24. 11. 2013
Ročník XX., číslo 47
slavnost ježíše krista krále
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

ŽALM 122
1: 2 Sam 5,1-3
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2. Kol 1,12-20
příště Břízovo č. 503

Ev. Lk 23,35-43

„Amen,
pravím ti:
Dnes budeš
se mnou v ráji.“

Lk 23,43

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 25. listopadu
Sobota 30. listopadu

sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

* Tuto neděli 24. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla
v Pobučí.
P. Ladislav Sovadina

ROK VÍRY
– SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ VE FARNOSTECH.

Ve farnostech zakončíme Rok víry tuto neděli 24. listopadu
o Slavnosti Krista Krále slavnostním vyznáním víry. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže. Na závěr vyznání víry budou kříže požehnány.

FARNOST JEDLÍ – KONCERT NA PODĚKOVÁNÍ...

Tuto neděli 24. listopadu v 15 hod. o Slavnosti Ježíše Krista Krále
se ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí uskuteční děkovný koncert.
Záštitu nad koncertem přijali: emeritní senátore Ing. Adolf Jílek
a současný senátor Ing. Zdeněk Brož.
Koncert bude poděkováním především občanům Jedlí za pomoc
při celkových opravách interiéru farního kostela sv. Jana Křtitele a za štědrost při sbírkách
na opravy kostela.
Jak se bude moci přesvědčit každý návštěvník, opravy i letos výrazně pokročily.
Na koncertě kromě dětí ZŠ a scholy Gaudium vystoupí varhanář a varhaník Petr Strakoš se svými přáteli, známou sólistkou moravskoslezského divadla Janou Kurečkovou
a Davidem Škařupou, který zahraje na trubku. Setkání i koncertní program bude pokračovat v kulturním domě v Jedlí při koláčcích, které upečou ženy z farnosti.
Zve pastorační rada farnosti Jedlí
V pondělí 25. 11. jste zváni na mši svatou s biskupem Mons. Pavlem Posádem, světícím
biskupem českobudějovickým.
V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA AWER TOUR s.r.o. bude i letos slavena v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu v pondělí 25. 11. 2013 v 16.30 hod. mše
svatá, na kterou vás všechny tímto srdečně zveme. Mši svatou bude již tradičně celebrovat
Mons. Pavel Posád, pomocný - světící biskup českobudějovický a prezident Charity ČR. 		
		
Za AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu srdečně zve Lenka Hamplová
POZNEJ SAMA SEBE ANEB CO OVLIVŇUJE NÁŠ VÝVOJ V DOSPĚLOSTI.
Srdečně zveme ženy na besedu se zaměřením na rozvoj osobnosti
v dospělém věku. Můžete se těšit na koktejl praktických rad, zajímavých
informací, diskusi, výměnu zkušeností a příjemné prostředí. Tématem
nás opět provede Mgr. Marta Rýznarová. Kdy: v pondělí 25. listopadu
2013 od 17- 19 hod. Kde: v přízemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza)
Děti od 4 let mají během besedy doprovodný program.
Za Centrum „Rodina v akci“ zve M. Sikorová,
tel: 737517102, mail: rodinazabreh@gmail.com
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ADVENT

Dne 1. 12. 2013 začíná advent. Letos již potřetí charitní dobrovolníci připraví velký adventní věnec, který bude po celou adventní
dobu před kostelem sv. Bartoloměje.
Ve spolupráci s občanským sdružením „Rodina v akci“ budou,
stejně jako v minulých letech, u adventního věnce probíhat programy pro děti z mateřských a základních škol.
Na adventní koncert scholy GAUDIUM jste zváni o první neděli adventní, 1. prosince
v 15 hod. do kostela Církve československé husitské v Zábřeze (červený kostel u Sázavy).
Vstupné dobrovolné. Red.
RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli 1. prosince vstupujeme do adventní doby. Požehnáme adventní věnce. Každé ráno, mimo neděle, začíná
v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.) rorátní mše svatá. Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná světelným průvodem a rorátními zpěvy. Po
mši bude pro děti na faře připravena, jako obvykle, jednoduchá snídaně.
Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Jakákoliv pomoc
bude vítána. Prosíme, pokud upečete pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo!
P. František Eliáš
VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje o první adventní neděli, 1. prosince, přede
všemi bohoslužbami a po jejich skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí
dar konto Sdružení Šance). Vážíme si Vaší podpory a věříme, že i v letošním
roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.
A. Tempírová

KONCERT SCHOLY GREGORIANY PRAGENSIS V ZÁBŘEZE

České a latinské roráty 15. a 16. století zazní při koncertu v pondělí 2. 12. 2013 v 18 hod.
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu. Vstupné dobrovolné.

PATROCINIUM KOSTELA SV. BARBORY oslavíme při mši svaté ve středu 4. prosince
v 17.30 hod. Celebrantem mše svaté bude Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.
V neděli 8. prosince v 16 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na ADVENTNÍ KONCERT
žáků ZUŠ Zábřeh.
Red.
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Učící se církev – CÍRKEV USTANOVENÁ JEŽÍŠEM KRISTEM

2. čt. Kol 1,12-20 KKC669-671
Je správné a je vhodné o poslední neděli církevního roku vznést
svůj pohled k Ježíši Kristu Králi, a tím i ke Království Kristovu, tajemně přítomnému v církvi, která je jeho Tělem a která se zrodila
z jeho probodeného Srdce na kříži. Oslavený Kristus, Pán vesmíru
a dějin, hlava své církve, když zcela splnil své poslání, zůstává po
svém nanebevstoupení tajemně přítomen zde na zemi, kde už je
jeho království, jako zárodek a počátek, v církvi přítomno. Jednoho
dne se Kristus vrátí ve slávě, ale čas jeho příchodu nám není znám.
Proto žijeme v bdělosti a prosíme „Přijď, Pane Ježíši“. ( Zj 22,20)
Kristus přijde ve slávě po závěrečném kosmickém otřesu tohoto
pomíjejícího světa a dovrší konečné vítězství Boha. Boží království
tak dosáhne plnosti. Ježíš Kristus je Pánem světa i dějin, protože
všechno bylo stvořeno pro něho a skrze něho. Všichni lidé jím byli
vykoupeni a budou jím souzeni.
Při tom je třeba stále poukazovat i na vnější uspořádání katolické církve. Ta má klasické, jasné členění: Lid – kněžstvo – biskupové. A nade vším papež,
jako nejvyšší velitel. Je to hierarchie, která má svatý původ, obsažený už v evangeliu. To vyjadřuje pravdu, že se církev nemůže rodit z vlastního ujednání, jako se to děje v občanské
společnosti (na shromáždění, dohodou, hlasováním, učeností či organizační sílou). Církev
za svou existenci vděčí pouze Kristu. Bohužel, dnes se rozšířil názor, že se musí vymyslet
způsob, jak můžeme věřit a jakou chceme mít církev... Přitom se má kněžstvo, takříkajíc
zbavit moci a laikům se musí zajistit odpovídající poradní hlas, jak je tomu dnes v jiných
církevních společenstvích. To je nešťastná laicizace kléru a klerizace laiků, v duchu sekularizace, zesvětštění.
Pokud se nedostává kněžských povolání, musíme si je u Pána vyprosit. Nemůžeme si je
prostě vynutit a církev měnit podle lidského přání. Církev musí zůstat v rukou Páně.
Josef Ratzinger ve své knize Ježíš Nazaretský, v kapitole Evangelium o Božím království,
rozebírá ze široka tuto pravdu obsaženou v hlásání proroků, ale i samého Ježíše Krista.
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ Těmito slovy líčí počátek Ježíšova působení evangelista Marek. (1,15) Matouš shrnuje Ježíšovo působení v Galileji
takto: „Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o Božím
království a uzdravoval mezi lidmi každou nemoc a každou chorobu.“ (4,23; 9,35)
Ústřední obsah evangelia zní: „Boží království je blízko, děje se něco nového. A tento
dar si od člověka žádá odpověď – obrácení a víru. Lze říci, že osou Ježíšových předvelikonočních kázání je poselství o Božím království, jádrem povelikonočních apoštolských kázání je christologie – zmrtvýchvstalý Kristus.“
Velký kritik katolické církve a modernista Alfred Louis řekl o této záležitosti (v jeho slovech cítíme možná ironii, ale i smutek): „Místo velkých očekávání Božího království, nového
světa proměněného Bohem samým, přišlo něco úplně jiného a jak ubohého! Církev.“
Ano, i ne. Církev je svatá svým učením, zázraky, svými prostředky k svatému životu
a mnoha svatými, které Bůh oslavil. Není však svatá zcela, neboť jsou v ní lidé, a kde je člověk, tam je i nedokonalost, chyba, hřích..., jak to vidíme denně kolem sebe, i sami u sebe.
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K Ježíšovu poselství o království patří výroky, vyjadřující nepatrnost tohoto království.
Je jako hořčičné zrno, nejmenší ze všech semen. Je jako kvas, který určuje, co z těsta bude.
Znovu a znovu je přirovnáváno k setbě, která je vysévána na pole světa (ptáci ji sezobají,
zadusí ji trní, anebo uzrává a přináší bohatou úrodu). V jiném podobenství království roste, ale nepřítel do něj zasel plevel a k třídění dojde teprve na konci časů. (Mat 13, 24-30)
Jinde zas Ježíš přirovnává království k pokladu zakopanému v poli. Nálezce jej znovu
ukryje, prodá co má, aby mohl to pole koupit a s ním i poklad, cenný nade vše.
Přestože je Kristovo království už v církvi přítomno, není ještě dovršeno příchodem
Krále na zem „s velikou mocí a slávou“. (Luk 21,27) Toto království je ohrožováno silami
nepravosti, i když tyto síly byly radikálně přemoženy Kristovou „Velikou nocí“. Až do chvíle, kdy mu bude všechno podrobeno, dokud nenastane nové nebe a nová země, v nichž
bude sídlit spravedlnost, má putující církev podobu tohoto pomíjejícího světa.
Žijeme mezi tvorstvem, které dosud sténá, trpí bolest a čeká, až se Boží synové zjeví ve
slávě. Proto se křesťané modlí, zvláště při slavení mše svaté, aby se přiblížil Kristův návrat
na zem, a říkají: „Maran atha“ – Pane, přijdi!
Svou dnešní úvahu, ale i celý tříletý cyklus Učící se Církve zakončíme vroucí modlitbou, prosbou písně:„Ježíši, Králi, nebe a země, popřej nám místa v království svém, až dokonáme pouť žití svého po mnoha zkouškách, po boji všem. Přijď království tvé, v němž
není bolu, v němž není slzí bolestných víc, kde věčné blaho a věčná radost, ozařuje všech
blažených líc.“
P. Antonín Pospíšil

CHARITA ZÁBŘEH

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA A  ČLOVĚK
DĚLÁ ŠATY. Zveme vás na poněkud netradiční výstavu do Oázy-centra denních
služeb (Žižkova 15). Uskuteční se 28. a 29.
listopadu 2013 vždy od 9 do 17 hodin. Slavnostní zahájení s trochou recese proběhne
ve čtvrtek 28. 11. v 9 hodin. Výstava bude
průřezem práce na Oáze včetně toho „…čím jsme chtěli být
a co s tím souvisí“. Vedle prezentovaného téma si budou
moci návštěvníci zakoupit výrobky z tvorby uživatelů Oázy z keramiky, dřeva, korálků, pedigu; občerstvit se v baru nebo
si za desetikorunu nechat pomalovat obličej či ruku a částečně si tak vyzkoušet pocit „být v jiném hávu“.
ODPOLEDNE PRO SENIORY: CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O PERU. V pondělí 25. listopadu od 15 do 17 hodin zveme nejen seniory na zajímavou přednášku o Peru do denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh). Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.
Domovinka je dostupná MHD – zastávka je v ulici Na Křtaltě.
VĚTVIČKY JEHLIČNANŮ – PROSBA. Pokud máte k dispozici a můžete věnovat větvičky, ozdoby či sušené kytky rádi je přijmeme v denním stacionáři Domovinka na Leštinské
ulici č.16 (otevřeno 7.30-16 hod.). Společně s klienty z nich i letos budeme vyrábět adventní věnce. Děkujeme vám. Mgr. Jaroslav Člupný, vedoucí Domovinky, tel: 736 509 438, mail:
		
domovinka@charitazabreh.cz.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 17. listopadu – na Charitu: Domov důchodců sv. Zdislavy 305, Mlýnický
Dvůr 170, Písařov 2.475, Jakubovice 984, Červená Voda 5.590 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

NETRADIČNÍ MYŠLENKA K SLAVNOSTI KRISTA KRÁLE...
Jeden milý tibetský příběh vypráví, že kdysi kdosi někde v dálce
spatřil pohybující se předmět a šel se na něj podívat. Čím více se přibližoval, tím více se mu zdálo, že to je nějaké zvíře. Přiblížil se ještě blíž
a viděl, že to je člověk. Pokračoval v přibližování a zjistil, že to je jeho
bratr!
K zamyšlení: V evangeliu sv. Matouše (23, 8) Ježíš říká: „Vy všichni jste
bratři!“ Právě toto je třeba považovat za jeden z jeho zásadních „objevů“. Ne „spoluobčané“,
jak se to snažila prosadit francouzská revoluce, ne „soudruzi“, jako tomu chtěli učit komunisté, ale „bratři“.
Jenom toto Kristovo ujištění, že všichni jsme bratři, může očistit tvář země! Civilizace znamená - mít se vzájemně rádi.
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko
*
*

postřelmovsko

1. prosince, o první adventní neděli, budou při mši svaté žehnány adventní věnce.
Ve středu 27. listopadu bude v Postřelmově na faře od 19.00 hod. BIBLICKÁ HODINA.

V neděli 1. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.408 Kč),
v Chromči (minule 1.460 Kč) a v Sudkově (minule 635 Kč) na farní kostel.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 17. listopadu – na Charitu: Mohelnice 7.620; Studená Loučka 1.922; Úsov
2.502 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
KŘESŤANSKOU LITERATURU ZAKOUPÍTE I V MOHELNICI. V neděli 1. prosince
po mši svaté (v 10.30 hod.) si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšte své
blízké kvalitní literaturou. Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 17. listopadu – na Charitu: Lubník 4.960, Tatenice 2.800; Hoštejn 2.650,
Kosov 720 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Srdečně zveme na ADVENTNÍ KONCERT v provedení Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh v sobotu 7. prosince v 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici.
Po skončení koncertu si můžete prohlédnou výstavku prací dětí v místní ZŠ.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 17. listopadu – na Charitu: Štíty 3.260; Cotkytle 1.250; Horní Studénky
2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Pozvánka na téměř ADVENTNÍ KONCERT, který bude v sobotu dne 30. 11. 2013 v 17
hod., do kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích, kde vystoupí František Černý – primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů BROLN (housle, zpěv) a Jan Telecký sólista orchestru BROLN (cimbál). Vstupné dobrovolné.
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PŘÍŠTÍ ROK ve všech farnostech „Štítecka“ si můžete dát
zapsat o první neděli adventní 1. prosince po mši svaté.
P. Stanislav Suchánek
***
FARNOST MALETÍN. V kostele sv. Mikuláše bude v neděli 1. prosince ve 14.30 hod. slavena mše svatá.
O týden později, v neděli 8. prosince slaví farnost Maletín patrocinium svého farního kostela.
Liturgii mše svaté doprovodí sbor Carmen.
Na poutní mši svatou (14.30 hod.) bude ze Zábřeha vypraven autobus. Hlaste se u paní Korgerové 583 414 512 nebo 732 805 427. Odjezd ze Zábřeha-Valové bude ve 13.45 hod.
P. František Eliáš
Ve filiálním kostele sv. Stanislava v Hynčině proto v neděli 8. prosince mše svatá slavena nebude.
P. Ladislav Sovadina
FARNOST ZVOLE oslaví v neděli 8. prosince PATROCINIUM farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie spolu s ADORAČNÍM
DNEM FARNOSTI. Celebrantem mše svaté bude ředitel teologockého
konviktu v Olomouci P. Alfréd Volný. Ve zpovědnici bude k dispozici od 9.
hod. a pokud bude zájem i po mši svaté. Rozpis adorace je v kostele, koordinuje paní Karla Hrochová.
Svátost oltářní bude vystavena po mši svaté a ukončení adorace v 16 hod.
P. František Eliáš
Pozvání mladých na CÍRKEVNÍ SILVESTR. I když je konec kalendářního roku ještě daleko, ten církevní už má namále. Pro nás to může
být čas zamyšlení, ale také radosti, poděkování (a zábavy) ). Proto vás
animátoři zábřežského děkanátu zvou na tradiční akci CÍRKEVNÍ SILVESTR. Konat se bude 30. 11. 2013 tentokrát v Rájci.
Začínáme mší svatou v místní kapli v 18.00 hod., poté se přesuneme do kulturního domu. Večerem plným tance a her vás bude provázet
James B(l)ond, těšit se můžete na tombolu, půlnoční modlitbu a přípitek. Bylo by dobré vzít
si s sebou 50 Kč na vstup a také něco na útratu (samozřejmě za lidové ceny).
Dále karimatku a spacák (kdo by chtěl přespat). Těšíme se na vás!
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Sbírky z neděle 17. listopadu – na Charitu: Zábřeh 21.530; Jedlí 3.200; Klášterec 2.620;
Svébohov 2.800; Zvole 16.270; Hněvkov 500; Rovensko 1.320; Maletín 1.400 Kč.
Dary: Zábřeh – na Charitu 3.000; na Filipíny 1.000; Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

v Nejenom seniory zveme v úterý 26. listopadu na zábavné odpoledne
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje tentokrát skupina F-BAND
z Klášterce. Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v TUNKLŮV KAPR. Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 30. listopadu k přátelskému posezení při akci nazvané Tunklův KAPR. Jak
už název akce napovídá, budeme nabízet tradičního smaženého kapra, ale budete moci ochutnat například i kapra uzeného, pstruha na
másle, uzeného tolstolobika, či jiné rybí speciality. Již v předstihu si
ke štědrovečerní večeři můžete zakoupit mražené kapří půlky. K příjemné pohodě zahraje
kapela Kamarádi z Loštic. Pro nejmenší budou připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 13 hodin, vstupné dobrovolné.
v Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 1. prosince na tradiční SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. I v letošním roce bude setkání součástí
Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program. Otevřena bude „Nebeská pošta“, u které budou moci
děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si budete
moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše
a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.
v METODĚJ – VOJÁK A BISKUP. Již podruhé v průběhu letošního roku zavítá do Zábřeha filmový scénárista a spisovatel Oldřich
Selucký. Svoji dubnovou přednášku věnoval převážně osobě Konstantina – Cyrila. Na pozvání Spolku Metoděj a místní pobočky Moravsko-slezské křesťanské akademie představí v úterý 3. prosince
v Katolickém domě druhého z bratrské dvojice – vysoce postaveného konstantinopolského vojáka a pozdějšího velkomoravského biskupa Metoděje. Začátek
v 18 hodin, vstupné dobrovolné. Po skončení přednášky možnost zakoupení autorových
knih a následná autogramiáda. Nejnovější Seluckého kniha nazvaná Vojmírova cesta je naším tipem na vánoční dárek.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 11. prosince od 9 do 16 hod. bude
na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie pro domácnost,
spolu s pracovnicí 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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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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