21. 9. 2014
Ročník XXI., číslo 38
25. 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 uložil, abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou,
a tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

Žalm 22,9
1: Iz 55,6-9
Ordinárium: latinské č. 509

2: Flp 1,20c-24.27a
příště Olejníkovo č. 502

‚Příteli, nekřivdím ti.
Nesmluvil jsi se mnou denár?
Vezmi si, co ti patří, a jdi.
Chci však i tomuhle
poslednímu dát jako tobě.
Nesmím s tím, co je moje,
dělat, co chci?
Anebo závidíš,
že jsem dobrý?‘
Tak budou poslední prvními
a první posledními.“

Mt 20,16
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Ev. Mt 20,1-16

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 23. září Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sobota 27. září Památka sv. Vincence z Paula, kněze
MALETÍN. Tuto neděli 21. září, jako obvykle v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele
sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
ČKA připravuje na úterý 23. září v 18.00 hodin v Katolickém domě přednášku Petra Pokorného nazvanou „Mauthausen, Flossenbürg - 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., 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

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK

Přijměte pozvání zúčastnit se tří modlitebních setkání, která se
budou 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.
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
V sobotu 4. října zveme všechny zábřežské ministranty na první letošní schůzku. Sejdeme se na faře v Zábřeze v 8.00 hod.
jáhen Martin Rumíšek a Marek Hackenberger
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV začne v sobotu 4. října
mší svatou v 8.30 hod. Adorační den zakončíme svátostným požehnáním ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA můžete putovat
v neděli 5. října. Mši svatou v 15 hod. celebruje P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
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OSLAVY 760 LET MĚSTA ZÁBŘEHA O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA.

V neděli 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 menu. Připraven rovněž bude bílý i červený burčák, pivní speciály ze Svatováclavského pivovaru a bohatého 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
JUBILEJNÍ 10. POUŤ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ. U příležitosti svátku sv. Václava, patrona českého národa, se v neděli 28. září 2014 uskuteční v Olomouci již desátý ročník poutě
veřejných činitelů. Mši svatou od 10.00 hodin bude v katedrále celebrovat olomoucký světící biskup Josef Hrdlička.
red.
FLORA OLOMOUC 2. – 5. 10. – ROZKVETLÉ PAMÁTKY OLOMOUCE
V rámci FLORY Olomouc budou tradičně vyzdobeny olomoucké chrámy: kostel sv. Mořice, sv. Michala, Zvěstování Páně, Sloup Nejsvětější Trojice, kaple sv. Jana Sarkandra.
Projekt je součástí podzimní etapy výstavy Flora Olomouc.(www.flora-ol.cz)
red.
CHARITA ZÁBŘEH - CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA HLEDÁ NA PRAVIDELNOU VÝPOMOC DOBROVOLNÍKA.
Jedná se o lehčí práci spíše technického charakteru, vhodnou i pro ženy, konanou v zázemí sídla organizace - Žižkova 15, Zábřeh.
Časová náročnost: cca 2x týdně 4 hodiny (nebo 1x týdně cca 8 hod) ve všední dny, výběr dnů dle vzájemné domluvy. Předpoklady: smysl pro zodpovědnost, spolehlivost.
Bližší informace podá, zájemci mohou se svou nabídkou kontaktovat:
Bc. Ludmilu Novákovou, tel 736 509 441, email.: zdravotni.pece@charitazabreh.cz
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Drazí bratři a sestry,
stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách
ať už na Ukrajině, Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním především
křesťané. Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho je každoročně umučeno či zabito více
než 100 tisíc křesťanů. Dnešní pronásledování má více obětí
než pronásledování než v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou dnes komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský.
Tak zvané arabské jaro oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické skupiny.
S bolestí musíme přiznat, že na utrpení těchto křesťanů máme svůj podíl i
my, protože jim neposkytujeme dostatečnou podporu. Proto vás upřímně prosím o intenzivní modlitby za mír a ukončení pronásledování křesťanů. Mají-li
být ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudemeli jako národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a
blahobyt.
Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc trpícím.
Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Šestou neděli velikonoční prožíváme už několik let jako den modliteb za
pronásledované křesťany. Prosím, abyste se maximálně zapojili do dne postu,
který vyhlásí vaše farnost, a do prosebných adoračních pobožností, které budete konat pravidelně až do zlepšení světové situace.
Věřím, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kteří budou v jeho
jménu společně prosit za jednu věc, na které se shodli. Předem děkuji všem, kteří se zapojí, a všem ze srdce
žehnám.
+ Jan Graubner, arcibiskup
Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas - vždyť je to hlas všech obětí všech válek a všeho násilí mezi jednotlivými národy;
slyš můj hlas, když Tě prosím a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost ze společenství; slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi a v každé
epoše dějin, kteří nechtějí válku a jsou připraveni kráčet cestami míru;
slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu, abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist
láskou, na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti, na bídu sebezáporem, na válku mírem. Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír! (modlitba Jana Pavla II.)
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MODLITBA PROSEBNÁ (Mat 18,19, KKC 1349)

V poslední době mne překvapuje, kolik z mých drahých přátel je stiženo různými nemocemi a úrazy. Muž v plné síle ořezával
třešni – spadl z ní, poškodil si páteř a od té doby jen bezpomocně
leží k bolesti celé rodiny. Student medicíny je v den své promoce
převezen po slavnosti na nemocniční pokoj s podezřením na rakovinu. Žena stižená rakovinou umírá a zanechává tady tři děti
a manžela. A takto bych mohl pokračovat do nekonečna.
A všichni i jejich rodiny se na nás obracejí s naléhavou žádostí
či prosbou o modlitbu k Bohu za uzdravení. Jistě tak činíme a přidáváme k tomu tu nejúčinnější modlitbu – mši svatou. Vždyť je to naše povinnost, povinnost blíženecké lásky.
Zvláště naši nevěřící přátelé nebo ti, kteří mají jen malou víru, očekávají od našich
modliteb Boží zázrak – okamžité uzdravení těžce nemocného. Vždyť sám Ježíš jim nahrává. Stačí otevřít Písmo svaté, Nový zákon, např. Lk 11,9 a tam je jasně řečeno: I já pravím
vám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý,
kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
A když se Boží zázrak nedostaví, jsou zklamáni a opouštějí i tu trochu své víry. Proč bychom měli věřit v Boha, když na naše úpěnlivé modlitby neslyší, ač vyslyšení jasně slibuje?
Bůh naše úpěnlivé modlitby nevyslyší hned, tak jak bychom si to přáli – a má k tomu
vážné důvody. Které? Bůh předně chrání svou čest a svou moc. Kdyby splnil všechny naše
prosby hned, byl by život víry pouze byznys. Odříkej Otčenáš a hned budeš zdravý, nebo
vyhraješ milion. To by byl opravdu podivuhodný Bůh – mocnář, který své Božské moci užívá k tomu, aby z lidí vychoval prospěcháře. Nerostla by opravdová víra, úcta ani láska a důvěra v Boha. Opravdu, kdo by chtěl takového Boha? (Přesto znám hodně případů rychlého
vyslyšení našich proseb.)
A tak, jak to vlastně s těmi našimi prosebnými modlitbami je? Předně žádná modlitba
upřímně přednesená není u Boha zapomenutá a nezůstává bez kladné odpovědi a pomoci.
Jen je pozměněná v čase, místě či způsobu tak, jak je to pro prosícího nejvhodnější a nejdůležitější. My lidé totiž nejsme jen děti Země a času, ale i Boží děti času bez konce – věčnosti,
ti kteří směřují do stavu věčné blaženosti nebo věčné bolesti – kterým říkáme nebe a peklo.
A jelikož nás Bůh nekonečně miluje, chce, abychom jednou žili ve stavu věčné blaženosti
– v nebi. Proto také usměrňuje své vyslyšení našich modliteb tak, aby nás přibližovalo splnění našeho životního cíle – a tím je nebe. Vyslyšení našich modliteb je jistější a účinnější,
když se modlíme s vírou a s důvěrou a k tomu s přáním, aby se vše dělo podle vůle Boží.
Boží vůle je vždy k dobru člověka, k jeho opravdovému dobru a to věčnému. Zvlášť účinné
je, když s vírou, pokorou a souhlasem přijmeme zdánlivé nevyslyšení našich modliteb, kdy
nemoc, třeba i smrt je odpovědí na naše upřímné a naléhavé prosby.
Bůh má svobodnou vůli a jako Stvořitel a Pán veškerenstva má právo jednoho vyzvednout a druhého ponechat. Také proto, že jako vševědoucí ví o veškeré naší činnosti a tu
vložil do celkového duchovního plánu naší osoby. „Člověk se dívá na to, co má před očima,
Hospodin však hledí do srdce.“ (1 Sam 16,7)
Praktická aplikace není tak složitá, jak by se mohlo zdát. Nemá vést k apatii či fatalismu,
ale k odhlížení od sama sebe a k ještě většímu upření očí na Hospodina a Jeho dílo, v pokoře a důvěře.
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 14. září: Červená Voda 2.066, Písařov 659, Domov důchodců sv. Zdislavy
207, Jakubovice 366, Moravský Karlov 40 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
POUŤ K PANNĚ MARII POMOCNÉ DO ZLATÝCH HOR. Odjezdy autobusu na Dlouhé Stráně a do Zlatých Hor: Červená Voda od kostela 5.50, Písařov dolní točna 6.10, Jakubovice od kostela 6.20, Zábřeh na Valové 6.45 hod. Cena 250 Kč. Oběd bude zajištěn (není
v ceně). Autobus je již plně obsazen. Předpokládaný návrat v 19.00 hod.
Informace u J. Knápkové 731 621 254, jarka.knapkova@seznam.cz.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

* Tuto 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.
* V pondělí 22. září bude v Postřelmově od 16.30 hod. mše svatá a modlitby k Duchu Svatému.
* Ve středu 24. září. bude od 19.30 hod. biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni
jste srdečně zváni.
* V pátek 26. září v 19.00 hod. bude v Postřelmově na faře první setkání přípravy k biřmování, které bude v roce 2015 na podzim.
* V neděli 28. září oslaví svého patrona sv. Václava farníci v Leštině. Mše svatá je v 9.30
hodin.
* V neděli 28. září oslaví farníci v Sudkově hody. Mše svatá je v 11.00 hodin. Nedělní mše
svatá v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. září: Tatenice 1.190 Kč, Hoštejn 1.400 Kč, Kosov 910 Kč (minule 450),
Lubník 910 Kč (minule 420). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BIŘMOVÁNÍ V HOŠTEJNĚ proběhne v sobotu 4. října v 10.00 hod.
MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH:
v sobotu 27. září v Kosově v 18.00 hod. s nedělní platností,
v neděli 28. září: Lubník 7.15, Hoštejn 8.45, Tatenice 10.30 hod.
TRVALÁ ZMĚNA MŠÍ. V rámci uzavírky cesty, po dobu měsíce října budou změněny začátky nedělních mší svatých: Lubník 7.15 hod., Tatenice 8.30 hod. (zůstává Hoštejn 10.00
hod., Kosov 11.15 hod.)
P. Jaroslav Přibyl
BLAHOPŘÁNÍ.
V těchto dnech oslavila 100 let od svého narození
paní VERONIKA HOLČÁKOVÁ z Koruny.
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie
přejí farníci a P. Jaroslav Přibyl
6

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 14. září: Mohelnice 4.015; Úsov 1.065; Studená Loučka 326 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* V úterý 23. 9. 2014 ve 14.00 hod. se na faře se koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
* V sobotu 27. září, o svátku sv. Vincenta z Pauly bude v 18.00 hod. v kostele sv. Stanislava v Mohelnici mše svatá za zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity.
P. Petr Šimara
KRÁSA BAROKNÍCH ORNÁTŮ. Úsovští farníci zvou všechny příznivce na výstavu barokních liturgických rouch do kostela sv. Jiljí. Depozit úsovské farnosti vydal poklad více
jak padesáti kněžských rouch všech liturgických barev. Prohlédnout si je můžete po mši
svaté, jindy po tel. dohodě. Ve všední den volejte 731 110 192, o víkendech 737 933 683.
Výstava potrvá do 6. října.
Zvou farníci z Úsova
MOHELNICKÁ KRONIKA LP 1930 (Josef Haselmann)
20. dubna 1930, slavili manželé Franz a (neuvedeno) Mayerovi při
„hrubé“ svou zlatou svatbu, při níž obnovili svůj manželský slib. Obklopeni hloučkem dětí, děkovali Všemohoucímu za všechny obdržené
milosti. 8. června o svatodušní neděli slavil zdejší spolek válečných vysloužilců (Kameradschaftsverein) odhalení a posvěcení umělecky provedeného válečného pomníku jako památníku Mohelničanů, padlých v první světové válce. Dopoledne byla polní mše svatá, celebrovaná katechetou Josefem Životkem. Odpoledne
odhalení a svěcení pomníku. Slavnostní projev měl radní Hodina. Pomník posvětil farář
Jos. Haselmann za asistence mohelnického duchovenstva.
26. července téhož roku slavili zlatou svatbu manželé Ferdinand a Hedwig Rotterovi.
Jubilant, známý hodinář, se svou manželkou slavil uzavřeným, ale zbožným způsobem.
		
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle14. září: Štíty 2.750; Cotkytle 1.310; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
POZVÁNKA NA POUŤ. V sobotu 27. září vás zveme na pouť na Horu Matky Boží u Králík. Pěší poutníci vychází v 8 hod. od kostela v Horních Studénkách. Mše svatá v poutním
kostele bude v 17 hod.
Zvou P. Josef Altman a farníci
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC (WURMOVA 9) – expozice:
- od 9. září do 31. října 2014 nová expozice - Mincovnictví kardinála Dietrichsteina v rámci projektu Duchovní osa Moravy - dvě města - tři objekty - od 11. listopadu 2014 do 30.
dubna 2015 - představena tvorba akademického malíře Miloše Šimurdy u příležitosti jeho
devadesátých narozenin. Prohlídky jediného zpřístupněného biskupského paláce v ČR jsou
organizovány celoročně!
Na str. www.arcibiskupskypalac.cz najdete kromě celoročních akcí i možnost virtuální
prohlídky paláce.
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Sbírka z neděle 14. září: Zábřeh 8.075; Jedlí 1.900; Svébohov 1.800; Klášterec 1.780; Zvole
3.270; Postřelmůvek 600 Kč.
Dary: Zábřeh – na TV NOE 500; na Proglas 500 na „Cestu 121“ 500 Kč.
Klášterec – na Proglas 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Dary na lepru. Ze Zábřeha byla dne 14. 9. 2014 předána částka 3.300 Kč, z Rovenska částka
3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
SEDMIKRÁSEK bude po prázdninách opět pokračovat, ale vzhledem k
rekonstrukci Hnízda začneme až od října. Sedmikrásek je určen pro děti
předškolního věku, pro které je v Sedmikrásku vhodnou formou připraven program, který vychází z nedělního evangelia. Hledáme také nové
spolupracovníky, kteří by se s námi podíleli na vedení. Materiály jsou dostupné, v začátcích můžeme pomoci.
Marta Rýznarová

FARNOST SVÉBOHOV

DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny
příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií)
na XIV. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná tuto neděli 21. září
2014 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

CHARITA ZÁBŘEH

V úterý 23. září ve 14.30 hod. společně poděkujeme při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje za zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity.
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, 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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