4. 5. 2014
Ročník XXI., číslo 18
3. neděle velikonoční
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 obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Ukaž mi, Pane, cestu k životu

ŽALM 118
1: Sk 2,14.22b-33
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Petr 1,17-21
příště Olejíkovo č. 502

Ev. Lk 24,13-35

Když byl s nimi u stolu,
vzal chléb, pronesl
nad ním požehnání,
rozlámal ho a podával jim.
Vtom se jim otevřely oči
a poznali ho.
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
1

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 6. května památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Čtvrtek 8. května Panny Marie, Prostřednice všech milostí
MALETÍN - slavnostní liturgie a koncert. Tuto neděli 4. května v 15 hod.
budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. Liturgii doprovodí varhanář
a varhaník Petr Strakoš na varhany a jeho přátelé: David Škařupa na trubku a zpěvem sólistka operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Jana Kurečková.
		
P. František Eliáš
KLÁŠTEREC. V neděli 4. května slavíme v Klášterci pouť. Mše svaté v 7.20 a v 10.30 hod.
Svátostné požehnání v 15 hod.
P. František Eliáš
V úterý 6. května bude v Zábřeze v 9.40 hod. slavena mše svatá ke cti sv. Sarkandra.
		
P. František Eliáš

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE.

Ve čtvrtek 8. května o státním svátku a svátku Panny Marie,
Prostřednice všech milostí se znovu sejdeme u Šubrtovy kaple. Mše
svatá v 8.00 hod.
Májové pobožnosti, v pondělí, úterý a ve středu v 18 hod., budou bývat v kostele sv. Barbory. (V kostele sv. Barbory bude první
májová pobožnost v pondělí 5. května).
Při večerních mších svatých v kostele sv. Bartoloměje bude modlitba k Panně Marii na konci mše a v sobotu bude „májová“ při pravidelné modlitbě „večeřadla“ v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY V DĚKANÁTU ZÁBŘEH.

Nabízíme všem pastoračním a ekonomickým radám děkanátu účast na
setkání se zástupci MAS Horní Pomoraví, která zajišťuje podporu financování zajímavých projektů v obcích a tedy i ve farnostech, ať už se týkají
oprav památek, činnosti spolků atd.
Setkání se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v úterý 6. května
v 18.30 hod.
Každá farnost má možnost na základě svých potřeb pomoci s vytvářením další strategie
pro nadcházející dotační období. Tím si farnosti mohou do budoucna vytvořit předpoklady pro získání dotací na podporu kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit a zázemí
pro ně.
P. František Eliáš, děkan a Mgr. Luděk Diblík, technický administrátor děkanátu

HNÍZDO ZVE NA TYTO AKCE:
Úterý 6. května v 9.30 hod.: Interaktivní seminář s Mgr. Marií Hojgrovou na téma - Komunikace mezi manželi
Sobota 10. května 13.00 hod.: Zábřežský hřebík – akce pro celou rodinu, zámek Skalička
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KATOLICKÝ DŮM

V Zábřeze ve čtvrtek 8. května opět zacvrliká „MORAVSKÝ VRABEC“.
Již do 19. ročníku své existence vstupuje mezinárodní soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby Moravský vrabec.
Už teď se můžeme těšit na vystoupení skupin CHOROŠI Nelahozeves,
ARREST Bruntál, JAZZFOLK Brno, či HUBERTUS Uničov. O přízeň
odborné poroty i publika se budou ucházet mimo jiné i kapely VĚNEBAND Litomyšl – držitel Ceny Olomouckého kraje na 38. Mohelnickém dostavníku, či vítěz Dětské Porty MAROD Ostrava. Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh, Olomouckého kraje a Nadace Život umělce uskuteční na
zahradě (za nepříznivého počasí ve velkém sále) Katolického domu.
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Olomouc, který rovněž z akce bude pro
své vysílání pořizovat zvukový záznam. Moderuje držitel Zlaté Porty Josef MLOK Grim.
Začátek ve 14 hodin.
ZAHRADNÍ POSEZENÍ.
Souběžně s akcí Moravský vrabec bude na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Kromě tradičního guláše budou od 14.00 hodin pro
návštěvníky připraveny makrely, grilované speciality a bohaté občerstvení všeho druhu.
Nejmenší se mohou těšit na skákací hrad, různé soutěže o sladkosti, či bohatou tombolu.
Zpestřením programu bude vystoupení skupiny Old country dance ze Šumperka. Za nepříznivého počasí se akce přesune do Katolického domu.

OSLAVA DNE MATEK.

Milé maminky, rádi bychom s Vámi oslavili Váš svátek.
Orel Jednota Zábřeh, Hnízdo a KDU-ČSL Vás všechny
srdečně zvou na divadelní představení ochotnického spolku
Václav z Václavova , který si připravil dvě hry od A. P. Čechova - Námluvy a Medvěd.
Oslava Dne matek proběhne v neděli 11. května od 15 hodin v Katolickém domě.
Připraveno bude i malé občerstvení pro všechny zúčastněné.

EXERCICIE S OTCEM LVEM NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE

V Norbertinu, který je vybudován v prostorách kláštera sester premonstrátek na poutním místě Svatý Kopeček u Olomouce pořádá farnost Zábřeh ve dnech od 3. do 9. července duchovní obnovu s otcem Lvem Eliášem. Cesta na Svatý Kopeček je ve vlastní režii.
Začínáme ve čtvrtek v bazilice v 16 hod.
mší svatou a končíme ve středu po snídani. Cena za ubytování a stravování je u jednolůžkových pokojů 2.880 a u dvoulůžkových 2.650 Kč. Hlásit se můžete v zábřežské farní kanceláři, případně telefonicky
nebo mailem.
Hana Lexmanová 583 414 531,
mobil 731 626 509, mail rkfzab@rps.cz
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CÍRKEV A SPOLEČNOST

(1 Tim 3,15)
Církev, „sloup a opora pravdy“ (1 Tim 3,15), převzala od apoštolů
Kristův slavnostní příkaz zvěstovat pravdy evangelia o spáse lidí i mravní zásady včetně těch, které se týkají společenského pořádku. Povinnost
zvěstovat a ochraňovat tyto pravdy mají především biskupové se svými
pomocníky, kněžími.
Církev z mravního hlediska posuzuje hospodářské a společenské
záležitosti, vyžadují-li to základní práva lidské osoby nebo spása duší.
V řádu morálky má jiné poslání než politická moc. Církev se zajímá
o časné stránky obecného blaha, nakolik jsou zaměřeny na svrchované
dobro, náš konečný cíl života, na věčnost. Snaží se oživovat správné postoje k pozemským statkům ve společensko-hospodářských vztazích.
UČITELSKÝ ÚŘAD pastýřů církve v oblasti morálky vykonává katechezí a kázáním za
pomoci teologů a děl duchovních autorů. Takovým způsobem se pod vedením pastýřů a pod
jejich dohledem přenášel z generace na generaci „poklad“ křesťanské morálky, který tvoří
zvláštní souhrn pravidel, příkazů a ctností, které pramení z víry v Krista a které oživuje láska.
Toto vyučování pravd víry si tradičně bralo za základ vedle Kréda, Otčenáš a Desatero.
	Římský biskup, papež a biskupové jsou věrohodní, Kristovou autoritou obdaření učitelé.
Řádný a všeobecný UČITELSKÝ ÚŘAD Svatého otce a s ním spojených biskupů učí věřící
pravdám, lásce, kterou mají prokazovat a blaženosti nebe, v kterou mají doufat.
Nejvyšším stupněm účasti na Kristově autoritě je dar NEOMYLNOSTI. Sahá tak daleko,
jak daleko sahá poklad božského zjevení, tedy na dobu, kdy Ježíš chodil po zemi izraelské.
Papežská neomylnost je v katolické teologii dogmatem, které tvrdí, že papeži coby římskému biskupovi přísluší neomylnost, „když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry povzbuzuje ve víře“
(Druhý vatikánský koncil, Lumen gentium 25). Jinak je papež omylný jako každý jiný člověk.
Svou neomylnost použil Svatý otec naposledy v roce 1950, kdy prohlásil za článek víry Nanebevzetí Panny Marie. V minulém století pak dvakrát: Neposkvrněné Početí Panny Marie
a vzpomenutý článek víry, Neomylnost papežů.
Pravomoc učitelského úřadu se vztahuje také na zvláštní příkazy PŘIROZENÉHO ZÁKONA. Přirozený zákon je stanovené právo, které vyplývá z řádu přírody a lidské přirozenosti, jež
je ve své podstatě neměnná. Např. potrat, zabití dítěte v lůně matky, je proti přirozenému zákonu. K tomuto patří lež, nedodržení daného slova stejně jako homosexuální manželství. K učitelské práci církve a k uplatňování křesťanské morálky potřebuje církev oddanost pastýřů, vědecké znalosti teologů, přispění všech křesťanů a lidí dobré vůle. Úřady mají být vykonávány
v duchu bratrské služby a v oddanosti církvi ve jménu Ježíše Krista. (Řím 12,8-11)
Není správné stavět osobní svědomí a rozum proti mravnímu zákonu nebo učitelskému
úřadu církve. Svědomí musí být vychováváno a mravní soud osvěcován. Dobře vychované
svědomí je správné a pravdivé. Vytváří své úsudky podle rozumu, ve shodě s pravým dobrem,
které chce moudrost Stvořitele. Výchova svědomí je nezbytná pro lidské bytosti vystavené záporným vlivům a pokoušené k tomu, aby dávaly přednost vlastnímu úsudku a odmítaly spolehlivé učení církve. Výchova svědomí je celoživotní úkol. Při správném, věrohodném svědomí se může rozvíjet ryzí, synovské SMÝŠLENÍ VŮČI CÍRKVI. Církev nám zprostředkovává
Boží milosrdenství, které vítězí nad všemi našimi hříchy a působí především ve svátosti smíření. Jako starostlivá matka nám církev denně prostřednictvím liturgie rozdává hojnou stravu Božího slova a eucharistii našeho Pána.
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Co z toho pro nás plyne? Společnost, parlament, vláda a ostatní naši vysocí představitelé
i církev jsou takoví, jací jsme my. Chceme-li, aby se to všechno změnilo k lepšímu, pak TY
musíš být lepší, JÁ musím být lepší. A když nás bude hodně „lepších“, zlepší se i obraz společnosti. A my malí budeme spokojenější a společnost i hospodářství budou prospívat. Básník
tuto pravdu vyjádřil: „Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů“.
		
P. Antonín Pospíšil

Max Kašparů: ČAS kyvadla

Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu,
aby si u každého pacienta položil dvě zásadní otázky - proč a jak. Proč má nemocný potíže?
Jak je léčit?
Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky
všichni, až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné starosti, než jaké musí
řešit lid obecný. Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus. Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby. Ztráta studu,
rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci.
„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší
zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli
milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát,
krást a podvádět?
Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu. Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly jako vzory místo po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých by moderní český sjednocený Evropan
už ani nekopl.
Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale
parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy
těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem.
A nikdo se opět za nic nestydí. Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu a vybraným
jedincům implantovat svědomí. Obojí bude obtížné, protože v prvním případě už těžko
nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve druhém už nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži.
	Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře. Zavinili jsme si to i my sami,
když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: „Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!“ Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě
navenek, nemáme šanci... Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl
ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence.
Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání
tam skončíme brzy všichni!
		 (MUDr. Max Kašparů, jáhen, Mladá fronta Dnes, 18. 2. 2012, str. 11, red. zkráceno)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky 27. dubna: Červená Voda 2.338, Písařov (18. 4.) 1.662, Písařov 1.209, Domov důchodců sv. Zdislavy 58, Jakubovice 751, Janoušov 1.406 Kč.
Dary: Písařov – na Svatou zemi 236 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 27. dubna: Mohelnice 4.559; Úsov 958; Studená Loučka 232 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY – NOVÁ SPOJOVACÍ CESTA
MEZI ZÁBŘEŽSKOU ULICÍ A KOSTELNÍM NÁMĚSTÍM

Až dosud obyvatelé z předměstí Mohelnice, z Vodní (Wassergasse), Zábřežské, Mlýnské ulice, a dále vesnic Libivá, Květín, Slavoňov měli nejkratší přístup do města ulicí Pod Bránou (Pfortengasse). Zřízení další spojovací cesty mezi městem a předměstím bylo dávným přání všech
obyvatel města. Tuto praktickou myšlenku uvedl ve skutek společně s městskou radou až teprve
starosta města Rudlof Kohler.
Roku 1925, mezi kaplankou a Raynoschkovým domem na Kostelním náměstí, nechali probourat starou hradební zeď. Od manželů Františka a Anny Bockových odkoupili kousek jejich
zahrady na Mlýnské ulici a touto prolukou nechali postavit v serpentinách novou spojovací cestu mezi Mlýnskou ulicí a Kostelním náměstím. Cesta je prakticky volena tak, že od jejího ústí,
jak do Mlýnské ulice, tak i do Kostelního náměstí, mohou pohodlně auta přijíždět a odjíždět.
Obyvatelstvu se tím ušetřila veliká oklika. I cesta do mlékárny se tím podstatně zkrátila. (Pozn.
– V současnosti je tato cesta pouze pro pěší a je řešena schody. Mlékárna byla v dnešním skladu
tiskovin.)
Bartoš H.

lošticko

lošticko

lošticko

Vzkříšený jde naší cestou spolu s námi. (Lk 24,13n)

Snad nejkrásnější velikonoční příběh nám zaznamenal sv. Lukáš. Kolikrát jsme ho četli, meditovali, naslouchali mu!
Ježíš proměňuje tyto pomalé a nechápavé učedníky taky tím, že je nechá
vyprávět.
Když na své každodenní cestě počítáme s Ježíšem, můžeme mu klidně
říct vše, čemu nerozumíme. On nám to vysvětlí a skrze Písmo zprostředkuje nový pohled na věc. Ježíš se nechává prosit a rád přijme pozvání: „Vešel
tedy a zůstal s nimi.“ (Lk 24,29) Představ si, že Vzkříšený půjde dnes s tebou
po všech tvých cestách: půjde s tebou do práce, na vycházku... Jestliže nerozumíš svému životu,
zeptej se ho, co to všechno má znamenat. Předlož mu svá zklamání. Můžeš pak objevit hlubší
smysl událostí, které prožíváš.
P. Pavel Kavec,CM

BLAHOPŘEJEME k 80. narozeninám
paní LUDMILE JOKLOVÉ z Moravičan.
Přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie, pevné zdraví a stálý elán.
Farníci z Moravičan
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. dubna: Štíty 2.550; Cotkytle 550; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 27. dubna: Lubník 1.380 , Tatenice 1.200, Hoštejn 1.150, Kosov 350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SETKÁNÍ těch, kteří se připravují na biřmování, bude v pátek 9. května v 19 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S BISKUPEM JOSEFEM HRDLIČKOU

V pátek 16. května v 18 hod. bude v hoštejnském farním kostele slavena
mše svatá, kterou celebruje Mons. Josef Hrdlička. Po jejím skončení požehná otec biskup opravenou faru a prostory nově otevřeného muzea.
Téměř po čtrnácti letech jsme dokončili dílo, o kterém se nám nikdy ani
nesnilo. Generální opravou prošel kostel, zásluhou Obce Hoštejn i hřbitov
a nyní se radujeme z opravené fary, která rovněž prošla generální opravou. V patře fary je vybudováno zázemí pro farnost, či příležitostné pobyty. V suterénu jsme vybudovali – „Muzeum naší dědiny“, místo, které
má vypovídat o životě farnosti a obce v době našich předků. V suterénu je
také přichystáno případné zázemí pro ministranty, scholu …. Veškeré práce byly prováděny velice citlivě, aby nedošlo k narušení genia loci v budově 200 roků staré fary.
Citlivým a profesionálním způsobem byly odstraněny některé novodobé zásahy především ve
vstupní hale se schodištěm – zrestaurována dekorativní výmalba stropu a točitého pískovcového
schodiště, nad kterým je nově zavěšená křížová cesta. Mše svatá bude sloužena za všechny živé
a zesnulé farníky a dobrodince kostela. A že těch dobrodinců není málo, jsme se mohli přesvědčit
při splácení dluhu po neprávem odmítnuté dotaci na opravu kostela. Přijďte s námi slavit a také
děkovat za požehnání, kterého se nám dostalo. Zvláště zveme Vás všechny, kteří jste nám v minulosti nějakým způsobem pomáhali.
Za hoštejnské farníky Mgr. Luděk Diblík

***
DOZNÍVÁNÍ SLAVNOSTI SVĚCENÍ - RANNÍ MODLITBA PAPEŽE JANA XXIII.

Nebeský otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to
tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak,
jak to dělával tvůj Jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě
jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal
svého bratra.
Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus
všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe. Prosím tě, ať
se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.
Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.
A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž
k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.
Amen
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Sbírka z neděle 27. dubna: Zábřeh 10.210; Jedlí 2.100, Svébohov 1.200; Klášterec 1.760;
Zvole 10.040 Kč (na opravu fasády farního kostela).
Dary: Zábřeh – na Cestu 121 (občanské sdružení, které pomáhá seniorům z řad kněží)
5.000 Kč; Svébohov – na potřeby farnosti 3.000 Kč; na kněžský seminář 3.000 Kč. Zvole na opravy kostela 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
FARNOST ZVOLE: Každou poslední neděli v měsíci bude ve Zvoli sbírka na opravu fasády kostela.
Pastorační rada farnosti
POZVÁNKA NA PŘEDÁNÍ NOVÉHO VOZIDLA. Zveme vás ve středu 14.
května ve 14 hodin ke Katolickému domu na slavnostní předání nového „sociálního automobilu“ a poděkování všem, bezmála 40 regionálním firmám,
které se na jeho pořízení podílely.
Vozidlo bude sloužit středisku Charitní pečovatelské služby k rozvozu obědů.
Součástí akce bude také prezentace středisek s ukázkami činností.
Těšíme se na společné setkání.
Jana Skalická, propagace, 736 509 431
V úterý 20. 5. se můžete těšit na představení nového zpracování historie katedrály sv. Víta nazvané „Katedrála viditelná a neviditelná“. Příběh stavby, která
v českých zemích nemá obdoby, vám představí Mgr. Jana Maříková Kubková,
Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Začátek v 18.00 v Katolickém domě.
Za Českou křesťanskou akademii Jana A. Nováková
Olomoucké katechetické centrum uvedlo do provozu své nové webové stránky, které najdete na adrese www.katechetiolomouc.cz. Na tomto webu jsou nově soustředěny všechny materiály pro kněze a katechety, které byly dříve rozmístěny na starších internetových
stránkách a také na webu k Roku víry.
Na aktuálním webu najdete nově ke stažení formulář přihlášky dětí do náboženství,
třídní knihu, vysvědčení pro jednotlivé ročníky ZŠ, formulář žádosti o kanonickou misi
nebo vybrané texty ze současné školské legislativy související s vyučováním nepovinného
předmětu náboženství (to vše v rubrice dokumenty).
Centrum pro katechezi
JULEK – Ondřej Elbel. V pondělí 12. května 2014 v 19 hod., v Šumperku v bývalém dominikánském klášterním kostele bude po premiéře v Praze a Brně provedeno scénické čtení
o Julkovi Augustinu Vargovi, OP. Duchovní poselství tohoto výjimečného bratra je aktuální
i po 18 letech od jeho smrti 4. května 1996.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 14. května 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
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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