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slavnost svatého václava
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, dej, ať po vzoru svatého mučedníka
Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to,
co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 29

Ty, Hospodine, vládneš nade vším

1: Mdr 6,9-21
2: 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Vládcové,
k vám se obracejí má slova,
abyste se naučili
moudrosti a neklesli.
A tak touha po moudrosti
přivádí ke kralování...
Vládcové lidí,
když se tedy těšíte
z trůnů a žezel,
ctěte moudrost,
abyste kralovali navěky.

Mdr 6,9;21
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Ev. Mt 16,24-27

Pondělí 29. září
Úterý 30. září
Středa 1. října

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
ZAČÍNÁ MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE.
Čtvrtek 2. října Památka svatých andělů strážných
Sobota 4. října Památka sv. Františka z Assisi
Svatý otec stanovil pro celou církev tuto neděli 28. září jako den modliteb za 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody, která bude zahájena v neděli 5. října, na
téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“, s prosbou, ať věřící připojí na
tento úmysl svou osobní modlitbu a především modlitbu v rodině.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V pátek 3. října od 15.00 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
V sobotu 4. října zveme všechny zábřežské ministranty na první letošní schůzku. Sejdeme se na faře v Zábřeze v 8.00 hod.
Martin Rumíšek, jáhen a Marek Hackenberger
K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA můžete putovat v neděli 5. října. Mši
svatou v 15 hod. celebruje P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
ČKA připravuje v náhradním termínu (v květnu se přednáška z důvodu nemoci přednášející nemohla uskutečnit) v úterý 14. října v 18.00 hodin v Katolickém domě přednášku nazvanou Katedrála viditelná a neviditelná - představení nového zpracování historie katedrály sv. Víta, kterou pronese Mgr. Jana
Maříková Kubková, Ph.D. (Archeologický ústav Akademie věd České republiky).
Za ČKA Jana A. Nováková

FARNOST ZVOLE

* Na výzvu otce arcibiskupa chceme vyprošovat mír ve světě. Učiníme tak mší svatou ve
čtvrtek 2. října v 17.30 hod. ve farním kostele ve Zvoli.
* Po bohoslužbě bude následovat adorace Nejsvětější Svátosti.
P. Lev Eliáš
* V pátek 3. října od 15 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření. Zpovídá P. Alfréd
Volný, který v 18 hod. bude celebrovat mši svatou.
P. František Eliáš
* Farnost Zvole má nové internetové stránky http://farnostzvole.cz/
***
VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI - EXPEDICE ANNABERG. Podzimní dobrodružný víkend pro táty s dětmi proběhne ve dnech 17. - 19. října 2014 na salesiánské turistické základně Stará Voda. Bližší informace a přihlašování na mailu „osikora@seznam.cz“.
SPOLEČENSTVÍ MODLITBY - CHLAPI ZÁBŘEH. Modlitební společenství chlapů ze
Zábřežska pokračuje v pravidelném scházení každé úterý ve 20 hod.na zábřežské faře. Noví
zájemci jsou srdečně zváni, případné dotazy směřujte na mail „osikora@seznam.cz“.
Ondřej Sikora
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FARNOST SVÉBOHOV

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ. V neděli 29. června 2014
o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla přijal
v klášteře Matky Boží v Novém Dvoře kněžské svěcení svébohovský rodák P. Maria Lev Frank.
Za tento velký dar chce spolu s vámi poděkovat Bohu
slavením PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ v kostele Panny
Marie Nanebevzaté ve Svébohově v sobotu 11. října
2014 v 10.00 hod.
(Se zábřežskými farníky bude P. Maria Lev Frank slavit mši svatou v kostele sv. Bartoloměje v předvečer,
v pátek 10. října v 18.00 hod.)

 ADORAČNÍ DEN farnosti Svébohov je tradičně
o památce sv. Františka z Assisi. Adorační den začne
v sobotu 4. října mší svatou v 8.30 hod. a jáhen Martin Rumíšek jej zakončí ve 14.30 hod. svátostným požehnáním.
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde 1. 10. 2014 v 19 hod. v KD ve
Svébohově.
 Kruh přátel hudby Svébohov vás zve v sobotu 4. října v 16 hod. do KD na koncert PETROF PIANO TRIO. Vstupné dobrovolné.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH probíhá 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.
SVÉBOHOV: příprava v pondělí 29. a v úterý 30. září v 18.00 hod., udělení svátosti ve
středu 1. října v 18.00 hod.
VÁCLAVOV: příprava v úterý 30. září a ve středu 1. října v 16.00 hod., udělení svátosti
ve čtvrtek 2. října v 16.00 hod.
P. Lev Eliáš

Ohlášky
V sobotu 4. října si navzájem udělí svátost manželství:
v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí
Michal Juránek a Bc. Hana Matějčková
a
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
Bc. Josef Nezbeda a Ing. Eva Vrobelová
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PŘEDURČENÍ

Jestliže poukazuje Písmo svaté na mnohá tajemství víry, tak
o pravdě předurčení mluví svatý Pavel jako o velikém tajemství.
PŘEDURČENÍ, latinsky predestinace, je věčné Boží ustanovení o věčné spáse člověka anebo o jeho věčném zavržení. Bůh
chce všechny lidi spasit. Ale jak to, že někteří spaseni jsou a druzí nikoliv? Bůh už před naším narozením věděl, zda budeme
spaseni nebo zavrženi. Ví to proto, že u něj není včera ani zítra,
ale stálé dnes, stav bezčasovosti. A tak nad každým člověkem od
jeho začátku do jeho konce má od věčnosti dokonalý nadhled.
Je to podobné, jako když třeba policejní helikoptéra díky svému
nadhledu může pozorovat silniční provoz a zařídit vše potřebné pro případ havárie, ke které ještě ani nedošlo. Podobně i věčně přítomný Boží pohled ví s neomylnou jistotou, zda
ten který člověk překročí ve smrti práh pozemského času ve stavu milosti a bude spasen, či
ve stavu nemilosti a zavržení.
Toto „předzvědění“, které se týká božského poznání, je pak doprovázeno rozhodnutím
Boží vůle – předurčením – přijmout anebo nepřijmout do věčného království.
Z tohoto pohledu každý z nás, dosud žijících na zemi, má tedy již dnes od Boha připravené „místo“. Do této konečné situace dozráváme postupně, v čase, sledem svých svobodných rozhodnutí, mravně dobrých nebo špatných. Trápí-li snad někoho obava, že není
předurčen pro nebe, ať jedná vždy tak, jako by byl předurčen, a tím se předurčeným stane.
Svatý Pavel ve svém listě Římanům, v 8. kapitole rozebírá otázku předurčení. „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi
mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které
ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy“. (Řím 8,29-30)
Na to reaguje Dr. Václav Bogner ve svém překladu Nového zákona v poznámce k verši
29 z listu Římanům a vysvětluje: „Které si napřed vyhlédl“, to je vybral a měl v nich zalíbení.
Ne snad pro jejich budoucí zásluhy, ale jen ze své nekonečné dobroty si je takto vybral a pak
„předurčil“, to je předem o nich rozhodl ve své lásce, že jim dá všechny prostředky k dosažení
věčného života. Pavel zde asi nemá na mysli otázku předurčení jednotlivců ke spáse vzhledem
k jejich skutkům a zásluhám, jak ji klade křesťanská teologie. Mluví zde spíše z hlediska dějin spásy o společném, hromadném „předurčení“ celého společenství věřících ke spáse, a to ze
strany Boží. Jednotlivců se toto týká tedy nepřímo, pokud jsou zahrnuti ve společenství vyvoleného Božího lidu.
Často rozebíranou otázkou je, zda Bůh při svém rozhodnutí přijmout určitého člověka
do nebe nutně přihlíží k jeho dobrým rozhodnutím či nikoliv. Bůh ve své dobrotě může vyvolit člověka do nebeské blaženosti, aniž by jako nutnou podmínku od něj vyžadoval předchozí zásluhy.
Jinou je však otázka, jak Bůh předurčuje lidi k věčnému zavržení. „Jestliže Bůh chtěl ukázat
svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli
určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě - na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.“ (Řím 9,22)
Katolická věrouka v tomto bodě trvá na tom, že Bůh tak činí pouze vzhledem k jejich
vinám. Názor, že Bůh tak předem rozhodne, aniž by vzal v úvahu lidské viny, církev odmítá
jako nauku příčící se Boží spravedlnosti a lásce.
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Boží předurčení je neproniknutelným tajemstvím Božím. Spása i zavržení je podmíněné,
to je svázané se svobodnou lidskou vůlí. Bůh respektuje přání člověka, ba dokonce jej stvrdil
na celou věčnost. Proto svobodná vůle člověka je veliký Boží dar, ale současně i velké riziko.
Nikdo však není zavržen bez své vlastní těžké viny.
Bible nikde nepopisuje to, že by Bůh odmítl někoho, kdo v něj věří nebo že by se odvrátil od někoho, kdo jej hledá. (Dt 4.29) Nějakým záhadným Božím způsobem pracuje předurčení ruku v ruce s tím, jak je člověk přitahován Bohem (Jan 6.44) a jak uvěří ve spasení
(Řím 1,16). Bůh předurčuje ty, kteří budou zachráněni, a my se musíme rozhodnou pro
Krista, abychom byli zachráněni. Obě tyto skutečnosti jsou stejně platné.
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné
jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! (Řím 11,33)
P. Antonín Pospíšil

CHARITA ZÁBŘEH

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tradiční nahlédnutí „pod pokličku“ zábřežských středisek nabízí Charita ve středu 8. října od 9 do 16 hodin
v rámci tradičního Dne otevřených dveří. Srdečně vás zveme k prohlídce
zázemí služeb. Můžete si nechat změřit tlak, vypočítat index BMI, seznámit
se s nově nabízenou službou – rehabilitací, vyzkoušet zdravotní pomůcky
a sáhnout si i na polínka z charitního lesa. Do svého zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16) - k prohlídce i výtvarnému tvoření. Těšíme se na setkání s vámi.
SBÍRKA POTRAVIN „KRAJÍC PRO POTŘEBNÉ“. Ve stejný čas (9-16 hodin) proběhne na parkovišti u kostela sv. Bartoloměje první sbírka potravin pro
lidi, kteří trpí jejich nedostatkem. Během roku rozdá Charita i několik stovek balíčků potravinové pomoci, avšak je stále obtížnější
tyto potraviny získat. Do připraveného koše budou sbírány potraviny základní i přebytky ze zahrádek: těstoviny, rýže, mouka, luštěniny, konzervy, instantní polévky, pečivo, trvanlivé mléko, jogurty, balené sýry, zelenina.
Touto sbírkou startujeme projekt „Krajíc pro potřebné“, jehož realizací chceme posílit vzájemnou solidaritu a předcházet plýtvání s potravinami. Děkujeme vám.
Jednorázovou sbírku potravin uskuteční Charita také v Mohelnici v pátek 10. října od 9 do
17 hodin na náměstí Svobody. Koš na potraviny bude součástí prezentačního stánku Charity, v němž kromě sbírky bude možné zakoupit výrobky uživatelů služeb a přítomná zdravotní sestra změří návštěvníkům tlak, glykemii a vypočte index BMI.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Ve dnech 9. – 11. října proběhne tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb i nepotřebných či nevyužívaných pomůcek pro péči o kojence a malé děti (postýlky, přebalovací pulty). Věci bude Charita sbírat na obvyklých místech
(v Zábřehu bývalý sklad Českých drah, v Mohelnici do přistaveného nákladního auta na
náměstí Svobody), ve čtvrtek a pátek v době od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hod.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by nám s organizací sbírky pomohli – jak v Zábřehu, tak v Mohelnici. Jedná se především o přebírání krabic a pytlů s věcmi od dárců, manipulaci s nimi a třídění. Pokud chcete pomoci, ozvěte se, prosím, panu Františku Klíčovi
– vedoucímu Střediska Naděje. Děkujeme za pomoc a ochotu.
Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 21. září: Červená Voda 13.443, Písařov 895, Domov důchodců sv. Zdislavy
109, Jakubovice 1.308 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 5. října je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.348 Kč),
v Chromči (minule 2.000 Kč) a v Sudkově (minule nebyla) na farní kostel.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 V sobotu 4. 10. oslaví farníci ze Strupšína svého patrona sv. Františka. Mše svatá bude
v kapli v 15.00 hodin.
 Tichá adorace a svátost smíření před prvním pátkem bude v Lesnici ve středu od 16.30,
v Chromči v úterý od 17.00, v Postřelmově v pátek od 16.00 hodin.
 Na první říjnovou sobotu 4. 10. bude mariánská pobožnost a mše svaté ke cti Panny
Marie v Postřelmově od 8.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 11. října v 11.00 hodin budou v Postřelmově sezdáni

pan Jiří Hanák z Chromče a slečna Jitka Panovská z Postřelmova.
Gratulujeme a přejeme hojnost Božího požehnání.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle: Loštice - na opravu našeho kostela 7.831 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan, CM
 Chci připomenout, že je možné nahlásit starší nebo nemocné ke svatým zpovědím na
první pátek v měsíci (3. října) nebo se domluvit na návštěvě seniorů či nemocných s možností přijetí eucharistie.
 Adorace Nejsvětější Svátosti bývá každý pátek od 17.30 hod. přede mší svatou.
 Připomínám, že vždy v pátek při mši svaté jsou katecheze na téma Desatero Božích přikázaní.
 V sobotu 4. října v 9.00 hod. bude slavena mše svatá na penzionu.
 V Lošticích ve 14.00 hod. zveme k putování ke sv. Františkovi z Asissi. Sejdeme se ve 14
hod. před kostelem.
 V neděli 5. října budeme slavit při mších svatých památku sv. Vincence z Pauly, zakladatele kongregace lazaristů.
 V měsíci říjnu, který je měsícem Panny Marie, se v obou farnostech budeme 40 minut
před začátkem mše svaté modlit růženec.
Od října začíná příprava na svatost biřmování. Prosím všechny, kteří chtějí přijmout svátost biřmování, aby se co nejdříve nahlásili na faře. Podmínky: být pokřtěný, mít první svaté přijímání, nejnižší věk - 8. třída základní školy. Přihlášky jsou vzadu v kostele.
		
P. Miroslav Obšivan, CM
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 21. září: Mohelnice 4.361; Úsov 825; Studená Loučka 618 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
PODĚKOVÁNÍ. Na letošním 39. ročníku známého hudebního festivalu Mohelnický dostavník® se při příležitosti tradiční nedělní mše svaté sloužené pro účastníky Dostavníku, přišel s námi rozloučit kamarád a kněz P. Pavel Kavec, CM – v té
době „služebně“ ještě jako kaplan a moderátor misijního týmu
sv. Vincence z Pauly v Lošticích, který byl po čtrnáctiletém působení ve farnosti Loštice a Moravičany rozhodnutím provinciála Misijní společnosti „přeložen“ k datu 1. 9. 2014 do Bratislavy.
Krátce po skončení 39. ročníku Mohelnického dostavníku® kamarád Pavel nasedl do svého auta a vydal se na 240 km dlouhou
cestu do Bratislavy.
P. Pavel Kavec na Mohelnickém dostavníku® poprvé sloužil mši
svatou v roce 2003, pak v roce 2006 a 2008. Od 35. Mohelnického dostavníku® 2009 to bylo pravidelně až do letošního ročníku - tedy celkem osmkrát. Kromě toho se pravidelně od roku 2006 – 2014 za jeho asistence
a významné pomoci konaly páteční dostavnické (převážně akustické) koncerty v loštickém
kostele sv. Prokopa. Postupně zde za nebývalého zájmu vystoupily skupiny jako: NEZMAŘI, SPIRITUÁL KVINTET, BÉTEL, SVÍTÁNÍ, X -TET, MOŠNY a letos POUTA z Pardubic.
Nejen za to vše, ale i za mnoho dalšího dobrého, co pro nás náš kamarád Pavel udělal, bych
mu chtěl touto cestou poděkovat a poslat pozdrav do svým způsobem nedaleké Bratislavy.
Při této příležitosti bych chtěl také poděkovat „Hejčínské schole“, která se pod vedením Saši
Rubešové na letošní dostavnické mši svaté postarala o tradičně velice pěkný hudební doprovod.
Pořadatel Mohelnických dostavníků® Pavel Aligátor Nenkovský

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 21. září: Štíty 2.100; Cotkytle 593; Horní Studénky 6.120 Kč (na opravy).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 21. září: Tatenice 940 + dar 2 500, Hoštejn 1.450, Kosov 580, Lubník 1.020 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BIŘMOVÁNÍ V HOŠTEJNĚ proběhne v sobotu 4. října v 10.00 hod.
POUŤ V KRASÍKOVĚ. V neděli 5. října jste zváni na pouť (patrocinium) do kaple Andělů
strážných v Krasíkově. Mše svatá ve 14 hod.
P. Jaroslav Přibyl
***
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Kurz symptotermální metody pro manžele, snoubence i jednotlivce - čtyři setkání v měsíčních intervalech - začíná 3. října v 18.30
hod. na faře v Medlově. Bližší informace: manželé Kolčavovi, Dubicko, tel.: 725 861 449,
nebo na www.lpp.cz
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Sbírka z neděle 21. září: Zábřeh 9.250; Jedlí 1.500; Svébohov 1.300; Klášterec 1.680; Zvole
3.930; Vyšehoří 600 Kč. Dary: Jedlí - na opravy kostela 1.000 kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI 28. ŘÍJNA O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA
OSLAVY 760 LET MĚSTA ZÁBŘEHA

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 v kostele sv. Barbory žehnáním hanáckého koláče.
Účastníci oslavy poté přejdou průvodem do kostela sv. Bartoloměje ke slavení mše svaté,
která začíná netradičně v 9.00 hod. Liturgii doprovodí mužský pěvecký sbor Rovina.
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
KYTAROVÝ KONCERT. Tuto neděli 28. září v 18 hod. se pod
záštitou starosty města Zábřeha pana RNDr. Mgr. Františka Johna PhD., na závěr „Dne Hanáků“ uskuteční v kostele sv. Barbory
v rámci oslav 760. výročí založení města Zábřeha koncert Olomouc Quitar Consort.
Ing. Jaroslav Jašek
***
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. října 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
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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