14. 12. 2014
Ročník XXI., číslo 50
třetí neděle adventní
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 Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM Mezizpěv: Lk 1

Duch můj plesá v Bohu mém!
1: Iz 61,1-2a.10-11
Ordinárium: Ebenovo č. 504

„Já jsem hlas
volajícího
na poušti:
‘Vyrovnejte
cesty Pánu’…“

2: 1 Sol 5,16-24
příště latinské č. 509

Jan 1,23
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Ev. Jan 1,6-8.19-28

Tuto neděli 14. prosince bude od 14.30 hod. slavena pobožnost v kostele sv. Jana a Pavla
v Pobučí.
Martin Rumíšek, jáhen

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY

v Srdečně vás zveme na adventní koncert SPS Carmen, který se
uskuteční tuto neděli 14. prosince od 17 hod. v kulturním domě
v Jestřebí.
v Tuto neděli 14. prosince od 15 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Barbory v Zábřeze na adventní benefiční koncert žáků ZUŠ
Zábřeh „PRO TEREZKU“. (Výtěžek koncertu bude věnován nemocné Terezce.)
v V neděli 21. prosince od 15 hod. účinkuje v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh.
v Koncertní provedení Rybovy mše vánoční si nenechte ujít 25.
prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 hod.
v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.
v Na svátek sv. Štěpána 26. prosince od 16 hod. vás zveme do kostela sv. Barbory na tradiční ZPÍVÁNÍ KOLED. Od 15 hod. otevřeme kostel k volné prohlídce původního restaurovaného BETÉMA.
v Na koncertní provedení Rybovy mše vánoční v podání Scholy Gaudium jste zváni také
v neděli 28. prosince v 17 hod. do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí.
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE bude v pátek 19. 12. po rorátní mši svaté. Prosíme, zůstaňte také chvíli po středečních rorátech 24. 12., abychom douklízeli co bude třeba. Rádi uvítáme mezi pečujícími o chrám nové tváře.
Ludmila Korgerová a P. František Eliáš
VÁNOČNÍ STROM. Prosíme zdatné muže, aby nám v úterý 23. prosince od 9.30 hod. pomohli při stavění vánočního stromu ve farním kostele sv. Bartoloměje.
Za zvoníky Jaromír Herzig
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOSTI ZÁBŘEŽSKA
V sobotu 20. prosince 2014 jste zváni do Tunklova dvorce v Zábřehu na duchovní obnovu,
kterou povede P. Martin Sklenář na téma „KOHO OČEKÁVÁM?“
Časový harmonogram:
Od 7.30 hod. - zpovídání (nutno nahlásit předem, možnost pro 6 osob)
9.00 hod. - první přednáška „Mesiáš, jak nám ho představuje první část adventní doby“
10.30 hod. - druhá přednáška „Mesiáš, jak nám ho představují Ó-antifony“
12.00 hod. - mše svatá v kostele sv. Barbory
13.00 hod. - oběd (možnost objednání pizzy na místě)
14.00 hod. - třetí přednáška „Adventní postavy, Jan Křtitel a Panna Maria“
Ukončení po 15 hod.
Děkujeme všem, kteří přispějí něčím sladkým ke kávě. Přihlášení do 17. 12. 2015 na telefon: Irena Švédová 603 891 571 nebo ahoj@hnizdozabreh.cz.
V kostele sv. Bartoloměje bude paralelně probíhat zpovědní den od 7.00 do 18.00 hod.
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2014

Stalo se již tradicí, že ve vánočním čase skauti a skautky společně s mnoha lidmi dobré vůle roznášejí plamínek světla odpálený přímo v Betlémě,
na místě narození Ježíše Krista.
Letošní rok si budete mít možnost připálit Betlémské světlo již 20. prosince na nádraží v Zábřeze u vlaků R 905 (9.23), R 1405 (9.32) a Os 3725 (12.46).
Dále bude Betlémské světlo rozdáváno na zábřežských vánočních trzích 23. prosince na
náměstí u zámku. Zde bude k dispozici od 9 do 17 hodin, na Štědrý den pak v kostele sv.
Bartoloměje od odpoledního otvírání jesliček.
Víte-li o někom, komu by plamínek Betlémského světla udělal radost a nemůže si pro něho
sám přijít, napište, prosím, jeho jméno a adresu do úterý 23. prosince večer na listy umístěné vzadu v kostele sv. Bartoloměje nebo na podatelnách Městského úřadu Zábřeh. Těmto
lidem skauti světlo donesou dopoledne na Štědrý den.
Za skauty Josef Sitta
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO NA PROSINEC PŘIPRAVILO . . .
. . . tuto neděli 14. prosince - TRADIČNÍ VÝPRAVA OTCŮ I DĚDŮ
S DĚTMI ZA VÁNOČNÍMI STROMKY DO FARNÍHO LESA.
Tatínci a dědečci neváhejte a připojte se k výpravě za vánočními stromky
do farního lesa (Račice) letos i vy. Pod vedením P. Františka Eliáše máte
možnost vybrat si ten „svůj“ vánoční stromeček. Sraz je ve 14 hodin u fary
Zábřeh a nezapomeňte doma pilku.
 V úterý 16. prosince v 9.30 hod. - beseda s MUDr. Novákovou na téma - Psychomotorický vývoj kojence, aneb na co si dát pozor.
 Ve středu 17. prosince v 16 hod. - Maňáskové divadélko - VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO
RODIČE A DĚTI.
Od 20. prosince probíhají v Hnízdě vánoční prázdniny, těšíme se na vás v lednu 2015.
Irena Švédová
VÁNOČNÍ HVĚZDA. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o první neděli adventní prodáno 160 ks a na konto dětské onkologie
posláno 16.680 Kč.
Jménem nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční hvězda provázela celými vánočními svátky. Annemarie Tempírová
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 16. prosince 2014 oslaví své 80. narozeniny
paní Ludmila Hajdíková z Postřelmova.
Přejeme jí všechno dobré a do dalších roků hodně zdraví, spokojenosti,
Božího požehnání a ochranu a pomoc Panny Marie.
Rodina a členové živého růžence z Postřelmova
PODĚKOVÁNÍ. Všem, kteří jste mi pomáhali nést břímě nemoci a posilovali svými modlitbami; rodině, lékařům, kolegům z Charity Zábřeh, společenství rodin Fokoláre i všem
vám ostatním upřímně děkuji a vyprošuji Pánovo požehnání.
Eva Schifferová
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ÚKONY KAJÍCNÍKA Jan 20,21-23; KKC 1450-1460

Velkým Božím darem pro nemocného člověka je lék.
To platí pro tělo i pro duši.
Zde je darem uzdravení pokání, svátost smíření, svatá
zpověď. Lékařem je pak Kristův zástupce – kněz.
Nemocí, kterou má léčit je hřích, který je především
urážkou Boha a přerušením vztahu k Bohu. Zároveň
však také poškozuje společenství církve i lidí navzájem.
Prvním úkonem je ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ. Začínáme modlitbou k Duchu Svatému s prosbou o světlo
poznání stavu své duše. Zpytujeme, kterých, zvláště těžkých hříchů jsme se dopustili od poslední svátosti smíření. Vodítkem může být Desatero Božích přikázání, sedmero blahoslavenství, Božské ctnosti (víra, naděje, láska)… U těžkého hříchu je třeba vyznat, kolikrát se to stalo a za jakých okolností. Nejde tolik o vypočítávání hříchů, ale o náš
postoj k nim a ke svým nedokonalostem. Není hanbou si své hříchy napsat.
LÍTOST – je nejdůležitější část svátosti pokání, je branou, kterou duše vychází z temnoty do světla. Skutečná (upřímná) lítost nám zalévá oči slzami, protože ve svém srdci poznáváme svou naprostou bídu, a svou nehodnost před Bohem. To je znamením, že se po čase
rebelie začínáme smiřovat s Bohem.
PŘEDSEVZETÍ si dává ten, kdo se chce chránit hříchu, zvláště těžkého, do kterého často a snadno upadne, ale také příležitosti k němu. Je dobré dávat si předsevzetí na delší dobu,
jako svůj duchovní program.
SVATÁ ZPOVĚĎ, svátost pokání, vyznání, smíření – je vyznání hříchů před knězem
jako zástupcem Krista. Jsme povinni sdělit všechny své těžké hříchy a jejich okolnosti, hříchy lehké, které nás tíží a činí nemilými Bohu a často i lidem. Pokud kněz nezná kajícníka,
je vhodné, aby uvedl svůj stav, věk, zaměstnání a kdy byl naposledy u svátosti smíření.
POKÁNÍ – ZADOSTIUČINĚNÍ. Pokání činíme tehdy, když se rozhodneme odmítnout hřích. Kajícník vykoná uložené pokání a přidat si může i něco navíc, včetně modlitby
za zpovědníka.
Zvláště před přijetím svátosti biřmování, manželství nebo v těžké nemoci, je dobré vykonat GENERÁLNÍ ZPOVĚĎ (opakování několika předchozích zpovědí). Alespoň jednou
za život by měla být vykonána ŽIVOTNÍ ZPOVĚĎ (například před přijetím svátosti kněžství).
Upřímně věřící křesťan se naučí pravidelně přistupovat ke svátosti smíření, nejlépe
měsíčně. Svátost smíření je také jedním z požadavků pro získání plnomocných odpustků, a
každý by si měl za svého života vykonat devět zpovědí o prvním pátku v měsíci, podle přání Božského Srdce Páně.
Není správné domnívat se, že bychom měli žít tak, abychom nikdy nepotřebovali odpuštění.
Hlavní smysl svátosti smíření krásně vyjadřuje modlitba kněze, kterou se odpouštějí
hříchy: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha; ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
P. Antonín Pospíšil
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KATOLICKÝ DŮM

V předvánočním čase přicházíme s již tradiční nabídkou mražených kaprů na váš štědrovečerní stůl. Přebytky z naší „kapří“
akce je možné za výhodných podmínek zakoupit v charitní prodejně Ledňáček.
v V neděli 28. prosince vás zveme na již tradiční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. Prohlédneme si betlémy v několika domech ve městě betlémů - Třešti na Vysočině a poté je plánovaná komentovaná prohlídka městské památkové rezervace v Telči. Odjezd od Kulturního
domu v ZÁBŘEZE v 6.30 hodin, předpokládaný návrat kolem 19. hodiny. Zájemci se mohou přihlásit do 10. 12. u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční
POVÍDÁNÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana
– patrona vinařů, tj. v sobotu 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12
druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme na úterý 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. Začátek ve
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2015 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou POSTYLION, kterou připravujeme na středu 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit
v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

postřelmovsko

postřelmovsko

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI:
ve středu 17. prosince v Leštině od 16.00 hodin,
ve čtvrtek 18. prosince v Chromči od 16.00 hodin,
v pátek 19. prosince v Postřelmově od 16.00 hodin,
v pondělí 22. prosince v Postřelmově od 16.00, zpovídá cizí zpovědník,
v úterý 23. prosince v Lesnici od 15.00 do 17.00 hodin.
O třetí neděli v měsíci 21. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule byla na Charitu), v Chromči (minule 5.760 Kč).
P. Vladimír Jahn
ADVENTNÍ KONCERT SPS CARMEN. Srdečně vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční tuto neděli 14. prosince 2014 v kostele sv. Matouše v Postřelmově - začátek ve 14 hod.
Vánoční hvězda - doplnění. Na 1. adventní neděli jsme v našich kostelech prodali celkem 192 kusů Vánočních hvězd a na konto dětské hematologie a onkologie při Fakultní nemocnici v Olomouci odeslali částku
21.680 Kč. Dodatečně jsme obdrželi z Lesnice dva dary v celkové hodnotě 200 Kč, které
byly také odeslány na konto Šance Olomouc.
Ludmila Leharová
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 7. prosince: Červená Voda 2.453, Jakubovice 533, Písařov 732 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Předvánoční zpověď s cizím zpovědníkem (O. Miloslav Pachr) v pátek 19. prosince: 		
Jakubovice 15.00, Písařov 15.30, Červená Voda 17.00 hod.
 Ve čtvrtek 18. prosince v 7.45 hod. se setkají senioři v Červené Vodě.
VÝSTAVA BETLÉMŮ V KOSTELE SV. MATOUŠE. Římskokatolická farnost Červená
Voda všechny srdečně zve na výstavu betlémů ve farním kostele sv. Matouše v Červené
Vodě. Hlavním lákadlem výstavy bude červenovodský farní betlém, jehož opravě jsme v letošním roce věnovali nemálo úsilí i peněz. Byl vyroben pravděpodobně roku 1932 v Tyrolsku tamními mistry. Jde skutečně o unikátní kousek, postavičky jsou velice precizně propracované. Je docela dobře možné, že náš betlém se stal předlohou pro hedečský betlém,
který kopíruje tento tyrolský styl, není ale tak propracovaný. Desítky budov, stovky figurek,
skály atd. jsme nově umístili na dvě třístupňová pódia o rozměrech zhruba 1,5 x 2 metry.
Přestože farní betlém bude rozsahem největší, nebude pochopitelně jediný – máme přislíbeno zapůjčení i řady dalších, např. od řezbáře pana Valenty či zesnulého pana Špačka.
A nakonec časy, kdy bude výstava v červenovodském kostele otevřena:
pátek 12. prosince 15.00 – 18.00 hod.; sobota 13. prosince 9.00 – 11.00 hod.; neděle 14. prosince 14.00 – 17.00 hod.; úterý 16. prosince 9.00 – 11.00 hod.; středa 17. prosince 14.00 –
17.30 hod.; čtvrtek 18. prosince 9.00 – 11.00 hod.
P. Radek Maláč
NA PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKU DĚTÍ vás srdečně zveme ve čtvrtek 18. prosince v 16 hodin do jakubovického kostela. Vystoupí děti ze základní školy v Bušíně pod vedením pana
učitele Jaroslava Štycha.
ADVENTNÍ KONCERT. V čase předvánočního shonu zveme všechny ke
ztišení při poslechu krásné hudby do písařovského kostela Rozeslání apoštolů. Koncert se uskuteční v pátek 19. prosince v 19.00 hod. V podání šumperské Scholy od sv. Jana Křtitele zazní adventní písně z barokních rorátních
zpěvníků v úpravách pro smíšený sbor a Missa pastoralis in C boemica od
Josefa Schreiera (1718 - ?).
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. prosince: Štíty 2.210; Cotkytle 540; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
ADVENTNÍ KONCERT. V pátek 19. prosince v 18 hod. účinkuje v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Štítech Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh. Vstupné dobrovolné.
SVÁTOST SMÍŘENÍ ve Štítech v sobotu 20. prosince v 16 hod., v pondělí 22. prosince
od 16.00 do 17.30 zpovídá P. Vladimír Jahn.
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH ve Štítech a v Cotkytli v 21. 12. při nedělních bohoslužbách.
P. Josef Altman
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lošticko

lošticko

lošticko

Loštice: náboženství bude v úterý v 14.30 ve škole, adorace bude v pátek v 16.30 hod.
	NA VÁNOČNÍ KONCERT vás v úterý 16. prosince v 17 hod. zve ZUŠ Adolfa Kašpara do
kulturního domu v Lošticích.
* Předvánoční zpovídání v Lošticích bude ve středu 17. 12. od 15.00 do 17.00 hod.
* Změna programu mší svatých: v pátek 19. 12. bude mše svatá v Paloníně v 16.30 hod.
* Sbírka z minulé neděle 4.851 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Moravičany: náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře, adorace ve čtvrtek 16.30.
Předvánoční zpovídaní v Moravičanech ve čtvrtek 18. 12. od 15.30 do 17.00 hod.
P. Miroslav Obšivan, CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 7. prosince: Mohelnice 3.596; Úsov 1.049; Studená Loučka 260 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 V úterý 16. prosince ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

MOHELNICKÁ KRONIKA - životní příběh faráře Jana Kostrouna - pokračování
Pan Walter Exler, dnes žijící v Německu, zpracoval osudy patera
Jana Kostrouna na základě vzpomínek dosud žijících bývalých občanů

Mohelnice, kteří byli odsunuti v roce 1946 do Německa.
Na svátek Božího Těla roku 1942 vzpomíná paní Melanie Penková, rozená Ulrichová. Za tohoto slunného dne, jak souhlasně dosvědčuje i tehdejší ministrant František Tollran, byl kostel slavnostně vyzdobený a zaplněný do posledního místečka.
Bylo to podivuhodné, neboť to bylo v krátkém období vítězného tažení, kdy se nacistické
vedení snažilo udělat ze Sudet vzorné pohanské území. Nemálo katolíků tehdy opustilo církev,
nebo se k ní aspoň obrátilo zády. Stalo se módou oslavovat nacionalistické novopanství a mávat prapory s hákovým křížem. Církevní procesí a průvody byly již dávno zakázány a korouhve
z kostelů musely být ukryty na farách nebo sakristiích.
A tak také božítělový průvod v Mohelnici byl omezen jen na prostor kostela. Mohelničtí
kněží již nesměli žehnat věřícím od někdejších čtyř oltářů, které bývaly umístěny ve městě. Jak
si paní Penková vzpomíná, mši svatou měl sloužit kaplan Jan Kostroun za asistence kooperátora
P. Antonína Jaschka. Oba tito mladí kněží byli oporou stárnoucího děkana Haselmanna, který
se veřejnosti spíš vyhýbal. Pokračování příště.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 7. prosince: Tatenice 800, Hoštejn 1.800, Kosov 850, Lubník 940 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
PODĚKOVÁNÍ. I v letošním roce jsme v Tatenici a okolí prodávali Vánoční hvězdy. Bylo jich
prodáno 187 ks, na konto Dětské hematologie a onkologie do Olomouce jsme poslali
18.800 Kč (18.700 za hvězdy + 100 Kč dar). Prodávali jsme v Tatenici, Lubníku, v Sázavě, Žichlínku, Lanškrouně, ale i v České Třebové, Králíkách i jinde. Všem, kdo si hvězdu zakoupili a přispěli tak nemocným dětem upřímné Pán Bůh zaplať! Zvláštní dík patří paní Marcele Slaninové,
která se svojí maminkou prodala 81 kusů Vánočních hvězd.
Ludmila Poláková
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SBÍRKY Z NEDĚLE 7. prosince: Zábřeh 10.290; Jedlí 1.600; Svébohov 1.800; Klášterec
1.200, Zvole 3.090, Postřelmůvek 650 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel Brno Lesná 1.000, na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH

v
PODĚKOVÁNÍ – MÍROV. Děkujeme všem, kteří se podíleli na sobotním předvánočním setkání s odsouzenými ve věznici Mírov: Chválové
schole ze Zlína za vytvoření krásné atmosféry, jáhnu Martinu Rumíškovi za
duchovní slovo a Tomáši Kobzovi za zorganizování akce. Pan Tomáš Kobza
již několik let do věznice pravidelně dojíždí jako dobrovolník Charity a při
svých návštěvách s odsouzenými hovoří o duchovních i praktických věcech.
Děkujeme.
v ŠTĚDROVEČERNÍ POHOŠTĚNÍ PRO LIDI BEZ DOMOVA - PROSBA. Lidem
bez přístřeší, osamělým, či těm, kteří nemají možnost sejít se s rodinami a oslavit tak společně nejkrásnější čas v roce, připravuje Charita Zábřeh posezení u štědrovečerního stolu.
Atmosféru Vánoc prožijí ve středu 17. 12. 2012 v prostorách Charity již popáté. Večeři si
připraví sami – prosíme ale naše příznivce o drobný materiální příspěvek – rybí filé, brambory, tatarku, zeleninu, ovoce i cukroví, které provoní sváteční stůl… Své dary (nebo drobný finanční příspěvek) můžete donést na Recepci Charity. Za všechny obdarované, kteří
s námi oslaví den příchodu našeho Spasitele, předem děkujeme.
v POZVÁNKA NA VÝJIMEČNÉ KOLEDOVÁNÍ. Zveme vás v neděli 21. prosince
2014 na Masarykovo náměstí do Zábřehu, kde v 16 hodin v rámci tradičního VÁNOČNÍHO JARMARKU proběhne naprosto netradiční koledování tří významných králů u perníkové chaloupky. Jste-li zvědaví, jak vše dopadne, přijďte se podívat.
Děti se mohou zapojit do zdobení perníkové chaloupky – buď doma, ve škole, školce
nebo přímo na jarmarku vybarví papírový perník (do vel. A5) a ten pak na chaloupku připevní. Charitní stánek bude otevřený od 13 do 16 hodin, pastelky a papírové perníky budou
připravené. První perníčky již chystají děti v MŠ Severáček. Těšíme se i na vaše výtvory.
Více k akci na stránkách Charity (www.charitazabreh.cz).
v TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015. Kasičky a kolednické potřeby si, prosím, vyzvedněte na Charitě Zábřeh ve dnech 18. a 19. prosince (možno i v pondělí
22. 12. – pro ty, co to nestihnou) v době od 7 do 17
hodin. Rozvozy do vzdálených míst proběhnou 18. 12.
odpoledne.
Na setkání tříkrálových koledníků s otcem biskupem
vás zveme v pátek 2. ledna do Valašského Meziříčí. Po
společné mši a požehnání v 10 hod. (v tříkrálovém
ustrojení) zvou pořadatelé na občerstvení a doprovodný program. Tříkrálový kostým s sebou (stačí koruna a plášť).
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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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