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28. 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

brno, náměstí svobody
17. října 2015
Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost,
aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen

Žalm 90 Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
1: Mdr 7,7-11 2: Žid 4,12-13 Ev. Mk 10,17-30
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

„Amen, pravím vám, není nikoho,
kdo opustil dům nebo bratry
nebo sestry nebo matku nebo otce
nebo děti nebo pole
pro mne a pro evangelium,
aby nyní, v tomto čase,
nedostal spolu s pronásledováním
stokrát více domů, bratří, sester,
matek, dětí i polí a
v přicházejícím věku
život věčný.“
Mk 10, 29-30
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 12. října Sv. Radima, biskupa
Středa 14. října
Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Čtvrtek 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sobota 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
v DROZDOV. Hody oslavíme tuto neděli 11. října. Mši svatou v 9.00 hod. celebruje
P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
v POSTŘELMŮVEK. Mše svatá v kapli sv. Michaela bude slavena v neděli 18. října
v 9.00 hod. Celebruje P. Bohuslav Směšný.

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
Vyvrcholením celého programu bude slavnostní bohoslužba na
Náměstí Svobody v sobotu 17. října od 10.30 hodin.
Ze Zábřeha doporučujeme využít vlakového spojení. Přímý rychlík
(R 914 bez přesedání) odjíždí v 6.31, příjezd do Brna v 8.44 hod.
Od vlakového nádraží v Brně na Náměstí Svobody je to chůzí cca 5
minut.
Ve 12.30 se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen vyznáním víry a obnovou věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie.
Více na www.nek2015.cz
Přímé zpáteční rychlíky jedou z Brna ve 13.13, 15.13 a v 17.13 hod.
Pokud se rozhodnete k účasti na NEK, nahlaste se svým farářům kvůli zajištění vstupenek do sektorů.
redakce
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. října. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 14. října 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
SETKÁVÁNÍ LEKTORŮ V OLOMOUCI. Sobota 24. října 2015, 10–15 hod., velký sál
Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Na programu bude návštěva kostela sv. Michaela a kaple sv. Jana Sarkandera za doprovodu
a výkladu místního faráře P. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého.
Setkání zakončíme mší svatou ve 14.15 v kapli Božího Milosrdenství, v objektu ACHO na
Křížkovského ul.
Zváni jsou všichni, kteří se podílejí na čtení Písma při mších svatých. Vlak ze Zábřeha
v 8.36 R, případně v 8.49 Os.
redakce
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ZVOLE – ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE
Obec Zvole a Římskokatolická farnost Zvole si Vás v neděli 18. října 2015 dovolují pozvat
na slavnost spojenou s žehnáním zrestaurovaného historického kříže, která se koná „ Na
ČLUPKU“ v části obce LUHY.
Program:
14.00 hod. – koncert smíšeného pěveckého sboru u zrestaurovaného kříže
14.10 hod. – obřad žehnání kříže P. Františkem Eliášem
DĚTSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Zveme děti od devíti let na dětské společenství, na kterém se budeme
modlit, povídat si na téma víry a rozjímat nad Písmem. Začínáme od října, scházet se budeme každou středu od 15.30 do 16.30 – 17.00 hod. v budově staré ZUŠ u kostela. Těšíme se na vás.
Klára Švubová a Monika Peková
(tel. 604 719 767 nebo 732 637 963, e-mail: monika.pekova@seznam.cz)
MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC
Děti celého světa se společně účastní modlitebního setkání „Milion dětí se modlí růženec“. Název a cíl dostala akce od sv. Pia, který
řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ V naší
diecézi se již mnohé školy, farní skupinky a rodiny s dětmi této akce
účastní pravidelně. Srdečně zveme všechny zájemce, aby se letos zapojili také.
Modlitební setkání se koná každý rok vždy 18. října v 9 hodin. Letos se tedy můžeme
spojit v modlitbě, každý tam, kde se nachází, příští neděli a budeme se modlit slavný
růženec.

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 20. – 31. ČERVENCE 2016
V roce 2016 se uskuteční Světový den mládeže v Krakově.
Informace pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové stránce https://krakov2016.signaly.cz/
Zájemci se též mohou zúčastnit soutěže na webové stránce signály.cz. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma. Závěrečné části této mimořádné události se může zúčastnit
každý, kdo si troufne spát pod širákem. Více informací na webu setkání: krakov2016.signaly.cz nebo na www.facebook.com/svetovednymladeze
VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Křesťanské vzdělávání usiluje nejen o zralost lidské osoby, ale směřuje hlavně k tomu, aby pokřtění byli postupně uváděni do tajemství
spásy a stále více si byli vědomi přijatého daru víry.
V sobotu 24. 10. 2015 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční čtvrtá přednáška Vzdělávacího kurzu s názvem – „CREDO“
(pokračování). Společně s P. Jaroslavem Přibylem se budeme zamýšlet nad články apoštolského vyznání víry. Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
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BOHATÝ MLÁDENEC – SMYSL ŽIVOTA (Mk 10,17-30)

Z příběhu dnešního evangelia vyplývá jasně jedna skutečnost. Ten
mladík si byl dobře vědom svého nejvyššího a posledního cíle – věčného
života, do něhož chtěl jednou vstoupit. Co bychom asi tomu mladíkovi odpověděli my? Co by k tomu řekl svět kolem nás? A stará se vůbec svět o to
proč člověk žije a kam kráčí? Je to zajímavé. Každé malé dítě nás zaplavuje
spoustou otázek, které přímo unavují. Co je to, nač je to, jak to funguje….
Ale zeptejme se každý sám sebe, nebo lidí kolem sebe, jestli si kdo vážně
položil otázku, proč žije a kam kráčí?!
Touha po vědění je člověku vrozená. Protože dnes je nemožné vědět
všechno, stojí za to přemýšlet, které jsou ty nejdůležitější věci, které bych vědět měl. Bylo by
třeba vytvořit si soubor nejdůležitějších otázek. Na prvním místě by jistě byl dotaz: Co je
v lidském životě nejdůležitější, rozhodující, o co v životě jde. A přirozeně bychom chtěli také
znát odpověď, abychom měli jistotu, že nepromarníme, nezpackáme to, co nejdůležitější je.
Nesmyslný život by chtěl sotva kdo vést, a tak by měl vědět, kdy má jeho život smysl.
A právě to chtěl znát mladík z evangelia. A nejen to, on chtěl vědět, co ještě navíc má
udělat mimo toho, že zachovává všech deset Božích přikázání!
Dnešní doba nám dává nesmírně mnoho nabídek, jak otázky po smyslu života vyřešit.
Všechny světské cíle, které si před sebe klademe, jsou však pro nás důležité jen do té chvíle,
než jich dosáhneme a nedávají nám odpověď po smyslu života. Smysl naší existence mohl
stanovit pouze ten, který nás stvořil – Bůh Stvořitel. A on nejenom stanovil cíl, ale poslal
také svého syna Ježíše Krista, který nás o tomto cíli jednou provždy, a s konečnou platností
informoval.
Ten mladík si toho byl dobře vědom, když přišel za Ježíšem jako k nejspolehlivější autoritě. Ježíš se ho zeptal: „Znáš přikázání?“ „Zachovávám je od svého mládí,“ odpověděl.
Ale to nestačilo. Ježíš mu říká: „Jdi, prodej všecko co máš, dej chudým a budeš mít poklad
v nebi. Pak přijď a následuj mne!“ Mladík, dříve tak nadšený a ochotný rázem ochladl a zarmoutil se, protože byl bohatý a měl mnoho statků. Smutně odešel. Ten mladík však zapomněl při představě svého velkého jmění, že Ježíš mu ztrátu majetku osladil příslibem nebeského pokladu. On sladkost toho příslibu nepocítil, jen hořkost. Budoucí poklad v nebesích
se mu zdál příliš vzdálený, než aby mu dal přednost před nádobami plnými peněz.
Byl to jistě dobrý mládenec, ale jen ve smyslu pozemském. Naproti tomu Ježíš důrazně
připomínal, že od svých následovníků může každým okamžikem žádat, aby byli skutečnými hrdiny. Onen mladík by byl jistě výborným úředníkem římského impéria, ale při první
zkoušce na služebníka Kristova do království Božího propadl. Pro toto království neměl tak
urozeného ducha jako neurozený celník Levi – Matouš, který snad měl méně peněz, ale zato
více velkodušnosti!
Postoj mladíka z evangelia je postojem a odpovědí mnoha lidí, kteří se nestarají o pravý
smysl svého života. Jsou přepevně připoutáni na zemi statky tohoto světa, oddáni vášním
sobectví, smyslnosti, marnivosti, lakoty. Vše podle zásady: Lepší vrabec v hrsti než holub na
střeše! Pravdu života si však my lidé nevytváříme, ale máme ji hledat.
Naším životním heslem by měla být Ježíšova výzva: Když už nechceš být dokonalý, stůj pevně na zemi, příčné břevno mého kříže tě při ní drží, ale svůj životní cíl hledej v nebi, jak ti to
ukazuje svislé dřevo mého kříže. Tak dojdeš k věčnému společenství s Bohem!
P. Antonín Pospíšil
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SMYSL ŽÍVOTA: „Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem.“ (Iz 49,1) Je tu někdo, kdo zná celý tvůj život už od prvního okamžiku tvé
existence. Je tu někdo, kdo se o tebe od počátku zajímá a touží s tebou navázat vztah. Zná
a oslovuje tě jménem. Právě tebe!
www.vira.cz
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Centrum pro rodinný život
ve spolupráci s Ligou pár páru zvou na kurz symptotermální metody manžele,
snoubence a další zájemce. Začátek ve čtvrtek 22. října 2015 od 18 hod. v sále
Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc.
Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny jsou 5. listopadu, 19. listopadu a 3.
prosince 2015. První setkání je určeno i pro širší veřejnost. Další informace a přihlášky:
Centrum pro rodinný život Alena Večeřová, tel.: 587 405 250;e-mail: vecerova@arcibol.cz,
web: www.rodinnyzivot.cz nebo Liga pár páru, manželé Kolčavovi, tel. tel.: 731 267 331;
725 861 449, e-mail: rodinakolcavova@ seznam.cz

VÁCLAV HUDEČEK SE VRÁTÍ DO KOSTELA SV. BARBORY
Po velmi úspěšném účinkování v roce 2013 se do kostela sv. Barbory vrací světoznámý houslový virtuóz Václav Hudeček, který
zde vystoupí v rámci koncertního cyklu Bravo v neděli 18. října
od 16 hodin.
Letos jej v Zábřehu doprovodí úspěšný cembalista Martin Hroch
a přední český soubor Barocco sempre giovane (Baroko stále
mladé), který se specializuje na interpretaci skladeb vrcholného
baroka a raného klasicismu. V programu jejich společného koncertu zazní skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, Josepha Haydna a dalších autorů.
Poslední volné vstupenky nabízí infocentrum, držitelé karty Bravo mají slevu 40 Kč, děti
pak 50 procent z ceny vstupenky.
ČKA vás zve v úterý 20. října v 18.00 hod. do Katolického domu na přednášku PhDr.
Jitky Jonové, Th.D. (vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci)
nazvanou Domus correctionis Müroviensis – biskupský korekční dům pro kněze na
Mírově (1761-1850).
Korekční dům pro kněze na Mírově (1761-1850) zřídil biskup pro umístění těch
kněží, kteří se provinili proti svým závazkům nebo těch, které nebylo možné ponechat v duchovní správě (z důvodu nebezpečí pohoršení). Přednáška představí fungování této instituce: představené, obslužný personál, péči o internované
(jídelníček, vybavení cel atd.) a nastíní také osudy internovaných. Většina kněží
sem byla umístěna z důvodu problémů s alkoholem, další pro svoji neposlušnost
apod., výjimečně se tak mohlo stát z politických důvodů (např. Martin Kuralt). Internovaní
kněží byli posíláni do farností na probaci (případně i opakovaně), pokud se osvědčili jako napravení, mohli se navrátit do duchovní správy. V případě, že nebyl jejich návrat do pastorace
možný, představoval pro ně Mírov místo důstojného dožití.
Dále připravujeme: 10. 11. „Láska je nikdy nehasnoucí oheň“ – pořad o sv. Hildegardě
z Bingenu, mluvené slovo Milena Steinmasslová, hudební doprovod a zpěv Hana Blochová. Aktuality sledujte na: http://cka-zabreh.webnode.cz/
Jana A. Nováková
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 4. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 247, Mlýnický Dvůr 790, Červená Voda 2.125, Jakubovice 1.582, Písařov 1.082 + na
opravy kostela 2.341 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
v Adorační den farnosti Červená Voda bude ve středu 14. října. Výstav
nejsvětější svátosti od 13.00 do 18.30 hod.
v Čtvrteční adorace bude jako obvykle od 15 do 18 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle: Moravičany 6.488; Loštice 2.835Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM
v V neděli 18. 10. v 16.30 hod. Vás zveme do kavárny Sirkárna na promítání mé první
mše svaté, která byla sloužena 28. 6. 2008 v mém rodišti.
P. Lubomír Konfederák CM
„Ztratil jsem veškerou radost a pokoj. Zdá se, že jsem byl povýšen, ale ve skutečnosti jsem
veškerou radost a pokoj ztratil. Vnitřně jsem klesl. Dříve jsem se mohl věnovat Boží službě, ale teď na mě doléhají vlny světských věcí. Nemám ani kdy pečovat o sebe. Dříve jsem
seděl jako Maria a poslouchal slova Páně, nyní se mám jako Marta zaobírat věcmi pozemskými.“
(sv. Řehoř Veliký)
MAUTHAUSEN. Ve spolupráci s Památníkem hrdinů Heydrichiády a Památníkem Mauthausen si Vás dovolujeme pozvat na zájezd do koncentračního tábora MAUTHAUSEN
který se koná v sobotu 24. 10. 2015 u příležitosti 73. výročí hromadné popravy 294 českých vlastenců.
Odjezd z náměstí v Lošticích 24. 10. v 5 hod., návrat téhož dne cca v 21 hod.
Cena zájezdu: 700 kč/osoba (jen za autobus, vstup do areálu tábora je pro účastníky akce
zdarma). Kontaktní osoba: Petr Pokorný, Sokolská, Loštice, tel. 724 024 473, e-mail: petabudul@seznam.cz
Pokud se mi nedovoláte, napište sms ve tvaru „MAUTHAUSEN“ na číslo 724 024 473 a já
se Vám ozvu na Váš telefon.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. října: Štíty 2.380; Cotkytle 440; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
v Tuto neděli 11. října v 15 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. Martina na Olšanských Horách.
P. Josef Altman

POZVÁNÍ NA HODY
V Herolticích oslavíme hody v sobotu 17. října při mši svaté v 16 hod.
Ve Zborově oslavíme hody také v sobotu 17. října v 18 hod.
Ve Štítech budeme slavit hodovou mši svatou v neděli 18. října v 9 hod.
V Cotkytli budou hody také v neděli 18. října v 11 hod.
V Crhově budou hody v neděli 1. listopadu v 15 hod.
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P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 4. října: Lubník 1.770, Tatenice 2.270, Hoštejn 1.350, Kosov 360, Krasíkov (pouť) 500 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v Společenství ,,Modlitby chlapů“ se sejde v Tatenici na faře v neděli 18. října v 18 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 4. října: Mohelnice 4.60; Úsov 1.083; Studená Loučka 1.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Ve středu 21. října ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1949
V odpověď na zřejmý neklid mezi obyvatelstvem formuloval farář své novoroční přání farníkům kněžskou modlitbou „Pax huie civitati, domini et omnibus habitantibus in ea!“ Není
války více, ale není stále ještě žádného klidu na veřejnosti a v rodinách, proto ta prosba.
Dlouhý masopust měl pro duchovní správu nečekaný konec. K 1. březnu byl dosavadní kaplan Fr. Sedlář přeřazen do Bílovce. Náhlý jeho odchod přetrhl domněnky a dohady
farníků. Stačí, když jeho působení ve farnosti bylo dobré a úspěšné. Kolegiálně se též zachoval k sobě rovným představeným. Proto jej provází přání farníků všeho nejlepšího na
novém působišti! Na jeho místo nastoupil kooperátor dp. Jan Gregorek, dosud působící
v Hradci u Opavy, rodák z Hustopeče. S láskou ho přijímá farnost mohelnická a přeje mu
hodně kněžských úspěchů zde mezi námi!
Tak mohla postní doba býti oslavena obvyklým způsobem: ranním nedělním kázáním
a odpoledne kázáním postním, jež měl dp. pan P. Gregorek. Mimo tyto nedělní bohoslužebné úkony konala se každý pátek večer křížová cesta s uctěním ostatků sv. Kříže.
Obřady sv. týdne zajišťoval sám dp. farář, ježto pan kaplan vypomáhal ve farnosti mírovské. Slavnost vzkříšení byla pouze v kostele bez průvodu.
Měsíc květen byl podtržen duchovní správou denními májovými pobožnostmi, při
kterých dp. kaplan předčítal ze Semingerovy knihy „Květy mariánské“. Prosebné průvody
byly konány dva, a to vždy v neděli před sv. Markem a před křížovými dny.
Ve svátek Nejsvětější Trojice přistoupilo 80 školních dětí k 1. svatému přijímání. Pro vzrůstající obtíže bylo zase upuštěno od společné snídaně a pohoštění.
(pokračování příště)
		
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

Při všech nedělních sbírkách 18. 10. bude sbírka na misie. Minulou třetí neděli se vybralo
na opravy kostela v Postřelmově (pouť) 10.486 Kč a v Chromči 2.500 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude společně udělována v kostelích a kaplích: v Postřelmově v pondělí 12. 10., v Brníčku ve středu 14. 10. v 16.30 hodin, v Lesnici
ve středu 14. 10. v 18.00 hodin, v Dlouhomilově v sobotu 17. 10., v Hrabišíně v pondělí 19.
10., v Leštině ve středu 21. 10., v Chromči ve čtvrtek 22. 10. a v Sudkově v sobotu 24. 10.
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 18. ŘÍJNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA MISIE
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s
těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na
prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli.
Sbírky z neděle 4. října: Zábřeh 8.330; Jedlí 1.800; Svébohov 1.300; Klášterec 1.200; Zvole
2.970; Vyšehoří 920 Kč. Dary: Zábřeh – růžencové společenství na opravu fary 400 a na
pomoc pronásledovaným křesťanům 500 Kč; Jedlí – na opravy kostela 1.000, na TV NOE
1.000, na Proglas 3.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

NABÍDKA KALENDÁŘŮ A SVÍČEK.
Prodejna, recepce Barborka přichází s nabídkou stolních i závěsných kalendářů s církevním kalendáriem a diářů na příští rok. Můžete si u nás vybrat z nejrůznějších druhů – květinové, přírodní a zvířecí motivy, věda a technika, dětské motivy a mnoho dalších. Rovněž
nabízíme Cyrilometodějský kalendář na čtení, s Evangeliem na každý den roku 2016.
Knižní novinky:
 LAUDATO SI´– encyklika o péči o společný domov od Papeže Františka
 O zemi beze studu – rozhovory s Maxem Kašparů
 Příběhy z jiného vesmíru – Marek Orko Vácha
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin. Přejeme Vám klidný podzim
a těšíme se na Vaši návštěvu.
pracovníci recepce
CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ. Charitní pečovatelská služba hledá pracovníky na výpomoc (dohodu o provedení práce) k zajištění služeb o večerech a víkendech. Nástup možný ihned. Více informací u vedoucí CHPS Mgr. Ludmily
Ryšavé tel. 736 509 449.
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal pro děti a mládež
sobota
9.30 – 11.30
tělocvična ZŠ B. Němcové
Tomáš Kobza tel. 739 344 179
Stolní tenis
středa
18.00 – 19.00
Katolický dům Zábřeh
František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy
pondělí 17.00 – 18.00
Katolický dům Zábřeh
Laďka Rýznarová tel. 604 113 392

VŘESOVÁ STUDÁNKA
Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová Studánka vás srdečně zve na výstavu, která se
koná ve Vlastivědném muzeu v Šumperku – Galerii mladých na Hlavní třídě.
Vernisáž proběhne v pátek 30. října 2015 v 17 hod.
Prohlídky: úterý až neděle 9.00 až 12.00 a 12.30 až 17.00 hod.
Výstava potrvá do 17. 1. 2016
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
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