9. 4. 2017
Ročník XXIV., číslo 14
květná neděle

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, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 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: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

2: Flp 2,6-11

Hle, tvůj král k tobě přichází
pokorný, sedí na oslu,
na oslátku, mláděti soumara.
„Hosana synu Davidovu!
Požehnaný, který přichází
ve jménu Páně!
Hosana na výsostech!“

Ze vstupní antifony Květné neděle
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Ev. Mt 27,33-54

OD KVĚTNÉ NEDĚLE DO VZKŘÍŠENÍ

Ke vstupní modlitbě Květné neděle: „Skrytá harmonie
mezi zvěstováním a křížem spočívá v kenozi (sebe zmaření, sebe obětování) milovaného Syna. Ve zvěstování se
nachází její počátek, její semeno je ještě křehké. V hodině
kříže je dovršena a její klas je obtěžkán. V prvním Slovo
přijímá od své matky lidský úděl, ve druhém přijímá od
všech lidí břemeno hříchu a smrti.“ (www.vira)
KŘÍŽOVÁ CESTA 9. dubna, tuto - Květnou neděli, bude
v 15.00 hod. v kostele sv. Barbory.
red.
MALETÍN. Na Květnou neděli v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně, příští neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude v 15.00 hod. mše svatá
v kostele sv. Mikuláše v Maletíně i v kostele sv. Stanislava v Hynčině. P. František Eliáš
ÚKLID KOSTELA PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY bude v úterý 11. dubna od 8 hod. 		
		
Ludmila Korgerová
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. V noci ze čtvrtka na pátek bude „držet
stráž“ v Getsemanské zahradě mládež děkanátu. Ostatní farníky prosím, aby se zapsali na
noc z pátku na sobotu, tak, aby nezůstala žádná hodina neobsazená a kostel se nemusel
zamykat, aby mohl být otevřený 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; Zvole 18.00 hod.
Velký pátek: Zábřeh: křížová cesta 15.00 hod., velkopáteční obřady
18.00; Zvole 18.00 hod.
Bílá sobota – Slavnost Vzkříšení – velikonoční vigilie: Zábřeh 20.30;
Zvole 20.30 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 16. dubna: Zábřeh 6.55, 8.30
a 18.00; Zvole 10.15; Maletín 15.00; Hynčina 15.00 hod.
P. František Eliáš
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ČTYŘI FAGOTY ZAHRAJÍ V GALERII TUNKLŮV DVOREC
Koncert Dudlajdá fagotiky se tuto neděli 9. 4. uskuteční výjimečně v Galerii Tunklův dvorec na Masarykově náměstí, začátek koncertu zůstává
- 16.00 hod.
Vystoupí nevšední dívčí soubor Dudlajdá fagotiky – fagotové kvarteto,
které má za sebou mj. koncertní vystoupení ve Švýcarsku, Francii, v Polsku nebo na Slovensku. Vstupné na koncert jednoho z nejoriginálnějších hudebních ansámblů současnosti činí příznivých 100 Kč, držitelé slevové karty Bravo zaplatí 70 Kč, děti
mají vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE
mimořádně ve středu 12. 4. od 9.30 hod. na přednášku Mgr. Heleny Hadámkové „Příprava dítěte na školní docházku“ a ve stejný den od 15.30
hod. „Pleteme pomlázky, přijďte taky!“ Proutky k pletení pro vás
máme připraveny.
Poslední možnost k upletení pomlázky nabízíme v neděli 16. 4. od 10.00 hod. Proutky
k pletení pro vás máme připraveny.
Irena Švédová
Nejenom seniory zveme na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM, které
připravujeme na Velikonoční neděli, tj. 16. dubna. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
		
Josef Klimek
MARIÁNSKá POUŤ DO KOCLÍŘOVA. O první sobotě v měsíci květnu (6. 5. 2017) můžete s námi opět putovat do Koclířova. Odjezd ze Zábřeha – Valové v 11.30 hod.
Hlaste se na tel. 732 805 427 nebo přímo u paní Ludmily Korgerové.
POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI
Zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou, která
se uskuteční v pondělí 1. května 2017. Program začne ve 14.00 hod. mší svatou v poutním
chrámě Očišťování Panny Marie. Od 15 hod. bude pokračovat zábavně-naučný program
pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí.
Od 18 hod. následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail:
zaboj@arcibol.cz.
ZAMĚSTNÁME ŘIDIČE: Charitní sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. hledá a přijme
řidiče na zajištění přepravy osob a dopravy materiálu osobním i dodávkovým automobilem. Firma se zaměřuje na zaměstnávání lidí s postižením, uchazeč s handicapem nebo
zdravotním znevýhodněním bude mít tedy přednost. Zájemci s řidičským průkazem skupiny B a praxí v řízení mohou kontaktovat jednatele Jiřího Kargera (tel. 736 509 430, email:
jednatel@reparto.cz).
BLAHOPŘÁNÍ
V těchto dnech se dožívá požehnaných 90 let
paní Štěpánka Krňávková ze Zábřeha.
Boží ochranu a požehnání s přímluvou Panny Marie jí přejí farníci.
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SLÁVA I PLÁČ (Mt 21,8-11; Lk 19,28-44)
Úchvatné drama tříletého veřejného působení Ježíše
Krista vrcholí slavným vjezdem do Jeruzaléma. Vjíždí tam
jako král sedící na oslátku a naplňuje tak Zachariášovo proroctví: „Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král… jede na oslu,
na oslátku, osličím mláděti.“ (Zach 9,9)
Když se blížil k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dominus flevit
dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit
Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: „Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na výsostech!“ Ještě před hradbami Jeruzaléma ho přivítal velký zástup,
někteří prostírali pláště na cestu, jiní lámali větve z palem a oliv a mávali jimi na pozdrav.
Když se Ježíš přiblížil k městu Jeruzalému, dal se do pláče se slovy: „Kdybys poznalo
v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy
tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí
a s tebou tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh
k tobě sklonil. (Jeho prorocká slova o Jeruzalému se splnila o 37 let později.)
Na místě, kde pronesl tato slova, stojí dnes kostelík, který byl u Jeruzaléma vystavěn
a který se jmenuje Dominus flevit – tj. Pán zaplakal. Pán projevil nad městem lítost. Věděl
také, co čeká jeho samotného. A přece neproklínal, ale projevil lítost.
Liturgie Květné neděle je daná dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční
tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí).
Na jedné straně v nás svěcení ratolestí vzbuzuje radostnou náladu, ta je však na druhé straně
vystřídána smutkem a bolestí při čtení pašijí. Kristus nás nevykoupil holdem jásajících zástupů, ale obětování svého života. Na Květnou neděli se vydal do rukou jásajícího davu, o Velkém pátku do rukou katanů jako Boží Beránek, který snímá hříchy světa. Při Ježíšově vjezdu
byla zem zasypána ratolestmi, na Velký pátek kanuly na cestu od Pilátova domu až na Kalvárii drahocenné krůpěje Kristovy krve.
Obě témata jsou nerozlučně propojena. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského
života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých.
To se stalo dávno před dvěma tisíci lety. Ježíš je však přítomen ve světě stále, a tak vždy
znova prožívá v lidských srdcích radostné HOSANA i bolestné UKŘIŽUJ. Drama Ježíšova
života je stále stejné, jen kulisy a herci se mění.
Květná neděle je výzvou pro každého z nás. Máme následovat Krista nejen ve chvílích,
kdy je oslavován, ale máme se s ním ztotožnit i v bolesti, v neuznání, v utrpení a smrti, tak jak
to Ježíš spolu s námi věřícími i nevěřícími prožívá stále, i dnes v našem srdci i ve své církvi.
Zde nám mohou být příkladem světci i mnoho křesťanů, kteří i dnes žijí mezi námi. Budeme-li mezi ně patřit i my, potom s Ježíšem také slavně vstaneme z mrtvých, abychom žili svůj
věčný, šťastný život v nebeském Jeruzalémě.
P. Antonín Pospíšil
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC
DUBEN – Modlitba za oběti neštěstí a pronásledování
– za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí
v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického
řešení konfliktů ve svých zemích.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 2. dubna: Písařov 615, Jakubovice 507, Červená Voda 2.621 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Předvelikonoční zpověď s cizím zpovědníkem:
Červená Voda v neděli 9. 4. v 15.00 hod. (začne se postní promluvou P. Vladimíra Jahna,
potom možnost zpovědi).
POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00
	Velký Pátek: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 (křížová
cesta 12.00)
	Vigilie Vzkříšení (sobota): Jakubovice 18.30,
Červená Voda 21.00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Mlýnický Dvůr 8.00,
Červená Voda 9.00, Písařov 10.30, Hartíkov 14.00 hod.
	Velikonoční pondělí: Jakubovice 7.20, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
 Všichni jste srdečně zváni na pouť ke kapličce Zmrtvýchvstání Páně do Hartíkova, a to
v neděli 16. dubna ve 14.00 hod.
 Římskokatolická farnost Červená Voda zve všechny na koncert do Šanovského kostelíka, a to v sobotu 22. 4. v 18.00 hod. Na čerstvě opravené varhany zahraje Josef Hroch, zazpívá Eliška Hrochová a Šimon Minář. Zazní díla W. A. Mozarta, G. F. Händla, Františka
Šimíčka, Cesara Francka a jiných.
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 2. dubna: Mohelnice 7.601; Úsov 840; Studená Loučka 410 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Zelený čtvrtek: Mohelnice 17.00, Velký pátek: Mohelnice 17.00,
	Vigilie Bílé sobota: Mohelnice 21.00,
	Neděle Vzkříšení Páně: Mohelnice 9.30, Studená Loučka 11.15, Úsov 8.00 hod.

postřelmovsko

postřelmovsko

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VELIKONOCEMI BUDE:
v pondělí 10. 4. v Postřelmově od 16.00 hod., ve středu 12. 4. v Lesnici od 16.30 hodin.
POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB:
Zelený čtvrtek - 16.00 Chromeč, 17.00 Lesnice, 18.30 Postřelmov
	Velký pátek - 17.00 Lesnice, 18.30 Postřelmov
Bílá sobota - 17.30 Lesnice, 20.00 Postřelmov
	Neděle Zmrtvýchvstání - 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Chromeč, 11.00 Dlouhomilov
Pondělí velikonoční - 8.00 Postřelmov, 11.00 Sudkov.
P. Vladimír Jahn
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 2. dubna: Loštice 4.100 Kč; Moravičany 5.009 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 Náboženství v Lošticích i v Moravičanech ve Svatém týdnu nebude.
V  rámci 400 jubilea založení naší Misijní Společnosti bude mít v úterý 11. dubna
v 18.00 hod. významný biblista, historik Misijní Společnosti a formátor jejich členů
a členů vincentské rodiny žijící v Chicagu, John E. Rybolt CM, na Sirkárně v Lošticích
prezentaci spojenou s besedou.
V rámci přípravy na prožití Velikonoc zveme všechny farníky na promítání filmu Syn
Boží (Son of God) v originálním anglickém znění s českými titulky. Jedná se o dvouhodinové historické drama, vyprávějící o životním putování Božího syna Ježíše Krista a jeho
učedníků. (Od panenského početí, prvních zázraků a získávání tisíců následovníků, až
po Spasitelovo ukřižování, následné zmrtvýchvstání a zakládání křesťanské církve Pavlem z Tarsu.)
Promítání proběhne ve středu 12. dubna v 19.00 hod. na faře v Moravičanech.
ZVEME VŠECHNY FARNÍKY NA ŽIVOU KŘÍŽOVOU CESTU ULICEMI MORAVIČAN NA VELKÝ PÁTEK. ZAČÁTEK JE VE 12.00 U KAPLE SV. FLORIÁNA
Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu bude v Lošticích od 10.00 hod. a v Moravičanech od 12.00 hod.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Loštice: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota - vigilie v 19.00
hod. Předvelikonoční zpovídání bude ve středu 15.30 -17.50 hod.
Moravičany: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 17.00, Bílá sobota - vigilie
v 19.00 hod. Předvelikonoční zpovídání bude ve čtvrtek v 16.30 až 17.50.
MORAVIČANSKÉ HODY budou 22-23. 4. 2017. Začnou sobotní adorací
od 14.00, v 17.00 mládežnická mše a v 18.30 nám v Sokolovně ochotnické
divadlo z Loštic představí hru Údržbář. Slavnostní hodová mše za rodáky bude v kostele
sv. Jiří v Moravičanech s hudebním doprovodem Marián & Úlety z Velkých Bílovic v neděli v 8.00 hod. Country folk odpoledne začne ve 14.00 hod. v areálu za Sokolovnou.

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 2. dubna: Jedlí 2.200; Klášterec 1.300; Svébohov 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Klášterec: Zelený čtvrtek 18.30, Velký pátek 19.00, Bílá sobota 20.00, neděle Vzkříšení
Páně 7.20, pondělí velikonoční 10.30 hod.
Jedlí: Zelený čtvrtek 16.00, Velký pátek 15.30, Bílá sobota 16.00, neděle Vzkříšení Páně
9.00, pondělí velikonoční 9.00 hod.
Svébohov: Zelený čtvrtek 17.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota 18.00, neděle Vzkříšení
Páně 10.30, pondělí velikonoční 7.30 hod.
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 2. dubna: Lubník 860; Tatenice 1.320; Hoštejn 1.550; Kosov 380 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství modlitby chlapů se opět sejde tuto neděli 9. dubna v 18.00 hodin na faře v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
Svátost smíření můžete přijmout v tyto dny:
Kosov neděle 9. dubna od 14.00 do 15.30 hodin, Tatenice v pondělí 10. dubna, Hoštejn
v úterý 11. dubna, Lubník ve středu 12. dubna vždy od 17.00 do 19.00 hodin.

VELIKONOČNÍ OBŘADY:
ZELENÝ ČTVRTEK A VELKÝ PÁTEK – Lubník 16.00, Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15
BÍLÁ SOBOTA – Lubník 19.00, Tatenice 21.00, Hoštejn v neděli ráno 6.00 hodin
NEDĚLE – Lubník 8.30, Tatenice 10.00 hodin
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - Kosov 7.00, Hoštejn 8.00, Tatenice 8.00, Lubník 9.00 hodin

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 2. dubna: Štíty 1.150; Cotkytle 740; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty:

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY:
Na Zelený čtvrtek 13. 4. budou obřady ve Štítech v 18 hod.
Na Velký pátek 14. 4. bude v 15 hod. křížová cesta, v 17.45
Korunka k Bož. milosrdenství a v 18 hod. obřady Velkého
pátku.
Na Bílou sobotu 15. 4. od 10 do14.00 hod. návštěva Božího
hrobu a Korunka k božímu milosrdenství, ve 20 hod. začne
vigilie Vzkříšení.
V neděli 16. 4. v 8.45 hod. Korunka k Božímu milosrdenství,
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 9 hod.
Na pondělí velikonoční bude mše sv. v 9 hod, před ní Korunka k Božímu milosrdenství.

 Děkujeme Městu Štíty za budování kamenné zídky u předzahrádky fary.
Farnost Horní Studénky:
Srdečně zveme všechny velké i malé na první jarní procházku „na Olšanské Hory“, která
se uskuteční na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017. Sraz u kostela v 10 hod. S sebou dobrou náladu a něco na opékání.
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota vigilie v 20.00, neděle Vzkříšení, i velikonoční pondělí 7.30 hod.
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Sbírky z neděle 2. dubna: Zábřeh 10.370; Zvole 5.260; Postřelmůvek 680 Kč.
DARY: Zábřeh – na Haiti 200 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
SBÍRKY z 13. a 14. dubna (z pokladniček u Božího hrobu) budou odeslány na Boží
hrob v Jeruzalémě.
SBÍRKA ZE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 16. dubna, bude na kněžský
seminář.

charitativní služba církve v děkanátu
MATERIÁLNÍ SBÍRKA proběhne ve dnech 20. – 22. dubna 2017. Sběrným místem v Zábřehu je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká –
u nádraží), v Mohelnici se bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na náměstí Svobody.
Otevřeno bude: čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod.
PROSÍME O POMOC S ORGANIZACÍ SBÍRKY - v Zábřeze i v Mohelnici
potřebujeme pomocné ruce dobrovolníků, kteří budou věci od dárců přijímat a dále třídit.
Máte-li prostory a ochotné farníky, můžete ve farnosti uspořádat také svou vlastní MATERIÁLNÍ SBÍRKU. Vybrané věci od vás odvezeme v týdnu od 24. dubna.
Více informací a podrobností k dobrovolnictví i farní materiální sbírce podá vedoucí Dobrovolnického centra DobroDruh Tomáš Orehek, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.
MODLITBY ZA FARNOSTI, KDE HOŘÍ PAŠKÁLY Z PALONÍNA: Zveme vás ke společné aktivitě – modlitbám za farnosti, kde hoří paškály vyrobené v Paloníně (dílně sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o.). Palonínské paškály budou letos hořet v 395 farnostech
– jak v Česku, tak na Slovensku a dva dokonce v Londýně. Chcete-li se zapojit – ať sami
nebo s vaším společenstvím, či celou farností – vybrat si konkrétní místo, kontaktujte Janu
Skalickou (tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz). Do této pomoci se může
zapojit i ten, komu již fyzické síly ubývají, ale přesto chce pomáhat. Máte-li takové ochotné farníky mezi sebou, nabídněte jim tuto možnost. Děkujeme.
POSTNÍ ALMUŽNA: Postní doba vrcholí a s ní i aktivita „Postní almužna“. Papírové
schránky „postničky“, do nichž vkládáme to, co postem ušetříme, budou v kostelích vybírány v neděli 23. dubna – na neděli Božího milosrdenství. Kéž je vaše postní snažení, proměněné ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.
POZVÁNÍ NA CHARITNÍ POUŤ: Zveme vás v sobotu 29. 4. na Svatý Kopeček u Olomouce na druhou charitní pouť. Začínáme v 9 hod. v Samotíškách, odkud putujeme animovanou růžencovou cestou k bazilice. Mši svatou v 10 hod. celebruje otec biskup Josef
Hrdlička a na odpoledne je připraven program v ambitech pro malé i velké. Pojedeme
společně autobusem, který je pro zúčastněné zdarma. Přihlašujte se do 19. 4. Janě Skalické
(tel: 736 509 431, email: 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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