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3. 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

Všemohoucí, věčný bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným synem
a přinášeli hojný užitek.
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 25

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

1: Jon 3,1-5.10

2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

„Pojďte
za mnou a
udělám z vás
rybáře lidí!“

Mk 1,18
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Ev. Mk 1,14-20

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 26. ledna Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
úterý 27. ledna
Sv. Anděly Mericiové, panny
středa 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
sobota 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze

AVE MARIA

V OSMDESÁTI PODOBÁCH – PRO VELKÝ ZÁJEM A PRO
TY, KTEŘÍ MINULÝ TÝDEN NEMOHLI, JEŠTĚ JEDNOU.
Na výstavu osmi desítek soch, obrazů a dalších předmětů zachycujících matku Ježíše Krista, která je ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, se můžete vydat také v úterý 27. ledna.
Odjezd autobusu ze Zábřeha - Valové v 15.00 hod. Cena za dopravu a vstupné 60 Kč.
Hlaste se ve farní kanceláři v Zábřeze (731 626 509).
P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 27. ledna v 18.30 hod. na zábřežské charitě.
P. František Eliáš
19. ÚNORA NAVŠTÍVÍ DĚKANÁT ZÁBŘEH ARCIBISKUP JAN A SETKÁ SE S PASTORAČNÍMI A EKONOMICKÝMI RADAMI JEDNOTLIVÝCH FARNOSTÍ.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO:
3. února 9.30 hod. - Knihy a vývoj dětí - inspirativní beseda s Mgr. Janou Šmehlíkovou o
souvislosti mezi čtením knih a vývojem dětského mozku
10. února 9.30 hod. - Oblíbená pomazánka naší rodiny aneb přineste vzorek i vy - ochutnávka, výměna receptů a vyhlášení vítěze té nej...

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

Příští pondělí 2. února při mši svaté v 17.30 hod. budou v Zábřeze představeny děti, které letos poprvé přijmou eucharistického Krista.
První svaté přijímání je významnou událostí pro celé farní společenství. Proto vás prosíme o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem hlubšího vztahu s milujícím Bohem.
P. František Eliáš, Martin Rumíšek, jáhen
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 11. února 2015 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
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Na 15. SVÉBOHOVSKÝ PLES jste zváni v sobotu 31. ledna do Obecního
domu ve Svébohově. Zahájení ve 20 hod. K tanci i poslechu hraje skupina
Triangl, na programu bude předtančení, domácí kuchyně a bohatá tombola.
Vstupné 50 Kč.
Srdečně Vás zve pastorační rada farnosti Svébohov
V sobotu 31. ledna bude v 18.00 hod. v kině RETRO v Zábřeze videoprojekce s diskuzí, nazvaná: CHVÁLA PRAMENÍCÍ Z HLOUBKY
UZDRAVENÉ BOLESTI. Během dvouhodinového pořadu se budeme moci seznámit s tvorbou a těžkým životním příběhem Jeremyho Campa, křesťanského zpěváka z USA, který letos vystupoval
na CampFestu. Uvidíme pěkné audiovizuální záznamy písniček s
hlubokými texty plnými bolesti, ale i naděje a útěchy, kterou Jeremy
našel v Bohu. Všechna videa budou s českými titulky. Mezi videoklipy nás bude náš host P. Pavel Šupol (vícerektor kněžského semináře v Olomouci) seznamovat s bolestným životním příběhem tohoto zpěváka a vírou, kterou našel v Bohu. Vstupné
30 Kč.
Michael Bucha
„BÝT NABLÍZKU“ - V úterý 3. února 2015 v 18 hod. v Katolickém domě
v Zábřehu pořádá Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Fakultní nemocnicí Olomouc vernisáž
putovní výstavy fotografií Filipa Fojtíka o službě nemocničních kaplanů s názvem „Být nablízku“, na kterou naváže beseda o této službě. Záštity nad výstavou
se ujala Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Výstavu je dále možné zhlédnout např. v pátek 6. února během konání společenského plesu
Charity Zábřeh, případně jindy po domluvě na tel. 731 465 717 (Josef Klimek).
MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ 7. ÚNORA. Odjezd z Valové v 11.30 hod.
		
Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427
POZVÁNÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ v roce 2015. Římskokatolická farnost Zábřeh ve
spolupráci s CA AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu opět připravují na jaro pouť do Svaté země.
Přijměte proto naše pozvání osobně poznat nejposvátnější místa všech křesťanů a navštívit Nazaret, Betlém, Kánu Galilejskou – místo
prvního zázraku, Jeruzalém – Golgotu, místo
Božího hrobu, Zeď nářků, oblast Genezaretského jezera-Kafarnaum, Tabghu, Mrtvé moře,
přírodní rezervaci En Gedi, pevnost Masadu a
mnohá další. Vydejme se společně obnovit a
posílit svoji víru. Poutní zájezd se uskuteční v
termínu 9. 3. – 17. 3. 2015 s odletem z Prahy. Více informací a přihlášky na poutní zájezd
získáte v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1,
Zábřeh, mob. 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš,
za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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DO VLASTNÍHO PŘIŠEL, ALE….
Základní myšlenka Vánoc je – Syn Boží se stal člověkem, abych
se já mohl stát synem/dcerou Boží. O Vánocích jsme byli plní radosti a nadšení. Teď, když jsme se svátkům vánočním vzdálili, vnímáme, že tajemství Ježíšova narození je hluboké a někdy i k pochopení
obtížné. A tak se zamyslíme nad slovy evangelia: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ (Jan 1,11)
První odmítnutí se Ježíšovi dostali tehdy, když Panna Maria a sv.
Josef přišli do Betléma a hledali nocleh. Druhé odmítnutí se vzpomíná v evangeliu sv. Jana, jak je výše uvedeno. Vyvolený židovský
národ, kterému byl Mesiáš přislíben, Ježíše nepřijal, ale odsoudil ho
na smrt. Jeho vlastní lid ho nepřijal a dokonce zabil. Odsuzujeme první i druhé nepřijetí,
a je to správné, protože jinak bychom mohli připravovat další, které se může týkat nás samotných.
Stalo se, že do domova důchodců přijali invalidu, asi třicetiletého muže. Bydlel se staršími důchodci. Když se blížili Vánoce, ptali se ho, jestli pojede domů. Řekl: „ Ne, rodiče už
nemám a rodný dům dostal můj jediný bratr a mne vyplatil. Když jsem chtěl naposledy přijít na návštěvu, řekl mi, že na to nemám žádné právo. A tak zůstanu tady.“
Přestože z právního hlediska, to křivda nebyla, po stránce lidské to bylo nesociální,
hrubé a nelidské.
Ale vraťme se k Panu Ježíši. On je Syn Boží, skrze kterého stvořil Otec svět, tedy i nás.
My mu patříme. Boží Syn se stal naším bratrem, má tedy plné právo k nám vstoupit. A kdybychom mu neotevřeli svá srdce, byli bychom stokrát horší, než ten, který zamkl dveře před
svým bratrem.
Ježíš k nám nepřichází, aby nám byl na obtíž, nepřichází nás o něco žádat, něco si vypůjčit, on od nás nic nepotřebuje. Chce nás obdarovat vzácným darem, chce nás všechny učinit
Božími dětmi. A jak se to stane? Kdo Ježíše přijme skrze víru a skrze křest, vytvoří s ním jednotu. A protože je Kristus Synem Božím, také my se můžeme stát Božími dětmi. Je důležité,
že můžeme. Kristus v nás nepůsobí bez našeho přičinění, není kouzelník, který nás kouzlem
promění a přetvoří. Bez naší spolupráce se nemůžeme stát Božími dětmi. On nás stvořil bez
nás, ale bez nás samotných nás nezachrání a nespasí. Musíme spolupracovat a to tak, že se
usilujeme, abychom se Jemu v nás přítomnému připodobňovali, aby se i na nás mohla vztahovat slova nebeského Otce: „To je můj milovaný Syn, ve kterém mám zalíbení.“
Když o tomto tajemství přemýšlel jeden básník, napsal: „Byť Kristus v Betlému se stokrát zrodil nám, jsme věčně ztraceni, když nezrodil se v nás.“
Modleme se dnes a též v další dny, aby se v každém z nás Ježíš narodil. Otevřeme mu
svá srdce a přijměme ho, abychom dovedli spolu s ním trpělivě pěstovat a křesat svou povahu podle jeho vzoru, abychom byli skutečně jeho bratry a sestrami. Potom budeme dětmi nebeského Otce zde na zemi i po smrti v Království nebeském.
P. Antonín Pospíšil
Náš svět nespěje k zániku na nedostatek vědomostí, odborných znalostí a schopností, ale na
nedostatek lásky. Láska totiž klade důraz na vlastnosti, které už nejsou v módě: ovládat se, nepodlehnout lakotě, přemáhat sobectví. Láska se má vztahovat na konkrétního člověka, ne na
abstraktní lidstvo. Pomáhat jen sobě rovným je egoismus projevující se v určitých skupinách.
To však není láska. Láska znamená vyjít ze sebe, abych mohl žít pro druhé. Phil Bosmans
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PAPEŽ O CHARLIE HEBDO (brífink s novináři 19. 1. 2015)
S ilný ohlas v médiích vyvolala papežova reakce na
teroristické útoky v redakci týdeníku Charlie Hebdo.
Během letu ze Srí Lanky na Filipíny totiž papež odsoudil teroristické násilí, současně však připomněl potřebu neurážet náboženství. Použil přitom přirovnání, podle kterého ten, kdo urazí matku druhého, může
očekávat ránu pěstí – a právě tato věta se stala námětem mnoha negativních komentářů.
K tématu se papež vrátil i v pondělí 19. ledna 2015 při
návratu z Filipín. Na otázku španělsky hovořící novinářky odpověděl: „Teoreticky jsme všichni zajedno: Je
zde svoboda projevu a násilná reakce není dobrá, je
vždycky špatná. V tom jsme zajedno. Avšak v praxi se trochu zastavme, protože jsme lidé
a riskujeme, že budeme druhé provokovat. Proto musí být svoboda doprovázená rozvážností. To jsem chtěl říci.“
František se také vyjádřil k setkání s dalajlámou, k němuž nedošlo při předávání Nobelovy ceny v Římě v prosinci loňského roku. Důvodem neuskutečnění bylo podle papeže
to, že vatikánský Státní sekretariát protokolárně nepřijímá hlavy států nebo lidi na jejich
úrovni během mezinárodních setkání v Římě. „Nějaké noviny napsaly, že jsem jej nepřijal
kvůli strachu z Číny. To není pravda (…) On požádal o audienci a bylo mu sděleno datum
v určitou chvíli,“ uvedl František s tím, že s dalajlámou jsou v kontaktu.
18. ledna – SVĚTOVÝ DEN MIGRANTŮ A UPRCHLÍKŮ
„Už od počátku je církev pro celý svět matkou s otevřeným srdcem bez hranic. (…) Pokud křesťanské společenství žije své mateřství účinně, pak druhé posiluje, poskytuje jim
orientaci a ukazuje cestu, trpělivě je doprovází a je jim nablízku svými modlitbami i skutky milosrdenství,“ píše papež František k 101. Světovému dni migrantů a uprchlíků.
V otázce migrace se podle papeže u mnohých lidí dostávají do konfliktu strach a obavy
s biblickým příkazem přijímat cizince v nouzi: „Na jedné straně v skrytosti svého svědomí
pociťujeme povolání přiblížit se lidské bídě a uvádět do života přikázání lásky, které nám
zanechal Ježíš, když se identifikoval s cizincem, s trpícím a s každou nevinnou obětí násilí
a vykořisťování. Na druhé straně však kvůli naší přirozené slabosti cítíme pokušení být
křesťany, kteří se drží v bezpečné vzdálenosti od Pánových ran,“ píše papež v poselství, v
němž se zaměřuje také na odstranění příčin fenoménu migrace a žádá státy a organizace,
aby spolupracovaly v otázce řešení problému.
Pro harmonické soužití mezi lidmi a kulturami je podle papeže nutné prohlubování a
posilování hodnot, pouhá tolerance druhého nestačí: „Nemůže postačovat pouhá tolerance, která otevírá cestu k respektování rozdílností a uvádí do života sdílení mezi lidmi různého původu a různých kultur. Tady nastupuje povolání církve překonávat hranice a prosazovat to, že je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení
(...) k postoji, jehož základem bude ‚kultura setkání‘, neboť ta jediná je schopná vytvářet
spravedlivější a více bratrský lepší svět.“
(Pokud máte zájem o celé znění poselství papeže Františka, můžete si ho vzít ve farní
kanceláři v Zábřeze)
(ČBK, Radio Vaticana)
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 18. ledna: Červená Voda 2.105, Písařov 630, Mlýnický Dvůr 510, Domov
důchodců sv. Zdislavy 300, Jakubovice 390 Kč.
Dary: Jakubovice: na Haiti 473 a betlém 607 Kč; Písařov: na Haiti 196, černoušek 996, na
opravy kostela 214 a Farní informace 1.262 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Loštice: sbírka z minulé neděle 2.445 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Adorace bude v pátek 30. ledna v 16.30 hod.
Moravičany: adorace bude ve čtvrtek 29. ledna od 16.00 hod. a v 16.30 bude slavena mše
svatá.
P. Miroslav Obšivan

postřelmovsko

postřelmovsko

Ve středu 28. ledna v 19 hod. bude v Postřelmově biblická hodina. Všichni jsou zváni
V neděli 1. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela: (minule 2.882 Kč) a v Chromči (minule 2.000 Kč) a Sudkově (minule 870 Kč) na farní kostel v Postřelmově.
		
P. Vladimír Jahn
Pozvání do Dlouhomilova
Dlouhomilov kostel Všech svatých 7. února 15.30 hod. U příležitosti mše sv. za zemřelé členy Řádu sv.Huberta bude mužským sborem ŘSH ze Zábřehu zpívána Svatohubertská mše
Es-dur a Velehradské ordinarium.
Pavel S. Bartoš EOSH

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z 18. ledna 2015: Lubník 920; Tatenice 1.170, Hoštejn 1.100; Kosov 520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Srdečně zveme do Tatenice na MAŠKARNÍ LIDOVÝ PLES, který se uskuteční v pátek 6.
února na zámku. K tanci a poslechu hraje skupina Triangl, začátek ve 20.00 hod., vstupné
60 Kč je možno rezervovat od 26. ledna na tel. 777 869 418. Rezervace končí v den plesu v
21.00 hod. Kapacita sálu omezena!!! Nejhezčí masky oceněny.
***
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ROK DONA BOSKA
Na žádost hlavního představeného Salesiánské kongregace byla Svatým otcem Františkem
pro jubilejní rok Dona Boska udělena možnost získat plnomocné odpustky, které mohou
členové Salesiánské rodiny a ostatní věřící obdržet za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) v duchu pokání a bratrské lásky pro zemřelé, kteří se nacházejí v očistci, pokud se zúčastní bohoslužeb konaných k poctě svatého
Jana Boska, nebo před jeho ostatky, nebo obrazem (součástí modliteb by měla být modlitba
Páně, Vyznání víry, modlitba k Panně Marii a invokace k Donu Boskovi), a to:
Ve dnech 31. ledna 2015 o slavnosti Dona Boska a 16. srpna 2015, v den dvoustého výročí jeho narození.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 18. ledna 2015: Mohelnice 3.516; Úsov 1.365; Studená Loučka 177 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky.
V roce 1942 byl jmenován mohelnickým farářem DrTh. Robert
Jaschek. V kronice o sobě zaznamenal:
Jako první dítě rolníků Josefa a Klothildy Jaschkových spatřil jsem
světlo světa 3. července 1902 v Melči u Opavy. Po obecních školních letech jsem roku 1914 vstoupil na knížecí arcibiskupské soukromé gymnasium v Kroměříži. Počátkem roku 1918 opustil jsem spolu se 70 spolužáky oblíbené město (Kroměříž) a odešel do Bruntálu, kde jsem roku 1922 maturoval.
Vysvědčení dospělosti mě oprávnilo k teologickému studiu na diecésní fakultě v Olomouci.
Toto studium jsem přerušil, abych před závěrečným ročníkem splnil svou vojenskou
povinnost. 5. července 1927 jsem z rukou nejdůstojnějšího pana arcibiskupa Dr. Prečana
obdržel kněžské svěcení. Důvěra představených mě ihned povolala do mezitím zřízeného
chlapeckého semináře v Bruntále. Tu jsem po tři roky působil jako prefekt různých věkových skupin. Pak mi byla svěřena - nejprve provisorně, později definitivně, funkce spirituála jako nástupce zemřelého Msgr. Polzera. Když ředitel P. Fobisch roku 1939 zemřel, vedl
jsem několik měsíců jako provisorní vedoucí ústav.
Na vlastní přání jsem milé působiště opustil, abych po tři roky konal prostou duchovní
správu jako farář v Třebářově (Triebendorf) u Moravské Třebové. Byla to má léta učednická v novém, nezvyklém životě. Když po delším uprázdnění byla volná Mohelnice, rozhodl jsem se využít svých seminárních studií a o toto místo se ucházet. Volba jeho eminence
knížete arcibiskupa padla ze čtyř zájemců na mne! Takže - přes válečnou dobu - opět balit
a jako neznámý jít do Mohelnice. Místní rodák, dp. kanovník Msgr. Klug, uvedl v zastoupení dp. děkana Otto Hanela, faráře ve Starém Maletíně, nového pana faráře Dr. Jaschka do
úřadu. Po slavnosti následovalo v zasedacím sále fary uvítání nového duchovního správce,
místním kostelním výborem. Obě slavnosti připravil dp. provisor Stephan Kruschina. Pak
začala všední duchovní práce. Především mě v ní pomáhal dosavadní provisor. Ten byl ale
investován jako farář do Lubníku u Zábřeha (Lussdorf). Po několika týdnech, ještě před začátkem školního roku, přišel nový kooperátor, kněz Ernst Janas, narozený v Nýdeku, okr.
Tarnovice. Ubytoval se v kaplanském domě, stravoval se na faře. Pokračování příště.
		
Bartoš H

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 18. ledna: Štíty 2.610; Cotkytle 1.000; Horní Studénky 8.900 na malování
kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
Ve štíteckém kostele je na nástěnce pastorační plán farnosti, ve kterém jsou uvedena
všechna data slavností, poutí a programu k Národnímu Eucharistickému kongresu.
Najdete zde také nabídku duchovních cvičení na Velehradě.
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Sbírky z 18. ledna 2015: Zábřeh 9.310; Jedlí 1.400; Svébohov 1.500; Klášterec 1.045; Zvole
3.260; Postřelmůvek 390 Kč. DARY: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 400 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TAŠKY PRO RADOST - TAŠKY Z BURUNDI. Všem, kteří si koupili
ve vánočním a povánočním období v kostele sv. Bartoloměje naši tašku z
řemeslné dílny v Buranire moc a moc děkujeme. Dohromady se prodalo
úctyhodných 95 tašek a v pokladničce jsem našla 10.954 Kč.
Tašky vyrábělo 10 žen a počtem tašek, které jste si koupili, jste zaplatili jejich plat na cca dva měsíce. K tomu pak „přišly“ ještě navíc peníze od
dárců, kteří do kasičky hodili více než 100 Kč za jednu tašku, takže odečtuli náklady na práci žen, pak mi stále ještě zbývá asi 153 euro navíc (možná
trochu méně vzhledem ke klesajícímu kurzu koruny), ale přesto děkujeme
velmi... Jen pro představu: 153 euro (při současném kurzu cca 28 kč/euro
pak spíše 136 euro) pokryje základní náklady knihovny na jeden měsíc.
Knihovna je částečně samovýdělečná ale snažíme se jí udělat úplně samovýdělečnou, což je sice běh na dlouhou trať, ale my věříme, že krok za krokem toho dosáhneme. (Na platy zaměstnanců, učitelů a animátorů v knihovně vystačí peníze na necelé tři měsíce).
Děkujeme především za důvěru. Budeme se těšit na vaše náměty a připomínky. Další
zpráva již nebude od nás Evropanek, které jsme knihovnu zakládaly, ale od našeho správce,
jež se v Burundi s chodem knihovny potýká nyní na chvíli sám.
		
S pozdravem, za tým Knihomolu Maradová Eliška
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Na nedělním Tříkrálovém koncertě v Lošticích byl poprvé oficiálně
zveřejněn výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. Díky štědrosti dárců byl
o více než třicet sedm tisíc korun vyšší než loni. Celková vykoledovaná částka je 1.276.851 Kč. Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat
potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás velice těší,
ale zároveň zavazuje. Opět se budeme snažit využít poskytnuté dary
co nejsvědomitěji.
Podrobné výsledky letošního koledování, srovnání s výtěžky z předchozích let, využití
výtěžku, fotografie z žehnání kříd, setkání s biskupem, z přípravy a průběhu koledování je
možné najít na webu zábřežské Charity www.charitazabreh.cz. Výsledky budou k dispozici
také ve vývěskách v kostelích.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití
shromážděných prostředků. Náměty na pomoc můžete na Charitu doručovat, a to v průběhu celého roku. Nakonec chceme poděkovat vám, kteří jste se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky jako vedoucí skupinek a koledníci – od maličkých až po seniory, od nováčků až
po věrné mnohaleté koledníky. Vaše pomoc je neocenitelná! Máme radost, že nosíte lidem
radost a jsme rádi, že vás máme J.
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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