19. 6. 2016
Ročník XXIII., číslo 24
12. 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

Svatý bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako otec a nikdy nás nepřestáváš vést.
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 62

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj

1: Zach 12,10-11

2: Gal 3,26-29

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

„Kdo chce jít za mnou,
ať zapře sám sebe, den
co den bere na sebe svůj
kříž a následuje mě.
Neboť kdo by chtěl svůj
život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život
pro mě ztratí, zachrání
si ho.“
Lk 9,23-24
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Ev. Lk 9,18-24

Úterý 21. června
pátek 24. června

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 		

Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Jedlí oslavíme tuto neděli 19. června při mši svaté v 9.00 hod.
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
Sbírka v neděli 19. 6. bude ve farnosti Jedlí na nové osvětlení a ozvučení farního kostela.
*
*

Tuto neděli 19. 6. v 15 od. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
Příští neděli 26. 6. v 15 hod. bude poutní mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.

Katolický dům, úterý 21. června v 18.00 hod.
Ukrajina – země kontrastů, přednáška Václava Keprta

Na Ukrajinu a její obyvatele se velmi často díváme pohledem, který je do značné
míry vytvořen díky médiím anebo lidmi,
kteří tam nikdy nebyli. Přednáška ředitele Arcidiecézní charity Olomouc nabízí
úplně jiný pohled, a to očima člověka, který se třináct let věnuje pomoci lidem této
těžce zkoušené země. Zprostředkuje nám
pohled na život obyčejných lidí, na jejich
radosti i starosti, pohled na krásy i problémy současné Ukrajiny.
Václav Keprt (1960), zábřežský rodák, na
Charitě pracuje od roku 1995, od roku 2001 jako ředitel Arcidiecézní charity v Olomouci,
která se mimo jiné od počátku svého vzniku věnuje zahraniční humanitární pomoci a rozvojové spolupráci, prioritně na Ukrajině a na Haiti.
ThLic. Jana Nováková, PhD

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM U ŠUBRTOVY KAPLE. Ve čtvrtek 23. 6. 2016
bude pro děti mše svatá v 17.00 hod. u Šubrtovy kaple. Při ní společně poděkujeme za uplynulý školní rok a poprosíme za Boží ochranu
pro čas prázdnin.
Po skončení mše svaté budou pro děti připraveny hry i táborák. Něco
k opékání si vezměte s sebou.
P. Martin Rumíšek
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 25. 6. 2016 v 8 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další setkání v rámci Vzdělávacího kurzu. Přednáškou s názvem „Úvod do morální teologie“ zahájíme již pátý blok vzdělávání nazvaný
„Morálka“. Pokusím se seznámit vás s tím, co to morálka vlastně je a jak tento
obor souvisí s naším vztahem k Bohu. Povíme si něco o základních pojmech
jako je mravnost, morálka, etika, zákon, ale také o tom, co to je svoboda člověka, hřích… Tato přednáška je poslední před prázdninami. Pokračovat budeme až 3. září,
a to přednáškou Dominika Opatrného s názvem „Život a zdraví“.
Děkuji všem, kteří se kurzu účastníte a to nejen za vaši vytrvalost, ale také za váš zájem a snahu lépe poznat Církev i s tím, co učí a čemu věří. I tohle je cesta, jak se přiblížit k Pánu, posílit
svoji víru a třeba i najít motivaci ke službě. Přijměte srdečné pozvání a vám, kteří nebudete
moci přijít, přeji touto cestou hezké prázdniny.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK
Srdečně Vás zveme na Modlitební triduum, které se bude konat v Zábřeze ve dnech 24. 6.-26. 6. 2016 vždy v 17.00 hodin v kostele sv. Barbory.
Zveme všechny maminky, které se modlí v jednotlivých skupinkách MM,
ale také vás ostatní bratry a sestry ke společenství modlitby. Připojíme se
tak k mnoha společenstvím, která se v těchto dnech budou modlit na stejné úmysly nejen
v naší zemi, ale po celém světě.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy a selhání, v sobotu budeme v roli přímluvců a budeme prosit o dar odpuštění. Chceme prosit zejména za ty, kteří ublížili nám a našim
dětem. V neděli pak budeme chválit a děkovat Pánu za všechno, co učinil a stále činí v našich životech.
Naše setkání budou přibližně hodinová, ale modlitba na uvedené úmysly nás má provázet celým dnem. V pátek také můžeme připojit půst či přistoupit ke svátosti smíření.          
                             
Na setkání s Vámi se těší společenství Modliteb matek v Zábřeze
BUDU ZPÍVAT ŽALMY… V sobotu 25. června v 16.00 hod. v kostele sv.
Bartoloměje zazní skladby N. Bruhnse, J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Lasceuxa, F. Ch. Mohrheima, J. Stanleye a žalmy 105 a 75. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. a farnosti Zvole a Zábřeh vás srdečně zvou ve
Svatém roce milosrdenství na pouť do Itálie. Poutní zájezd ASSISI–ŘÍM–BOLSENA–ORVIETO se uskuteční v termínu
17. 10.–22. 10. 2016. Cena 8 800 Kč zahrnuje
autobusovou dopravu, 3x ubytování se snídaní v nově otevřeném poutním domě Velehrad
v centru Říma, 2x večeři a služby průvodce.
Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o.,
Farní 1, Zábřeh nebo na www.awertour.cz. Těšíme se na společné putování 
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová,
za farnosti P. František Eliáš

Zveme na pěší pouť z Krakova do Čenstochové v rámci české skupiny z Moravy.
Termín: 5. – 12. srpna 2016, průměrná délka trasy: 25 km za den, každý den mše svatá a přednáška během cesty (a také zpívání, modlení, rozhovory s druhými).
Cena 1.500 Kč (1.300 Kč pro studenty) dohromady s odvozem do Polska a zpátky, místo odjezdu a návratu Přerov. Poslední termín přihlášení: 20. 07. 2016.
Dotazy a přihlášky: P. Paweł Zaczyk, 736139264, pawelzaczyk@onet.eu nebo P. Jan Šimoník,
776 060 825, jansimonik@seznam.cz
„NÁVRAT STARŠÍ DCERY DO DOMU MARNOTRATNÉHO OTCE“ – duchovní obnova pro ženy a dívky od 18 do 35 let. Duchovní obnovu vede v klášteře sester vincentek v Kroměříži (Malý Val 1553) otec Josef Slezák. Info na www.vincentky.cz
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VÝZNAM KŘESŤANSTVÍ (Lk 9,18-24)
Již mnohokrát jsme si odpovídali na otázku: „Kdo je Kristus“.
Dnes si to probereme pod zorným pohledem listu sv. Pavla
obci galatské.
Vstup křesťanství do společnosti přinesl nové hodnocení člověka, věcí i skutečností kolem nás.
1. Předně křesťanství přineslo rovnost všech lidí. Už není Žid anebo Řek, otrok nebo člověk svobodný, muž a jemu podřízená žena.
2. Křesťanství přispělo k rovnosti všech lidí po stránce náboženské. Židé, jako vyznavači
jediného, pravého Boha se cítili nadřazeni ostatním pohanským národům. Křesťanství
se svým učením obracelo i k pohanům.
3. Křesťanství přispělo k rovnosti také po stránce národní. Izraelité se kvůli svému vyvolení vyvyšovali nad ostatními národy a snili o výjimečném a vrcholném postavení
Izraele na celém světě. Ale sv. Pavel říká: „Už není Žid nebo Řek.“ Církev se ujímá i divokých barbarů a nakonec se obrací ke všem národům a přináší jim víru v Krista.
4. Svým vstupem do dějin přispěla církev nejvíce snahou po sociální rovnost. „Už není
otrok nebo člověk svobodný“.
Temnou skvrnou pohanského starověku bylo otroctví. Bohaté rodiny mívaly 10 až 20
tisíc otroků. Například ve Spartě bylo 36.000 svobodných občanů ale 366.000 otroků.
Jejich úděl byl bolestný, majitel s nimi mohl dělat, co chtěl, dokonce i zabít je mohl.
Mimo jiné živili rozmařilí Římané masem otroků ryby ve svých akváriích.
Do této situace přichází křesťanství. Sv. Pavel učí, že před Bohem mají všichni lidé
stejnou důstojnost. Když ve 4. století nabylo křesťanství vlivu nad zákony Římské říše,
křesťanství se snažilo vychovávat lidi k úctě i vůči otrokům a propuštěným. Mnozí Římané po přijetí křtu propouštěli své otroky, jako například římský prefekt Hermes,
který v den svého křtu propustil na svobodu 10.050 otroků a jakýsi Chromatins dokonce 14.000 otroků. Viz v Písmu svatém zmíněný případ Římana Filemona a jeho otroka Onesima.
5. Také gladiátorským zápasům zasadilo křesťanství smrtelnou ránu. K zábavě a radosti Římanů bojovali gladiátoři mezi sebou v arénách bodci, noži, mečem, trojzubcem.
Produkce se účastnilo až 10.000 otroků – gladiátorů. Kolik to bylo jen krve a bolesti!
A jak tyto zápasy skončily? Bylo to 1. ledna roku 404 po Kristu. Do Kolosea, kde se
konaly zápasy, přišel i křesťan žijící v pověsti svatosti – svatý Telemach. Když zápasy
začaly, skočil do arény mezi gladiátory, aby zabránil prolévání krve. Byl však zabit. Ale
od té doby se již v Koloseu žádný gladiátorský zápas nekonal.
6. Sílící křesťanství znamenalo pro společnost zavedení neděle jako pracovního klidu,
což bylo velkou úlevou, zvláště pro otroky, kteří do té doby odpočinku nepoznali.
7. Ovšem největší zásluhu pro římskou společnost měl svatý Benedikt s řádem benediktýnů. Ti ve svých klášterech uchovávali antickou literaturu a svými pravidly života
položili základy rodící se Evropy. Ale jak se zdá stará Evropa vzniklá na křesťanských
základech, která ovlivnila celý svět, pomalu umírá. Zachránit ji může jen návrat k hluboké víře, ke křesťanství a životu podle Kristova Evangelia.
Kéž by se naplnil hymnus Jana Zahradníčka: „Aby se tak Evropa vrátila ke své první lásce,
holdujíc Beránkovi.“
P. Antonín Pospíšil
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JAK SE STÁT DOBRÝMI A VĚRNÝMI SLUŽEBNÍKY?
Papež František, z promluvy 30. 5. 2016, Řím, pouť jáhnů
V první řadě je třeba neustále odevzdávat svůj život ve prospěch druhých, svoje myšlenky
i svůj čas: „Kdo slouží, není žárlivým strážcem svého času, ale zříká se toho, aby byl pánem
svého dne. Ví, že čas, který prožívá, mu nepatří, ale je darem, který dostává od Boha, aby
jej sám daroval. Jedině tak opravdu přinese plody,“ řekl František a pokračoval konkrétními podněty.
„Kdo slouží, není otrokem stanoveného plánu, ale chápe srdcem, je disponibilní vůči tomu,
co není plánováno. Je k dispozici bratrovi, otevřen nepředvídanosti, která nikdy nechybí a ve
všedním dni nezřídka bývá Božím překvapením. Služebník je otevřen každodenním překvapením. Služebník umí otevírat brány svého času a svého prostoru tomu, kdo je nablízku,
tomu, kdo klepe mimo pracovní dobu i za cenu, že přeruší nějakou oblíbenou činnost či zasloužený odpočinek. Služebník nehledí na pracovní dobu. Bolí mne u srdce, když vidím někde ve farnosti: úřední hodiny od tehdy do tehdy. A potom? Dveře jsou zavřeny, kněz není,
není jáhen, není nikdo, kdo by přijal příchozího. To je špatné. Je třeba mít odvahu nehledět
na pracovní dobu.“
Jáhni, ale i všichni křesťané by se měli ve své službě projevovat mírně, trpělivě a chápavě.
„Takto být připraveni k dispozici. V tichosti srdce a v ustavičném dialogu s Ježíšem nebudete
mít strach být Kristovými služebníky, potkat a pohladit tělo Páně v dnešních chudých,“ řekl
papež na závěr promluvy. (Zdroj: Radio Vaticana)

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 19. června: Loštice 3.567, Moravičany 1.749 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
POD LOŠTICKÝM NEBEM
Loštice – Římskokatolická farnost sv. Prokopa a dechová hudba LOŠTICKÁ VESELKA zvou na slavnostní bohoslužbu
v rámci konání 21. festivalu dechových hudeb „Pod loštickým
nebem 2016“.
Mše svatá se bude konat na sportovním hřišti v Lošticích v sobotu 25. června v 10.00 hod. Hudebně ji doprovodí mládežnická schola Jiřinky Moravičany a dechová hudba Mohelanka. Sloužena bude za zesnulého Antonína a Ludmilu
Schwarzovy a za živé a zesnulé hudebníky.
Po programu bohoslužby se bude konat přehlídka dechových hudeb, kde se představí kapely: MOHELANKA, ZÁHOŘANÉ z Valašska, TRNKOVJANKA z Kašavy, LOŠTICKÁ
VESELKA, MAGURANKA z Kanianky SK, VLČNOVJANKA ze Slovácka.
To všechno se koná v rámci třídenního programu Loštických slavností hudby a tvarůžků od 24. do 26. června 2016.
Dne 21. 6. oslaví krásné 80. narozeniny paní Alena Lukášová.
Přejeme ji hodně zdraví, Boží ochranu a přímluvu u Panny Marie.  
Farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 12. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 257, Moravský Karlov 410, Jakubovice 892, Červená Voda 3.220 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Zveme všechny na FARNÍ DEN farností Písařov a Jakubovice, který je tuto neděli 19.
června od 15.00 hod. na faře v Písařově. Pivo a nealko zajištěno, něco na opékání s sebou.
Nejen pro děti tradiční hra „dobývání fary“, soutěž v lukostřelbě, jízda na koni.
FARNÍ DEN farnosti Červená Voda bude v sobotu 25. června od 16 hod. za farou. Občerstvení zajištěno. Jako obvykle bude k dispozici pivo, nově bude možnost degustovat
i mešní víno. Tradiční soutěž v lukostřelbě, hry pro děti. K poslechu i zpěvu zahrají na
harmoniku a heligonku pánové Jurenka a Krejčí. Srdečně zveme.
- Senioři se setkají ve čtvrtek 23. 6. v 8.00 hod. na faře v Červené Vodě.
- Mše sv. v Janoušově bude v neděli 26. 6. v 16.00 hod.
- Biřmovanci se setkají v neděli 26. 6. v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

Ve středu 22. června od 19.00 hodin bude v Postřelmově v kostele biblická hodina. Všichni jsou zváni.
Mše svatá v Postřelmově mimořádně nebude v 24. 6. pátek, ale bude ve čtvrtek 23. 6.
v 18.30 ze slavnosti sv. Jana Křtitele.
V Chromči bude mše svatá ve čtvrtek od 17.00 hodin.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 12. června: Štíty 1.610; Cotkytle 820; Horní Studénky 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman

V neděli 19. června
 V 9.00 hod. bohoslužba pro děti s poděkováním za uplynulý školní rok.
 Od 14.00 hod. na farním dvoře ve Štítech bude pro farnosti Štíty, Cotkytle
a Horní Studénky FARNÍ DEN s harmonikou a občerstvením.
		
Srdečně všechny zve P. Altman a pastorační rada farnosti

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 12. června: Lubník 1.250; Tatenice 2.100; Hoštejn 1.250; Kosov 300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Pouť v Tatenici k sv. Janu Křtiteli oslavíme v neděli 26. června při mši svaté v 10 hodin
(kazatel P. Jan Polák)
Pouť v Lubníku ke sv. Petru a Pavlu oslavíme v neděli 3. července, mše svatá v 10 hodin.
Změny mší sv.: v neděli 26. 6. a 3. 7. – Kosov 7.30 hod, Hoštejn 8.45 hod, Lubník (25. 6.)
a Tatenice (2. 7.) v sobotu v 18.30 hod. (s nedělní platností).
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 12. června: Mohelnice 3.658, Úsov 1.250, St. Loučka 550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 21. června ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
„Divadélko na okraji“ Spolku Metoděj Zábřeh Vás srdečně zve v neděli
26. června v 16.00 hod. do obecního sálu v Libivé na PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ. Na programu budou tři aktovky od A. P. Čechova: Myslivec
(hrají Jana Kubíčková, Aleš Pátek); Maření času (Marta Rýznarová, Marek
Rýznar); Slzy, které svět nevidí (Leoš Krátký, Magda Schwarzová, Marek
Rýznar, Pavel Švéda). Režie: Josef Michalčík
BUDU ZPÍVAT ŽALMY… V pátek 24. června v 18.45 hod. v kostele sv. Tomáše zazní
skladby N. Bruhnse, J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Lasceuxa, F. Ch. Mohrheima, J. Stanleye
a žalmy 105 a 75. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich

Z mohelnické kroniky – Dr. R. Jaschek LP 1958, pokračování

Již o žních pronikaly zprávy, že bude řízeným ohlašováním zmenšen
počet žáků přihlášených do náboženství. To je tím bolestnější, že se zvýšil značně počet žactva otevřením II. osmiletky J. A. Komenského (pozn.
Mlýnská ul.)
Dle přihlášek určil ONV tento počet hodin:
1. osmiletka Julia Fučíka 54 žáků 2 hod. týdně, 2. osmiletka J. A. Komenského 94 žáků 4
hod. týdně, národní škola Mohelnice 52 žáků 2 hod. týdně, Libivá 16 žáků 2 hod. měsíčně,
Květín 12 žáků 2 hod. měsíčně, Slavoňov 12 žáků 2 hod. měsíčně, Křemačov 15 žáků 2 hod.
měsíčně. Počet hodin byl rozdělen mezi pana faráře Nováka z Moravičan a místního faráře
Dr. Jaschka.
Aby mohly ctihodné sestry z domova důchodců (pozn. v parku) bez újmy včasného nástupu do služby býti denně na mši svaté, byla v létě stanovena mše svatá na 6 hod. ráno. Nedělní pořad se tím ale nezměnil.
Měsíc růžencový byl oslaven růžencovou pobožností při mši svaté. Oktáva dušiček se ale
zdůraznila jen denní modlitbou zvláštních „otčenášků“ při požehnání po mši svaté. Tak jsme
se stali skromnými!
V adventu byly roráty při slabší a nepravidelné účasti farníků. Oslava vánočních svátků
byla dle možností jednoho kněze omezena. Sychravé počasí mnohé odradilo!
Celkový pohyb obyvatelstva se odráží v těchto úkonech duchovní správy:
68 svatých křtů, 25 udělených svátostí manželských a 44 pohřbů zesnulých farníků.
Tak zapadl rok 1958 do říše minulosti bez zvláštních markantních nebo dokonce radostných rysů pro duchovní správu!
Dodatek: V době adventní bylo za pomoci okresního archiváře pana Koplíka provedeno přemístění církevních archivů (arcikněžského, děkanského a farního) do nově určené archivní
místnosti v bývalé budově fary mohelnické. Při odprodeji fary si farář vyhradil zmíněnou
místnost pro archivní účely. Po přemístění archivu byl proveden i úřední průzkum.
		
		
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 12. června: Zábřeh 11.180; Svébohov 1.800; Jedlí 2.700; Klášterec 1.280;
Zvole 2.750; Hynčina 500 Kč. Dary: Jedlí – na nová světla 1.300 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Ze Zábřeha byla dne 12. 6. 2016 odeslaná částka 6.000 Kč.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
V ZÁBŘEZE BUDE SBÍRKA V NEDĚLI 26. ČERVNA NA OPRAVU FARY.
26. 6. 2016 oslaví 80. narozeniny paní Marie Zíková.
S poděkování za dlouholeté služby pro farní kostel i za organizování
pomoci pro nemocné leprou jí do dalších let přejí Boží požehnání, ochranu Panny Marie, hodně zdraví a pohody do každého dalšího dne
rodina, farní společenství, Orel, jednota Zábřeh a žehná P. František.
Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:
 úterý 21. června – SOS Kompas, beseda na téma komunikační dovednosti
 úterý 28. června – Předprázdninové veselení v Hnízdě
Pro bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz.
Irena Švédová
CHARITA ZÁBŘEH – Charitní ošetřovatelská služba hledá
spolupracovnici/spolupracovníka na pozici zdravotní sestra/zdravotní
bratr. Jedná se o terénní domácí zdravotní péči na dohodu o provedení
práce – zástup v letních měsících – pro oblast Mohelnicka, Postřelmovska, případně Zábřežska.
Bližší informace podá: vrchní sestra Bc. Ludmila Nováková,
tel.: 736 509 441, 583 412 587 kl. 43,
email: zdravotni.pece@charitazabreh.cz
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Staráte se doma o své blízké? Chcete si popovídat a podělit se o zkušenosti s lidmi, kteří se o své blízké starají jako vy? Využijte příležitost k setkání v rámci svépomocné skupiny domácích pečovatelů. Sejdeme se ve středu 22.
června 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Setkáním na téma „Pomoc
terénní zdravotní sestry v rodině“ nás provede zkušená zdravotní sestra paní Dana Bílá,
která objasní, co je cílem domácí zdravotní péče, komu je určena, na koho se může rodina
obrátit a přiblíží i základní úkony prováděné v domácím prostředí.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
MARIÁNSKÁ POUŤ NA ČERVENCE U LITOVLE. Tuto neděli 19. června 2016 bude
poutní mše svatá ve 14.30 hod. s průvodem ke cti Matky ustavičné pomoci. Od 13.30 hod.
možnost svátosti smíření. Po mši svaté jsou poutníci zváni na malé občerstvení do farské
zahrady.
red.
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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