19. 1. 2014
Ročník XXI., číslo 3
2. 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

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

ŽALM 40
1. Iz 49,3.5-6
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2. 1 Kor 1,1-3
příště Břízovo č. 503

Ev. Jan 1,29-34

Na druhý den
Jan viděl Ježíše,
jak jde k němu,
a řekl:
„Hle, Beránek Boží,
který snímá
hříchy světa!
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 20. ledna sv. Fabiána a Šebestiána
V drozdovské kapli oslavíme patrocinium tuto neděli při mši svaté v 10 hod.
Úterý 21. ledna
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Středa 22. ledna
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Pátek 24. ledna
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve (+ 1622)
Sobota 25. ledna svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na úplném konci týdne modliteb za jednotu křesťanů přichází každoročně příklad sv. Pavla,
kterého si Kristus vyvolil k apoštolské službě. I v dnešním chápání něco nevídaného. Mladý
muž, pravověrný žid, který pronásleduje vyznavače hlásící se k jistému Ježíši, který byl za své
„hereze“ ukřižován, se nyní obrací ke svým představitelům zády a sám přijímá křest.
Ze Šavla z Tarsu, syna Judova, se nyní stává apoštol národů Pavel.

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V ZÁBŘEZE

Společné modlitby za jednotu křesťanů pokračují v pondělí 20. ledna v 18 hod. v kostele sv. Barbory a ve středu 22. ledna v 18 hod. v kostele Církve československé husitské.
(u Sázavy)
Red.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Charita Zábřeh a folk-country skupina Madalen vás srdečně zvou na Tříkrálový koncert, který se uskuteční tuto neděli
19. ledna 2014 od 14.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Koncert je věnován koledníkům, dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky a zároveň
všem příznivcům dobré muziky. Kromě skupiny Madalen vystoupí i dětská
hudební skupina Vodníci z Mohelnice.
Pro malé a nejmenší návštěvníky připravuje Mateřské a rodinné cen-trum
Hnízdo zábavné hry, při kterých budou muset prokázat svou dovednost a zručnost.
Na koncertu budou také poprvé zveřejněny kompletní výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno. Srdečně vás zveme a těšíme se na společné setkání. Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
MALETÍN. Tuto neděli 19. ledna budeme ve 14.30 hod. slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš

SETKÁVÁNÍ NAD ENCYKLIKOU LUMEN FIDEI.

„Já jsem při jako světlo, aby žádný, kdo věří
ve mne, nezůstal v temnotě.“Jan 12,46
	V úterý 21. ledna v 17 hod. v Katolickém
domě v Zábřeze budeme pokračovat ve studiu
encykliky LUMEN FIDEI (Světlo víry) papeže
Františka. Encyklika bude k dispozici v tištěné
podobě i pro ty, na které se minulé úterý nedostalo.
P. František Eliáš

Katecheti se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 23. ledna od 19 hod.
		
Zve P. Ladislav Sovadina
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MO KDU-ČSL Zábřeh a MKD si Vás dovolují srdečně pozvat na
OKRESNÍ LIDOVÝ PLES, který se uskuteční v Katolickém domě
v Zábřeze v pátek dne 24. ledna 2014 ve 20 hodin. K poslechu i tanci
hraje kapela Triangl. Bohatá tombola, předprodej vstupenek v recepci
Charity Zábřeh, cena 100 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a šatna.
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI. Všechny děti zveme na dětský maškarní ples, který se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v neděli 26.
ledna 2014 ve 14 hodin. Pro děti je připravený bohatý program, vstupné
dobrovolné.
RNDr. František John

CHARITA ZÁBŘEH
14. PLES CHARITY ZÁBŘEH se uskuteční v pátek 7. února 2014 od 20
hod. v Katolickém domě Zábřeh. K tanci i poslechu hraje F-Band z Klášterce. Součástí programu bude výuka valentýnského společenského tance
a každý pár si z plesu odnese společné foto (v ceně vstupenky). Výtěžek
akce, který bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy, bude použit na nákup
zdravotních pomůcek. Předprodej vstupenek je na recepci Charity Zábřeh
v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
KOJENECKÉ OBLEČENÍ. Pokud máte doma zachovalé kojenecké oblečení (od nejmenších velikostí), jednorázové pleny, které již nebudete potřebovat, věnujte je do sociálního šatníku Charity Zábřeh. Věci můžete přinést na recepci Charity Zábřeh. Při větším
množství kontaktujte, prosím, předem vedoucího střediska Naděje Františka Klíče, tel:
736 509 436. Děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

RODINA V AKCI POŘÁDÁ

Rodina v akci pořádá PRÁZDNINY NA SKALIČCE pro děti od 6 let.
Kdy: 3. - 6. února 2014 (pondělí- čtvrtek) vždy od 8.00 – 15.00 hod.
Zázemí v klubovně s kuchyňkou a krbem na Skaličce v Zábřeze. Děti se
mohou těšit na partu kamarádů, hry a výpravy do okolí, teplo u krbu,
dobrý oběd. Cena 540 Kč/4 dny nebo 150 Kč/den (zahrnuje program,
nájem, oběd, pojištění). Přihlášky a informace: Mgr. Monika Sikorová,
tel. 737517102, rodinazabreh@gmail.com.
Rodina v akci pořádá v pátek 24. ledna 2014 v prostorách Hnízda od 16.30 – 18.30 hod.
lednový MINIBAZAR knih, dětského oblečení, oblečení pro dospělé, hraček či vlastních výrobků.
	Bazar bude probíhat samoobslužnou formou, vstupné 40 Kč (nájem, čaj). Nabídněte
ostatním své přebytky (v dobrém stavu). Množství na osobu je omezeno na objem cca jedné banánové krabice či jednoho pytle. Lístky na cenovky budou k dispozici na místě.
Informace: Mgr. Monika Sikorová, tel: 737517102, rodinazabreh@gmail.com
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CO SOUDÍ LIDÉ O KRISTU?

(Jan 1,6-8; 19-28)
Nejpodivuhodnější, nejzajímavější a nejproblematičtější postavou lidských dějin je Ježíš Kristus. Za svého krátkého života neopustit hranice své domoviny, území Izrael, nenapsal žádnou knihu, nepostavil dům, nepřemohl bídu světa, nepřinesl světový mír. Se svým životem, jeho otřesy, nezdary i zdary se nejeví jako geniální člověk. Stojí před námi
jako „milovaný Syn“, který je na jedné straně „ten zcela jiný“,
ale právě proto je pro všechny a v každé době „současný“.
O nikom jiném se nenapsalo tolik knih, nepostavilo se k jeho
oslavě tolik staveb, nebylo vysloveno tolik slov jako o tomto
muži ze zapadlého Nazareta.
Vnucuje se otázka, kdo tedy byl Ježíš Kristus, proč je tak
výjimečnou postavou v dějinách světa, proč od něj jedni jeho
soukmenovci, Židé, očekávali spásu a jiní jím opovrhovali?
V zemi Izrael se objevil muž, který byl jiný než ostatní. Až někdy ve věku třiceti let začal
kázat a působit jako vykladač Zákona. Sám říkal, že se narodil proto, aby vydal svědectví pravdě. (Jan 18, 37) Mnohým jednáním Ježíš narušoval dobové a náboženské konvence, uzdravoval chromé i slepé. Ale v tom co hlásal, nebyl žádný vztah k politické moci, kterou od něho
Židé čekali. Nakonec skončil jako zločinec mezi zločinci na Kalvárii.
Pro Ježíšovy současníky a příbuzné Jana Křtitele byl Ježíš zpočátku osobou neznámou, byť
Mesiáše očekávali. Jen tušili, že by jím Ježíš mohl být. A tak Jan posílá dva své učedníky k Ježíšovi s otázkou: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ (Mt 11,3)
A Ježíš ve své odpovědi poukazuje na četné zázraky, které mají provázet Mesiáše, jak to
předpovídají proroci: „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ (Mt
11,4-6)
V Janově evangeliu Jan Křtitel mluví o tomto „větším“, jemuž chtěl připravit cestu, ač „nevěděl, kdo je“. (Jan 1,30 - 33) Celým svým posláním byl Jan Křtitel Připravovatelem Mesiáše.
Až nakonec tento Jan pokřtil Krista – Mesiáše.
Jeho věrní apoštolé a řada dalších jeho příznivců na otázku kdo je Ježíš odpovídají: Je to
Mesiáš proroky předpovídaný, ten, kterého jsme po tisíciletí očekávali, je to Boží Syn, Bůh
a člověk v jednom, který na svět přišel, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a spasil. (Šimon
Petr: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ – Mt 16,16)
	Byli však mezi současníky i takoví, kteří v Ježíšovi odmítali vidět Mesiáše i Božího Syna
a považovali jej za rouhače, který si vymýšlí to, co není, dělá se králem, je nepřítelem císaře...,
Podíváme se, jak Ježíše viděli někteří z významných mužů:
Anglický myslitel Chesterton si kladl otázku, kdo je Kristus. V době, kdy byl ještě nevěřící, píše: „Mám-li se vyjádřit lidově a bez sympatií, pak vidím toto: Mimořádnou bytost, která
by jistě každému století připadala šílená, osobu s nevázanými božskými nároky, jež si neustále odporuje, vydává nemožné rozkazy, jež tam, kde se nám zdá, že nemá pravdu, by se k nám
přiklonil každý jiný a tam, kde se nám zdá, že má pravdu, je často v souladu s moderní dobou,
jako např. ve věci zbožňování dětí. Za některé jeho výroky by ho lidé mohli klidně prohlásit za
maniaka, za jiné zas za proroka. Nikdo ho však nemůže nazvat Galilejcem z dob Tiberiových.
Neviděli ho tak ani jeho příbuzní, kteří se ho snažili uzavřít jako blázna. Neviděl ho tak ani
vlastní národ, jenž ho zlynčoval a chvěl se při pomyšlení na jeho obrovské rouhání...“
4

Jistě stojí za uvedení i kladný postoj. Francouzský císař Napoleon, když byl ve vyhnanství
na ostrově Svatá Helena, měl dosti času přemýšlet a srovnávat lidské osudy. Tady je jeho pohled na Ježíše Krista. „Já“, tak začíná císař, „abych uchvátil své vojáky a šli za mne bojovat, musel jsem se postavit před ně a v plamenné řeči je vyzvat k boji za mne a za národ. A dnes, když
jsem ve vyhnanství, kdo by za mne položil jeden vlas? Ale Ježíš? Za ním jsou masy, aniž by jej
viděly. Aniž by k nim osobně promluvil a je odměnil, právě naopak, pro něho položily i život.
A tak není jiného důvodu proč to všecko, než ten, že Ježíš Kristus je Bohem! Já o tom mohu
svědčit!“
Nyní jen v heslech co soudí o Kristu lidé:
ZAUJATÍ: Mýtická postava, jejíž učení je směs pohanských, nebo kumránských nauk.
NEZAUJATÍ: Sociální reformátor, osvobozenský vůdce, náboženský genius.
LHOSTEJNÍ: Ideální člověk, možná i Bůh
VĚŘÍCÍ ČLOVĚK: Kristus, Pomazaný, slíbený Mesiáš, druhá božská osoba, Boží Syn, Bůh
a člověk (pravdivost toho všeho dosvědčuje jeho vzkříšení).
Velkolepý pohled na Ježíše Krista má východní, pravoslavná církev, tak jak jej můžeme vidět na starobylé mozaice v italské Ravenně: Pán, Stvořitel všech věcí, Pantokrator!
		
P. Antonín Pospíšil

EXERCICIE

Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek zvou v sobotu 1. února na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK do farního chrámu Zvěstování
Panny Marie ve Šternberku.
Program začíná v 9.30 hod. modlitbou růžence a možností svátosti
smíření. V 10 hod.
mše svatá, hlavní celebrant P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM, duchovní asistent hnutí Modliteb matek v ČR. Odpoledne následuje
duchovní program s P. Františkem Petríkem na téma „Doprovázení
dětí v církvi k Bohu“ a v 15 hod. závěrečné požehnání. Přihlašujte
se nejpozději do 27. ledna na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, tel: 731621117 nebo 605 707 877, farasternberk@seznam.cz.
Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž zve vdané ženy do 45 let na třídenní DUCHOVNÍ OBNOVU ve dnech 16. 5. – 18. 5. 2014. Obnovu povede P. Bogdan Sikora,
provinciál minoritů.
Přihlášky na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž,
tel. 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na volně koncipovaný cyklus duchovních obnov „Pane, nauč nás modlit se“, který má přímou souvislost s vyhlášeným Rokem rodiny. Duchovní obnova na téma: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ se
uskuteční ve dnech 8. - 9. února 2014.
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje
v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení v neděli ve 13 hod.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 3. 2. 2014:
e-mail: info@premonstratky nebo vyplněním přihlášky na stránce:
http://www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 12. ledna: Červená Voda 1.819, Písařov 1.283, Mlýnický Dvůr 570, Domov důchodců svaté Zdislavy 152, Jakubovice 533 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
* Otec Radek zve všechny členy živého růžence z Červené Vody ve středu 22. ledna v 17.30
hod. na mši svatou slouženou za ně a na posezení na faře po skončení mše svaté.
* Mše svatá v Janoušově bude v neděli 26. ledna v 16 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

MYŠLENKA PO VÁNOCÍCH (Jan 1, 35)
O Vánocích jsme slavili památku na příchod Božího Syna mezi nás.
	Bůh udělal první a důležitý krok, teď je řada na nás! Sv. Jan na něho ukazuje: „Hle, Beránek Boží!“ A Boží Beránek nás zve k následování v běžném provozu života.
	Bůh se netáže, zde je někdo mladý nebo starý, táže se jen, zda využívám příležitost být člověkem mezi lidmi, jak to napřed žil on, Boží Syn. Lidé usilují o velikost i moc, ale Ježíš zde byl
pro chudé...
Lidé říkají: „Jak ty mně, tak já tobě.“ Ale On: „Ke druhým se chovej tak, jak bys chtěl, aby
se chovali k tobě.“
Lidé milují jen své přátelé a ty, kteří jim mohou být užiteční, ale Ježíš miloval bez rozdílu...
Zní to náročně, ale jedině Boží cesta, i když je náročná, je pro mě tou správnou volbou.
Správnou volbu za každých okolností přeji Vám i sobě!
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

V pondělí 20. ledna v 16.30 hod. bude v Postřelmově slavena mše svatá ke cti Ducha
Svatého.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z 12. ledna 2014: Štíty 1.820; Cotkytle 690; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
***
DISKUSE O 1. EXHORTACI PAPEŽE FRANTIŠKA „RADOST EVANGELIA“
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KATOLICKÉHO TÝDENÍKU
Ochutnávky z první exhortace papeže, která vyjde zanedlouho i česky, KT pravidelně přináší na svém webu. Každý týden vybere P. Romuald Štěpán Rob OP z exhortace krátký úryvek
a spolu se stručným komentářem jej zveřejní na www.katyd.cz. Čtenáři pak pod tímto textem
mohou diskutovat a reagovat na myšlenky papeže Františka i postřehy
P. Roba.
„Chceme být provokativní, nakolik je to možné. Spolu s papežem Františkem si přejeme, aby naše farnosti přestaly ‚sedět na zadku‘ a vyšly potkávat lidi na ulici a rozuměly jim,“ upozorňuje P. Romuald Rob. Právě
na ulicích, v hospodách, na diskotékách, na internetu nebo v nemocnicích by se podle něj měla církev vystavit nebezpečí úrazu, místo aby jen
pasivně čekala v sakristii. „Pojďme společně listovat exhortací papeže
Františka „Evangelii gaudium“, aby na ni v církevních knihovnách jenom nepadal prach,“ vyzývá P. Rob.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 12. ledna 2014: Mohelnice 3.696; Úsov 755; Studená Loučka 290 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 28. ledna 2014 ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY L. P. 1915

Úmrtí resignovaného arcibiskupa Dr. Kohna.
Dne 3. prosince zemřel v Ehrenhausenu J. Em. Dr. Theodor Kohn,
resignovaný olomoucký arcibiskup. V době svého úřadu si nedokázal
získat lásku svého lidu a kněží. Nebo snad neporozuměl světu? Jeho
přísné vystupování, bez rozdílu ke všem, přivodilo jeho pád. Tímto
bojem se zabýval i denní tisk. V Římě byl obžalován. Papežem Piem X. byl donucen k dobrovolnému odstoupení. Od roku 1904 žil v exilu, v Ehrenhausenu, kde si koupil panství. Po
tvrdém boji a velkém utrpení - requiescat in pace! (odpočívej v pokoji)
Autor těchto řádků Msgr. Kubíček, byl po dobu jednoho roku společně s excelencí Dr.
Kohnem ve službách J. E. arcibiskupa, kardinála Fürstenberka a tam poznal jeho ideální
smýšlení, pracovitost a píli. Jeho hrdost a snaha po moci se u něho projevily až tehdy, když
se stal arcibiskupem a správu arcidiecéze převzal do svých rukou. To však po desíti letech
pro něj znamenalo jeho neštěstí a pád.
Dr. Kohn také napsal dvoudílnou publikaci: Temporalien- Übergabe, Graz 1913. Bývalo by bylo lepší, kdyby toto dílo nebylo spatřilo světlo světa. Každý kdo to přečte, ten to
také ad acta odloží.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 12. ledna: Lubník 1.420, Tatenice 1.440, Hoštejn 950, Kosov 740 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
*

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE je 12. února.

P. Jaroslav Přibyl

***
ŠTĚSTÍ NENÍ TŘEBA HLEDAT
Člověk má podivnou schopnost hledat věci na nepatřičných místech. Domnívá se například, že bude spokojen, až si opatří nové …, až bude mít víc času na ... . A přestože stále
znovu zakouší, že tyto věci jeho srdce na dlouho neuspokojí, ve shánění pokračuje. Pořád
se chytá nových nadějí, které ale vedou k dalším zklamáním.
Je ale omyl domnívat se, že štěstí je mimo nás. Štěstí je v našem nitru! „Boží království je mezi vámi“, říká Ježíš. (Lk 17,21) Šťastnými nás nemohou učinit žádné věci. Hluboko v srdci každého z nás je chrám Boží, jehož láskou jsme obklopeni. Není tedy třeba štěstí
„hledat“. Stačí si uvědomit, že tento poklad nosíme v sobě a obrátit svou pozornost k němu.
Bůh žije v našem nitru. Zapomněli jsme na to.
Naše bohatství je v tom, že zůstaneme s Bohem a přestaneme hledat štěstí mimo sebe.
Podle knihy W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
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Sbírka z neděle 12. ledna: Zábřeh 7.850; Jedlí 1.500; Svébohov 2.100; Klášterec 1.390; Zvole 3.310 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ROK 2014 V ZÁBŘEZE

23. května 2014 Noc kostelů – o letošní Noci kostelů se
otevřou dveře nejen kostelů, ale i kaplí, které patří do farnosti
Zábřeh nebo do majetku města Zábřeh.
Neděle 24. srpna patrocinium a hody. Město v roce 2014 slaví
760 let od první písemné zmínky. Jádro oslav bude na zábřežské hody. Při bohoslužbě budou požehnány městské symboly,
znak a vlajka.
	O svátku sv. Václava (neděle 28. září) proběhne v Zábřeze, nejsevernějším hanáckém městě, setkání krojovaných hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje. Den zahájíme mší svatou, při které budou požehnány dožínkové věnce.
10. listopadu 1754 – je datem posvěcení – benedikace farního chrámu sv. Bartoloměje. Letos tedy oslavíme jeho 260. výročí, při kterém bude požehnán nový zvon pro chrám sv. Barbory, které nechá ulít občanské sdružení Svatá Barbora (z výtěžku sběru barevných kovů a jiných aktivit našich zvoníků).

JUBILEUM 260. LET BENEDIKCE
CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE

	Do svátku sv. Bartoloměje bychom měli kostel připravit
na jeho jubileum. Potřebuje ošetřit především fasáda věže, kde
se již na omítce a pískovcových prvcích objevují mechy a omítka začíná vykazovat známky stárnutí.
Dále zateplit strop nad oratoří sakristie, ošetřit a případně vyměnit okna na přístavbě sakristie. V interiéru kostela je třeba očistit a restaurátorsky ošetřit
architekturu křtitelnice.
* V blízké budoucnosti nás čeká generální oprava fary, která se trhá vpůli a „naklání
k Hané“.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ S HEREČKOU MARTINOU PAVLÍKOVOU. MgA. Martina Pavlíková, pastorační asistentka pro kulturu mluveného projevu a interpretaci slova Arcibiskupství olomouckého připravila na sobotu 25. ledna setkání především pro děvčata, která četla při rorátních mších svatých v Zábřeze. Setkání začne v 8 hod. na faře a pokračovat bude v kostele
sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. února 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
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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