15. 12. 2013
Ročník XX., číslo 50
třetí neděle adventní
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 Bože, očekáváme s vírou slavnost narození
tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost,
abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Pane, přijď a zachraň nás!

ŽALM 146
1: Iz 35,1-6a.10
Ordinárium: latinské č. 509

2. Jak 5,7-10
příště Olejníkovo č. 502

Ty jsi ten,
který má přijít,
anebo máme
čekat jiného?

Mt 11,2
1

Ev. Mt 11,2-11

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

V úterý 17. prosince slaví své pozemské sedmasedmdesáté narozeniny papež František občanským jménem Jorge Mario Bergoglio, bývalý arcibiskup z Buenos Aires v Argentině.
RÓRÁTNÍ MŠE SVATÁ. V Zábřeze, každé ráno mimo neděle, se scházíme v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.) k adventní, rorátní mši svaté a poté
s dětmi na faře u krátké snídaně. Vánoce se blíží, čas přípravy se krátí.
Jste zváni všichni, zejména však děti.
P. František Eliáš
MALETÍN. Tuto neděli 15. prosince bude ve 14.30 hod. slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v pondělí 16. prosince v 18.30 hod.
v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Téma: pastorační plán 2014.
P. František Eliáš
Na mši svatou do kostela sv. Barbory jste zváni ve čtvrtek 19. prosince v 17.30 hod.
		
P. Ladislav Sovadina
VÁNOČNÍ STROM. Prosíme zdatné muže, aby nám v sobotu 21.
prosince od 9.30 hod. pomohli při stavění vánočního stromu ve
farním kostele sv. Bartoloměje.
Za zvoníky Jaromír Herzig
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE bude
v pátek 20. 12. po rorátní mši svaté. Prosíme, zůstaňte také chvíli
po pondělních rorátech 23. 12., abychom douklízeli, co bude třeba. Rádi uvítáme mezi pečujícími o chrám nové tváře.
Ludmila Korgerová a P. František Eliáš
V SOBOTU 21. PROSINCE OD 7.30 DO 12.00 HOD. ZPOVÍDAJÍ V CHRÁMU SV.
BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE MISIONÁŘI LAZARISTÉ Z LOŠTIC. P. František Eliáš
V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bude slavena mše svatá v neděli 22. prosince ve
14.30 hod.
P. Ladislav Sovadina
KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ se koná v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze již tradičně v neděli 22. prosince od 15 hod.
VÁNOČNÍ HVĚZDA
Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje
o první neděli adventní prodáno 170 ks (loni také 170)
a na konto dětské onkologie posláno 17.530 Kč (loni
17.600).
Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji
všem, aby je Vánoční hvězda provázela celými vánočními svátky.
Annemarie Tempírová
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2013

„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“
Již se stalo tradicí, že ve vánoční čas skauti a skautky společně s mnoha lidmi dobré vůle roznášejí plamínek světla odpálený
v Betlémě, v místě narození Ježíše. Řetěz lidských rukou a srdcí tak
donese světlo radosti, míru a pokoje až do našich domovů.
Kdo má zájem, může si plamínek odpálit již v sobotu 21. prosince na nádraží ČD u vlaku R905 (Mohelnice – 9.14, Zábřeh –
9.23, Postřelmov – 9.32 hod.)
V Zábřeze bude možnost si světélko odnést z Vánočních trhů
22. prosince od 9 do 18 hodin, kde jej pro vás budou mít skauti k dispozici.
Dále bude v Zábřehu k dispozici v kostele sv. Bartoloměje od odpoledního otvírání jesliček na Štědrý den. Víte-li o někom, komu by plamínek světla udělal radost, napište, prosím, jeho jméno a adresu do neděle 22. 12. večer na list umístěný vzadu v kostele sv. Bartoloměje, nebo zavolejte či napište SMS na 736 509 434. Skauti rádi na Štědrý den dopoledne
(v Zábřeze) světlo doručí.
Na Štědrý den budou skauti roznášet světlo i v Hoštejně, Štítech či dalších obcích.
Radostné, pokojné a požehnané vánoční svátky přejí skauti a skautky ze střediska Skalička.
Tomáš Hampl

CHARITA ZÁBŘEH
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014. Naši milí bývalí, současní, i budoucí koledníci, přijďte si připomenout 15 let koledování v Zábřeze a v
okolí. Tři králové (možná jich bude i víc) přijdou v úterý 17. prosince
na akci „Vánoční Boženka“ – vánoční trhy s kulturním programem.
Začátek ve 14.15 hod. před budovou Základní školy Zábřeh, Boženy
Němcové 1503/15.
Srdečně vás na tuto akci zveme.
ŠTĚDROVEČERNÍ POHOŠTĚNÍ PRO LIDI BEZ DOMOVA – PROSBA. Lidem bez
přístřeší, osamělým, či těm, kteří nemají možnost sejít se s rodinami a oslavit tak společně nejkrásnější čas v roce, připravuje Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh posezení
u štědrovečerního stolu. Atmosféru Vánoc prožijí dne 19. 12. 2012 v prostorách Dobrovolnického centra již počtvrté. Večeři si připraví sami – prosíme ale naše příznivce o drobný
příspěvek – rybí filé, brambory, tatarku, zeleninu, ovoce, cukroví,… Své dary (nebo drobný
finanční příspěvek) můžete donést na recepci Charity.
Za všechny obdarované, kteří s námi oslaví den příchodu našeho Spasitele, předem děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
ODPOLEDNE PRO SENIORY: TVOŘENÍ SVÍČEK. Poslední pondělní setkání na Domovince bude opět tvořivé. Zveme nejen seniory, ale všechny, kteří mají zájem vytvořit
na poslední chvíli dárek pro své blízké – svíčku. Program začíná 16. 12. v 15 hod. Občerstvení je zajištěno a dostanete se k nám také MHD – zastávka je v ulici Na Křtaltě. Těšíme
se na Vás.
Mgr. Jaroslav Člupný, vedoucí Domovinky, tel: 736 509 438,
		
mail: domovinka@charitazabreh.cz.
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PANNA MARIA A JEŽÍŠ

(Luk 1,26 – 38)
Když Panna Maria vstupuje na scénu lidských dějin a naší
spásy, je jako hvězda – Jitřenka na ranní obloze, zvěstující příchod Slunce – Světla – Ježíše Krista.
K dívce Marii nečekaně přichází z nebe archanděl Gabriel a oznamuje jí velikou novinu, že nalezla milost před Bohem,
že byla vyvolena, aby se stala Matkou Božího Syna. A jak se to
stane být matkou, když muže nemá? Dílo početí Božího Syna
uskuteční sám Duch Svatý. Dítě se jí narodí a dá mu jméno Immanuel – Bůh s námi. Ten bude veliký a jeho království bude
bez konce a právem bude nazývána Matkou Boží. Takto v Marii
došlo ke sjednocení Boha a člověka v Ježíši Kristu.
Andělem oslovená dívka Maria, ze zapadlého koutku Izraele, jako jediný člověk v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti,
byla počata a narodila se bez zátěže viny. Maria byla počata bez
poskvrny hříchu dědičného. A když anděl odešel, zůstala Maria stát v němém úžasu. Zůstala
jí víra a přesvědčení, že vše bylo pravdivé a tato víra ji provázela v celém jejím dalším životě,
dokud se nenaplnilo poslední dějství jejího krásného, záslužného a obětavého života –
VZETÍ DO NEBE, kde obdařena „světlem slávy“ patří na velebnost a slávu samého Boha
a svého Syna Ježíše Krista.
Kdo by mohl být lepším, větším vzorem a výzvou pro nás než právě Panna Maria? Vzorem pro naše rodiny, pro dívky a ženy, pro matky, rodičky dávající život svým dětem, pro
matky vychovatelky, obětující se často až na pokraj svých sil: Maria své spojení se Synem
udržovala věrně až ke kříži a po nanebevstoupení svého Syna pomáhala svými modlitbami
prvotní církvi. A tak tato svatá Žena naplňuje odkaz svého Božího Syna: „Blahoslavení kdo
neviděli a přece uvěřili.“ Toto blahoslavenství patří i nám. Víra je nad našimi pochybnostmi,
nejasnostmi, je nosným nástrojem věrnosti na naší cestě k dosažení životní plnosti, která se
projeví, až překročíme práh života pozemského a vstoupíme do času bez konce.
Že si Bůh vyvolil právě prostou dívku nazaretskou za matku svého Syna, je odpovědí na
její pokoru. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémském chrámu nám připomíná událost jejího osobního rozhodnutí pro službu Bohu a jejího přijetí Bohem. Maria se svým slibem „patřit pouze Bohu“ dobrovolně zřekla možnosti být matkou slíbeného Vykupitele světa. Izraelité totiž věděli, že z jejich středu vyjde Mesiáš; věděli, že bude člověkem, věděli, že
se narodí z ženy, znali i místo narození – Betlém. (2. proroctví Danielovo) Každá izraelská
žena chtěla mít tu čest a být matkou proroky předpovídaného Vykupitele světa. Proto ideálem každé izraelské ženy bylo, aby se provdala a měla hodně dětí, aby snad jeden z nich mohl
být Mesiášem. Když Maria uzavřela slib věčného panenství, sama sebe vyloučila z možnosti
být matkou Vykupitele. A právě tuto pokornou dívku, která nechtěla být ničím, která chtěla
být světu neznámá, si vyvolil Bůh, aby byla vším, aby byla Matkou Mesiáše. Je to potvrzení
pravdy, že Bůh pokorné povyšuje a miluje.
Josef, vida znaky mateřství u své snoubenky, byl zraněný o to víc, že byli dohodnuti na
mimořádném zachovávání svého panenství a panictví, pro které se rozhodli dříve, než byli
povoláni stát se partnery.
Podle Jana Pavla II. Maria a Josef mohli spolu prožívat charisma panenství i dar manželství jako zcela výjimečnou životní cestu, ale přesto skutečné manželství.
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. 12. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 306, Mlýnický Dvůr 90, Písařov 615, Jakubovice 673, Červená Voda 2436. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
* Senioři se sejdou ve čtvrtek 19. prosince v 7.45 na faře
v Červené Vodě.
* Modlitební společenství se sejde ve čtvrtek 19. 12. v 18
hod. na faře v Červené Vodě.
* Předvánoční zpověď s cizím zpovědníkem (P. Bohuslav)
v pátek 20. prosince: Jakubovice 15.00, Písařov 15.30, Červená Voda 17.00 hod.
* Všechny srdečně zveme na koncert pěveckého sboru SENIOŘI ŠUMPERK, se kterými vystoupí houslista LUBOMÍR TYPNER a klavíristka MARIE ZAJÍCOVÁ. Koncert se
koná v pátek 20. 12. v 17.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jakubovicích.
* Všechny srdečně zveme na vánoční divadelní hru BONIFÁC v provedení dětí a mládeže z farností Jakubovice, Písařov, Červená Voda. Termíny vystoupení: Jakubovice sobota 21. 12. ve 14.00, Písařov neděle 22. 12. ve 14.00 hod., Červená Voda neděle 22. 12. v 16.00
hod. (vždy v místním kostele)
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

TRPĚLIVOST JE VZÁCNÁ CTNOST (Jak 5, 7-10)
Byl jednou jeden slavný sultán, který se často cítil sklíčeně a smutně. Jednoho dne povolal k sobě moudré lidi a vyprávěl jim o neustálých výkyvech své nálady. Prosil je, aby mu
pomohli získat rovnováhu a pokoj. Mudrci odmítali, protože nikdo z nich nechtěl riskovat,
když šlo zrovna o sultána. Nakonec se nechal pozvat k panovníkovi jeden starý učitel a ten
mu řekl: „Můj pane, přináším ti amulet. Bude stačit, když si přečteš magickou formuli, která je na něm vyryta. Když budeš smutný, nalezneš opět radost, když budeš v koncích, naplní tě pokoj.“ Sultán vzal amulet a četl: „Také tato situace přejde...“
K zamyšlení: Zřejmě se mnozí v tomto příběhu vidíme. Někdy se bereme příliš vážně
a stačí tak málo... Někdy zlehčujeme vážnost situace, kterou je třeba brát vážně...
Netrpělivostí se letos mnoho lidí připraví o Vánoce. Přeji nám všem, abychom kráčeli adventem krok za krokem, vedeni Božím slovem k Vánocům i k věčnosti!

PODĚKOVÁNÍ

* Děkujeme za pomoc všem, kteří jste v nelehkých povětrnostních podmínkách pomáhali při přípravě a realizaci „Adventní zabijačky“ u misionářů na loštické faře, v sobotu 7.
prosince 2013. „Láska je velké v malém a malé ve velkém. Její podstata spočívá v detailu.”(Gustave Courbet, franc. malíř) Jak dobře, že těmto „detailům“ mnozí rozumíte!
* Děkujeme všem, kteří jste na nás v úterý 10. prosince 2013 ve 20.00 hod. mysleli a našli
si čas ke sledování živého vysílaní na TV NOE o misiích na Hondurasu a lidových misiích
v České republice. (Fotografie na http://www.farnostlostice.cz/).
P. S. Děkujeme Bohu za to, že jste...!
P. Lubomír a P. Pavel, misionáři z Loštic
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 8. prosince: Mohelnice 3.715; Studená Loučka 334; Úsov 568 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* Pravidelné setkání seniorů se koná v úterý 17. prosince ve 14 hod. na faře.
		
Zvou V. Šléšková a V.Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky LP 1914 - 1915

V kronice je obsáhlý záznam o postavení fary v Klášterci u Zábřeha,
přičiněním místních rodáků, bratrů a kněží, Josefa, Johanna, Franze, Antonína a Metoděje Kubíčkových, z nichž Msgr. Josef Kubíček byl v té době
farářem v Mohelnici. Darovali finanční prostředky a postarali se o příslušná povolení.
Zřízení fary v Klášterci, okres Zábřeh na Moravě, arcikněžství Mohelnice.
V Klášterci se nalézá prastarý filiální kostel z 15. století. Kolem tohoto kostela byl kdysi
postaven benediktinský klášter, který byl zničen v husitských válkách. Jedna věž byla zachráněna, druhá zůstala v troskách.
Obyvatelé, později majitel panství, urozená rodina Lichtensteinů, se starali o udržování kostela. Důkladnou přestavbu dal r. 1849/50 provést obecní představený Anton Kubíček (pozn. otec bratrů), majitel usedlosti č. 9. Nechal strhnout vysokou šindelovou střechu,
postavit nové krovy a střechu pokrýt břidlicí. Dřevo daroval urozený patron kníže Lichtenstein, práci a ostatní (břidlici) zaplatil obecní představený z vlastního, cca 500 zl. Roku
1868 byl na kostelní věž vsazen kohout a věž pokryta břidlicí. Kostel vlastní louky (7 měřic) a ovocný sad. U kostela je starý hřbitov pro Klášterec - Vyšehoří, funkce obstarávají duchovní z Rudy na Moravě.
Obnovení bývalé fary v Klášterci bylo vřelým přáním obyvatel, jenže nebylo dostatek
peněz. R. 1909 Msgr. Josef Kubíček, assesor (soudní přísedící) a děkan ve Všechovicích,
zřídil konsistoři jako nadaci pro zřízení samostatné duchovní správy v Klášterci - kapitál
10 000 K, úroky měly být ukládány ke kapitálu. Současně deponoval k témuž účelu Msgr.
ThDr. Johann Kubíček, c.k. universitní profesor v Olomouci 10.000 K. Také zde byly úroky ukládány a koncem roku 1914 dosáhly výše renty 4.700 K, což ještě nepostačovalo na
dotaci faráře; jenže se podařilo vld. (veledůstojnému pánu) prelátu Dr. Franzi Ehrmannovi, Msgr. Dr. Antonínu Stojanovi, kanovníku proboštovi a říšskému poslanci, a vládnímu radovi Franzi Koláčkovi z Brna dosáhnout u Religionsfondu doplnění kongruy (plat
od státu) pro faráře, což fundátoři uvítali s velkou radostí.
Nyní se jednalo o farní budovu, kterou měla postavit obec. Aby se celá věc urychlila, rozhodli se zřizovatelé, bratři a kněží: Msgr. Josef Kubíček, arcikněz, assesor v Mohelnici (čestný
kanovník), Msgr. Dr. Johann Kubíček, profesor c.k. university, assesor v Olomouci, dómský
kapitulář, Franz Kubíček, farář a rada v Mukařově (bisk. notář pražská diecése),
ThDr. Anton Kubíček, c.k. profesor, konsist. rada, assesor (+24.6.1924 v Kroměříži. R.i.p.!)
ThDr. Method Kubíček, c.k. profesor, konsist rada v Přerově (+26.10.1919, assesor v Přerově. R.i.p.!) na památku svých zemřelých rodičů, kteří jsou pochováni v Klášterci, postavit
faru z vlastních prostředků a novou farní budovu předat farní obci. Pokračování příště.
		
Bartoš H.
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postřelmovsko

postřelmovsko

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI PŘED VÁNOCEMI BUDE:
Hrabišín – pondělí 16. 12. od 16.00; Lesnice - středa 18. 12. od 16.00 hodin.
Chromeč – čtvrtek 19. 12. od 16.30 hodin.
Postřelmov - pátek 20. 12. od 16.00 (cizí zpovědník) a v pondělí 23. 12. od 16.00 hodin.

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.

Lesnice 16.00, Postřelmov 22.00 hod.
Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod.
Postřelmov 9.30, Dlouhomilov 9.30 hod.
Lesnice 16.00, Postřelmov 16.00 hod.
Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 hod.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 8. prosince: Lubník 950, Tatenice 720; Hoštejn 2.920,
Kosov 580 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT. V neděli 15. 12. 2013, se
v kostele sv. Anny v Hoštejně uskuteční adventní koncert. Koncert
v podání žáků místní základní školy začíná v 15.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Luděk Diblík

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Lubník – neděle 15. prosince od 16.30 hod.; Hoštejn – čtvrtek 19. prosince od 17 hod. (cizí
zpovědník); Tatenice – pátek 20. prosince od 17 hod. (cizí zpovědník)
Kosov – neděle 22. prosince od 14.30 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. prosince: Štíty 2.060; Cotkytle 390; Horní Studénky 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
ADVENTNÍ KONCERT. Členové obecního zastupitelstva Horní Studénky srdečně zvou
na adventní koncert scholy Gaudium v neděli 15. prosince v 15 hod., který se uskuteční
v místním kostele sv. Linharta.
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Štíty - 20. 12. v 16 hod., zpovídá P. Vladimír Jahn
Horní Studénky - 20. 12. v 16 – 17 hod., zpovídá P. Ladislav Sovadina
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. 22. 12. ve všech farnostech spravovaných ze Štítů - při nedělních bohoslužbách.
P. Stanislav Suchánek
Dne 17. prosince se dožívá

paní Štěpánka Janků z Horních Studének 92 roků života.
Přejeme jí pevné zdraví, hojnost Božích milostí a pokoje.
P. Stanislav Suchánek a farníci z Horních Studének
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Sbírky z neděle 8. prosince: Zábřeh 10.230; Jedlí 1.400; Klášterec 1.090; Svébohov 1.400;
Zvole 2.250; Maletín 1.750 Kč. Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PŘIPRAVUJEME POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ V BŘEZNU 2014.
Bližší seznámení s poutí bude ve vánočním čísle Farních informací.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

v V sobotu 28. prosince Vás zveme na již tradiční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. Prohlédneme si historické betlémy v muzeu v České Třebové, nově instalovaný Proboštův betlém
v Třebechovicích a na závěr navštívíme „Perníkovou chaloupku“ pod Kunětickou horou
u Pardubic. Odjezd od kulturního domu v Zábřeze v 8.00 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 18. prosince u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na
tradiční POVÍDÁNÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. Ochutnávka mladých vín
z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. v pátek 27. prosince v 15
hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme v pondělí 30. prosince na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka.
Začátek ve 14 hod., vstupné 50,-, občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku
2014 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na úterý 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
VÁNOČNÍ DÁREK: NOVÉ CD ZÁBŘEŽSKÝCH VARHAN.
V březnu a září tohoto roku proběhlo natáčení druhého CD ZÁBŘEŽSKÝCH VARHAN
v podání interpretky Marie Zahrádkové, která studuje AMU u docenta Jaroslava Tůmy v Praze a v rámci magisterského studia studuje také ve Stuttgartu u profesora Jürgena Essla.
CD vás nezklame svou kvalitou a může být také velmi hodnotným vánočním dárkem.
Zakoupit si je můžete v sakristii kostela sv. Bartoloměje, v prodejně Ledňáček a na recepci
Charity. Cena CD je 150 Kč.
Vladimír Till
prosíme o pomoc!
Pokud můžete ve středu 25. prosince od 13.00 do večerní bohoslužby nebo ve čtvrtek
26. prosince od 13.00 do 17.00 hod. pomoci při hlídání kostela sv. Bartoloměje, tak, aby byl
betlém přístupný veřejnosti, dejte mi, prosím, vědět. Hana Lexmanová tel. 731 626 509.
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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