4. 9. 2016
Ročník XXIII., číslo 35
23. neděle v mezidobí

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni,
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm 90

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

Mdr 9,13-18
2: Flm 9b-10.12-17		
Ev. Lk 14,25-33
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Kdo
nenese svůj kříž
a nejde za mnou,
nemůže být mým
učedníkem.

Lk 14,27
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. srpna bl. Terezie z Kalkaty
Čtvrtek 8. září
svátek Narození Panny Marie
Mše svatá v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod.
Pátek 9. září
sv. Petra Klavera, kněze
MALÝ KONCERT. Tuto neděli po skončení mše svaté v 8.30 se můžete stát účastníky
MALÉHO ROMANTICKÉHO VARHANNÍHO MATINÉ.
Ivan Kozák, varhaník od sv. Norberta v Praze zahraje pět krátkých, romantických skladeb.
(Program najdete ve vývěsce kostela.)
red.
MALETÍN. Tuto neděli 4. září v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ nejen pro studenty, ale i pro všechny mladé duchem...,
při které chceme poprosit za dar Ducha Svatého a zdar ve studiu v právě začínajícím novém školním roce, bude v kostele sv. Barbory v úterý 6. září v 18.00 hod.
Mši s následnou besedou nejen o studiu, ale také o víně a aktivitách spojených s obnovou
poutního místa na Vřesové studánce, bude celebrovat duchovní správce farnosti Velké
Losiny otec Milan PALKOVIČ. Přijďte společně s námi prožít zajímavý úterní podvečer
v kostele sv. Barbory.
Zve spolek sv. Barbora Zábřeh z. s.

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO (Masarykovo náměstí 7) vás zve:

 v úterý 6. září – na „Setkání po prázdninách“
 v úterý 13. září – Helen Doron – angličtina, která děti baví,
beseda s lektorkou
 v sobotu 17. září – jste zváni NA POUŤ ZA OBNOVU RODIN
A KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ DO KATEDRÁLY
SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI
 v úterý 20. září – BIO potraviny s Billou, beseda na téma bio potravin
 v úterý 27. září – přednáška Ing. Mgr. Marie Jílkové „Internet dobrý sluha, zlý pán“.
Pro bližší informace čtěte na www.hnizdozabreh.cz.
Irena Švédová

 		

SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Srdečně vás zveme na zářijové setkání domácích pečovatelů. Sejdeme se a popovídáme si ve středu 14. 9. od
16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15). Co je to hospic,
jaké jsou možnosti a limity péče, i to, co umí a zvládá domácí hospicová péče
Charity Zábřeh. Setkání doplníme tématem domácí hospicové péče. Lektorkou setkání bude Mgr. Marta Třísková, DiS..
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje na neděli 25. září tradiční a přesto zase jiný
výlet do Prahy. Pro účastníky výletu je připravena komentovaná prohlídka dalších zajímavostí hlavního města – Břevnovského kláštera a obory
Hvězda. Sraz na nádraží ČD v 07.25 hod., plánovaný návrat ve 20.20 hod.
Přihlášky do 18. 9. na telefonu 732 552 732 (paní Hedrichová).
Josef Klimek
2

HODY A POUTĚ

 Hody v Rovensku oslavíme tuto neděli 4. září. Mši svatou v 9.00 celebruje
P. Bohuslav Směšný. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
Od 15.00 hod. hodový burčák a medovina, pohodová kávička + první vystoupení hudební formace „ZN“ v Orlovně.
 V Hněvkově bude slavena hodová mše svatá tuto neděli 4. září v 10.30 hod.
 V Postřelmůvku budou hody v neděli 11. září. Mše svatá v 9.00 hod.
NA 3. SVATOHUBERTSKOU MŠI S POŽEHNÁNÍM NOVÉHO HODINOVÉHO
CIMBÁLU jste zváni v sobotu 10. září v 10.00 hod. do kostela sv. Martina v Rohli.
Mši svatou celebruje zábřežský děkan P. František Eliáš, liturgii doprovází soubor Zábřežských trubačů a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta se sídlem na Kuksu.
		
Srdečně zvou pořadatelé
POUTNÍ MŠE SVATÁ NA VŘESOVÉ STUDÁNCE začíná v sobotu 10. 9. ve 14.30 hod.
		
P. František Eliáš
ŠUBRTOVA KAPLE. Ve čtvrtek 15. září, v den památky Panny Marie Bolestné poputujeme k Šubrtově kapli, kde v 17.30 hod. oslavíme při mši svaté zasvěcení kapličky tomuto
titulu Panny Marie.
P. Martin Rumíšek
POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 17. září odpoledne se vydáme na pouť do olomoucké katedrály
sv. Václava na setkání s naším arcibiskupem Janem Graubnerem.
V tomto svatém roce milosrdenství budeme prosit o Boží milosrdenství
pro naše rodiny, pro naše vztahy a také o to, aby nechyběli ti, kteří budou
Boží milosrdenství rozdávat.
PROGRAM: začátek v 15 hod. KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ a možností projít Svatou branou, v 16 hod. následuje adorace
a v 17 hod. završíme pouť mší svatou celebrovanou arcibiskupem Janem
Graubnerem s kněžími zábřežského a šumperského děkanátu.
P. František Eliáš, děkan a P. Martin Rumíšek, kaplan
***
PODĚKOVÁNÍ patří osobním asistentkám a sestřičkám CHOS z Charity Zábřeh za
pomoc a obětavou péči, Otci Františkovi Eliášovi a Otci Petru Šimarovi z Mohelnice za duchovní podporu během nemoci naší maminky Miroslavy Hrochové z Rájce.
                                                   syn František s manželkou

Ohlášky
V sobotu 17. 9. 2016 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze uzavřou církevní manželství

Jiří Fouček z Rapotína a Kamila Bartošová ze Zábřehu
V sobotu 17. 9. 2016 v kostele sv. Barbory v Zábřeze uzavřou církevní manželství

Mgr. Rudolf Tomori z Humenné na Slovensku a Mgr. Jana Lažková ze Zábřehu
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PASTÝŘSKÝ LIST K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016
Drazí bratři a sestry,
milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého
z Vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z Vás chvíle odpočinku a
načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a
pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést
kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí,
které potřebují Vaše děti. Blahopřeji všem, kterým se to aspoň trochu daří, a děkuji všem,
kteří se o to snaží. Děkuji všem, kteří i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují stabilitu rodiny, nebo se ji snaží udržet. Děkuji všem rodinám, které mají tak široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu a taky pomoc. Zároveň prosím mladší
zdravé rodiny, aby měly dost odvahy rozšířit srdce pro přijetí dalších dětí, a vyprošuji jim
zkušenost velkorysé Boží pomoci, která nikdy nezklame zdravou důvěru a umí překvapit
svou štědrostí a nečekanou pomocí.
Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního roku se Vám svěřil i s jed
nou ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou
část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen do
prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil, že je vychová a vyučí ve
víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme děti zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme. I když už školní rok začal a
přihlášky do náboženství měly být podány před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň nyní a to i do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký
čas nechodily. Všechny školy – i střední a učňovské – mají povinnost zajistit výuku náboženství, když se přihlásí aspoň sedm žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež
možnost výuky na každé faře.
Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve far
ním společenství. Milí rodiče, vidí Vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém
životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu
a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si navzájem lásku Ducha Svatého?
Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání a odpuštění. Kardinál
Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich ptal
na jejich tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz, že každý večer
před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se spolu Otče náš a pak se
jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili.
Bez ohledu na únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž bychom si řekli „promiň“, když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně těžká období, ale
toto jsme dodrželi.“
Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více
miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od
Boha. Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňu4

je, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná,
ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny a naučte to i Vaše děti. Zachráníte svou
rodinu před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají právo, a
budete z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než dobrou
křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám mohli vyprávět rodiče, kteří své děti svěřili, zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je ve svém srdci přinášeli na mši svatou už
od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha vzdalovali. Bůh je nezklamal a Panna
Maria se ukázala jako dobrá matka a mocná přímluvkyně, jako spolehlivá průvodkyně na
cestách i pro ty, kteří bloudili.
Všem rodinám diecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce
milosrdenství, a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit
ve Vašich srdcích a v celých rodinách.
Váš arcibiskup Jan

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 28. srpna: Jedlí 2.000; Svébohov 2.000; Klášterec 1.214 Kč. Všem štědrým
dárcům ať odplatí Pán.
P. Wladyslaw Mach, SDS
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V ZÁBŘEZE Vás zve tuto neděli
4. září 2016 na SBOROVÝ DEN. Ten začíná již dopoledne v Zábřeze a ve Svébohově pokračuje v 15.00 přednáškou v obecním domě, v 16.00 hod. koncertem tamtéž. V 17 hod.
jej završí pobožnost v evangelickém kostelíku nad Svébohovem.
red.
POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ. V neděli 18. září při mši svaté v 10.30 hod. si
připomeneme 170. výročí zjevení Panny Marie v La Salette ve Francii.
Po mši svaté půjdeme ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské, kde bude krátká pobožnost
. P. Wladyslaw Mach, SDS
STAVTE DRAKY! Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na XVII. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 25. září
2016 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“. Chceme při hodnocení
ocenit zvláště ty draky, které si stavíte doma. Drakiádu doplní tradiční
soutěže i občerstvení.
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 28. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 72; Jakubovice 530; Červená
Voda-Moravský Karlov 3.107; Písařov 665 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Radek Maláč
FARNOST ČERVENÁ VODA zve VŠECHNY NA PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY
BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH, odchod tuto neděli 4. září ve 13.00 hod. od fary v Červené Vodě,
návrat autobusem v podvečerních hodinách.
	Vedoucí buněk se setkají tuto neděli 4. září v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
 Farnost Červená Voda zve všechny na POUŤ DO MLÝNICKÉHO DVORA (kostel
Narození Panny Marie) a to v neděli 11. 9. v 9.00 hod.
P. Radek Maláč
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 21. a 28. srpna: Mohelnice 6.025 a 3.735; Studená Loučka 600 a 2.073;
Úsov 600 a 2.073 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Na VEČER CHVAL vás zveme v neděli 11. září v 18.00 hod. do kostela sv. Tomáše
Becketa v Mohelnici.
Modlitby matek a Farní evangelizační buňky

Z Mohelnické farní kroniky LP 1963 – děkan František Martinek

Rok začal krutými mrazy, u nás, i v Evropě. Některé vlaky přestaly jezdit a ostatní měly
několikahodinová zpoždění. Zásobování potravinami vázlo, nebylo uhlí, vypínala se elektřina.
Zima byla dosti krutá a dlouhá. Na jaře bylo třeba začít s opravami kaplí, kapliček i chrámů.
Kaple v Křemačově, v Květíně a Horních Krčmách jsou v desolátním stavu. Kapličky v polích
jsou poničené. V červnu jsme opravili kapli v Květíně. Administrátor Fr. Martinek sám zasklíval
rozbitá okna, provedl nátěry oken a dveří. Věřící kapli vymalovali.
Na kapli na Horních Krčmách byl dán nový dozický zámek, zasklena okna a opraveny nátěry oken a dveří. Byl upraven oltářík a kaple vymalována. Byla vyspravena venkovní omítka a natřena věž. Práce prováděl administrátor s několika věřícími z Horních Krčem. Touto
akcí byly vyčerpány finance, nebylo možno v opravách v tomto roce pokračovat.
U sv. Stanislava byla dvakrát zasklívána rozbitá okna. Na Vánoce byl farní chrám vyzdoben ještě lépe než minulý rok. Děkan Martinek opět sestavil v kapli sv. Anny betlém. Se stavěním mu začal pomáhat Pavel Nenkovský, který později převzal tuto činnost každoročně a
pokračuje v ní i dnes.
Úmrtí arcibiskupa Dr. Josefa Matochy. Olomoucký arcibiskup THDr. Josef Matocha byl režimem internován (domácí vězení pod dohledem StB) v arcibiskupském paláci. Zemřel 2.
11. 1962. Jeho úmrtí bylo tajeno, dokonce ani kněží nebyli o úmrtí arcibiskupa informování. V naprostém tichu a tajnosti byl pochován v rodné obci Pitíně, kde je jeho hrob dodnes.
		
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 28. srpna: Štíty 2.560; Cotkytle 650; Horní Studénky 830 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním. Děkuji také třem odvážným pánům a třem odvážným ženám za pomoc při úklidu před opravou fary ve Štítech.
		
P. Jacek Bronczyk
OBRÁZKY PRO DĚTI. Od září budou děti při mši svaté dostávat obrázky – samolepky
k nedělnímu evangeliu. Dostaly knížečky, do kterých si obrázky budou lepit a následně vybarvovat. V červnu 2017 bude vyhodnocení.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. Od října začne ve farnosti Štíty příprava na biřmování.
Setkání budou bývat v sobotu, 1 x za čtrnáct dní. Vyplněné přihlášky odevzdejte na faře.
Formuláře jsou vzadu v kostele.
KŘEST DOSPĚLÝCH. Nabízím také možnost přípravy na křest dospělých. Zájemci se
mohou přihlásit u mne (tel. 603 821 144) nebo u otce Bohuslava.
P. Jacek Bronczyk
Ve Štítech změna začátku mše svaté, která bude v 10.30 hod. v neděli 11. září.
Vzadu v kostele ve Štítech se můžete zapsat do seznamu na pouť děkanátu do Olomouce 17. 9. 2016.
P. Jacek Bronczyk
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 28. srpna: Loštice 2.833; Moravičany 1.753 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

 V tomto školním roce bude probíhat příprava na svátost biřmování.
 Přihlášky k výuce římskokatolického náboženství najdete na stolku v kostele.
Odevzdejte je do konce srpna na faře.
P. Kristián Libant, CM
Zveme všechny farníky a sympatizanty naší farnosti na FARNÍ DEN V MORAVIČANECH, který bude 10. září od 14.00 hod. ve farním dvoře.
Úklid na faře bude v pátek 9. 9. v 9.00 a po práci v 17.00 hod.
Cukroví a něco „napečené“ na farní den můžete přinést v sobotu mezi 9.00 – 10.00 hod.

Z MOHELNICKÉHO DOSTAVNÍKU…

41. ročník jedinečného festivalu folkové a country hudby je od
neděle 28. 8. 2016 minulostí. Letošní setkání hudebníků a jejich
příznivců přineslo nejen melodie do srdcí posluchačů, ale také
nová přátelství, osobní rozhovory a inspirace. Dovolím si několik postřehů.
Úvod Dostavníku patří trampské hymně Vlajka, kdy jsou vztyčeny na žerdi vlajky přítomných trampských osad. Letos mezi ně
přibyly dvě ze Slovenska, které přivezl otec patera Kristiána Libanta CM z Nitry.
Záhy po trampské hymně, kdy všichni stojí a mají smeknuté širáky, zaznívá Pozdrav po
hvězdách – píseň, kterou pro dostavník napsal Miloslav Dohnal-Fous z Přerova. Je pietní vzpomínkou na všechny zesnulé kamarády Dostavníku, kteří jsou již na věčnosti. Letos k nim přibyl i Ctirad Štipl z Mohelnice, který od roku 1979 k festivalu patřil. Pomáhal
s propagací skupiny Smolaři, byl nesmírně činný a obětavý…
Členové osad moderovali posezení u táboráku, který vzplál v sobotu večer. Old Sheriff připomněl: „Oheň je znamením domova. Je tím, který nám slouží, je znamením života, tepla,
přátelství spřízněných duší. Je to symbol, který spojuje lidi navzájem. Dnešní slavnostní
táborák v Mohelnici vzplál ke cti Velkého Ducha. Je to oheň pro Boha Stvořitele. Obsahuje
sedm tajemství Lesní moudrosti a čtyři zákony o tom, jak se chovat v přírodě.“
Od roku 1990 je v neděli pro účastníky festivalu sloužena mše svatá. Letos ji přenášela TV
Noe, která letos slaví 10 let svého působení. Na Zadní louce bylo v 7.30 asi 250 účastníků
různých věkových kategorií. Rozdali jsme 130 svatých přijímání…
Děkuji Bohu za krásný závěr prázdnin v mém oblíbeném regionu. Aligátorovi a jeho týmu
vyprošuji Boží požehnání!
(redakčně kráceno) P. Pavel Kavec CM, Bratislava

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 28. srpna: Lubník 380; Tatenice 2.450; Hoštejn 1.200; Kosov 420 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Od 10. do 24. září nebudou ve všední dny v kostelích a kaplích spravovaných z Tatenice
mše sv.
	 P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 28. srpna: Zábřeh 16.310; Zvole – na opravy 6.770 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci srpnu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli
částkou 3.071 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2016/2017
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře v Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se můžete
informovat na telefonním čísle 731 621 288.
Mgr. Jana Kratochvílová
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ najdete na stránkách farnosti Zábřeh http://rkfzabreh.rps.cz/default.html a ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje

ZVEME VŠECHNY MALÉ I VELKÉ DĚTI BOŽÍ DO SCHOLY
Společně budeme zpěvem chválit Hospodina
jednou za dva týdny na čtvrteční dětské mši
svaté.
Scházet se budeme každý týden ve čtvrtek v
16.00 v klubovně Hnízda. Rádi mezi sebou uvítáme také zdatné muzikanty, kteří by mohli náš
zpěv doprovázet. První setkání scholy bude ve
čtvrtek 8. září v 16.00 hod.
Marie Skrottová a Marie Hojgrová
VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFICKÝCH PRACÍ TOMÁŠE VELZLA v Muzeu Zábřeh
(muzeum pod podloubím) bude probíhat od 9. 9. do 30. 10. 2016.
Výstavu zahájí vernisáž v pátek 9. 9. 2016 v 17.00 hod. Na úvod je připravené menší hudební vystoupení a nebude chybět ani Tomovo CD Tvrdohlavý pes, které si můžete na výstavě pořídit.
red.
OD KONCE ZÁŘÍ BUDE V ZÁBŘEHU PROBÍHAT desetiTÝDENNÍ OBNOVA
V DUCHU SVATÉM PODLE ERNESTA SIEVERSE
V případě zájmu nebo k získání podrobnějších informací se můžete obrátit na Miroslava
Hrocha na tel. č. 731 626 512, nebo na Jaroslavu Špručkovou tel. č. 731 402 926.
Příští návštěva pracovnic servisní společnosti Kristýn služebník s. r. o. bude na faře
v Zábřeze ve středu 21. září 2016.
redakce
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.
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