20. 3. 2016
Ročník XXIII., číslo 11
KVĚTNÁ NEDĚLE
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, tys nám poslal svého syna: stal se člověkem,
ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 22

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

1: Iz 50,4-7
Ordinárium: latinské č. 509

2: Flp 2,6-11
příště Olejníkovo č. 502

Dal ho obléci
do bílých šatů
a poslal ho nazpět
k Pilátovi.

Lk 23,11
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Ev. Lk 23,1-9.11.13-21.24-47

OD KVĚTNÉ NEDĚLE DO VZKŘÍŠENÍ

Dnes 20. března ve 14.30 hod. bude slavena mše
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
KŘÍŽOVÁ CESTA 20. BŘEZNA, NA KVĚTNOU NEDĚLI se z důvodu koncertu v kostele sv.
Barbory přesouvá do kostela sv. Bartoloměje. Začátek je v 15.00 hod., pobožnost povede SPOLEČENSTVÍ RODIN.
Nácvik obřadu mytí nohou proběhne na Květnou
neděli 20. 3. 2016 v 19.00 hodin (po večerní mši
svaté) v kostele sv. Bartoloměje. Pokud by ještě
někdo měl zájem rozšířit řadu dobrovolníků, je
také zván.

Josef Sitta

ÚKLID KOSTELA PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY bude v úterý 22. března od 7.00.
ZPOVĚĎ S ÚČASTÍ CIZÍCH ZPOVĚDNÍKŮ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY.
Ve středu 23. března od 8.00 do 19.00 hod. budou zpovídat v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze kněží zábřežského děkanátu.
8.00-10.00 P. Radek Maláč;
9.30-12.00 P. Kristián Libant, CM;
13.00-15.00 P. Vladimír Jahn; 15.00-17.00 P. František Eliáš; 17.00-19.00 P. Petr Šimara.
		
P. František Eliáš
OD ZELENÉHO ČTVRTKU DO BÍLÉ SOBOTY nepřetržitě bude v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci, k zastavení, k zamyšlení, k projevení
vděčnosti Bohu.
Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím, do archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin – tak, aby kostel mohl být otevřený
kdykoliv, pro všechny, kteří chtějí přijít a prožít tichou chvíli s Pánem. P. František Eliáš
POZVÁNKA PRO MINISTRANTY. Na Zelený čtvrtek vás upřímně zvu na mši svatou
do olomoucké katedrály. Hlásit se můžete u mne osobně, nebo na mobil 721 448 816.
V 9.30 hod. bude v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje:
křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Kněží také před biskupem obnoví kněžské
závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s jejich biskupem.
		
P. Martin Rumíšek

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
Zelený čtvrtek: Zábřeh 18.00; Svébohov 16.00; Jedlí 17.00; Klášterec 17.30; Zvole 18.00
Velký pátek: Zábřeh: křížová cesta 15.00 hod., velkopáteční obřady 18.00; Svébohov
16.00; Jedlí 17.00; Klášterec 17.30; Zvole 18.00 hod.
Bílá sobota – Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie: Zábřeh 20.30; Klášterec 18.00;
Jedlí 19.00; Zvole 22.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 27. března: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Svébohov
5.30; Klášterec 7.20; Jedlí 9.00; Zvole 10.15; Maletín 15.00; Hynčina 15.00 hod.
		
P. František Eliáš
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DO BARBORKY MÍŘÍ PRÍMADONKY. Po úspěšném koncertu absolventů zábřežské ZUŠ nabídne cyklus Bravo další hudební zážitek. V neděli
20. března se kostel sv. Barbory rozezní hlasy početného dívčího pěveckého sboru Prímadonky z Havlíčkova Brodu. Sbor v Zábřehu doprovodí členové prestižního
Komorního smyčcového orchestru J. V. Stamice se dvěma sólistkami – mezzosopranistkou Michaelou Štefáčkovou a klavíristkou Šárkou Baštovou. Na programu jejich společného koncertu zazní skladby reflektující blížící se velikonoční svátky. Kromě skladeb
Johanna Sebastiana Bacha to bude zejména Messe Basse, francouzského skladatele Gabriela Faurého a mše pro dva hlasy a varhany francouzského mistra Charlese Gounoda.
Šestý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh v letošní sezoně má začátek v 16.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
PhDr. Zdeněk David

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO ZVE NA PŘEDNÁŠKY:
v 22. 3. v 9. 30 hod. – Prevence rakoviny prsu, přednáška kterou povedou
edukátorky z olomouckého Mamma HELP centra
v 29. 3. v 9.30 hod. – Jak se dobře připravit na školku, interaktivní přednáška s Mgr. Janou Kratochvílovou. Těšíme se na setkání s Vámi.
Irena Švédová
KATOLICKÝ DŮM
v Nejenom seniory zveme na zábavné odpoledne s hudbou a tancem, které připravujeme na velikonoční neděli, tj. 27. března. Známé melodie zahraje skupina ALBATROS. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Stejně jako v minulých letech připravujeme i letos na
prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jakousi „předehrou“ k prázdninovému cyklu bude v sobotu 15. května tradiční a přesto
zase jiný výlet do Prahy.
Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.
Josef Klimek
NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ
Biskupové
Čech a Moravy vyhlásili na
28. května 2016
Národní pouť
ve Svatém roce
milosrdenství do Krakova-Lagiewnik.
AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s farnostmi děkanátu nabízí farářům a farnostem dvě
varianty účasti na pouti do svatyně Božího milosrdenství v Lagiewnikach.
Jednodenní program dne 28. 5. v ceně 990 Kč a dvoudenní 27.-28. 5. v ceně 2.200 Kč,
ve kterém je mimo sobotní poutní program v Lagiewnikách zařazena prohlídka Krakowa a Kalwarie Zebrzydowské. Přihlašovat se můžete u svých duchovních správců nebo
přímo v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 418 297, mobil
731 626 506, e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz
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KVĚTNÁ NEDĚLE
Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které
viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Lk 19,37-38
Úchvatné Kristovo drama vykoupení lidstva začíná slavným vjezdem do Jeruzaléma. To se lidu líbilo. Za nadšení a jásotu volali: „Ať
žije král Izraele!“ Být s Kristem v takové situaci je snadné, čestné
a prospěšné. Ať to byli muži nebo ženy, starší i mladší spolu s dětmi.
Tak tomu bylo v dějinách církve kdykoliv, když církev měla respekt,
vliv. Zástupy se tísnily kolem oltářů a davy proudily z kostela na všechny strany.
To není žádné umění, ani velká zásluha.
Ježíš byl dobrý psycholog. On věděl, co ho brzy čeká. Věděl jak potupa, smrt neblaze
zapůsobí na dnes věrné, jak budou otřeseni ve víře a v důvěře v něho. Svým slavným vjezdem jim chce říci, kdo vlastně je, že je opravdu Králem a jako král nakonec i vítězem.
Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. Lk 19,41
Jiní jásají, on pláče. Proč? Nejen proto, že za 37 let nezůstane z Jeruzaléma kámen na
kameni a Římany pobitých občanů Jeruzaléma bude na milion. Ježíš také viděl, co mu
Jeruzalém připraví, jak ono HOSANA změní v UKŘIŽUJ.
Všichni jsme už poznali, jak jsou štěstí, láska i přátelství vrtkavé. Na lidech se nedá stavět. V nedávné době stačilo nahnat trochu strachu, slíbit prospěch a masy opouštěly víru,
kostel a církev.
Říká se a právem, že Kristus je stále v agonii, jde světem s křížem a stále prožívá utrpení
Kalvárie. A to se bude dít až do konce světa. Dnes všichni vidíme, co se děje ve světě, nejen
na blízkém východě. A každý člověk v tomto velkém a strašném dramatu Kristových pašijí
zastává jednu z mnohých rolí.
Položili jsme si už někdy otázku, jakou úlohu hraji já v těchto PAŠIJÍCH?
Zda úlohu kající a věrné Marie Magdalské, spících učedníků nebo plačících žen. Úlohu Petra, který zapřel, Jana, který jediný z apoštolů vytrval nebo zrádného Jidáše. A je zde
také Pilát, který si myje ruce, pyšní farizeové, vzpurný velekněz Ananiáš, statečná Veronika, Nikodém a Josef z Arimatie. Zda nejsem účastníkem křičícího a poštvaného lidu, nebo
zda jsem dokonce nehodil kamenem na Ježíše v knězi nesoucím svůj kříž nebo povolání.
Přemýšlejme, na čí straně stojíme, a pokud ne na té správné, pokusme se změnit postavu
tohoto dramatu. A hlavně – ať je naším životním programem – stát s Ježíšem i u jeho kříže, jít za tím, co je pravdivé, správné a také opravdu prospěšné pro čas i věčnost. Bývá to
nejtěžší, ale také nejsprávnější. Na Panu Ježíše to můžeme zřetelně vidět.
Pane Ježíši, pomáhej nám spolu se svou matkou dojít k tomuto ideálu a dobru života.
		
P. Antonín Pospíšil
„Proč Jeruzalém nepřijal Pána? Protože si byl jistý sebou, nechtěl problémy. Pán v evangeliu
o tomto městu říká: »Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nepoznalo jsi
čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň« (Lk 19,42.44). Mělo strach, že bude navštíveno Pánem,
mělo strach před Jeho nezištnou štědrostí. Bylo si jisté věcmi, které mohlo ovládat. I my jsme
si jistí ve věcech, které můžeme řídit. Pánovo navštívení, Jeho divy však my ovládat nemůžeme.“ papež František 20. 11. 2014
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MOŘE MILOSRDENSTVÍ JE SLOŽENO Z MALÝCH SKUTKŮ LÁSKY . . .
Milé ženy, slečny, paní, vnučky, dcery i babičky. Jestli je Vaším oborem pletení nebo
háčkování, máme šanci se zapojit do misijní pomoci pro Jižní Afriku. Jak? Stačí uplést
nebo uháčkovat čtverec o rozměrech 20x20 cm.
Více informací v časopise IN březen 2016 (lze ho najít v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze u novin a časopisů), nebo na internetové adrese: upletctverec.wordpress.com.
Případně více informací u p. Sittové, tel.: 739 367 795
PASCHALIA OLOMUCENSIA
Ve dnech 21. března až 11. dubna 2016 proběhne v Olomouci již čtvrtý ročník uměleckých performancí související s paschálním cyklem Paschalia Olomucensia, který přiblíží
duchovní a kulturní hodnoty Evropy a současné důstojně připomene nový státní svátek
České republiky, jímž je Velký pátek.
Bližší informace na www.paschaliaolomucensia.cz
VÝSTAVA ČLOVĚK A VÍRA V KRYPTĚ OLOMOUCKÉ
KATEDRÁLY
Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci se sdružením Člověk a víra srdečně zve na fotografickou výstavu, která se snaží zachytit neviditelné – duchovní rozměr člověka. K vidění
bude v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava, kde se v neděli
20. března 2016 od 15.30 hodin uskuteční vernisáž za účasti autorů snímků a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Výstava bude otevřena až do 30. dubna, a to vždy od pondělí do
soboty v čase 10 – 12 a 14 – 16 hodin a o nedělích v čase 11 – 12
a 14 – 17 hodin.
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT CENTREM PRAHY. Sobota 2. dubna: 10.00 – bohoslužba v pražské katedrále, 12.00 oběd pro rodiny s dětmi a doprovodný program na
Králově, 14.00 pochod pro život centrem Prahy, 16.00 zakončení na Václavském nám. Registrace: www.pochodprozivot.cz
PŘEDSTAVUJEME NOVÝ WEB „církev.cz“
Aktuality z dění v církvi, tipy na akce ve vašem okolí, multimediální sekce, informace
o víře, vyhledávání bohoslužeb, evangelium na den.
Pokud plánujete během letních prázdnin duchovní obnovu, můžeme Vám v předstihu sdělit, že u sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce můžete prožít
rekolekci v tomto čase:
P. Lev bude mít exercicie 10. - 16. 7. 2016; P. Jakub Berka 1. - 5. 8. 2016
http://www.premonstratky.cz/centrum/; mail: info@premonstratky.cz

farnost dubicko

farnost dubicko

Pořad bohoslužeb o velikonocích:
Zelený čtvrtek 18.00 hod., Velký pátek 18.00 hod., Vigilie vzkříšení (sobota) 19.00
hod., Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle) 8.00 hod., Velikonoční pondělí 8.00 hod.
red.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. března: Mlýnický Dvůr 130, Písařov 702, Jakubovice 1.105, Červená
Voda 1.879, Domov důchodců sv. Zdislavy 54 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Radek Maláč
- Vedoucí buněk se setkají v neděli 20. března v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě
POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek: Písařov 16.00, Červená Voda 18.00 hod.
Velký Pátek: Písařov 16.00, Červená Voda 18.00 (křížová cesta 12.00)
Bílá sobota – vigilie vzkříšení: Písařov 18.30, Červená Voda 21.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Mlýnický
Dvůr 10.30, Janoušov 16.00 hod.
Velikonoční pondělí: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
		
Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI BUDE:
v pondělí 21. března – od 16.00 v Hrabišíně a od 17.30 v Brníčku;
v úterý 22. března – v Postřelmově od 16.00; ve středu 23. března –
v Chromči od 16.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
Zelený čtvrtek: Lesnice v 17.00 hod., Postřelmov v 18.30 hod.
Velký pátek: Lesnice v 17.00 hod., Postřelmov v 18.30 hod.
Bílá sobota: Lesnice v 17.30 hod., Postřelmov v 20.00 hod.
Zmrtvýchvstání: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30 hod.
Velikonoční pondělí: Postřelmov 8.00, Dlouhomilov 11.00 hod.

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 13. března: Mohelnice 3.449, Úsov 6.050, St. Loučka 710 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 22. března ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
VELIKONOČNÍ Pořad bohoslužeb V KOSTELE SV. tOMÁŠE bECKETA
Zelený čtvrtek 17.00; Velký pátek 17.00; vigilie vzkříšení (sobota) 21.00; Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle) 9.30; Velikonoční pondělí 9.30 hod.
FARNOST VYŠEHORKY – Pořad bohoslužeb o velikonocích:
Zelený čtvrtek 18.00 hod., Velký pátek 18.00 hod., Vigilie vzkříšení (sobota) 23.30 hod.,
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle) 9.00 hod. (Mírov 7.30 hod.), Velikonoční pondělí 9.00 hod. (Mírov 7.30 hod.).

Otec František se za všechny v postní době modlí a přeje všem požehnané Velikonoce.
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 13. března: Moravičany 1.952; Loštice 2.684 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši
P. Kristián Libant, CM
štědrost!
Pořad bohoslužeb o velikonocích:
Zelený čtvrtek: Loštice 18.00 hod.; Moravičany 17.00 hod.
Velký pátek: Loštice 18.00 hod.; Moravičany 17.00 hod.
Živá křížová cesta ulicemi Moravičan se začátkem u kaple sv. Floriána ve 12.00 hod.
Vigilie vzkříšení (sobota): Loštice 18.30 hod.; Moravičany 18.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Loštice 9.30 hod.; Moravičany 8.00 hod. Pavlov 11.00 hod.
Velikonoční pondělí: Loštice 9.30 hod.; Moravičany 8.00 hod.; Palonín 11.00 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. března: Štíty 2.050; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
O KVĚTNÉ NEDĚLI 20. března bude bohoslužba pro děti a pobožnost křížové cesty povedou farníci.
KŘÍŽOVOU CESTU na velký pátek v 15.00 hod. povedou
farníci.
Pořad bohoslužeb o velikonocích:
Zelený čtvrtek:
Cotkytle 16.00, Štíty 17.30, Horní Studénky 19.00 hod.
Velký pátek:
Cotkytle 16.00, Štíty 17.30, Horní Studénky 19.00 hod.
Vigilie vzkříšení (sobota): Štíty 21.00; Horní Studénky 19.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 hod.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 16. března: Lubník 1.770; Tatenice 1.200; Hoštejn 1.140; Kosov 570 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Pořad bohoslužeb o velikonocích:
Zelený čtvrtek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15, Lubník 16.00 hod.
Velký pátek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15, Lubník 16.00 hod.
Vigilie vzkříšení (sobota): Lubník 19.00, Tatenice 21.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Hoštejn 6.15, Lubník 8.45, Tatenice 10.30 hod.
Velikonoční pondělí: Lubník 7.00, Tatenice 8.00, Hoštejn 9.00, Kosov 10.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
DUCHOVNÍ VÍKEND V TATENICI S VÁCLAVEM VACKEM – PROČ BÝT V DNEŠNÍ DOBĚ VĚŘÍCÍ CHLAP.
Začátek 15. 4. v 18.00 hod. mší svatou, zakončení 17. 4. v 8.40 hod. mší svatou.
Cena 450 Kč, omezený počet účastníků
Kontakt: p.kolisek@seznam.cz, tel. 775 970 749
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Sbírky z neděle 13. března: Zábřeh 10.980; Postřelmůvek 920; Jedlí 2.100; Svébohov 1.800;
Klášterec 1.530; Zvole 4.020; Pobučí 270 Kč.
DARY: Zábřeh – na opravu fary 500, na Haiti 500, na kostel sv. Barbory 1.000, na Honduras 1.000, na likvidaci lepry 300 Kč; Jedlí – na opravy 500 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
P. František Eliáš
SBÍRKY z 25. a 26. března (z pokladniček u Božího hrobu) budou odeslány na Boží
hrob v Jeruzalémě.
SBÍRKA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 27. března, bude na kněžský
seminář.

nabídka pracovní pozice: ŘEDITEL/ka CHARITY
V ŠUMPERKU

Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc, tel.
585 229 380, 739 526 262, e-mail: info@acho.charita.cz vypisuje výběrové řízení na ředitele/ku Charity Šumperk, Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk.
Informace můžete získat na webových stránkách www.acho.charita.cz nebo na www.sumperk.charita.cz, případně na uvedených kontaktech Arcidiecézní charity Olomouc.
Pokud Vás nabídka pracovní pozice v Charitě Šumperk zaujala, zašlete kompletní přihlášku v zalepené obálce na uvedenou adresu Arcidiecézní charity Olomouc, s nejzazším termínem DORUČENÍ 27. března 2016 do 15.00 hodin. Obálku označte nápisem:
„Výběrové řízení – Charita Šumperk“.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

Máte volný čas, který chcete strávit smysluplně a užitečně? Charita Zábřeh hledá dobrovolníky, kteří mohou pomoci.
MYTÍ TERMOPORTŮ. Pravidelně každý pátek v čase od 13.00 do 14.30 hod. můžete
pomoci s mytím termoportů (jídlonosičů) pro klienty Pečovatelské služby. Jedná se o obsluhu myčky a následnou kompletaci termoportů k odvozu do jídelny. Činnost probíhá
v budově Charity (Žižkova 15) v mycím úseku CHPS.
JEDNODUCHÉ ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE. Pomocné ruce využijeme během roku při drobných opravách (oprava omítek, obkladů, malování) a sezónně při údržbě zahrad (sečení
trávy, stříhání stromů, česání ovoce).
Více informací Vám poskytne paní Ludmila Macáková, tel: 736 529 295,
mail: dobrovolnik@charitazabreh.cz.
Děkujeme za Vaši ochotu.
MODLITBY ZA FARNOSTI, VE KTERÝCH HOŘÍ PALONÍNSKÉ PAŠKÁLY
Hledáme také dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomáhat ve velikonoční době modlitbou
za farnosti, ve kterých hoří paškál, vyrobený v chráněné dílně Palonín. Tato služba je pro
kohokoliv z nás, zvláště pak pro ty, kterým ubývají fyzické síly, ale přesto by chtěli druhým
pomáhat. Pokud se chcete zapojit, ozvěte se mi na tel. číslo 736 509 431.
Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: 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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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