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slavnost
nejsvětější trojice
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
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha,
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám,
abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu
a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 33 Blaze lidu, který
1: Dt 4,32-34.39-40
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Jděte tedy,
získejte za učedníky
všechny národy,
křtěte je ve jménu
Otce i Syna
i Ducha svatého…

si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2: Řím 8,14-17
příště latinské č. 509

Mt 28,19
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Ev. Mt 28,16-20

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Dnešní nedělí, svátkem Nejsvětější Trojice jakoby nás církev vybízela, abychom si, po ukončení oslav díla Božího uvědomili, co pro nás Nejsvětější Trojice vykonala a vzdali jí za to
hold radostných díků…
Od Vánoc přes Velikonoce a Slavnost Seslání Ducha Svatého se v Církvi rozvíjí různé události dějin naší spásy. A dnes
jsme došli až k vrcholu. Stojíme před nejhlubším tajemstvím
Boží skutečnosti, před tajemstvím Nejsvětější Trojice.
Lidská mysl toto tajemství jedinosti Boha v trojici božských osob ani nedokáže pochopit. Nezbývá než pokorně vyznat: Bože, věřím, i když nechápu. A s láskou a v úctě vyslovovat při znamení kříže: „Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.“ Snad až dospějeme k vrcholu svého lidství, to je k patření na Boha v nebeské blaženosti, pak nám tajemství Nejsvětější Trojice bude jasné a budeme se po celou věčnost obdivovat nekonečné Boží moudrosti a velebnosti, jak už to krásně vyzpíval sv. Pavel v listě
Římanům:„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!“ Pak poznáme, jak tento Trojjediný Bůh žije v hlubinách svého božství jako Otec, Syn a Duch Svatý. P. Antonín Pospíšil
VE ČTVRTEK 4. ČERVNA O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ
VRCHOLÍ EUCHARISTICKÝ ROK VE FARNOSTI
MŠE SVATÉ O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ: v Zábřeze v 9.40
a v 18.00 hod.;
v Jedlí v 16.00 hod.; v Klášterci v 17.00 hod, po skončení mše svaté průvod Božího Těla;
ve Svébohově v 18.00 hod., po skončení mše svaté půjdeme průvodem ke
kaplím;
ve Zvoli v 18.00 hod. bohoslužba slova s jáhnem Martinem.
P. František Eliáš
Letošní slavností Těla a Krve Páně vrcholí Národní eucharistický kongres - NEK 2015
v jednotlivých farnostech.
15. až 17. října 2015 pak v Brně proběhne Národní ekumenický kongres.
Podrobnější info: KT 21/2015, s. 6. Též lze využít článek v KT 16/2015, s. 6.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. V neděli 31. května v kostele Neposkvrněného Početí Panny
Marie ve Zvoli, při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
Ve farnosti Zábřeh přijmou děti poprvé Eucharistii v neděli 14. června při mši svaté
v 8.30 hod.
P. František Eliáš
FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Tuto neděli 31. května ve
14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlitbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice. Pobožnost povede jáhen Martin Rumíšek.
P. František Eliáš
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V pátek 5. června od 15.30 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit ke svátosti smíření.
P. František Eliáš
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Česká křesťanská akademie ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, s.r.o. vás
zvou na přednášku doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. nazvanou „KATOLICISMUS VE STÍNU MARIÁNSKÉHO SLOUPU – PRVNÍ LÉTA REPUBLIKY
VE SVĚTLE VZTAHŮ CÍRKVE A STÁTU“ v úterý 9. června v 18.00 do kina
Retro.
Tématem přednášky bude analýza situace katolické církve po vzniku československého státu, která byla poznamenána silnou anticírkevní vlnou i výraznou vnitrocírkevní krizí. Předmětem přednášky bude charakteristika příčin tohoto stavu a hledání východisek z této situace v kontextu papežské politiky této doby i česko-německých vztahů.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického ústavu AV ČR a věnuje se
mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v evropských kontextech.
		
ČKA Zábřeh

JÁHENSKÁ A KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ

Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci
v sobotu 11. 7. 2015 v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi:
Berka Jan z farnosti Přerov – Předmostí, Mgr. Luňák Jiří z farnosti Polešovice a Bc. Żurek Tomasz z farnosti Przyborów (PL)
Do jáhneské služby vyprošujeme novým jáhnům hojnost Božích milostí.
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci
v sobotu 27. 6. 2015 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
Mgr. Macura Pavel z farnosti Zlín – Jižní Svahy, Mgr. Mlčoch Zdeněk z farnosti Rataje,
Pavlíček Vilém z farnosti Svitavy, Mgr. Rumíšek Martin z farnosti Nová Lhota a
Mgr. Ing. Slezák Josef z farnosti Březnice.
Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí.
PRIMIČNÍ MŠÍ SVATOU v pondělí 6. 7. 2015 v 10.30 hod. poděkuje v kostele sv. Matouše
v Nové Lhotě za dar kněžství „stávající zábřežský jáhen“ Martin Rumíšek.
Pokud chcete přispět novoknězi Martinovi „na výbavu“, v kostele sv. Bartoloměje je označená pokladnička.
red.
POZDRAV Z GUATEMALY. V roce 2004 mi Charita Zábřeh zaslala peníze, které byly použity na postaveni kapličky ve Villa Graciela, provincie Santa Rosa, Guatemala.
Tato kaplička byla v únoru 2005 zasvěcena sv. Františku z Assisi.
Můj dlouholetý sen znovu navštívit Guatemalu se uskutečnil před několika dny. Měla
jsem možnost navštívit místa a lidi, se kterými jsem strávila část svého života jako humanitární pracovnice.
Chtěla bych zprostředkovat poděkování věřících z Guatemaly věřícím především v zábřežské farnosti, kteří se finančně podíleli na vybudování kapličky (jednoho z projektů, který se uskutečnil za dobu mého působení).
Chtěla bych se podělit o svou radost, kterou jsem měla, když jsem kapličku viděla. Kaplička stále stojí a lidé se o ni starají. Mše a modlitební setkání se konají každý týden.
Pavlína Hošková
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PAŠKÁL

Kříž, alfa a omega označují Krista – ON je první i poslední. (kniha
Zjevení 1,8; 22,13) Čísla označují náš
čas, zastupují nás. Ale protože On –
Pán sestoupil do času, je Kříž v našem
čase symbolicky mezi čísly. JEHO život, JEHO přítomnost a naše životy
v JEHO přítomnosti. ON v čase, který nazýváme „náš“. Ale je spíše JEHO
časem pro nás. A my časem, který
žijeme k NĚMU, NO KONEČNĚ.
V NĚM.
Tento vztah stojí zato „palonínsky“ zdobit a krášlit. Někdy se objevují (asi kvůli zpestření) odchylky od
symboliky uvedené v MISÁLU.
1. Někdo posune čísla letopočtu z
Kříže až pod symboliku Krista (kříž,
alfa, omega). Pak vzniká dojem, že
Ježíš Kristus je nad dějinami, místo
v dějinách člověka – stále přítomný,
přestože vystoupil k Otci. A bývá to
tak i vysvětlováno. Pokud je v nějakém smyslu Ježíš Kristus nad dějinami, tak SVOU ABSOLUTNÍ MOCÍ,
svou přítomností je v dějinách. ON JE TVŮRCE DĚJIN, I UDRŽOVATEL. Není na nich
závislý, ale v nich „našich dějinách“ nás zachraňuje. „V něm žijeme, hýbáme se a jsme“. (Sk
17,28) Kristus je ten, na kterém celé dějiny visí, závisí. A to, co je „v našich dějinách“ škaredé,
zlé, to je naše hříšnost, neposlušnost. On není v našich dějinách. Naše dějiny jsou V NĚM.
My touto symbolikou kříže s letopočtem vyznáváme víru v JEHO přítomnost, uznáváme
JI. Chceme JI, těšíme se z NÍ, prosíme o NI. Ale tím prosíme spíše za sebe, abychom JI viděli a
sebe v „BOŽÍCH DĚJINÁCH“ jako JEHO služebníci. Chci být TVŮJ. Můj život je TVŮJ. Kéž
jsem TVŮJ, kéž jsme TVOJI. Kéž v TVÉM čase jsem TVŮJ. Věčnost i čas jsou TVÉ. A tohle
si pak zasluhuje tvůrčí, úžas budící zdobení, krášlení, krásu.
2. Druhou chybou, která se kvůli kráse paškálu, jež je znamením přítomnosti Živého Krista,
objevuje je, že paškál šetříme, aby neshořel, aby se mohl přečíslovat a mohl ještě někde použít. A tak se do paškálu, který hořel a má hořet největším živým světlem, dosypává vosk, místo
toho, aby se okraje zarovnaly ořezáním, aby se knot postupně neztrácel v kotlíku vyhořeného
vosku. Nebo se dokonce do vydlabaného paškálu vkládá čajovka. A tak si znamení přítomnosti Živého Krista, který osvěcuje „naše dějiny“ a veškeré tísně a temnoty našeho života, sami
ponižujeme. Boží Syn za nás dal úplně celý svůj život.
ABY NÁM SVÍTIL. ABY PRO NÁS „HOŘEL“ A NAŠÍ VINOU „SHOŘEL“. Z JEHO
I NAŠÍ STRANY ÚMYSLNĚ. „NECHAL SE ZNIČIT“.
Bohoslužba se neřídí ekonomikou, co je levnější, jak ušetřit. Ježíš Kristus dal všechno.
Praktičností, protože v Křížové cestě nebylo nic praktického. Ani zákony psychologie, proto-
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že všichni, kdo to mysleli jen psycho-logicky s Ježíšem, ti nakonec všichni zradili, nebo prodali, nebo utekli, nebo se schovávali, nebo se samotného Vzkříšeného lekali.
3. Třetí chybou je, že na paškál nepatří slovo ALELUJA. Paškál je znamením přítomnosti Živého Krista. On svým Zmrtvýchvstáním provokuje naše volání k NĚMU. Naše ALELUJA!
ALELUJA je proto výborným slovem na naší křestní svíci nebo křestní roušce. Pokud nějaké slovo na paškálu je, tak Χριστόσ (CHRISTÓS; Kristus). Od NĚJ jsem já CHRISTIANÓS
(křesťan). Kvůli tomu volám ALELUJA, ALELUJA.
4. Kříže na postavení mívají někdy ze zadní strany nástroje umučení: kladivo, hřeby, kopí,
důtky, žebřík, trnovou korunu, dokonce někdy kohouta. To se zdá být v pořádku. Ale na Paškál, který je znamením ŽIVÉHO KRISTA ZMRTVÝCHVSTALÉHO nic takového nepatří. Ježíš Kristus si s sebou po zmrtvýchvstání nic takového nenosil. ALE RÁNY PO TĚCHTO NÁSTROJÍCH MĚL V OSLAVENÉM TĚLE. VŠECHNY.
Kristus JE Světlo ze Světla.
Na závěr. Při křtu je křestní svíce zapalována od Paškálu a z úst toho, kdo křtí je slyšet zvolání „SVĚTLO KRISTOVO“. Začal se kvalitativně úplně nový život. Kým jsem doposud byl –
už nejsem. Kým jsem vůbec nebyl – už jsem. „CHOĎ VE SVĚTLE KRISTOVĚ“.
A při pohřbu slýcháme „…A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ MU SVÍTÍ…“. Kristus JE TO SVĚTLO.
ON JE SVĚTLO VĚČNÉ. TO JE JISTÉ! A TO PŘEJEME A VYPROŠUJEME. Vnější znamení
této SKUTEČNOSTI je HOŘÍCÍ PAŠKÁL u těla zemřelého.

POUŤ DĚKANÁTU ŠUMPERK V KOSTELE BOŽÍHO TĚLA

(poutní kostelíček nad Bludovem)
6. června
10.00 - odchod slavnostního eucharistického průvodu do kapličky z Hrabenova;
13.30 - divadlo „O Kostelíčku“; 14.00 - přednáška z dějin Kostelíčka;
15.00 - Slavnostní mše svatá,
celebruje P. Mons. Adam Rucki, biskupský vikář
7. června - HLAVNÍ POUŤ
10.30 - Slavnostní mše svatá,
celebruje PhDr. Štěpán Martin Filip OP, Th.D.;
14.30 - Svátostné požehnání. Další informace na http://farnostbludov.cz/
POUŤ DO KOCLÍŘOVA – I. sobota 6. června 2015
Celodenní duchovní program ve spojení se seminářem na téma „Pravda
o Janu Husovi“, který vede Prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
10.30 hod. – mše svatá na úmysly poutníků,
hl. celebrant P. Pavel Dokládal
13.15 hod. – modlitba rozjímavého růžence
14.00 hod. – přednáška „Pravda o Janu Husovi“(kostel ČM Fatimy)
15.30 hod. – pobožnost ke sv. Filoméně, P. Pavel Dokládal (farní kostel)
16.30 hod. – růženec světla (kostel ČM Fatimy)
17.00 hod. – mše svatá, hl. celebrant Prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Pokud bude dost zájemců, pojede ze Zábřeha autobus (odjezd v 11.30 hod. z Valové). Je
třeba nahlásit se do středy 3. června na tel. 732 805 427 nebo 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové.
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 24. května na církevní školství: Červená Voda 3.143, Jakubovice 617,
Písařov 1.065, Janoušov 1.001, Domov důchodců 230 (16. 5. 605), Moravský Karlov 21. 5.
160 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Mše svaté o Slavnosti Těla a Krve Páně: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 hod.
Adorace - není-li řečeno jinak:
v v Červené Vodě každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. (od 17.00 do
18.00 hod. možnost zpovědi či rozhovoru s knězem),
v v Písařově každý pátek od 14.00 do 16.00 hod. (první pátek v měsíci
od 15.15 do 16.00 hod. možnost zpovědi nebo rozhovoru s knězem)
v v Jakubovicích první pátek v měsíci od 14.00 do 15.00 hod. (v tu dobu
je také možnost zpovědi či rozhovoru s knězem).
Společný úmysl adorací: prosba o požehnání pro farní buňky.
Pouť do Koclířova a výlet do Svitav v sobotu 6. června: odjezd na v 7.30 hod. z parkoviště pod kostelem v Červené Vodě, Písařov dolní točna 7.40, Jakubovice od kostela 7.45 hod.
Autobus je již plný.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ oslavíme ve čtvrtek 4. června: v Chromči, mše svatá je v 17.30 hod. a poté průvod obcí.
	V neděli 7. června bude mše svatá v Postřelmově v 8.00 hodin a poté
průvod obcí a v Lesnici v 10.30 hodin a poté průvod obcí.
Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu v 18.00 a v Sudkově v sobotu
v 16.30 hodin.
v Příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem bude: ve středu 3. června v Leštině od
16.30 hodin a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
v O první červnové sobotě bude mariánská pobožnost v Postřelmově v kostele od
8.00 hodin.
v Ve středu 3. června od 19.30 hod. bude biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni
jsou srdečně zváni.
v O první neděli v měsíci 7. června bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici
(minule 2.927 Kč), v Chromči (minule 1.850 Kč) a v Sudkově na farní kostel (minule 700 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 24. května na církevní školství: Štíty 7.570; Cotkytle 1.880 (pouť); Horní
Studénky 3.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
v Ve Štítech bude v neděli 7. 6. po mši svaté průvod Božího Těla městem ke čtyřem oltářům.
P. Josef Altman
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lošticko

lošticko

lošticko

Loštice
v Ve čtvrtek 4. června o Slavnosti Těla a Krve Páně bude po skončení mše svaté procesí
před kostelem.
v V sobotu 6. června ve 14.00 hod. vás zveme na farní posezení. Místo: farní dvůr v Lošticích.
v Sbírka z minulé neděle 2.890 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan
Moravičany
v Náboženství bude čtvrtek 4. 5. od 18.45 do 19.30 hod. na faře.
v V neděli 7. června ve 14.00 hod. vás zveme na putování ke sv. Josefovi do Doubravy.
v Sbírka z minulé neděle 6.425 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 24. května na církevní školství: Mohelnice 5.332; Úsov 1.850; Studená
Loučka 1.460 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v V úterý 2. června ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z Mohelnické farní kroniky - Dr. Jaschek 1945 - duchovní správa v nové ČSR

K 1. srpnu byl pro Mohelnici ustanoven jako pomocný kněz František Sedlář z Hranic na Moravě. Pochází ze Slavětína u Litovle. Protože se nově jmenovaný právě podrobil v nemocnici operaci slepého
střeva, nastoupil až na konci srpna. Očekávalo ho mnoho práce. Mohelnici byla přidělena česká obecná a měšťanská škola s mnoha paralelkami. Německé vyučování bylo bohužel zcela ochromeno, učitelé
konali nádenické práce a opuštěná mládež zůstala na ulici.
Mezitím rychle pokračovalo zbídačování Němců! Zahnáni do zadních komor svých
domů, odděleni od obchodů a živností, částečně v internačních táborech na farním poli nebo
na Mírově a v Olomouci.
Od září se obnovil farní život. Protože chyběla očekávaná nařízení „shůry“, byl po nástupu nového kaplana upraven pořad nedělních bohoslužeb tak, že mše svatá o půl deváté byla
česká, mše svatá v sedm hodin německá, „hrubá“ latinsky, střídavě s německým a českým kázáním. Odpoledne o půl třetí bylo české, ve tři hodiny německé sv. požehnání. Také při pohřbech byl opět povolen i Němcům průvod z domu s výkropem.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 24. května na církevní školství: Lubník 1.200, Tatenice 1.300, Hoštejn 1.450,
Kosov 630 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
***
Hostinec Pod lánem V DROZDOVĚ! (redakce se omlouvá za chybu v minulých FI) zve na
Kácení máje aneb hrátky s klauny v sobotu 30. května 2015 ve 14 hodin u obecního úřadu. Na
programu jsou soutěže, modelování balónků, mega bublinová šou, taneční vystoupení, tombola, fotokoutek a spousta legrace při kácení máje. Občerstvení a grilované speciality. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé
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Sbírky z neděle 24. května na církevní školství: Zábřeh 10.280; Jedlí 2.300; Svébohov
2.100; Klášterec 1.725; Zvole 3.910; Postřelmůvek 460; Pobučí 260; Rovensko 1.030; Hněvkov 300 Kč.
DARY: Zábřeh – na kostel Brno-Lesná 10.000, na likvidaci lepry 300, na Haiti 300, z Hněvkova na Proglas a TV NOE 500; Zvole – na fasádu kostela 5.000; Lukavice – na Proglas 500,
na TV NOE 500, na „Cestu 121“ 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
VÝZVA K CELONÁRODNÍ SBÍRCE NA NÁRODNÍ
EUCHARISTICKÝ KONGRES
Bratři a sestry v Kristu, příští neděli 7. června, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně, vyvrcholí v jednotlivých farnostech a diecézích přípravy na 1. národní eucharistický kongres. Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy české a moravské diecéze společně
chystají takto rozsáhlé a organizačně náročné setkání, zaměřené na
prohloubení úcty k Eucharistii. Dovolte nám proto, abychom Vás
při této příležitosti poprosili rovněž o Vaši podporu při organizaci hlavní, národní části
programu, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. října v Brně.
Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů vyhlášena na příští
neděli pro všechny farnosti českých a moravských diecézí, se může každý podle své vůle
a podle svých možností podílet na zajištění nutných praktických příprav kongresu a přispět
tak k jeho zdárnému průběhu. Vám, kteří se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme.
		
S požehnáním Vaši čeští a moravští biskupové
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už na
zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. „Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54).
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 10. června 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
CHARITA ZÁBŘEH - NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Aktuálně hledáme pro zajištění dopomoci v domácnostech seniorů a lidí
s postižením dva nové spolupracovníky na pozici osobních asistentů/asistentek. Nástup na zkrácený pracovní úvazek od června/července, případně dle
domluvy.
Podrobné informace najdou zájemci na webu www.zabreh.charita.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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