7. 9. 2014
Ročník XXI., číslo 36
22. 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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
1: Ez 33,7-9
2: Řím 13,8-10
Ev. Mt 18,15-20
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Bratři!
Nebuďte nikomu
nic dlužni
– jen vzájemnou lásku.
Neboť kdo druhého
miluje,
splnil zákon.

Řím 13,8

Svátostné požehnání ve 14.30 hod. - kaple v Rovensku
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Pondělí 8. září
Sobota 13. září
Neděli 14. září

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Svátek Narození Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého Kříže

MALETÍN. Tuto neděli 7. září jako obvykle v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele
sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. V sobotu 13. září ve 12
hod. ze Zábřeha z Valové vyjíždí autobus na pouť k Panně Marii
Bolestné na Vřesovou studánku. Mše svatá začíná ve 14.30 hod.
Jízdné 100 Kč splatné v autobuse. Jana Kubíčková tel. 605 536 270
SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 11. září po
skončení bohoslužby slova pro děti (začíná v 17.30 hod.)
Martin Rumíšek, jáhen
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 17. září 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 další pracovnicí,
která má na starost energie pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava
smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
POUŤ RODIN – HOŠTEJN. Srdečně vás zveme na
již tradiční pouť rodin do Hoštejna, která proběhne v
sobotu 20. 9. 2014. Pouť rodin a mši svatou chceme
obětovat za naše děti, vnoučata a celé rodiny naší farnosti a vyprošovat pro nás všechny Boží požehnání,
ochranu a pomoc.
Sraz pěších poutníků bude jako každoročně u Šubrtovy kapličky ve 12 hodin, odkud společně poputujeme na mši svatou do kostela sv. Anny v Hoštejně, kterou začneme společně slavit v 15 hodin. Trasa
pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny věkové kategorie, včetně kočárků s nejmenšími
dětmi. Po mši svaté nebude chybět opékání špekáčků (vezměte si s sebou) ani zábava pro
malé i velké poutníky.
Těší se na vás a srdečně zve Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek.
Irena Švédová, Hnízdo
SETKÁNÍ HANÁKŮ V ZÁBŘEZE V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ.
O slavnosti sv. Václava se v Zábřeze sejdou zástupci hanáckých měst,
aby se setkali a poděkovali za dary úrodné Hané. Slavnost začne v 8.30
žehnáním dožínkového koláče v kostele sv. Barbory. Účastníci oslavy
přejdou průvodem do kostela sv. Bartoloměje ke slavení mše svaté, která netradičně začne v 9.00 hod. Liturgii v obou kostelích doprovodí hanácké pěvecké sbory.
P. František Eliáš
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AMAHORO BURUNDI.

„Slovo amahoro znamená v kirundském jazyce, kterým mluví asi 8 miliónů Burunďanů, „Pokoj s Tebou“. Slovo Amahera znamená peníze. Obě slova uslyší běloch – muzungu v
Burundi stejně často.
Po necelých dvou letech pořádá ve čtvrtek 11. září Zábřežská kulturní ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií další přednášku MUDr. Elišky Maradové o jejím působení ve středoafrickém státu Burundi. Povídání o tom, jak se
i díky darům ze Zábřeha rozvíjí projekt knihovny ve městě
Buraniro, tentokrát uvede vernisáž fotografií mladé lékařky
doplněnou o taneční workshop nebo ukázku nošení břemen.
Návštěvníci akce budou moci rovněž ochutnat pravou burundskou kávu a kaši ubugali.
Vernisáž v kině Retro začíná v 17 hodin, přednáška o hodinu později. Vstupné na akci
je dobrovolné a bude, stejně jako výtěžek z prodeje občerstvení, poukázáno ve prospěch
projektu Knihomol v Buraniru.
Srdečně zve Zábřežská kulturní a ČKA
V „BARBORCE“ ZAZNÍ V PODÁNÍ SPS CARMEN KORUNOVAČNÍ MŠE W. A. MOZARTA. Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh uvede v pátek 19. září 2014 v kostele sv. Barbory v Zábřeze
koncert v rámci oslav 760 let města.
V podání sboru a jeho sólistů zazní vokální skladby např. B. Smetany, P. Ebena, Fr. Macka, L. Beethovena, L. Janáčka a dalších autorů. Určitě zajímavé bude sborové podání obou
slok české národní hymny (druhá sloka je téměř neznámá) – původně české lidové písně
Fr. Škroupa „Kde domov můj“. Vyvrcholením koncertu bude provedení známého díla W.
A. Mozarta – Korunovační mše. Toto náročné dílo bude uvedeno s varhanním doprovodem Marie Vintrové. Program koncertu, nad kterým převzal záštitu starosta města RNDr.
František John, začíná v 18 hod. a slibuje zcela určitě nevšední zážitek. Vstupné je dobrovolné.
Za SPS Carmen Jan Bartoš
SVATOHUBERTSKÁ MŠE V ZÁBŘEZE.V sobotu 20. září v 9.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje budeme slavit mši svatou ke cti sv. Huberta. Liturgii mše
svaté doprovodí Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta a sbor Carmen.
P. František Eliáš
SRDCE SV. JANA MARIE VIANNEYE V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE –
V neděli 21. září 2014 bude možné uctít vzácnou relikvii Srdce svatého Jana Marie Vianneye v katedrále svatého Václava v Olomouci. Ostatky doprovázejí dva francouzští kněží
z Arsu. SETKÁNÍ PRO VEŘEJNOST - 10.00 hod.: slavnostní mše svatá s kázáním francouzského kněze (tlumočení zajištěno). Po mši svaté společné uctění relikvie. Od 12.00 do
16.00 hod.: možnost k individuálnímu uctívání relikvie, k tiché modlitbě a rozjímání.
Během dopoledního i odpoledního programu bude možné přijetí svátosti smíření.
		
P. Ladislav Švirák, dómský farář
SVÉBOHOV – POZVÁNKA NA KONCERT. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v pátek
12. září v 17 hod. v zasedací místnosti obecního domu ve Svébohově koncert houslisty Ivana Ženatého. Vstupné dobrovolné.
Red.
3

ČLOVĚK V RÁJI (Gen 1-3; KKC 374-390)

Když Bůh zde na zemi všechno připravil, vyvolal z nebytí člověka, stvořil tvora s tělem a duší, s rozumem a vůlí. Stvořil jej jako
svůj obraz, jako muže a ženu jej stvořil. Člověk je úzce spojen se
zemí, ale vyniká nad celým tvorstvem.
„Co je člověk, že na něho pamatuješ? Korunuješ ho slávou a důstojností....Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou...“ (Žalm 8,5-7)
První člověk byl stvořen jako dobrý, to znamená ve stavu posvěcující milosti, svatosti a spravedlnosti, s „účastí na božském životě“. Tím vším byl postaven především do přátelství se svým Stvořitelem a do souladu se sebou i s okolním tvorstvem. Všechny rozměry života byly posíleny vyzařováním této milosti. Pokud by byl člověk zůstával v důvěrném přátelství s Bohem, neměl trpět, ani zemřít.
Vnitřní soulad lidské osoby, soulad mezi mužem a ženou a konečně soulad mezi párem a
celým stvořením vytvářelo stav nazývaný „prvotní spravedlnost“, a tento stav „rajské blaženosti“ měl být předán všem dalším lidským generacím. „Vláda nad světem“, kterou Bůh
už od počátku daroval člověku, se uskutečňovala především v člověku samém jako „sebeovládání“. Člověk byl neporušený a spořádaný v celém svém bytí, protože nepodléhal trojí
žádostivosti: žádostivosti těla, světa a ďábla, které z něho dělají otroky smyslných rozkoší,
lačnosti po majetku a svévoli.
Odpovězme si na otázku: Co se stalo v dějinách lidstva, že je tolik bídy, neštěstí a utrpení, nemoci a smrti, zloby a nenávisti!? Mohl takový svět vyjít z ruky dobrého Boha? Mohl
dobrý a všemohoucí Bůh stvořit skutečně tak nedokonalý svět? Není svět ve stavu tak zřejmého zavržení důvodem odporu lidí proti Bohu?
Biblický příběh o pádu člověka do hříchu (Gen 3, 1- 7) a vyhnání z ráje (Gen 3, 20-24)
objasňují a dávají odpověď na tyto otázky: Odkud je hřích? Čím byl způsoben neblahý stav
světa? Mohla by být lapálie jednoho jablka příčinou tak nesmírných běd ve světových dějinách lidstva, které jsou psány krví a slzami? Tak velký trest za tak malou věc jako je utržení
a snězení ovoce? Ovšem to ovoce, „jablko“ je symbolem, znamením, velikosti Božího majestátu. Velikosti Boha, Stvořitele a Pána, kterého urazil a kterým opovrhl tvor, člověk jemu
naprosto nerovný. Ovoce stromu „ života“ a stromu „poznání dobra a zla“ jsou znamení
toho, že se člověk rozhodl vzít svůj život do vlastních rukou. Zvláštním znamením prvotního hříchu je pýcha, domýšlivost a neposlušnost člověka...
Tím, že Eva odepřela poslušnost Božímu příkazu, odtrhla celé lidstvo od Boha a tím jej
přivedla k neštěstí. Eva neuposlechla a dala dokonce jíst i Adamovi, který tím celou záležitost
zpečetil. Oba si však záhy uvědomili, co udělali, skryli se a poznali, že jsou nazí, to je odhalení, a už nejsou v původním svatém a blaženém stavu. Vyhýbají se Bohu, nemohou již na něho
s radostí pohlédnout. Oba se pokouší očistit, každý přesouvá vinu – „černého Petra“ na druhého. Adam na Evu, ona mi dala ovoce, Eva zas na hada, který ji krásnými řečmi svedl. Dokonce zaznívá tichá výčitka proti samému Bohu: „Žena, kterou jsi mi dal za pomocnici, mně
dala ze stromu a jedl jsem.“ (Gen 3,14) Tedy Bůh je vinen celou tou bídou?
Z celého příběhu poznáváme, že se svět změnil, stal se jiným, než jak vyšel z rukou Božích. Člověk je tedy sám příčinou a strůjcem svého neštěstí. Bůh již není prožíván jako štěstí a mír, nýbrž člověk vyhledává spory s Bohem, staví se nevraživě k Bohu a k životnímu pořádku, který Bůh dal a chtěl. A toto všecko naši prarodiče předali dalším generacím. Proto
jsou dějiny lidstva psány krví a slzami.
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Ale jako ve všem, co je Boží, i zde a vůbec v celých dějinách, svítá ze strany Boží radostné poselství. Boží milosrdenství vítězí nad trestem, milost nad hříchem. Bůh neponechá
lidstvo řítit se beznadějně do záhuby časné i věčné. Po bolestném, tragickém pádu, zaznívá
už v ráji první radostné poselství o vykoupení člověka, „protoevangeliem“, první radostná
zvěst o příchodu Mesiáše, Ježíše Krista, který lidi vykoupí a na věky spasí. Nad tolika bědami lidského utrpení se snáší radostný Boží příslib.
P. Antonín Pospíšil
Sv. Barbora Zábřeh o. s. vás zve v úterý 23. září v 18.00 hod.
do kostela sv. Barbory na STUDENTSKOU MŠI NEJEN PRO
STUDENTY, ale i pro všechny mladé duchem, s následnou besedou s P. Miroslavem HEROLDEM, SJ.
Vytváříme tradici a navazujeme na dobu nedávno minulou, kdy
právě na začátku školního roku přicházeli studenti na „ Barborku“ společně prosit o zdar svého konání ve studiu. Na mši svatou,
kterou bude celebrovat P. Miroslav HEROLD, SJ, následně naváže beseda o všem co vás v současné době provází, co vás zajímá
a na co i vy hledáte odpověď. Mimo jiné máte možnost seznámit se také s jezuitským řádem a s jeho aktivitami.
	Miroslav Herold se narodil 10. dubna 1978 v Praze. Po absolvování Arcibiskupského gymnázia vstoupil 14. srpna 1996 do řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Po dvouletém
noviciátu v Kolíně přešel do Bratislavy, kde na Teologické fakultě Trnavské univerzity absolvoval studia filosofie. V letech 2002 – 2005 studoval na Pontificia universita Gregoriana
v Římě a následně na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci magisterské studium dokončil. V roce 2006 byl arcibiskupem Miloslavem Vlkem vysvěcen na kněze.
Další studia v oboru dějin umění a církevních dějin absolvoval opět v Římě na Universitě GREGORIANA (2006 – 2010).
Po návratu do ČR v r. 2010 působil Miroslav Herold jako kaplan vysokoškolských studentů v Brně a po tříleté pastorační službě přešel v roce 2013 do jezuitské řeholní komunity
v Olomouci. V současné době se připravuje na převzetí služby duchovního správce akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.
Miroslav Herold se významně angažuje ve sdělovacích prostředcích - spolupracuje s režisérem M. O. Schmidtem na dokumentech vytvořených pro Českou televizi např. Nejznámější Čech – Jan Nepomucký (2007), sv. Vojtěch – první český Evropan (2009), Blázen z La
Verny (2010), Pražské Jezulátko (2011), Cyril a Metoděj (2012).
P. Miroslav Herold SJ mladý věkem, ale bohatý ve vědomostech – to je stručná charakteristika tohoto usměvavého charismatického muže, se kterým můžete prožít zajímavý
úterní podvečer.
Schola GAUDIUM vás zve v neděli 21. září na pouť na Horu
Matky Boží u Králík. Poutní mše svatá v 10 hod., odjezd autobusu
ze Zábřeha-Valové v 8.15. Trasa a zastávky budou upřesněny podle
zájmu poutníků. Cena: doprava 100 Kč, oběd 100 Kč splatná v autobuse. Hlaste se na tel. 731 626 503.
Josef Hroch
Schola Gregoriana Pragensis s programem Rosa mystica vystoupí v neděli 14. září 2014
v 15 hodin v poutním kostele na Hoře Matky Boží.
Red.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 31. srpna: Červená Voda 1.801, Písařov 990, Domov důchodců sv. Zdislavy 272, Jakubovice 596 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
-

Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 11. 9. v 10 hod.

- Farnost Červená Voda zve všechny na pouť do poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých horách spojenou s výletem na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Monumentální stavba elektrárny Dlouhé stráně se v roce 2005 zařadila mezi sedm největších divů České republiky. Datum poutě: sobota 27. 9., odjezd okolo 6.00 (bude ještě
upřesněn), cena 250 Kč. Oběd bude zajištěn (není v ceně). Předpokládaný návrat v 19 hod.
Přihlášky u Jaroslavy Knápkové 731 621 254, jarka.knapkova@seznam.cz. P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 31. srpna: Mohelnice 2.721; Úsov 9.857(na opravy); Studená Loučka 420 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY
Současná farní budova (to je dnešní muzeum) byla nově postavena po požáru r. 1841. Kronika popisuje, jak byly využívány prostory
v roce 1928. Jednopatrovou budovu rozděluje v přízemí průchod na
dvě částí: Napravo od vstupní brány byl pokoj kooperátora se dvěma
okny dopředu a do dvora. K němu přiléhal pokoj s oknem dopředu,
jako pokoj hostinský a pokoj s oknem do dvora, pro služebnictvo. Na konci chodby, vpravo
byl archivní pokoj, jenž pro vlhkost se nevyužíval, vlevo dva záchody.
Vlevo od vstupních vrat byl pokoj hospodyně se dvěma okny. Tento byl dveřmi spojen
s jídelnou, ze které vedou dvoukřídlé dveře do kuchyně, která má východ dvoukřídlými
dveřmi do předsíně. Vpravo od nich vedle schodiště do prvního patra vlevo, byl vchod do
zásobárny, z níž vedly schody do sklepa. Všechny místnosti ve spodním traktu jsou klenuté, obytné místnosti byly opatřeny kamny (celkem šesti) a kuchyně sporákem.
Schodiště vede do prvního patra. Vlevo se vstupuje prosklenými dveřmi do předpokoje farářova bytu. Byt se skládal ze dvou pokojů na severní straně. Prosklenými dveřmi se
vcházelo do jídelny se dvěma okny na sever a dvěma na západ. Z ní se vchází do přijímacího pokoje, a odtud do hodovního sálu opět se třemi okny a pak do hostinského pokoje.
Vedle je předpokoj s dveřmi na chodbu se záchodem. U hodovního sálu jsou dva předpokoje - jeden k úpravě jídla, druhý užívaný jako archiv.
Půda je dlážděna cihlami, část je rozdělena prkny a sloužila jako sýpka. Střecha je kryta
taškami z pálené hlíny, tři komíny jsou vyvedeny nad ni.
Vjezd do dvora je uzavřen prosklenými vraty. Vlevo byl vstup ze dvora do sklepa, který
má dvě oddělení. Vedle schodů do sklepa je komora na krmivo, vedle ní stáj a k ní přiléhající chlév, všechno klenuté a s dvoukřídlými dveřmi. V malém dvoře jsou dva chlívky pro
prasata a kurník. Na východní straně dvora je kůlna s drvárnou (pro dřevo) a s přístřeškem pro vozy a kočár. Naproti u obytné budovy byla prádelna. Ve dvoře bylo ještě hnojiště
a jáma na močůvku s podzemním potrubím z chléva. Vedle byl dřevěný záchod pro čeleď.
Vodovod byl vyveden v kuchyni a ve chlévě.
Bartoš H.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 31. srpna: Štíty 2.058; Cotkytle 520; Horní Studénky 1.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
8. ročník ČESKÉHO VARHANNÍHO FESTIVALU ve Štítech
Ve čtvrtek 11. září v 17.30 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie na varhanní
koncert. Účinkují: na varhany Adam Viktora, soprán Gabriela Eibenová.

Ohlášky

V sobotu 13. září 2014 ve 12 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech
si navzájem udělí svátost manželství
Hana Kristková ze Štítů a Radek Myška z Albrechtiček.
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ pro rok 2014/15 v ZŠ Štíty: Výuka náboženství začíná v týdnu od 15. září a bude bývat každý pátek: 1. a 2. třída 11.15 – 12.15 hod.; 3. až 5. třída
12.10 – 12.55 hod.; 6. až 9. třída 13.00 – 13.45 hod.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 31. srpna: Lubník 750, Tatenice 1.240, Hoštejn 1.150, Kosov 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Setkání „Modlitby chlapů“ bude v Tatenici na faře v neděli 21. 9. v 18 hodin.
UPOZORNĚNÍ !!! Vzhledem k plánované JEDNOROČNÍ uzavírce silnice mezi Hoštejnem
a Tatenicí (původní plán uzávěry od 15. 9. 2014) dojde, v návaznosti s tím, ke změnám bohoslužeb v kostelích a kaplích spravovaných z Tatenice. Zatím se hledají náhradní trasy a
možnosti.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 14. září oslaví farníci z Brníčka patrocinium svého kostela Narození Panny Marie.
Poutní mše svatá bude v 11.00 hodin.

farnost dubicko

farnost dubicko

V sobotu 13. září začínají SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI v Rohli minikoncertem
zábřežských trubačů před kostelem sv. Martina.
V 10.30 hod. celebruje svatohubertskou troubenou mši svatou děkan
P. František Eliáš a liturgii mše svaté doprovodí Zábřežští trubači a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta.
Od 12.00 hod. pokračuje program slavnosti na zahradě kulturního domu
v Rohli.
Srdečně zvou členové mysliveckého sdružení Rohle
POZVÁNKA NA DUBICKÉ HODY V NEDĚLI 14. 9. 2014.
Mše svatá bude v 10 hodin. Svátostné požehnání začne o 15. hodině.
Na svátek Povýšení svatého Kříže máte možnost celodenní adorace.
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Sbírka z neděle 31. srpna: Zábřeh 8.810; Jedlí 2.000; Svébohov 1.300; Klášterec 1.350; Zvole 11.460 (na opravy); Postřelmůvek 415 Kč.
Dary: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 500; Svébohov – na potřeby farnosti 6.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci červenci a srpnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel
sv. Barbory částkou 2.100 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
K ROZVRHU VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ. Pro žáky 4. tř. ZŠ Boženy Němcové - první setkání bude ve čtvrtek 11. září ve 12.30 hod. před třídou 4. A. Děti se dohodnou s katechetou Mgr. Janem Jílkem na přesném začátku hodiny. Rozpis výuky náboženství je ve vývěsce
kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Mgr. Jana Kratochvílová
Hurá, začíná cvičení těla a duše potěšení. V Zábřehu v Katolickém domě, každé pondělí už od 1. září, vždy v 17.00
hod. Přijďte s dobrou náladou, úsměvem, lenoru s těla vyženem. Na všechny se moc těší cvičitelka Laďka Rýznarová
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje na sobotu 20. září tradiční podzimní výlet do
Prahy. Pro účastníky výletu je připravena komentovaná prohlídka dalších pamětihodností hlavního města – Ovocného
a Uhelného trhu, Kotců, Obecního domu a Betlémské kaple. Sraz na nádraží ČD v 07.30
hod., plánovaný návrat v 19.16 hod. Přihlášky do 14. září na telefonu 732 552 732 - paní
Hedrichová.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

CHARITA ZÁBŘEH

PALIVOVÉ DŘEVO DO KOTLE KAMEN I KRBU.

Charita Zábřeh nabízí palivové dříví
v ceně 1.100,- Kč/pmr*

Základní nabídka jsou štípaná polínka o délce cca 33 cm.
Jedná se o směs měkkých dřevin s převahou smrkového dřeva. Možný osobní odběr v Zábřehu, po dohodě můžeme zajistit dopravu a případně i vyrovnání do vašeho dřevníku.
Na objednávku je možné dále dodat jiné délky štípaného
dřeva či štípané třísky na podpal. Dřevo pochází z vlastního charitního lesa a na jeho přípravě jsou zaměstnáni lidé hůře uplatnitelní na trhu práce. Vašim nákupem podpoříte aktivity v jejich prospěch.
Bližší informace, objednávky: Tomáš Hampl, tel.: 736 509 434
*(pmr - prostorový metr rovnaný, cena vč. DPH 15%)
 Charitní pečovatelská služba hledá výpomoc - DPP - na večerní služby a víkendy.
Více informací podá vedoucí CHPS
Mgr. Ludmila Ryšavá, tel. 736 509 449.
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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