00 zahraje varhaník z katedrály sv. Víta v Praze
pan Josef Kštica. Po mši svaté následuje varhanní koncert.
P. Stanislav Suchánek

Farnost Svébohov
OSLAVY 90. VÝROČÍ ÚMRTÍ ARCIBISKUPA ANTONÍNA CYRILA STOJANA.

Výpis z farní kroniky – zapsal P. A. C. Stojan:
Ve jménu Páně r. 1887
12. srpna v pátek k večeru přijel jsem ve vší tichosti jakožto exposita do Svébohova, nezavděčil jsem se tímto
neohlášeným příchodem farníkům Svébohovským, kteří
mne chtěli slavně uvítati.
Narozen jsem 22. května 1851 v Beňově u Přerova, kdežto jsem odbyl národní školu, hlavní školu odbýval jsem
na Staré Vodě u sv. Anny, nižší gymnasium v Příboře,
vyšší gymnázium veřejné v Kroměříži, theologická studia v Olomouci, o slavnosti sv. Cyrila a Methoda r. 1876 byl jsem vysvědcen na kněze. Na to ustanoven jsem byl za kooperátora do Šilperku, odtud za měsíc do Příbora, kdežto jsem kaplanoval po 11 let, a kdežto jsem
byl též katechetou zrušeného českého gymnasia. 8. března 1887 ustanoven jsem byl za administrátora Veřovského pod Javorníkem a současně jsem byl katechetou Příborským. Po
odbyté administrativě ponechán jsem v Příboře, na krátkou dobu na výpomoc, načež 20.
července 1887 ustanoven jsem za expositu Svébohovského.
Na novém místě všímal jsem si pokynů svého předchůdce o Svébohov velmi zasloužilého.
Chtěl jsem s milostí a pomocí Boží co nejvíce prospěti farníkům, dobře působiti i naproti
jinověrcům dle rozkazu mně daného od nejd. k. arc. konsistoře „ut excolas vineam Domini“. Všichni v tom se shodují, že na osadách nábožensky smíšených možno nejvíce působiti
bezúhonným životem a liturgií. I přemýšlel jsem na důstojnější úpravu chrámu Páně, neli
dříve vše staveno, aby již již to bylo, a jak právě prostředky hmotné dovolovaly. Hlavně jednalo se získati místo pro zpovědnici i nezbývalo jiného, než pomýšleti na boční kapli, v níž
i boční oltář mohl býti postaven...
Výpis z farní kroniky – zapsal P. Franštišek Zámrský – LP 1923… 29. září byl den smutku pro celou arcidiecesi. Po delší nemoci dokončil svůj zásluhami bohatý život arcibiskup
Dr. Ant. Cyr. Stojan, aby vzal na věčnosti velkou odměnu. Pohřben byl dne 2. října 1923 na
Velehradě. Pohřeb byl důkazem veliké úcty a lásky, jaké všude užíval.
Při jeho železném zdraví zdálo se, že kdysi klesne jednou ránou jako dub. A bylo třeba těch
ran hodně, ba mnoho. Už v II. polovici 1922 ukázaly první zjevné známky, že kořen jeho
života je naseknut. Ale Stojan se nedovedl šetřit, pracoval bez oddechu jako by byl mladíkem, o Velikonocích 1923 mu přitížilo zvl. vodnatelností, 10. května raněn byl mrtvicí a tu
už musel ulehnout, ačkoli stále ještě chtěl vstávat do práce, 13. 5. zdál se už umírati, krátce
potom ještě 2kráte raněn jest mrtvicí, jen tím, byl udržen, že mu krve ubráno. Zápal plic
život jeho ukončil. Věru silný dub.
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Sbírky z neděle 22. září: Zábřeh 9.110; Jedlí 1.700; Klášterec 1.340; Svébohov 1.900; Zvole
3.570; Pobučí 420 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí
Pán. P. František Eliáš
SOBOTNÍ VEČEŘADLO v kostele sv. Bartoloměje bude od října začínat v 17 hod.
		
Jitka Karešová

CHARITA ZÁBŘEH

Charita Zábřeh hledá na výpomoc (dohodu o provedení práce) spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici terénní osobní asistent/asistentka pro oblast Zábřežska. Podrobnosti k obsazované pozici na www.charitazabreh.cz nebo u vedoucí Střediska osobní asistence Mgr. Petry Bartošové: tel: 736 509 439.
PEČEME S CHARITOU. Ve středu 9. října proběhne od 8 do 16 hod. den otevřených dveří. Všichni, kteří Charitu podporují jinak „pečou s ní“, i ti, které činnost Charity
zajímá, mohou nahlédnout pod pokličku všech zábřežských středisek – prohlédnout si zázemí, nechat změřit tlak, zahrát si speciální hry, něco vytvořit... V 10.30 hod. začne v zasedací
místnosti charitního domu (Žižkova 15) přednáška „Jak pečovat o své blízké“. Se svými aktivitami nezůstane stranou ani denní stacionář Domovinka (Leštinská 16).
KOLÁČE PRO LUKÁŠKA - VÝZVA. Součástí dne otevřených dveří bude také prodej koláčů, jejichž výtěžek věnujeme nemocnému Lukáškovi Bílému z Postřelmova. Abychom však
mohli prodávat, musíme koláče mít. Proto se obracíme na vás, kteří rádi pečete a chcete Lukáškovi pomoci, abyste se k nám připojili a několika koláči přispěli. Koláč: kynutý kulatý –
průměr cca 7cm – jakákoliv náplň – alespoň 30 kusů. Podrobná pravidla budou vyvěšena na
našich webových stránkách. Děkujeme vám.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA. Nezapomeňte - sbírka začíná za necelých 14 dní! Od čtvrtka 10.
do soboty 12. října budeme na obvyklých místech (Zábřeh, bývalý sklad ČD, v Mohelnici,
do přistaveného auta na Nám. Svobody u MKC) vybírat šatstvo, obuv, domácí potřeby i elektrospotřebiče.
ODPOLEDNE PRO SENIORY. Máte rádi vyprávění cestovatelů? Chcete si procvičit paměť? Zajímá vás, jak se nenechat nepříjemně překvapit
doma nebo na ulici? Pro seniory z řad veřejnosti, které tato a mnohá další
témata zajímají, připravil denní stacionář Domovinka od pondělí 7. října
cyklus deseti tematických odpolední. Setkání budou probíhat na Domovince (Leštinská 16, Zábřeh) každé pondělí od 15 do 17 hodin. Úvodním
tématem cyklu bude „Pes-přítel a ochránce člověka“. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.
Přijďte se pobavit a také se něco zajímavého dovědět. Kontakt na vedoucího Domovinky:
Mgr. Jaroslav Člupný, tel: 736 509 438, mail: domovinka@charitazabreh.cz
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
DĚKUJEME smíšenému pěveckému sboru Carmen za krásný koncert, kterým minulou neděli
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech zahájil Dny Charity. Provedením i pestrostí skladeb si získali všechny posluchače. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 2.725 Kč a bude použit na pořízení nových zdravotních pomůcek.
Jménem Charity děkuje Jana Skalická
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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