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Ročník XXI., číslo 37
svátek
povýšení svatého kříže

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 chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt
na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého
Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky
věků.
Amen

Žalm78

Nezapomínejte na Boží skutky!

1: Nm 21,4b-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Flp 2,6-11
příště latinské č. 509

Jako Mojžíš vyvýšil
na poušti hada,
tak musí být vyvýšen
Syn člověka,
aby každý, kdo věří,
měl skrze něho
život věčný.

Jan 3,14
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Ev. Jan 3,13-17

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. září
Památka Panny Marie Bolestné
Úterý 16. září
Památka sv. Ludmily, mučednice
Sobota 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ. V pondělí 15. září v den památky Panny Marie Bolestné bude v děkanském kostele sv. Bartoloměje po mši svaté v 9.40 hod. následovat
adorace za mír ve světě.
Uprostřed kostela na stolku u novin je adorační seznam, na který se můžete napsat.
V 17.00 hod. jste zváni na mši svatou k Šubrtově kapli, při které budeme vyprošovat mír
od Boha seslaný celému světu.
P. František Eliáš
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 17. září. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 17. září 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 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
VÝSTAVA O ŽEROTÍNECH BUDE POD ŠIRÝM NEBEM. V pátek
19. září bude veřejnosti netradičně představena výstava o panském
rodu Žerotínů. Vernisáž proběhne přesně v 15.00 hod. ve věži kostela
sv. Barbory po slavnostním zvonění zvonem z roku 1614. Poté se návštěvníci přesunou ke komentované prohlídce panelů instalovaných
při severní straně zábřežského zámku. Obě místa jsou s rodem Žerotínů spojená, zvon v horním kostele nechal totiž před 400 lety pořídit
Ladislav Velen ze Žerotína spolu se svou manželkou v době, kdy byl
držitelem zábřežského zámku jako sídla rozsáhlého panství. Na přípravě výstavy iniciované městem Přerov se vedle dalších měst, se kterými je rod Žerotínů spjat, podílelo též město Zábřeh. Panely budou instalovány pod širým
nebem a veřejnosti přístupné do konce října letošního roku.
RNDr. František John
V BARBORCE ZAZNÍ V PODÁNÍ SPS CARMEN MOZARTOVA
KORUNOVAČNÍ MŠE
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.
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
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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
POUŤ RODIN – HOŠTEJN.
Srdečně vás zveme na již tradiční pouť rodin do Hoštejna
v sobotu 20. 9. 2014. Pouť rodin a mši svatou chceme obětovat
za naše děti, vnoučata a celé rodiny našich farností 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 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
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 hod. 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
ČKA připravuje na úterý 23. září v 18.00 hodin v Katolickém domě přednášku Petra Pokorného nazvanou „Mauthausen, Flosssenbürg - Peklo v žulových
lomech“. Petr Pokorný spolupracuje s památníkem Flossenbürg na sestavování
poválečných osudů jejich vězňů a v Mauthausenu každoročně s přáteli pořádá
pietní akt za zavražděné.
Jana Nováková
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.
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 hledáte odpověď- mimo jiné máte možnost seznámit
se také s jezuitským řádem a s jeho aktivitami. Ing. Jaroslav Jašek
PODHÁJSKA 11. 11. - 16. 11. 2014
Ty z vás, kteří ještě váháte s přihlášením na relaxační lázeňský pobyt do Podhájské, upozorňujeme, že zbývá již jen několik volných míst, proto s přihlášením neváhejte. Více informací v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.
		
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK

Jak mnozí víte, ve společenstvích Modliteb matek se pravidelně každý týden již řadu let modlíme za naše děti (fyzické i ty duchovní) a učíme se žít
v odevzdanosti do Boží vůle. Poprvé jsme se však rozhodly připravit v naší
farnosti také modlitební triduum. Tato tridua se konají pravidelně po mnoho let v rámci našeho hnutí. Uskutečňují se po celém světě vždy jednou za
čtvrt roku, v předem určené dny a mají nám připomínat velikonoční tajemství. Můžeme tak
stát s Matkou Marií pod křížem a k Ježíšovu utrpení přikládat ta svoje, od Ní se můžeme učit
důvěřovat Bohu v každé těžké situaci a zkoušce, učit se odpouštět tam, kde se nám vůbec nechce i chválit a děkovat Pánu za všechna dobra.
Při triduu jsme zvány, abychom vytvořily nejen větší společenství jednotlivých skupinek,
ale především abychom přizvaly všechny bratry a sestry, kteří se chtějí s námi modlit. A proto
přijměte naše pozvání a postavme se spolu před Pána sjednoceni v modlitbě.

Modlitební triduum se bude konat v Zábřeze ve dnech 26. 9. - 28. 9. 2014
- v pátek 26. 9. v kostele sv. Barbory od 17.00 hod. – jsme pozváni činit pokání za naše
hříchy a nechat Pána uzdravovat naši minulost
- v sobotu 27. 9. v kostele sv. Barbory od 17.00 hod. budeme prosit o milost odpuštění
a obrácení pro ty, kteří ublížili nám či našim dětem, za naplnění lidských srdcí milosrdnou
Boží láskou
- v neděli 28. 9. v kostele sv. Bartoloměje od 17.00 hod. budeme při adoraci chválit a děkovat Pánu za všechno, co učinil v našem životě. Této příležitosti využijeme také k modlitbě
za mír a pokoj pro celý svět.
Naše setkání v kostelích budou přibližně hodinová, ale modlitba na uvedené úmysly nás
má provázet celým dnem. V pátek tak můžeme připojit i půst o chlebu a vodě (nakolik můžeme), vhodné je přistoupit ke svátosti smíření. Na setkání s vámi se těší za společenství MM
Lenka Hamplová, Marie Badalová, Irena Švédová, Mirka Šímová, Jana Žůrková,
Marika Michalčíková, Pavla Hošková a Hela Heclová

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Příprava na udělování SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH není letos naplánována v jednom bloku, sledujte proto FI, kde budou data udělování svátosti v jednotlivých farnostech v předstihu uvedena. SVÁTOST POMAZÁNÍ
NEMOCNÝCH bude probíhat v jednotlivých kostelích a kaplích vždy ve třech
po sobě následujících dnech tak, aby se senioři a nemocní mohli na přijetí svátosti pomazání nemocných duchovně dobře připravit, aby jim tato svátost byla
opravdu užitečnou posilou v nemoci, případně ve stáří a mohli si s rodinou domluvit podporu
své účasti na přijetí svátosti. Pro ty, kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před každou
mší svatou společná modlitba RŮŽENCE.
SVÁTOST SMÍŘENÍ, která je k pomazání nemocných nutným předpokladem, bude možné
přijmout vždy před nebo po MŠI SVATÉ.
Následné uvedené časy se týkají začátků MŠÍ SVATÝCH.
DROZDOV: příprava v úterý 16. a ve středu 17. 9. v 19.00 hod., udělení svátosti ve čtvrtek
18. 9. v 19.00 hod.
ROVENSKO: příprava ve čtvrtek 18. a v pátek 19. 9. od 17.30 hod., udělení svátosti v sobotu
20. 9. v 17.30 hod.
P. Lev Eliáš
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BABÍ LÉTO S CHARITOU. Srdečně vás zveme na třetí ročník akce
Babí léto s Charitou. Uskuteční se v pátek 26. září 2014 od 15 hodin
v amfiteátru před zámkem v Zábřehu. Letos poprvé bude mít akce benefiční ráz. Ze získaných prostředků chceme pořídit nové bubínky a perkuse pro klienty mohelnického denního stacionáře Okýnko. Letos přijedou a zahrají – pardubická folková legenda Marien (známá i z Mohelnického dostavníku)
a Velmi krátké vlny z Leštiny. Pro Velmi krátké vlny je to jeden z posledních koncertů před
zhruba roční nahrávací pauzou. Nenechte si je ujít. Program je přichystán i pro děti – skákací hrad, tvoření, pohybové hrátky. Občerstvení chybět nebude a vstoupit můžete úplně
zdarma. Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc. Těšíme se na vás!
Jana Skalická
OSLAVY 760 LET MĚSTA ZÁBŘEHA O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA.
28. září o státním svátku a Slavnosti svatého Václava, hlavního
patrona českého národa se do Zábřehu sjede přes třicet národopisných souborů, lidových a dechových muzik na páté setkání
Hanáků. Při tomto setkání vyvrcholí oslavy 760. výročí od první písemné zmínky o našem městě. Setkání Hanáků se uskuteční v Zábřehu, nejsevernějším městě Hané vůbec poprvé.
	Slavnostní bohoslužba začne v 8.30 hod. v kostele sv. Barbory žehnáním hanáckého
koláče. Účastníci oslavy poté přejdou průvodem do kostela sv. Bartoloměje ke slavení mše
svaté, která začne netradičně v 9.00 hod. Doprovodí ji mužský pěvecký sbor Rovina.
		
P. František Eliáš
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Dobrá zpráva pro všechny hospodyňky – v neděli 28. září nemusíte vařit. Stačí se po skončení dopoledních bohoslužeb přesunout do Katolického domu. Na tento den totiž
připravujeme tradiční akci nazvanou Svatováclavský bramborák. Kromě „chuťovky“, podle které je akce nazvána, vám už od 11 hodin nabídneme i bohaté „bramborové“ menu. Připraven rovněž bude bílý i červený burčák, pivní speciály ze Svatováclavského pivovaru a bohaté občerstvení všeho druhu. Od 12 hodin pak příjemné melodie k poslechu
i tanci zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. V rámci odpoledního
programu se představí hanácká krojovaná dechovka MORAVSKÁ VESELKA, vystoupí dětský folklórní soubor MARKOVIČKA, pro děti bude připraven skákací
hrad, oblíbená tombola……zkrátka a dobře PŘIJĎTE POBEJT.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Tuto neděli 14. září se dožívá požehnaných 89 let

Mons. P. Antonín Pospíšil,

který je již téměř sedm let, od adventu roku 2007,
přispěvatelem našeho týdeníku.
Za jeho lásku k Božímu slovu, píli a vytrvalost s jakou se této
službě věnuje, děkujeme, a přejeme:
„Ať mu Pán žehná, ať k němu obrátí svou vlídnou tvář, ať je mu
milostiv a obdaří ho pokojem...“
Spolubratři kněží zábřežského děkanátu a všichni čtenáři Farních informací
5

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 7. září: Červená Voda 275, Písařov 649, Domov důchodců sv. Zdislavy
167, Jakubovice 394, Mlýnický Dvůr 2.074 Kč.
Dary: Písařov 3.000, Červená Voda na Haiti 1.607 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Zpověď s cizím zpovědníkem: pátek 19. 9. od 16.30 do 17.30 hod.
 Farnost Červená Voda zve všechny na pouť do červenovodského farního kostela sv.
Matouše. Mše svatá bude v neděli 21. září v 9.00 hod., zpěvem ji doprovodí smíšený pěvecký sbor Carmen. Ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání.
 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

postřelmovsko

postřelmovsko

PATROCINIA
* V neděli 14. září oslaví farníci z Brníčka patrocinium svého kostela Narození Panny
Marie. Poutní mše svatá bude v 11.00 hodin.
* V neděli 21. září oslaví farnost Postřelmov svého patrona sv. Matouše. Mše svatá je
v 8.00 a 11.00 hodin, odpoledne v 15.00 hodin bude pak svátostné požehnání.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu 20. 9. v 18.00 hodin.
V Sudkově mše svatá v neděli 21. září nebude.
P. Vladimír Jahn
BLAHOPŘÁNÍ
V pondělí 15. září oslaví 70. narozeniny
paní Zdenka Mynářová z Postřelmova.
Přejeme jí všechno nejlepší a do dalších roků hodně zdraví,
spokojenosti, Božího požehnání a ochranu Panny Marie.
Členové živého růžence z Postřelmova

Ohlášky
V sobotu 20. září 2014 v 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Malíně
si navzájem udělí svátost manželství
Kristýna Drlíková z Postřelmova a František Hudaň z Brna.
Gratulujeme a přejeme hojnost Božího požehnání.
Dne 20. září 2014 v kostele sv. Havla v Dřevohosticích uzavřou církevní sňatek
svobodný Josef Foltýn, bytem Vrbová Lhota, Družstevní 6A, okr. Nymburk
a svobodná Anna Fialová, bytem Křtomil č. 25 okres. (křest v Zábřeze)
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 7. září: Mohelnice 3.538; Úsov 880; Studená Loučka 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 V úterý 23. 9. 2014 v 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
 Pouť ke kapličce na Střítěži se koná v neděli 14. září. Křížová cesta začíná ve 14 hod.
Následuje mše svatá.
Bartoš H.
Z Mohelnické farní kroniky LP 1929, 1930 (Josef Haselmann)
Dne 4. srpna 1929 oslavil svůj příchod do Mohelnice jako farář Josef Haselmann, nar.
21. října 1867 ve Velkých Opatovicích. Studoval na českém gymnasiu v Olomouci. Po ukončení tohoto studia, vstoupil na teologickou fakultu tamtéž. Po skončeném studiu na fakultě,
protože ještě nedosáhl stanoveného věku pro svěcení, byl prozatímně ustanoven prefektem
chlapeckého semináře v Kroměříži, kde se mu ještě téhož roku dostalo diakonátního svěcení. V únoru roku 1890 byl v dómě v Olomouci vysvěcen na kněze. Příští neděli měl v seminářské kapli svoji primici. V semináři zůstal až do roku 1912. V tom roce byl jmenován
farářem ve Vyšehoří u Mohelnice (nyní Vyšehorky), kde působil až do roku 1929, kdy přešel na uvolněnou mohelnickou faru. Obyvateli města slavnostně uvítán a arciknězem Karlem Vilhelmem Plhákem instalován. Bože žehnej jeho pastýřské práci v Mohelnici.
		
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. září: Štíty 1.850; Cotkytle 360; Horní Studénky 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
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 7. září: Tatenice 1.310, Hoštejn 950 Kč (Lubník a Kosov příště).
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
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. 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.
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Sbírka z neděle 7. září: Zábřeh 8.380; Jedlí 1.800; Svébohov 1.500; Klášterec 3.587; Zvole
3.210 Kč.
Dary: Zábřeh – na kněžský seminář 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš

POKRAČUJÍCÍ OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

Do konce letošního roku bude dokončena oprava přístavby kostela (sakristie, oratoř). Jedná se především o celkovou opravu stropu nad oratoří,
jehož nosné prvky jsou zničené dřevokaznou houbou (provizorní zajištění bylo provedeno již někdy na začátku devadesátých let). Dále dojde
k výměně většiny stávajících oken a vstupních dveří. Za vnější okna, která
budou věrnou kopií původních, budou vsazena ještě okna s tepelně izolačním sklem, čímž vylepšíme tepelné vlastnosti objektu.
Abychom ušetřili finanční prostředky, snažíme se provádět některé práce
svépomocí. Například ze stropu oratoře jsme odstranili a odvezli několik
vozíků stavební suti a demontované máme už také obložení stropu v oratoři. Po odstranění stropní konstrukce bude potřeba snést veškerý materiál před sakristii
a odvézt ho do sběrného dvora.
Prosíme tedy ochotné muže z farnosti o pomoc při zajištění snášení suti a stavebního
odpadu z oratoře. Bližší informace na telefonu 731 626 549.
Vše dobré přeje L. Diblík

FARNOST SVÉBOHOV

* POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ. Ve čtvrtek 18. září, v předvečer výročí zjevení Panny Marie v La Salette, bude ve Svébohově v 18.00 hod. slavena mše svatá.
Po skončení mše svaté půjdou poutníci průvodem se svícemi ke kapličce zasvěcené Panně
Marii La Salettské. Liturgii bude s poutníky slavit P. Milan Palkovič. P. František Eliáš
* DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na XV. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 21. září
2013 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“ (pole u silnice ve směru
na Rovensko). Soutěží se v kvalitě zpracování „domácích“ draků a v jejich
letových schopnostech. Letová soutěž je otevřená i pro „kupované“ draky.
Kromě hlavní „dračí“ soutěže budou odpoledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod polenem, hod válečkem), kanadský dřevorubecký závod! Občerstvení (včetně tradičních bramboráků) je zajištěno. Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu
legrace se těší pořadatelé
***
SEDAČKA – PROSBA. Pro dovybavení střediska osobní asistence sháníme
zachovalou sedačku – maximálně 2 m dlouhou. Pokud byste takový kousek
nepoužívaného vybavení měli, kontaktujte, prosím vedoucí osobní asistence
Mgr. Petru Bartošovou, tel: 736 509 439. Děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431
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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