10. 1. 2016
Ročník XXIII., číslo 1b
svátek křtu páně
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 slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý;
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody
a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

Žalm 29
1: Iz 42,1-4.6-7
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Sk 10,34-38
příště Ebenovo č. 504

Duch Svatý sestoupil
na něj v tělesné podobě
jako holubice
a z nebe se ozval hlas:
„Ty jsi můj milovaný Syn,
v tobě mám zalíbení.

Lk 3,22
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Ev. Lk 3,15-16.21-22

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 13. ledna – sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Tuto neděli 10. ledna ve 14.30 budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
P. Martin Rumíšek
Tuto neděli bude liturgii mše svaté ve Svébohově doprovázet schola z Lesnice.

red.

KONCERT DECHOVÉ HUDBY V KOSTELE SV. BARBORY
Tuto neděli 10. ledna v 15.00 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Barbory na „Vánoční
doznívání“ s kapelou Classic band a jejími zpěváky pod vedením Ivana Zely.
red.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 13. ledna.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. ledna 2016 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

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO ZVE:
 V úterý 12. ledna v 9.30 hod. na besedu „Látkové pleny, výhody jejich
používání“
 V úterý 19. ledna v 9.30 hod. na přednášku Bc. Lenky Davidové
„Role otců při výchově dětí“
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz

ČKA zve v neděli 17. ledna v 15.00 do Katolického domu.

na přednášku P. Jiřího Svobody a P. Petra Cvrkala o salesiánské misii v Bulharsku
Bulharská misie českých salesiánů slavila v loňském roce dvacáté výročí. Na
počátku, na přání sv. Jana Pavla II., odešli dva bratři salesiáni do Bulharska,
aby hledali možnosti svého působení. V loňském roce začali salesiáni ve Staré
Zagoře stavět středisko mládeže, školu, kostel a komunitní dům v jednom komplexu.
Letos 17. ledna k nám z Bulharska do Zábřeha přijedou P. Jiří Svoboda a P. Petr Cvrkal
sloužit nedělní bohoslužby a odpoledne v 15.00 hod. nám v Katolickém domě budou
povídat o tom, jak se takové misii daří v pravoslavném Bulharsku, které bylo, tak jako
u nás, sužováno komunistickou totalitou a před tím bylo po pět set let pod nadvládou
Osmanské říše.
Jaká je bulharská misie? Je snad snazší než jinde ve světě? Přijďte si poslechnout a podpořit
úsilí českých salesiánů působících v Bulharsku.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v pondělí 1. února v 18.00 hod. na
Charitě.
P. František Eliáš
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Žehnání koledníkům - poděkování.
V sobotu 2. ledna jsme v našem děkanátu slavnostně zahajovali letošní
Tříkrálovou sbírku, kdy při mši svaté
otec arcibiskup Jan Graubner požehnal koledníkům zábřežským, olomouckým, ze Šternberka, Konic, Hranic a ze
Šumperka.
Především bychom ale chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy
i pomoci v průběhu celé akce. Za pomoc s průběhem mše – kněžím a ministrantům, za hudební doprovod varhaníkovi a schole, za přímluvy, čtení a dary. Také
těm, kteří dění foto-zdokumentovali a za možnost prohlédnout si farní muzeum.
Děkujeme i za pomoc s programem v Katolickém domě – mladým muzikantům, zvukařům; kuchařkám za výborný „buřtguláš“, pekařkám za darované cukroví a buchty a všem,
kteří přiložili ruku k dílu. Bez vaší pomoci by tato akce, stejně jako celá tříkrálová sbírka
nebyla možná. Děkujeme.
Nezastihli vás koledníci doma?
Až do neděle 10. ledna budou navštěvovat domácnosti koledníci Tříkrálové
sbírky. Charita Zábřeh nabízí těm, kteří se Tří králů nedočkali nebo nebyli v
době koledování doma a chtějí přispět, způsoby jak to mohou učinit.
 Přispět osobně do pokladničky umístěné na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15, přízemí), a to do pátku 15. ledna.
 Další možností je zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo
odeslat dar na účet u České spořitelny: 66008822/0800.
Charita také na přání doplní zájemcům na veřeje dveří nápis Christos Mansionem Benedicat pro rok 2016.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Štědrovečerní večeře

Děkujeme všem dárcům peněžitých i nepeněžitých darů pro štědrovečerní posezení, které
se konalo 21. 12. 2015 v budově bývalé ZUŠ na Farní ulici. Posezení se zúčastnilo 27 osob,
které nemají to štěstí rodinného zázemí a tráví vánoční svátky na ubytovnách nebo jsou
zcela bez přístřeší. Díky vašim darům jsme pro ně mohli uspořádat důstojné posezení, aby
i oni mohli alespoň jeden den v roce strávit v klidu, pohodě a v atmosféře Vánoc.
Mojmír Snášel, asistent střediska Naděje
Pozvání do služby. Charita Zábřeh aktuálně hledá nové spolupracovníky
na následující pozice: vedoucí střediska Naděje, fyzioterapeut(ka) pro domácí terénní péči, pečovatel(ka), osobní asistent(ka). Kromě vedoucí se lze
o uvedené pozice ucházet i na zkrácený úvazek či dohodu (občasná výpomoc, druhé zaměstnání ke stávajícímu na přivýdělek, ...). Bližší informace
zájemci naleznou na www.charitazabreh.cz
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KŘEST JANŮV a KŘEST SVÁTOSTNÝ

Život Ježíše Krista byl dlouhou dobu spojen s životem jeho vrstevníka Jana Křtitele.
Jejich první setkání se událo, jak zaznamenává Písmo, při návštěvě Panny Marie, která spěchala ke své příbuzné Alžbětě, aby jí posloužila při narození dítěte.
Když pak oba dorostli v muže, jde Ježíš – Bohočlověk až tak daleko, že se nechává od Jana pokřtít. Ježíš žádal od Jana to, co jako
Boží Syn vůbec nepotřeboval – křest, a to i přesto, že Jan se nepovažuje za toho hodna.(… nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal
řemínek jeho obuvi. Mr 1,7)
Každý lidský hřích už od Adama způsobuje nekonečnou urážku nekonečného Božího
majestátu. A tuto urážku nemohl usmířit žádný člověk. Každý člověk potřebuje Boží milost
a odpuštění. Jen dva z lidstva nepatří k hříšnému „kmenu“, který potřebuje očištění a uzdravení: Boží Syn a z jeho zásluh omilostněná Bohorodička Panna Maria.
U řeky Jordánu se proto Ježíš pokorně zařazuje mezi hříšné lidstvo, aby nás zachránil
před utonutím v kalném proudu hříchu. Vždyť jen pro splnění tohoto úkolu přišel na zem,
stal se člověkem a ve všem se nám podobal, kromě hříchu.
U Jordánu svým křtem vodou otevřel Ježíš lidem cestu k vyššímu a hodnotnějšímu úkonu v dějinách spásy člověka – ke křtu svátostnému. Ten je branou, která otevírá přístup
k ostatním šesti svátostem. Tímto křtem jsme osvobozeni od hříchu, který má původ už
u našich praotců v ráji, stejně jako následně od všech hříchů osobních. Křtem se stáváme
opravdovými Božími dětmi, údy Kristovými, jsme přivtěleni k církvi a jejímu poslání zvěstovat světu evangelium. Máme žít jako Boží děti podle slibu daného při přijetí křtu, a takto
odpovědět na veliký dar Boží, dar milosrdenství a odpuštění.
Je přirozené, že pro některé je tento ideál něčím vzdáleným a těžkým, proto jej nepřijímají,
nebo alespoň odkládají. Ale co hodnotného je v životě lehké? Nic velkého není zadarmo.
Jen na okraj. Patronem těchto lidí může být císař Konstantin Veliký, osobnost známá
udělením „Dekretu milánského“ roku 313, kterým dal svobodu křesťanům, změnil dějiny
Římské říše, kterou uvedl pod korouhev kříže Kristova.
Při své víře a věrnosti církvi se dal pokřtít až na smrtelném loži. Obával se totiž, že by
neuchoval křestní milost, s níž chtěl ze světa odejít. Zemřel druhého dne po přijetí křtu ve
věku 63 let.
Velmi důležité poznání, spojené s Ježíšovým křtem u Jordánu si můžeme odnést do života. Vypráví o tom svatý Lukáš: když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch
Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“( Lk 3,21-22)
Dvě základní pravdy víry jsou v této události obsaženy. Předně sdělení že jeden Bůh je
ve třech osobách, jako Otec, Syn a Duch Svatý (jako hlas, jako holubice a v samotné podstatě Ježíše). A druhá pravda? Sám Bůh ohlašuje, že Ježíš je opravdu Bůh – Boží Syn.
Svatopisci nám sdělují pravdu o Bohu, my ji pokorně přijímáme, neboť jen ona vede jistě do
Božího království do náruče samé Nejsvětější Trojice a to v blaženém trvání po celou věčnost.
P. Antonín Pospíšil
KŘEST je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů. Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější.

4

Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován viníkům; křest,
protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo
jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti."
		
(Sv. Řehoř Naziánský)
Vážení členové a příznivci Spolku Metoděj, dovolte
mi na prahu nového roku
malé ohlédnutí za rokem
2015. Spolku Metoděj se podařilo získat finanční podporu v „Operačním programu Životní prostředí“ což zahájilo zateplovací práce na Katolickém domě. Při
této příležitosti bylo rozhodnuto o navazujících pracích tak, aby byl dokončen celkový
plášť domu i jeho okolí a velký sál Katolického domu (nová el. přípojka, dokončení výměny střešní krytiny, drenážování domu, terénní úpravy, oprava velkého sálu, tj. výmalba,
výměna obložení a úprava radiátorů) s konečným rozpočtem 4,2 mil. Kč. Státní podpora
činila necelé dva miliony, město Zábřeh přispělo částkou 400 tisíc korun. Terénní úpravy, hydroizolace stěn, venkovní elektroinstalace i napojení svodů jsme díky obětavosti našich příznivců i členů prováděli svépomocí, díky odpracování stovek brigádnických hodin. Chybí už jen dokončit část terénních úprav a část chodníků.
V průběhu stavebních prací bylo mimo jiné zjištěno napadení trámů stropu velkého
sálu a střechy tesaříkem a bylo tak nutné přistoupit k jejich chemickému ošetření, výměně
některých trámů, novému zavěšení stropu a jeho opravě.
Jistě jste také zaznamenali stavební ruch na odstavné ploše u Katolického domu. Podařilo se nám získat významný sponzorský dar na výstavbu parkoviště těsně před vypršením
stavebního povolení a to odstartovalo i tyto práce. Bylo provedeno vybagrování a odvoz
zeminy, dovoz a upravení štěrků a nákup obrubníků.
Toto jsme mohli realizovat jen díky podpoře, které se nám dostalo ze strany města,
sponzorů, díky našim skromným úsporám a hlavně přispěním ze strany Vás našich příznivců, členů a podporovatelů. Děkuji touto cestou za modlitbu, pomoc při brigádách i za
finanční oporu. Do šesti let plánujeme vyrovnání všech našich finančních závazků.
V letošním roce bychom dál rádi s Boží pomocí pokračovali nejen v našich pravidelných kulturních a společenských aktivitách pro farnost i město, ale dokončili také terénní
úpravy a chodníky okolo Katolického domu i instalaci obrubníků u parkoviště.
Závěrem mi dovolte Vám popřát do nového roku hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého, radosti, pokoje a míru.
Za výbor Spolku Metoděj Krňávek Jiří
PODĚKOVÁNÍ patří otci Martinovi, který sloužil pro naše klienty i návštěvníky z okolí
o svátku sv. Štěpána mši svatou na interním oddělení v Zábřeze.
Velké poděkování si také zaslouží mládež, která doprovodila liturgii mše svaté zpěvem
koled.
V pondělí 28. prosince navštívila mládež uživatele sociálních lůžek na pokojích a zazpívala koledy na přání. Všichni byli moc vděční a spokojení.
Všem jménem našich klientů ještě jednou děkuji za úžasnou atmosféru a duchovní prožitek, který nám zpřítomnil radostnou zprávu o narození Spasitele.
Marcela Doležalová
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PODHAJSKÁ 2016 – poslední tři místa volná

Pobyt v termínu 19. 1. - 24. 1. 2016. Odjezd v úterý 19. ledna v 8.30 a návrat v neděli 24. ledna odpoledne či v předvečer.
Podrobný program v FI č.51/15 z neděle 20. 12.
nebo na kontaktní adrese.
Kontakt: CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V ZÁBŘEHU

„Je snad Kristus rozdělen?“
Leden je již hezkou řádku let měsícem, kdy se společně scházejí křesťané různých tradic, aby se společně modlili za církev, svět a vůbec celé Boží dílo v místě,
do kterého jsou postaveni. V uplynulém týdnu jsme se setkali v modlitebně Českobratrské církve evangelické, Apoštolské a Církve adventistů sedmého dne.
Do kostela svaté Barbory jste zváni v pondělí 18. ledna v 18.00 hod. a do kostela Církve
československé husitské ve čtvrtek 21. ledna od 16.00 hod.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky o Vánocích: 24. 12., půlnoční mše (na Betlém nenarozeným): Písařov 3.365, Jakubovice 1.518, Červená Voda 7.548; 25. 12.: Červená Voda 3.276, Mlýnický Dvůr 780;
26. 12.: Jakubovice 480, Červená Voda 2.050, Písařov 370, Domov důchodců sv. Zdislavy
424; 27. 12.: Jakubovice 467, Červená Voda 2.930, Písařov 860, Janoušov 631; 1. 1.: Písařov
1.308, Červená Voda 2.174; 3. 1.: Jakubovice (1. 1. + 3. 1) 630, Písařov 671, Červená Voda
2.770. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
*
*
*

Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 14. 1. ve 13 hod.
Biřmovanci se setkají v neděli 17. 1. ve 14.30 hod.
Vedoucí buněk se setkají v neděli 17. 1. v 17.00 hod.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

O třetí neděli v měsíci 17. ledna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově
(minule 5.159 a dar 5.000 + 1.000 Kč) a v Chromči (minule 5.100 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
PODĚKOVÁNÍ. Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny nebo přispěli finančně a
těm, kteří uklízí kostel, děkujeme a doufáme, že nám budete pomáhat i v tomto roce. Všem
Pán Bůh zaplať.
Za společenství uklízeček a květinářek v Postřelmově Helena Kurucová

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z 1. a 3. ledna 2016: Štíty 2.070, 1.960; Cotkytle 500, 540; Horní Studénky 1.900,
1.000 Kč
* Tuto neděli 10. ledna bude liturgii mše svaté ve Štítech doprovázet Česká mše vánoční 		
v podání scholy Gaudium.
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky během Vánoc: Lubník 5.260; Tatenice 6.400; Hoštejn 7.230; Kosov 1.950 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* Společenství chlapů se sejde tuto neděli 10. ledna v 18.00 hod. na faře v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl

lošticko

lošticko

lošticko

... Vzkříšený Ježíš se ve večeřadle setkal s apoštoly a nabídl jim velikonoční dar pokoje a
milosrdenství. V rozjímání dnešního evangelia se dá dobře pochopit, jak opravdový mír
prýští ze srdce smířeného, které zakusilo radost odpuštění, a proto je připravené odpouštět. Církev, také dnes v modlitbě duchovně shromážděná ve večeřadle, předkládá svému
Pánu radosti a naděje, bolesti a obavy celého světa. A On dává jako účinný lék „Boží milosrdenství“ a žádá své služebníky, aby se stali jeho velkorysými a věrnými nástroji. ...
		
Sv. Jan Pavel II.
Zveme Vás v sobotu 16. 1. na prohlídku Mohelnického betléma. Sraz ve 13.00 hod. u kostela v Mohelnici. Odjezd linkového autobusu z Loštic je 12.36 hod. a návrat ve 14.30 hod.
Děkuji všem koledníkům i všem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku 2016. Ve jménu
všech, kterým vybrané prostředky pomůžou, vyjadřuji vděčnost za vaší oběť.
Sbírka z minulé neděle: Moravičany 1.230 Kč; Loštice 2.728 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 3. ledna: Mohelnice 3.344; Úsov 626; Studená Loučka 830 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky - Dr. Robert Jaschek – duchovní správa v LP 1951
Co říci na prahu nového roku? Jistě, srdečně „Deus in adintorium
maum intende“. Již minulý rok byl bohatý na zkoušky, takže nový rok
bez vážného zamyšlení nelze uvítati! Jistě bude vykonáno vše s nejlepším
úmyslem ke cti Boží a spáse nesmrtelných duší.
Doba po vánoční byla hodně krátká. I sjednocené báby (ženský spolek) nedovedly
uspokojit mladý zdejší svět.. (zřejmě v počtu zábav).
Pro mnohé přišel popelec nečekaně a nepovšimnut. Ale byl tu! Postní život se zase
soustřeďoval v obvyklých postních pobožnostech v obou kostelích.
Konání církevních průvodů a procesí
Prosebné dny byly konány střídavými bohoslužbami ve filiálním a farním kostele. Jistě skromná náhrada za průvody, jež z vážných důvodů, i z nezájmu veřejnosti, nebylo radno konat. Totéž platí i o božítělovém průvodu, který se dle pokynu arcibiskupské konsistoře
nesměl překládat na neděli, nýbrž měl býti konán v ten den večer, kdy se v pracovním dni,
právě na náměstí nachází množství lidí, jež se odtud autobusy rozjíždí do svých domovů.
Náhradou za tak znemožněný božítělový průvod byl v neděli „infra octavam“ po hrubé mši
v kostele vykonán ritus aspoň jednoho průvodního oltáře. Pokračování příště. Bartoš H.
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Sbírky z 1. a 3. ledna: Zábřeh 21.580; Jedlí 3.700; Svébohov 3.800; Klášterec 2.520; Zvole
9.420; Postřelmůvek 445, Vyšehoří 710 Kč.
Dary: Zábřeh – růžencové společenství na opravy 500, ze sbírek v Rovensku 20.000 Kč;
Zvole – na opravu fasády kostela 4.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
V prosinci jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 2.670 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Dary na lepru. Dne 26. prosince 2015 byla ze Zábřeha předána částka 3.000 Kč.
Za rok 2015 činí darovaná částka 51.250 Kč z toho: Zábřeh 36.250, Rovensko
12.000, Jedlí 3.000 Kč.
Od roku 1993 do roku 2015 včetně byla odeslána částka 1.039.120 Kč. Do
této částky nejsou započítané dary, které jste věnovali prostřednictvím farnosti,
případně odeslali poštovními poukázkami, případně internetem.
Vyslovuji vám všem upřímné „Pán Bůh zaplať“ za vaši štědrost a Boží požehnání ať vás
provází na vaší životní cestě. Děkuji za důvěru.
Marie Zíková
Veliké díky Vám všem, kteří svými příspěvky podporujete vysílání našich křesťanských sdělovacích prostředků. Během roku 2014 jsem odeslala Vaše příspěvky pro Radio Proglas v částce 40.500 Kč a na TV Noe
v částce 38.500 Kč.
Během roku 2015 pro Radio Proglas 25.000 Kč a na TV Noe 20.500 Kč.
Děkuji a těším se i nadále na Vaši spolupráci.
Přeji Vám všem i v novém roce 2016 Boží požehnání, radost, pokoj, dobrou pohodu,
spokojenost, štědrost,...
Helena Fuchsová
MO KDU-ČSL Zábřeh vás srdečně zve na Lidový ples,
který se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v pátek
dne 22. ledna 2016 od 19.30 se zahájením ve 20.00 hod.
K poslechu i tanci hrají Postilion a Junior Big Band. Vystoupí Taneční klub CRUSADO Zábřeh a Skupina irských
tanců FIACH BÁN Olomouc.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně
vstupenky je i místenka a šatna. Předprodej vstupenek od
4. ledna 2016 v recepci Charity Zábřeh.
Všechny děti zveme na dětský maškarní karneval, který se uskuteční v sobotu 23. ledna 2016 od 14.00. Pro děti
bude připraven bohatý program. Vstupné dobrovolné.
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.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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