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šestá neděle velikonoční
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

téma na květen
eucharistie a panna maria
Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm 98 Hospodin zjevil
1: Sk 10,25-26.34-35.44-48
Ordinárium: latinské č. 509

svou spásu před zraky pohanů
2: 1 Jan 4,7-10
příště Olejníkovo č. 502

To je mé přikázání:
Milujte se navzájem,
jak jsem já miloval vás.

Jan 15,9
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Ev. Jan 15,9-17

Středa 13. května
Čtvrtek 14. května

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Panny Marie Fatimské
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

DEN MATEK. Všechny maminky a babičky zve KDU-ČSL, Orel jednota Zábřeh a Mateřské a rodinné centrum Hnízdo tuto neděli
10. května do Galerie Tunklův dvorec. Začátek v 15.00 hod.
Vystoupí: Divadélko na okraji a spojené dětské sbory Písnička a Slavík ze ZŠ Boženka a ZŠ Školská. Pro maminky a babičky bude připraveno malé pohoštění. Vstupné dobrovolné.

V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE ZAHRAJE LAUREÁT PRAŽSKÉHO JARA.

Hudební cyklus Bravo se po půldruhém roce vrací do
chrámu sv. Bartoloměje, aby zde tuto neděli 10. května představil špičkového českého varhaníka, laureáta Pražského jara z roku 2013 – Pavla Svobodu, kterého doprovodí profesorka houslové hry na Konzervatoři Pardubice Iva Kramperová. Hru na varhany bude snímat kamera a posluchači ji budou moci sledovat na plátně
před sebou.
PhDr. Zdeněk David

Tuto neděli 10. května od 14.00 hod. se také koná 28. ročník SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
v Kulturním domě ve Svébohově.
Za Sbor dobrovolných hasičů Svébohov vás všechny zve Lubomil Polách
pobučí. Bohoslužba slova v kostele Sv. Jana a Pavla v 15 hodin. Martin Rumíšek, jáhen
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 12. května v 18.30 hod. v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. května 2015 od
9 hod. do 15.30 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
Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou vás zvou na přednášku prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana nazvanou
„HUSOVO POJETÍ PRAVDY“. Uskuteční se ve středu 20. května v 18.00
hod. v prostorách Farního sboru Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2.
Za ČKA Jana A. Nováková
2

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 14. května.
V Zábřeze budou slaveny mše svaté: v 9.40 hod. v kostele sv. Bartoloměje a v 18.00 hod.
v kostele sv. Barbory.
P. František Eliáš
VELKÉ ZPOVÍDÁNÍ PŘED DIECÉZNÍM EUCHARISTICKÝM KONGRESEM
„Velké zpovídání“ od 9.00 do 18.00 hod. bude v Zábřeze ve středu 13. května, v den památky Panny Marie Fatimské. Tato svátost smíření bude zároveň velkou přípravou věřících na
Diecézní eucharistický kongres v Olomouci. (15. a 16. května)
Svátost smíření je možno přijímat v zásadě také před každou bohoslužbou.

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V OLOMOUCI
Sobota 16. května – setkání věřících arcidiecéze:
10.00 – 11.30 programy v kostelích v centru Olomouce (přednášky:
Slavení Eucharistie, Plody sv. přijímání, Adorace – klanění – chvála,
Eucharistie buduje církev jako společenství, Rodina a Eucharistie)
12.30 – 13.30 adorace v jednotlivých kostelích, 13.30 eucharistické
průvody z jednotlivých kostelů do katedrály, 15.00 mše svatá v katedrále.
Ze Zábřeha můžete využít dobrého vlakového spojení:
Odjezdy ze Zábřeha: 8.20; 9.47; 9.09 hod.
Odjezdy z Olomouce: 16.27; 16.51; 17.14; 17.27; 18.14 hod.
Bližší informace u paní Ludmily Korgerové (tel. 583 414 512)

P. František Eliáš

MALETÍN. V neděli 17. května v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. Na závěr požehnáme nejen silné motocykly, ale všechny dopravní prostředky.
P. František Eliáš
SVÉBOHOV. KPH vás zve v neděli 17. května v 18.00 hod. do obecního domu ve Svébohově na klavírní koncert.
red.
VÝSTAVA „CESTA KŘÍŽŮ“ v Šumperku. Výstava
představuje pozoruhodnou sbírku křížů z období 16. –
20. století. Kolekce křížů je výsledkem sběratelské aktivity Františka a Boženy Hojgrových z Hrabové u Zábřehu.
Nabízíme vám možnost navštívit výstavu
v úterý 19. května.
Pokud bude zájem, zajistíme autobus, odjezd autobusu z Valové v 15.00 hod.
Pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců, můžete
využít veřejnou dopravu.
Začátek komentované prohlídky bude v 15.30 hod.
Hlásit se můžete u paní Korgerové č. tel. 583 414 512
nebo ve farní kanceláři v Zábřeze. (osobně nebo na tel.
a e-mail v tiráži FI).
red.
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PŘÍSLIB EUCHARISTIE (k Diecéznímu eucharistickému kongresu)
Pan Ježíš nasytil hladové zástupy chlebem polí. Neměl pekárnu,
rybárnu ani obchod, ale jen svou Božskou mocí rozmnožil pět chlebů
a dvě rybičky a po nasycení tak velkého množství lidu (víc jak 5.000),
zbylo ještě dvanáct košů nedojezených kousků jídla.
Snadno pochopíme to nadšení, s jakým se všichni toužili s Ježíšem znovu setkat. Viděli, že odjíždí s apoštoly na druhý břeh Genezaretského jezera a tak se vypravili za ním. Pan Ježíš ovšem jejich
nadšení zklamal; nepřivítal je s radostí, ale se smutkem. Viděl jim do
duše a tak znal pravý důvod jejich cesty. Řekl jim to otevřeně a na rovinu: „Hledáte mne
ne proto, že jste viděli znamení, kterým dokazuji svou Božskou moc, ale že jste se zadarmo dosyta najedli. Jde vám o hmotný chléb, o nasycení žaludku. Ale vězte, když budete jísti tento chléb, nakonec přesto zemřete a vaše tělo se rozpadne v prach, zmizí všechna jeho
krása, vaše bohatství, moc a sláva.“
Kristus Pán poukazuje na jiný chléb, chléb duchovní. Ten, když jim dá a oni ho budou
jíst, nezemřou na věky. To bylo něco pro lid: Nezemřou, ale budou žít stále!
My bychom jistě nebyli jiní, a chovali bychom se stejně. Jen si představte, kdyby se vyhlásilo, že k nám přijel zázračný lékař, který každého vyléčí. Kolik lidí by se k němu nahrnulo,
jen aby lék co nejrychleji získali. Nezapírejme si to. V každém z nás je živelná touha po životě
bez konce, každý má strach a úzkost ze smrti.
Pan Ježíš chce přispět ke zkvalitnění našeho života, dát nám opravdový život, dokonce
život bez konce, život věčně šťastný. Jen je třeba se na Ježíše plně orientovat a naplňovat jeho
příslib: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední.“
Ale také varuje: „Nebudete-li jíst Tělo syna člověka a pít jeho Krev, nebudete mít život.“
Jeho slova ač byla tvrdá, jasnější a přesnější být nemohla. Ježíš jasně a několikrát prohlásil, že jeho tělo je vskutku pokrm a jeho krev vpravdě nápojem. Mnozí Židé, ale i učedníci se
nad jeho slovy pohoršovali: „Tvrdá je řeč tato, kdo ji může poslouchat?!“ Přídavné jméno
TVRDÝ znamená v hebrejštině odporný, nechutný – takže Ježíšova slova nemohli poslouchat, než bez jisté hrůzy. Tito lidé si samozřejmě představovali hostinu nějakých lidojedů. (Důkazem, že to není planá představa je to, že římští pohané, kteří neznali vlastní smysl
Kristových slov, skutečně věřili, že křesťané jsou lidojedi.)
Ježíš nenaznačil způsob, jakým k přijímání jeho těla bude docházet. Neřekl – já jsem to
tak nemyslel, chtěl jsem jen říct: „Ten chléb je znamením mého těla a víno je znamením mé
krve.“ (Jak si to vysvětlují nekatolické církve.)
Věda, že i učedníci reptají, řekl jim: „Toto vás pohoršuje? Což tedy, když uzříte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Duch jest to, jenž oživuje, tělo nic neprospívá. Ta slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život.“ Nejdůležitější byla víra v něho. A posledním
důvodem takové víry měl být pohled na Syna člověka vstupujícího do nebe, odkud sestoupil
jako živý chléb. V krizi dnešní doby i církve to jako první odnáší právě Svátost oltářní, skutečnost přítomnosti živého Krista pod způsobami chleba a vína. Kde mizí víra a vládne přesvědčení, že uvěřím jen tomu, co je hmotné a viditelné, a jen tomu, co já sám uznám za správné, tam padá jedna pravda za druhou.
Pane Ježíši, upevni naši víru, že ty jsi zde mezi námi v hmotném těle a stále přebýváš
v naší obci, farnosti, ve svatostánku, v hmotném chlebě našich polí.
Buď naší silou v čase, skrze který docházíme k věčnému domovu, kde budeme na tebe
patřit tváří v tvář.
Antonín Pospíšil
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NA OKRAJ. Říká se, že nepohlazené a nepolíbené dítě bude jednou člověkem problematickým. Jinými slovy: dítě potřebuje lásku, sebedarování rodičů. Takto jsme stvořeni Bohem, tak
to i naplňujeme. Jenže my jsme také děti Boží! A jako takoví potřebujeme i jeho dotek. Tento
dotek není však jen povrchní, je hlubší: nápoj vstupuje do člověka a dává mu sílu. To má znamenat Eucharistie. Ale já chci dnes zdůraznit, že tento dotek potřebuje i sám Ježíš. Je přece
člověk, dokonce proto se člověkem stal!
Kdysi jsem při testu zadal otázku, kdo má více z Přijímání: Ježíš nebo ty? Přesto, že jsem
půl roku zdůrazňoval, že Ježíš, všichni odpověděli, že přijímání potřebujeme my, on nikoliv.
Jenže: matka, která hladí své dítě, překypuje láskou k němu, ale děcko se věnuje bábovičkám,
čokoládě nebo hračce – a matku skoro nevnímá! Takoví jsme často my; na co na všechno
někdy při mši myslíme? On však myslí jenom na nás. Proto tak vehementně žádá: vezměte
a jezte, jinak nebudete mít v sobě život! Já bez vás být nemohu…
		
P. Jan Rybář. Převzato z www.jezuit.cz
O MŠI SVATÉ 1. pokračování
V liturgii MŠE SVATÉ nemá být nic řemeslného, rutinérského nebo jen soukromě dostatečného. Liturgie se nikdy neřídí pravidly: především praktičnosti, protože v Ježíšově Kalvarské oběti nebylo NIC praktického, především logičností, protože vždy jen takto smýšlející lidé nakonec zradili a neposlechli (jeho učedníci). Chtěli po svém. Anebo vůbec nechtěli.
A Ježíš říká: „Jdi mi z očí.“ Chtěli se řídit především svými lidskými myšlenkami.
Liturgie se neřídí především psychologickými pravidly, charakteristickými pro mezilidské,
rodinné a společenské vztahy. Protože v liturgii je především BŮH aktérem spásy a my máme
MILOST. Jsme jen, ale i opravdu, pozváni. Liturgie MŠE SVATÉ není ani Lvova, ani Františkova, ani Martinova, ani moje, nebo jedelská, zábřežská, česká, ale ŘÍMSKÁ podle Mešního
misálu a řídí ji a schvaluje papež a biskup. To, co je jedelské, a letos třeba nové, je nový sbor,
nově zapojení lidé, jiná květina, nový ministrant atd. …
V liturgii je nejkrásnější z naší strany to, co je z AKTIVNÍ, RADOSTNÉ POSLUŠNOSTI.
NE originální. Poslušné v souznění s Ježíšem Kristem, protože zachraňuje ON mne.
Jakákoliv moje služba i přítomnost musí být z mé strany chtěny. Na žádnou službu není
nárok. A přitom do žádné služby nesmí být člověk vnucen. Ani ministrant. Každý musí RÁD
sloužit (ne knězi, ale kvůli Kristu Pánu i přítomným). Jen tak můžeme dojít k SOULADU
SRDCÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM. Jen tak může dojít k zahlédnutí Ježíše Krista, který vstupuje do Getseman. Kvůli mně. ON JE TAM KVŮLI MNĚ. A protože kněz není ve MŠI SVATÉ
manažér, který teprve po zazvonění v bohoslužbě něco zjišťuje, s něčím, byť pěkným se seznamuje, nebo je mile překvapen, musí být VŠE, co je připravitelné – PŘIPRAVENO, co je
sladitelné – SLADĚNO a nacvičitelné - NACVIČENO.
V liturgii MŠE SVATÉ se netrumfujeme v ničem, každý má SVŮJ cenný úkol, i když někdy neviditelný. Bohoslužba je věcí lásky Ježíše Krista k Otci a k nám, a naší lásky k Ježíši
Kristu. Je službou, která CHCE poslechnout Ježíše Krista i Petra, jeho nástupce.
	UČÍ se poslechnout a časem UMÍ poslechnout.
Ještě jednou: nikdo nesmí být nucen. Každý musí mít možnost přijít i odejít. Ježíš Kristus
nikdy nikoho nenutil. Každý měl možnost odejít. Neposlechnout. Zradit. Utéct. Prodat Ježíše – „Co chceš, udělej hned“, řekl Jidášovi. „Chcete i vy odejít?“ Kostel je otevřený, kostel není
klec. Z každého přítomného člověka známého i nového se těšíme, ale nikdo není znásilněn.
Spása – záchrana se neudála v chápavém davu, ale mezi zločinci a katy, kdy Ježíš mohl
mluvit jen k Otci a k srdcím – Panny Marie a Jana a prosícího.
P. Lev Eliáš
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 3. května: Červená Voda 2.519, Jakubovice 491 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 Mše svaté ve čtvrtek 14. května o Slavnosti Nanebevstoupení Páně:
Jakubovice 15.30, Písařov 16.30, Červená Voda 18.00 hod.
 V neděli 17. května budou mimořádně prohozeny časy mší svatých:
Písařov 9.00, Červená Voda 10.30 hod. P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

P. Radek Maláč

lošticko

Loštice:
Náboženství v úterý 12. 5. odpadá.
Ve čtvrtek o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše svatá v 18.00 hod.
Příprava na svátost biřmování bude v pátek 15. 5. od 18.45 hod. na faře.
Žehnání polím a zahradám bude ve středu 20. května.
Sbírka z minulé neděle 2.127 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Moravičany:
Ve čtvrtek o Slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše svatá v 17.00 hod.
Náboženství bude ve čtvrtek 14. 4. od 18.45 hod. do 19.30 hod. na faře.
Příprava na svátost biřmování bude v pátek 15. 5. od 18.45 hod. na faře v Lošticích.
Žehnání polím a zahradám bude ve čtvrtek 21. 5. 2015. P. Miroslav Obšivan

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 17. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 5.876 Kč)
a v Chromči (minule 6.730 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 3. května: Štíty 2.810; Cotkytle 400; Horní Studénky (pouť) 5.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
MÁJOVÁ POBOŽNOST A MŠE SVATÁ v kapli sv. Martina na Olšanských Horách se
koná tuto neděli 10. května ve 14.30 hod.
Srdečně zvou farníci z Olšan
CHRÁMOVÝ SBOR BŘEZOLUPY doprovodí ve Štítech v neděli 17. května v 11 hod. liturgii mše svaté a odpoledne v 15 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie na
koncert.
 Pouťová mše svatá v Cotkytli bude v neděli 17. 5. v 9.00 hod.
 Ve Štítech bude v neděli 17. 5. sbírka na opravu fary.
P. Josef Altman
Návštěva Evropské svatyňky Panny Marie Třikrát podivuhodné Matky, Vítězné Královny Schönstattské. Putovní svatyňka k nám přichází z Portugalska a po návštěvě České
republiky poputuje do Chorvatska. Společenství schönstattské svatyňky z naší farnosti vás
zve do Horních Studének na slavnost, které se uskuteční příští neděli 17. května.
Mše svatá v 17.00 hodin v kostele, po mši svaté průvod se svatyňkou, litanie k Panně Marii
a svátostné požehnání.
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 3. května: Lubník 1.100, Tatenice 880, Hoštejn 1.010, Kosov 640 + dar
1.000 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v NA POUŤ K JANU NEPOMUCKÉMU V KOSOVĚ jste zváni v neděli 17. května.
Poutní mše svatá v 10.15 hod.
v V HOŠTEJNĚ bude slavena mše svatá v sobotu 16. května v 18.30 hod.
v 	CHLAPI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 17. května v 18.00 hod. P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 26. dubna na křesťanská média a z neděle 3. května: Mohelnice 5.638,
3.864; Úsov 1.683, 1.177; Studená Loučka 780, 325 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky - konec války v Mohelnici
V 19. týdnu roku 1945 propukla hrůza a poslední křeče války
i v oblasti farnosti. Každý to pochopitelně prožil jinak, ale přece
všichni podobně. Krátké deníkové poznámky faráře poskytly následující obraz:
6. květen - první květnová neděle. Život ovládá blízkost války.
Kolony nákladních aut a vojska plní ulice a chodníky i Kostelní
náměstí. Odpolední bohoslužba a večerní mše svatá nejsou možné. V proudech deště mohla být jen s námahou dopravena na hřbitov mrtvola pana Zucka.
Uprchlíci volají s vozů: „Uničov hoří!“ Odpoledne vede generál Kraus poradu na faře, nenocuje tu však, ale se svou autokolonou prchá směrem ke Svitavám. Jeden kapitán vzal v noci
s sebou výpomocného kaplana Schröera. Ve farním sále nocuje polní četnictvo. Dunění děl
se blíží. Starosta Winkler a další pánové, kteří se chtěli vzdát Rusům, byli uvězněni.
7. květen - vzdálené zvuky střelby jsou stále zřetelnější. Proud vojenských vozidel
je nekonečný. Procházejí OT, Maďaři, starší ročníky. Na ranní mši svaté je sotva pár
lidí. Rusové se blíží. Vojenský velitel Mohelnice mluví dopoledne na Kostelním náměstí
k Volkssturmu (domobrana): vytrvat a zůstat na místech, to budiž naším heslem. V poledne je na náměstí velký vojenský tábor, ovládaný ampliony P. Kompagnie (?), které přinášejí zprávy o situaci. Před večerem je vidět na východě záblesky palby od Úsova. Noc
byla přesto ještě klidná.
8. květen - stojíme uprostřed války. Není vidět obranné linie nebo frontu, ale je to válka.
Hned ráno byl s hroznou ránou vyhozen do vzduchu most přes Moravu. Volkssturm musel
odevzdat zbraně. Rusové jedou přes Dubicko na Zábřeh. Třeština je jejich dělostřeleckou
základnou. Nejprve ostřelovali oddíly na čáře Mírov - Řepová - Pobučí. Brzy nato pocítilo údery i město. Před 11. hod. byla poprvé zasažena kostelní věž, o půl jedné dostala granátem farní kůlna. Odpoledne přijelo 6 německých tanků a zahájily souboj, který skončil
pravidelnou přestřelkou. Ze směru od mlýna (Feinmühle) svištěly granáty přes a na město. Kostel dostal tři zásahy, fara jeden - obyvatelé se tísnili ve sklepích. Jako dobrodiní bylo
přijato odmlčení palby asi v 11 hodin v noci. Pokoušeli jsme se spát. První Rusové vstoupili
do města. Pokračování příště.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 3. května: Zábřeh 9.170; Jedlí 1.600; Svébohov 1.100; Klášterec 1.010;
Zvole 7.180 Kč.
DARY: Zábřeh – růžencové společenství na opravu fary 500 Kč; Svébohov – na kostel 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci dubnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 2.735 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

CHARITA ZÁBŘEH

POZVÁNKA DO KINA – PÍSEŇ MOŘE
Uživatelé Oázy – centra denních služeb vás zvou v úterý 19. 5. v 10 hodin
do kina Retro Zábřeh na promítání animovaného filmu „Píseň moře“ – svět
keltských mýtů a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké lásky.
Lístky za příznivou sníženou cenu 50 Kč je možné si zajistit předem v předprodeji kina Retro, Infocentru KD či přímo před představením. Do kina lze vstoupit i bezbariérově. Přijďte strávit příjemné dopoledne.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Klientka nabízí k prodeji elektrokolo - tříkolku Spirit Shopping, minimálně používané,
cena 20.000 Kč (možná by se dalo smlouvat o nižší ceně). Bára Sedláčková tel. 736 509 420.
VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY 2015
Již po sedmé jsme letos využívali v přípravě na Velikonoce aktivitu „Postní almužna“ –
propojení modlitby, postu a almužny. Vrací nás k postní praxi prvních křesťanů, kteří své
almužny anonymně věnovali na podporu charitativního díla církve.
Tyto prostředky budou po dohodě s kněžími děkanátu použity do Stipendijního fondu,
z něhož jsou hrazeny školní pomůcky, jízdné do škol, stravování, školní ubytování, kurzy.
Děkuji vám všem, kteří jste postní almužnu podpořili svým odříkáním i modlitbou. Děkuji také všem, kteří se zapojili do organizace postní almužny - rozdáním, sesbíráním postních krabiček či spočítáním jejich obsahů. Děkuji všem kněžím za spolupráci a podporu.
		
Jana Skalická, propagace, 736 509 431
Celkový výtěžek 78.483 Kč
Cotkytle 806,- Červená Voda1.581,- Dlouhomilov 497,Dubicko1.682,Horní Studénky 2.948,- Hoštejn 2.160,Jakubovice1.158,- Jedlí 2.650,- Klášterec1.086,
Lesnice 2.041,- Loštice 5.588,- Lubník 780,- Mírov 660,Mohelnice 3.334,Moravičany 200,- Písařov1.379,- Postřelmov 5.321,Rohle 319,- Svébohov 4.821,Studená Loučka 2.506,- Štíty 3.373,- Tatenice 3.060,Třeština 94,- Vyšehorky 200,Zábřeh 25.448,- Zvole 3.054 Kč.
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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