9. 3. 2014
Ročník XXI., číslo 10
první neděle postní
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, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali
na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství
Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
ŽALM 51

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

1.: Gn 2,7-9; 3,1-7
Ordinárium: latinské č. 509

2.: Řím 5,12-19
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Mt 4,1-11

Jdi z cesty, satane;
neboť je psáno:
„Hospodinu, Bohu svému,
se budeš klanět
a jeho jediného uctívat.“

Mt 4,10

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V 15 HOD. V KOSTELE SV. BARBORY
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V POSTNÍ DOBĚ budou páteční pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY bývat
v kostele sv. Bartoloměje v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také
v 15 hod. Rozpis Křížových cest je vyvěšen v kostele.
redakce
Tuto neděli 9. března ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele
sv. Stanislava v Hynčině, příští neděli 16. března bude ve stejnou dobu mše
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 12. března.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. března 2014 od 9 hod. do
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti
Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi,
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na starosti energie pro domácnost.
P. František Eliáš, děkan
SETKÁVÁNÍ NAD ENCYKLIKOU LUMEN FIDEI
Po delší přestávce se sejdeme naposledy nad encyklikou papeže Františka LUMEN FIDEI (Světlo víry)
mimořádně v pondělí 17. března v 17 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Na závěr otevřeme apoštolskou
exhortaci o hlásání evangelia v současném světě s názvem EVANGELII GAUDIUM.
P. František Eliáš

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO

Duchovní obnova. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve
všechny farníky na postní duchovní obnovu vedenou P. Šebestiánem Smrčinou z Moravské Třebové. Uskuteční se v sobotu 22.
března 2014 od 9.00 do 17.00 hod. v sále ZUŠ, Farní ulice.
Bude možnost objednat si na oběd pizzu dle vlastnímu výběru a finančních možností
(objednáme hromadně na místě). K občerstvení bude k dispozici čaj či káva, případně vámi
připravené dobroty. Vstupné dobrovolné. Přihlásit se můžete u Ireny Švédové na tel. č. 603
891 571, nebo na emailu: svedova.irena@seznam.cz. Počet míst je omezen.
Víkend pro rodiny s dětmi v Neratově na téma - RODINNÁ OLYMPIÁDA.
KDY? 4. - 6. dubna 2014. Bližší informace a přihlášky (do 21. 3.) na www.hnizdozabreh.cz.
Počet míst omezen.
Irena Švédová

PŘEDNÁŠKY V HNÍZDĚ - ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
11. 3. 8.30 – 11.30 hod. Téma: Těhotenství a porod, přednášející Markéta Chmelařová
12. 3. 15.30 hod.
Téma: masáže dětí III. část, přednášející Helena Heclová
***
Kruh přátel hudby Svébohov Vás zve na houslový koncert Leoše a Jakuba Čepických,
který se uskuteční v sobotu 15. března v 16 hod. v obecním domě ve Svébohově. Vstupné
dobrovolné.
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OD PRADĚDU NA HANOU. Ve spolupráci s místní pobočkou
Moravsko-slezské křesťanské akademie a klubem seniorů připravujeme na úterý 11. března další besedu s redaktorem Českého
rozhlasu Olomouc Mirkem Kobzou. Autor populárních rozhlasových pohlednic z kraje mezi Pradědem a Hanou nám tentokrát
přiblíží historii kdysi samostatné obce Rudolfov. Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
IV. ARCIDIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE 2014 - Mladí delegáti z farností olomoucké
arcidiecéze se ve dnech 21. – 23. 2. 2014 shromáždili v Kroměříži.
V roce rodiny jsme spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
hledali odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak bychom my
sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet. Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako inspiraci je chceme předat i vám.
* Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem
stát.
* Na svém budoucím manželství musíme pracovat už teď. Naše nynější rodina je pro nás
v tomto směru trenažérem lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti a společné modlitby.
* Nebojme se ve svých společenstvích, s kněžími a s manželskými páry bavit o tom, jak
se dobře připravit a žít budoucí manželství.
* Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím manželství na prvním místě.
* Prosme Boha, který nás nejlépe zná, za své budoucí manžely či manželky nebo jiná životní povolání.
* Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské zásady i v otázce předmanželského sexu a čistoty vztahů.
* Otevřeme bez obav dveře zpovědnice, když zjistíme, že jsme něco ve vztahu hříchem
pokazili.
* Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen na citech a prvním dojmu. Chceme oslovit i ty, se
kterými žijeme v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně!
* Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je pro nás důležité vědět, že i dnes jsou trvalá
manželství možná.
* Ukažte nám, jak může společná modlitba rodinu stmelit.
* Věříme, že i vaše rodiny mohou být s Boží pomocí svaté.
* Považujeme za důležité, obrátit se i na vás, kteří nás vychováváte ve víře a pomáháte
nám na cestě k dobré rodině.
* Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží pohled
na manželství.
* Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům),
že je máte rádi.
* Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za nás modlíte, prosíme, vytrvejte.
V Kroměříži 23. 2. 2014.
Delegáti IV. fóra mládeže olomoucké arcidiecéze (Štěpán Schiffer)
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2014
Drazí bratři a sestry, milé děti,
už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro
Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní
jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na
Velikonoce, na dar vykoupení.
Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší katastrofě lidských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho
nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak brzy
poznali, že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v hříchu bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný hříchem jedná nerozumně a škodí sám sobě i těm, které má rád. Tu zkušenost má každý z nás, v malém
či velkém to známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik rodinných tragédií začalo
hloupým hříchem, který přivolával další hříchy a spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl
k špatnému rozhodování?
Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako Zachránce a velmi draze za nás zaplatil. Sám nevinný umírá jako smírná oběť na kříži, zrazený, opuštěný, odepsaný jako vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce Kristus dobře
využít. Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní zranění. Naše viny přitahují jeho uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá zranění, aby je uzdravil. Dejme
si práci a najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali uzdravit. Všimněme
si i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli společně. Když manželé otevřou evangelium
a nechají na sebe působit Kristovo živé slovo, jejich sebedůvěra se rychle vytratí. Buď knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že hřeší, a začnou
dělat pokání. To znamená: odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a obrátí se
k Bohu. Protože se jim to nedaří, nemohou být na
sebe pyšní; budou se proto obracet na Krista Spasitele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. K tomu
potřebují odvahu, protože obyčejně se bojíme, že
evangelium naruší naše pohodlí. Když překonáme námitky, odpor a strach, sejdeme se v pokoře
před Spasitelem a společně zakusíme dotek Boží
lásky, zázrak uzdravení. Postní doba zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte se na ni
společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden dru4

hému dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete moci jeden
druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu je odpuštěno, je čistý.
Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho opakované chyby. Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-li milovat člověka pro jeho zlobu, miluj Krista
v jeho srdci, který tam trpí jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest tiše
s ním. Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se na Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posledního dechu,
modlí se za odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj. Myslíš, že to
máš těžké? Na kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší rodině kříž. Využij
každého pohledu na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni Ukřižovanému, že se mu chceš
aspoň trochu v lásce podobat, a popros ho o pomoc, o schopnost dál milovat.
Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen
smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření? Základním krokem je: nerozhodnout se nemilovat. Chybu přiznat před manželem, manželkou (u chyb neznámých je
to trochu jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev pokory je velkým
důkazem lásky. Někteří si od svatby umínili, že neusnou bez usmíření, protože na tom
závisí budoucnost jejich lásky. V jedné takové rodině se stalo, že po třech letech manželka odmítla dát manželovi polibek na dobrou noc. Manžel beze slov klekl k posteli
a začal růženec. Byl přesvědčen, že situace je vážná. Žena věděla, že by byl schopen se
modlit celou noc. Třetí desátek ho už dokončit nenechala.
Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska je silná a nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své lásce totiž potřebují Boha. Bez něho
se zlu neubrání. Bez něho si svá selhání lásky nebudou umět dlouho odpouštět.
V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chceme se snažit společně
jako rodina. Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také znamená nést společně naše kříže. Jak říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden druhého. Rodina patří
k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Proto jeden druhému
pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval.
Drazí manželé, rodiče i děti, vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc.
Najděme všechny své rány a ukažme je Božímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději. A pohled na kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do
konce, která se nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel,
když se čtyřicet dní jen modlil a postil. Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží na ty, kteří se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že
Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní dobou
k velikonočnímu vítězství.
Denně na Vás myslím v modlitbě a každému
z Vás žehnám.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky 2. března: Červená Voda 2.249, Písařov 927, Mlýnický Dvůr 170, Domov důchodců
sv. Zdislavy 287, Jakubovice 499 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
	SETKÁNÍ NAD BIBLÍ u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 13. března
v 10 hod.
P. Radek Maláč
POUŤ DO MEDŽUGORJE. Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje.
Letošní termín: 31. 8. – 6. 9. 2014 (Ne – So), odjezd v neděli
31. 8. v 15.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 6. 9.
v dopoledních hodinách. Cena: 2.100 Kč + 38 euro (zahrnuje
dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování
vlastní). Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si
můžete zažádat o slevu. V plánu je zastavit se cestou zpět asi na
dvě a půl hodiny u moře. Pouť doprovází kněz. Přihlášky jsou
k vyzvednutí v sakristiích farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a ve Zvoli, nebo k stáhnutí na webových stránkách farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.cz. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát P. Radka Maláče (739 245 986;
r.malac@seznam.cz)
Cestovní pas již není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy).
POČET MÍST JE OMEZEN.
Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Motivace k letošnímu půstu... Obecně se má za to, že: Kdo se dnes postí v jídle a pití, dělá to
nejčastěji kvůli figuře a zdraví, bez náboženského důvodu.
Když se v postní době vědomě vzdávám něčeho, co si během roku dopřávám, dělám to
z dobrovolného odříkání jako pokání a smír, jako svůj osobní, malý příspěvek k Božímu plánu
spásy. „Já jsem si předsevzala,“ řeklo jedno mladé děvče, „že budu zvlášť vlídná k Petře. Petra
je v naší třídě jednou ze zaostalých, druzí se jí posmívají a nechávají ji trochu bokem. Zkusím
ji pozvat k nám...“
K zamyšlení: Nejdelší cesta začíná prvním krokem. Cesta postu pomáhá mobilizovat tělesné, duševní a duchovní síly a tak otevřít širokou cestu k uzdravení.
S přáním Božího požehnání a trpělivost se sebou samým
		
Vám vyprošuje P. Pavel Kavec, CM
Misijní tým ve dnech od 15. – 23. března 2014 moderuje Lidové misie ve farnosti Dřevohostice. O modlitbu za požehnání díla obnovy farnosti Vás prosí loštičtí misionáři.
Zpětně a o to více Vám srdečně děkujeme, že jste v neděli 23. února 2014 přispěli na sbírku
Haléř sv. Petra! Loštice, Pavlov: 9.708 Kč, Moravičany: 12.976 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán! P.
Pavel Kavec, CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 2. března: Lubník 930, Tatenice 1.480, Hoštejn 1.230, Kosov 500 Kč (minule
na Haléř sv. Petra 740 Kč – oprava). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
*

Biřmovanci se sejdou v pátek 14. března na faře v Hoštejně.
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postřelmovsko

postřelmovsko

* Ve středu 12. března od 19.00 hodin bude biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni jsou srdečně zváni.
* Při sbírce Haléř svatého Petra se vybralo: Postřelmov 8.380 Kč, Chromeč 5.400 Kč, Sudkov 1.420 Kč, Lesnice 5.420 Kč, Dlouhomilov 855 Kč.
* V neděli 16. 3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Postřelmově (minule 4.643 Kč)
a v Chromči (minule 3.500 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 2. března: Mohelnice 4.925; Úsov 816; Studená Loučka 630 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY - LP 1921
Monsignore Dr. Antonín Cyril Stojan Stojan, olomouckým arcibiskupem
Po rezignaci J. Eminence, kardinála Skrbenského, byl do úřadu olomouckého arcibiskupa, na přání kněží a věřících diecéze olomoucké,
jmenován papežem Benediktem XV. Monsignore Dr. Antonín Stojan, dosavadní generální
vikář a kanovník kapituly olomoucké.
Dne 3. dubna 1921 byla jeho konsekrace a intronisace, kterou provedl papežský nuncius z Prahy, arcibiskup Micara. Jeho svěcení na biskupa se stalo národním svátkem. Dvaadvacet zvláštních vlaků přiváželo účastníky ze všech moravských krajů do Olomouce, kde
se jich sešlo 30 tisíc. Svěcení bylo přítomno 500 kněží. Klid a pořádek byl vynikající. Největší zásluhu na organizaci a průběh celých slavností měla tělocvičná jednota Orel.
Jméno arcibiskupa Dr. Stojana je známé daleko za hranicemi naší republiky a je nerozlučně spjato s pojmy, jako jsou Velehrad, nebo sv. Hostýn. Dále jej proslavilo jeho úsilí
o sjednocení církve katolické s církví pravoslavnou v Rusku. Hostýn se jeho přičiněním stal
nejznámějším poutním místem Moravy, kde tisíce poutníků hledá útěchu a duševní obnovu. Při národních poutích, Velehradské nebo Hostýnské, je potěšením jej pozorovat jako
organizátora, kazatele nebo zpovědníka. (pokračování příště).
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 2. března: Štíty 2.680; Cotkytle 380 (minule na Haléř sv. Petra 1.540 –
oprava), Horní Studénky 900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY NA OLŠANSKÁ HORA.
Každou neděli bude v postní době bývat pobožnost křížové cesty na Olšanská Hora.
Začínáme v 15 hod. od prvního zastavení v Horních Studénkách.
ŠTÍTY – KŘÍŽOVÉ CESTY. V neděli 9. března ve 14.30 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie povede pobožnost Křížové cesty společenství živého růžence.
V neděli 16. března ve 14.30 hod. povedou pobožnost Křížové cesty děti a mládež.
P. Stanislav Suchánek
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Sbírka z neděle 2. 3: Zábřeh 10.250; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 1.470; Zvole 4.490;
Postřelmůvek 400 Kč. Dary: Zábřeh – na Proglas 200; růžencové společenství na Haiti 700;
Skalička na Haléř sv. Petra 500 Kč; Zvole – Pobučí na Haléř sv. Petra 520 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci únoru jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 2.885 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
SBÍRKA PRO UKRAJINU. Charita ČR
se rozhodla podpořit zdravotnická zařízení na Ukrajině a pomoci lidem, kteří
se v důsledku nepokojů dostali do stavu
nouze. Chcete-li se k této podpoře připojit, můžete přispět prostřednictvím
sbírkového konta 55660022/0800, VS
104, odeslat dárcovskou sms ve tvaru:
DMS UKRAJINA na číslo 87777 nebo
svůj dar přinést v hotovosti na recepci
Charity Zábřeh (Žižkova 15, otevřeno
v pracovní dny 7.00 – 16.30 hod.). Děkujeme.
Jana Skalická
POSTNÍ ALMUŽNA 2014. Postní schránky si můžete vyzvednout v kostelích po mších svatých
na 1. neděli postní. Po celou postní dobu do ní můžete vkládat finance, které ušetříte postem.
Postní schránky se budou vybírat při mši svaté na 2. neděli velikonoční.
		
Markéta Horáková, pastorační asistentka, tel. 736 510 816,

VÝTĚŽEK BENEFIČNÍHO PLESU POMŮŽE SENIORŮM I NEMOCNÝM

Kdo v pátek 7. února 2014 oželel zahájení olympijských her a přišel do zábřežského Katolického domu na benefiční, v pořadí již čtrnáctý ples Charity Zábřeh,
nejenže se dobře pobavil, ale také podpořil dobrou věc.
Samotná účast byla o něco nižší než v loňském roce. Podpořit pořadatele přišlo
nakonec 168 platících návštěvníků, na útratě pro dobrou věc však nikdo nešetřil.
Po sečtení výnosů a odečtení nákladů zůstal velmi pěkný zisk 53 tisíc korun. Uvedenou částku se již v prosinci 2013 zavázala zdvojnásobit pražská Nadace Divoké husy. Z celkového letošního předpokládaného výtěžku 106 tisíc korun chtějí organizátoři pořídit pomůcky, které jsou využívány nejvíc,a aktuálně často chybí a zájemci na jejich zapůjčení čekají déle.
Děkujeme všem návštěvníkům plesu za účast i podporu. Také těm, kteří se spolupodíleli na
přípravě, organizaci i průběhu celého večera, a také všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali
ceny do tomboly, podíleli se na občerstvení nebo darovali prostředky na výtěžek plesu. Především ale děkujeme Nadaci Divoké husy za její rozhodnutí naši akci podpořit.
Jana Skalická
Charita Zábřeh hledá spolupracovnici (spolupracovníka) na pozici zdravotní sestra (zdravotní bratr) domácí zdravotní péče pro regionální stanici Zábřeh. Více informací najdou zájemci na www.charitazabreh.cz.
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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