
1

7. 5. 2017
Ročník XXIV., číslo 18

čtvrtá neděle velikonoční
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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, 
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, 
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

Žalm 23   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 
1: Sk 2,14a.36-41                                   2: 1 Petr 2,20b-25                                  Ev. Jan 10,1-10 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502           příště Břízovo č. 503

Já jsem dveře k ovcím. 
Všichni, kdo přišli
přede mnou, 
jsou zloději a lupiči, 
ale ovce je neuposlechly. 
Já jsem dveře. 
Kdo vejde skrze mě,
bude zachráněn; 
bude moci vcházet 
i vycházet 
a najde pastvu.

Jan 10,9



2

SvátkY A PAMátkY tÝdne
Pondělí 8. května  Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Pátek 12. května sv. Nerea a Achilea, mučedníků  

MAletín – ZAHáJení MotorkáŘSkÉ SeZonY. Tuto 
neděli 7. května v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kos-
tele sv. Mikuláše. Na závěr požehnáme pro letošní „motoris-
tickou sezonu“ nejen silné motocykly a auta, ale všechny do-
pravní prostředky, včetně koloběžek, bicyklů, a trojkolek či 
čtyřkolek různých typů.  P. František Eliáš

PoUŤ k ŠUBrtově kAPličCe bude v pondělí 8. května o svátku Panny Marie, Pro-
střednice všech milostí. Společně začneme v 8.00 hod. mší svatou a pouť zakončíme 
loretánskými litaniemi.  P. František Eliáš
 

Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na úterý 9. května vÝroční 
členSkoU SCHŮZi. Začátek v  16.30 hodin v Katolickém domě. Na programu jedná-
ní bude výroční zpráva za rok 2016, plán činnosti na rok 2017 a další. Na jednání si touto 
cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobro-
dince.  Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek - předseda

děkAnátní rAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze na faře ve středu 10. 
května v 8.00 hod. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.            P. František Eliáš

PAStorAční rAdA FArnoSti ZáBŘeH se sejde ve středu 10. května v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti Oblastní charity Zábřeh.  P. František Eliáš

HníZdo, MAteŘSkÉ A rodinnÉ CentrUM váS Zve: 
 9. května v 9.30 hod. – Bylinky a jejich použití, vaše tipy a zkušenosti  
 16. května v 9.30 hod. – Příkrmy u kojených i nekojených dětí,   
                                           Mgr. Eva Šupčíková
                                                                      Více na www.hnizdozabreh.cz

vÝročí ZJevení PAnnY MArie ve FAtiMě
v sobotu 13. 5. vás zveme na pouť do koclířova. Je to den, kdy 
papež František zahájí slavnosti k výročí zjevení Panny Marie ve 
Fatimě. tento den můžeme získat plnomocné odpustky. odjezd 
autobusu ze Zábřeha – valové v 7.30 hod. Hlásit se můžete u paní 
Ludmily Korgerové tel. 732 805 427
ProGrAM:
9.00 hod. – slavná mše svatá s programem Fatimy, adorace – žehnání ne-
mocných a zásvětný průvod s Pannou Marií Fatimskou - modlitby u pa-
mátníku Anděla ČR – zakončení v 11.00 hod.
Polední přestávka k občerstvení - tak jako na každou1.sobotu – cukrárna, 
kavárna, restaurace 
12.00 hod. – společná modlitba Regina Coeli v kostele Fatimy a přenos projekcí hlavní boho-
služby z portugalské Fatimy. Během slavné mše svaté papež František svatořečí fatimské děti 
Francisca a Jacintu, které zemřely krátce po zjevení  na španělskou chřipku. Po ukončení přeno-
su mediální spojení s Hankou Frančákovou a shrnutí události Mons. Pavlem Dokládalem.
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Svátek MAtek
Blahopřejeme všem maminkám k svátku a zveme nejen je, ale 
také jejich blízké, na oslavu Svátku matek, která se uskuteční 
v neděli 14. května od 15.00 hodin v katolickém domě v Zá-
březe. Součástí kulturního programu je vystoupení žáků Základ-
ní umělecké školy Zábřeh. Srdečně zve Orel, Mateřské a rodinné 
centrum Hnízdo a KDU-ČSL.                        RNDr. František John

v BArBorCe ZAHrAJe renoMovAnÉ BenneWitZovo kvArteto
Už devátým koncertem Bravo se v letošní sezóně stane koncert Ben-
newitzova kvarteta – v mezinárodním měřítku špičkového komorní-
ho souboru založeného v roce 1998, který v současné době koncertuje 
na významných českých i zahraničních pódiích. V programu zábřež-
ského koncertu posluchači vyslechnou skladby J. S. Bacha, J. Suka 

(Meditace na staročeský chorál Svatý Václave), J. L. Dusíka a R. Schumanna.
koncert renomovaného smyčcového kvarteta konající se za podpory nadace Život 
umělce se uskuteční v neděli 14. května od 16 hodin v kostele sv. Barbory. vstupné činí 
příznivých 100 kč, pro držitele slevové karty Bravo 70 kč, děti za vstup neplatí.

kriStÝn SlUŽeBník s.r.o. ve středu 17. května 2017 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, kte-
ří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, kte-
rá má na starost energie pro domácnost a pojištění. Podmínkou pro nová zapojení do sítě 
T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento sou-
hlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

FArnoSt Zvole A SPolek ZvolSká 4 vás zvou v sobotu 20. 5. na 2. pěší pouť za 
prohloubení života z víry naší farnosti a všech, kteří se přidají.
 odjezd ze Zábřeha Os 3774 v 6.58 do stanice Krasíkov
 návrat: Os 3781 v 14.47 nebo Os 3783 v 16.47 hod.
Program: začátek pouti v ruinách kláštera Koruna – pěší putování ke kapli Panny Marie 
u Rychnova na Moravě – začátek mše svaté mezi 11.00-12.00 hod. S sebou jídlo a pití na 
celý den, Koinonii.  Srdečně všechny zve farnost Zvole a Zvolská 4  
  

neJBliŽŠí PoUtě nA SvAtÉM HoStÝně
V neděli 14. 5. na mši sv. v 10.15 hod. zve všechny podnikatele a jejich 
rodiny otec arcibiskup Jan. info@kristyn.cz 
Pouť křesťanských médií – v sobotu 27. 5. – mše sv. v 10.15; 12.00 An-
děl Páně s Proglasem; 13.00 program na pódiu; 15.00 Cesta světla; 
16.00 závěr. 
Více na https://www.signaly.cz/pout-krestanskych-medii-2017

CeloStátní Setkání MládeŽe v oloMoUCi. Do konce května pro účastníky 
zvýhodněná cena. Více na http://olomouc2017.signaly.cz
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tAkovÝ Je JeŽíŠ – tAkoví JSMe MY lidÉ (pokračování)
 Ve 22. kapitole popisuje Lukáš událost poslední večeře 
Páně. V minulém čísle FI jsme skončili popisem hádky apo-
štolů o to, kdo z nich bude v Božím království největší. 
 Po této nedůstojné „kněžské“ hádce udělá Ježíš něco ne-
uvěřitelného. Navzdory politováníhodnému divadlu, které 
před ním právě apoštolové, puzeni rivalitou předvedli, jim 
prokáže svou naprostou důvěru. Zcela si vědom jejich sla-
bosti i toho, že jej brzy všichni opustí, k nim promlouvá slo-
vy: „Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně.“ 
(Lk 20,29) Jaká odvaha je v těchto slovech, a jaký mají do-
sah! Království je svěřeno do našich rukou, bezvýhradně 
a zcela! Nejenom nějaké malé procento z něj, nějaký kousek 
na zkoušku, ale úplné odkázání v závěti. Neomezené dědic-
tví království mého Otce svěřuji do vašich rukou, do vašich srdcí. Kéž bychom dokázali 
pochopit, jak velkou důvěru k nám Ježíš má. Muselo by to námi opravdu otřást. A neří-
kejme, že tato smlouva platila jenom pro apoštoly. Je určena nám všem, kterým se Ježíš 
v Eucharistii zcela svěřuje a zcela vydává. Jakoby nechtěl vidět naši slabost, naše zbabělosti 
a neúspěchy. Ve své veliké lásce se nám odvažuje svěřit až do takové míry. 
 Když Ježíš přislíbil apoštolům Boží království, poukázal na těžkosti s tím spojené: „Ši-
mone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe pro-
sil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“ (Lk 20,31-32)
 Což znamená: Bůh dovolil ďáblovi, aby utrpením a zklamáními útočil na víru lidí v Je-
žíše. Pokoušeni jsou všichni apoštolové, ale nejvíce Petr. Proto se Ježíš modlí za něho, ne-
boť pevnost všech závisí na Petrově pevnosti – hlavě apoštolů a pastýře všech věřících. 
 Je také nutné, aby Petrův úkol „utvrzovat bratry“ trval stále a to tak, že přejde na jeho 
nástupce, další biskupy na římském stolci, takže i oni budou pevnou zárukou čistoty a víry 
a budou dodávat sílu a pevnost nástupcům apoštolů, biskupům, kněžím a všem věřícím. 
Kristus připomíná apoštolům, že se jejich postavení mění. Jsou teď sice přijímáni vlídně, 
ale přijde čas pronásledování, při kterém bude těžké uhájit holý život.
 Jak velká síla a jak velká pravda se nachází v Kristově příslibu pevném jako skála. Ve 
dvoutisícileté historii církve byla celá řada slabostí lidských i mravních i neopatrností ze 
strany čelných představitelů Církve, pochybení a omylů při posuzování různých situací. 
Nicméně Církev je stále živá a i když se to tak z pohledu Evropy nezdá, evangelium se šíří 
po celém světě a počet věřících roste. Jako celek je křesťanství nejrozšířenějším světovým 
náboženstvím s více než 2 miliardami věřících.
 Ježíš připravoval své apoštoly a všechny věrné na to, že s ním půjdou po cestě, která 
ho zavedla až mezi zločince. O prvních křesťanech se říkalo, že jsou „nenávistí lidského 
rodu“. V roce 2007 se evropští biskupové setkali ve Fatimě, aby si položili otázku, zda již 
nepřichází chvíle, kdy Evropa řekne: „Vaše hodnoty, křesťané, nejsou našimi hodnotami, 
pro tuto Evropu jste cizinci.“ Od této situace nejsme daleko. 
Zaslechněme Ježíšovo pozvání zůstat s ním až do konce, pozvání od toho, který meč nepo-
zdvihl, ale dal se přibít na kříž. Který je vzkříšený a zůstává s námi, obzvláště v živém chle-
bu – Eucharistii, který nám dává sílu jít až ke konečnému dovršení našeho života. 
   P. Antonín Pospíšil 
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100. vÝročí ZJevení PAnnY MArie ve FAtiMě
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. v Zábřeze Vás zve na le-
tecký poutní zájezd do Fatimy při příležitosti 100. výročí zjevení 
Panny Marie. 
Duchovně doprovází P. Milan Palkovič a P. Slawomir Sulowski, 
děkan z farnosti Šumperk. Duchovní program ve Fatimě je dopl-
něn o návštěvu města Santiago de Compostela a Braga
a uskuteční se v termínu 29. 9. - 3. 10. 2017. 
Více informací v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, e-mail: info@awertour.cz, 
tel. 583 418 297 nebo 731 626 506.  Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

CHodíMe Pro BíloU PAStelkU, AneB vStUPte do SvětA PotMě
Akce proběhne ve spolupráci se Zábřežskou kulturní s.r.o. 
a Centrem ottlens Šumperk dne 10. května 2017 od 9.00 do 
17.00 hod. 
Před kulturním domem bude připravena trasa dlouhá 18 m 
s překážkami, kterou si účastníci mohou projít s bílou holí 
a klapkami na očích. Na dalších stanovištích mohou luštit ná-
pis v braillově písmu, poznávat bylinky čichem, najít předmě-

ty se stejným zvukem, roztřídit peníze hmatem a to vše potmě. Připraveny budou také 
sportovní aktivity jako je střelba naváděná zvukem a showdown (stolní tenis s ozvučeným 
míčkem). Od 12 hodin si můžete nechat zkontrolovat a změřit zrak optometristou z Ott-
lens Šumperk.
Součástí programu jsou i kulturní vystoupení. Vystoupí zde nevidomý hudebník Radek 
Žalud, známý z TV Šlágr, dále taneční skupina I Dance, skupina MADALEN a další.
Přijďte nás podpořit a potmě zažít dobrodružství. Děkujeme, že pomáháte.  pořadatelé

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 30. dubna: Domov důchodců sv. Zdislavy 487, Písařov 864, Jakubovice 
559, Červená Voda 2.446, Janoušov 530 Kč. Dary: Červená Voda – na varhany (z koncer-
tu) 2.570, na Haiti 428 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

  Biřmovanci se setkají v neděli 7. května v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
  tuto neděli 7. května v 15.00 hod. požehnáme v Písařově – v dolní části obce u ces-

ty poblíž Pavlasů obraz krista - dobrého pastýře. všichni  jste srdečně zváni.
  Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 11. 5. ve 13 hod.

PoUŤ do MedŽUGorJe: Odjezd v neděli 14. 5.: Červená Voda 15.00, Bukovice 15.05, 
Zábřeh 15.25 hod.  P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 30. dubna: Jedlí 2.000; Klášterec 1.500; Svébohov 2.500 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

Setkání HArMonikáŘŮ. Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově vás zve tuto nedě-
li 7. května na 30. ročník setkání. Začátek ve 14.00 hod. v obecním domě ve Svébohově.
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 30. dubna: Loštice 4.647; Moravičany 2.045 Kč. Pán ať odmění Vaši štěd-
rost. Dnešní sbírka je na křesťanská média.  P. Kristián Libant, CM

  Náboženství v Lošticích i v Moravičanech bude v úterý v obvyklém čase a setkání biř-
movanců ve středu v 19.00 hod.
  V Moravičanech bude v úterý 9. května SÁZENÍ JIŘINEK 
  Žehnání polím, lukám a zahradám v obou farnostech v Lošticích i Moravičanech 

i za účasti zemědělského družstva PALOMO, bude v pondělí 15. května v 18.00 hod. 
v Lošticích u bolestné Panny Marie naproti hřbitovu u výjezdu na Moravičany.

Pozvání pro mladé na Celostátní setkání mládeže do olomouce. Do konce května platí 
zvýhodněná cena. Speciálně jsou v sobotu 19. 8. 2017 zvány rodiny, bude pro ně připraven 
celodenní program. Více informací je na vývěsce nebo na www.olomouc2017.signaly.cz.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 30. dubna: Štíty 1.700; Cotkytle 381; Horní Studénky 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk 

Farnost Štíty
  V květnu jsou májové pobožnosti denně v 18 hod. mimo soboty, ve středu a v pátek 

budou po mši svaté
  V sobotu 13. 5. bude pobožnost ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě 
  Ve Strážné bude v neděli 14. května v 11 hod. v kostele sv. Isidora poutní mše svatá. 
 Všichni jste srdečně zváni.  P. Jacek Brończyk

tvořeníčko pro děti. Ve čtvrtek 11. 5. od 16.00 hod. jsou děti srdečně zvány na „tvořeníč-
ko“ – tentokrát ke Dni matek. Setkáme se na farní zahradě (za deště na faře), vyrobíme si 
přáníčka a  drobné dárečky. Pokud bude pěkné počasí, posedíme u táboráčku. 
S sebou nůžky, špekáček na opečení, oblečení na ven a dobrou náladu.  Eva Pecháčková 

Farnost Horní Studénky
Pouť farnosti oslavíme v neděli 14. května. Mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30 hod., 
svátostné požehnání v 15.00 hod.  P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 30. dubna: Lubník 1.410; Tatenice 1.600; Hoštejn 1.500; Kosov 540; Ko-
runa 300 Kč. 
Postní almužna: Lubník 1.430; Tatenice 2.180; Koruna 380; Hoštejn 2.340; Kosov 1.170.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

FArnoSt HoŠteJn – vArHAnní konCert. V neděli 21. května ve 14.00 hod. vás 
srdečně zveme do kostela sv. Anny na varhanní koncert Kristýny Novotné, posluchačky 
1. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 
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postřelmovsko    postřelmovsko

PAtroCiniUM v CHroMči. V neděli 14. 5. oslaví farníci v Chromči svého patrona 
sv. Jana Nepomuckého. Mše svatá ke cti sv. Jana bude v 8.00 hodin. 
Nedělní mše svatá v Postřelmově bude proto v 11.00 hodin.

V neděli 21. 5. bude v Chromči První SvAtÉ PŘiJíMání dětí, mše svatá jako ob-
vykle v 11.00 hodin.

vÝročí ZJevení PAnnY MArie ve FAtiMě. V sobotu 13. května, v den prvního 
zjevení Panny Marie dětem ve Fatimě, bude v 9.00 hod. ve farním kostele v Postřelmově 
pobožnost ke cti Panny Marie Fatimské.  P. Vladimír Jahn

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 23. a 30. dubna: Mohelnice 4.997 a 5.714; Úsov 735 a 2.670; Studená 
Loučka – a 353 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, děkan Fr. Martinek, lP 1971
rytmická skupina. Tato skupina mladých pokračuje ve své činnosti, 
má pravidelné zkoušky nácviku nové mše.
Škody. V Libivé byl shozen vršek kříže jedním neznámým klukem. 
Bude opraven.
Na návsi v Libivé zničena a rozbita socha sv. Jana Nepomuckého ne-
daleko hostince, naproti školy. Provedlo to nákladní auto, když se vyhrnuli žáci ze školy.   
opravy. Nový plot před farou, nová vrata, kanalizace, celkem 7.000 Kč. Malba ve farním 
chrámě pod kůrem i v předsíni v hodnotě 5.000 Kč. Svépomocí opravy v kostele sv. Stani-
slava za pomoci JZD Mohelnice. Podezdívka a malování ve chrámě. Nové krytí nad sak-
ristií, svépomocí. Celkem vydáno 18.602 Kčs (mimo svépomoc).
Boží tělo bylo oslaveno  venku (1 oltář na Kostelním náměstí, u stěny sakristie), účast 
byla velká. 
varhany byly znovu laděny jak ve farním kostele, tak i u sv. Stanislava.
Poutě. 21. května Vambeřice,  autobusem přes Náchod. Počasí bylo deštivé. Mši sv. slou-
žil  P. Martinek. Poláci nás přivítali vřele. Vraceli jsme se domů přes Kladsko, Nisu, Jese-
ník. Všichni spokojeni.
Králíky 20. června, pravidelná pouť na odpoledne. Jeden autobus, zastávky zpět po sto-
pách Stojanových, Štíty a Svébohov.
Sv. Kopeček 5. září odpoledne. Zastavení v Olomouci v katedrále na  výstavě arcibiskupa 
Dr. Antonína Stojana v kryptě. Málo vystavených jeho věcí. Škoda.
První svaté přijímání bylo 6. června za účasti 54 dítek.
Přihlášky do náboženství byly ztíženy ve škole i mimo školu. Je zřejmý úbytek. Byl vytvo-
řen nátlak od učitelů. V Mohelnici 109 přihlášených.
kostelníci: Jan Ruprecht, Kristen, Pospíšil Vojtěch.
Počasí – nádherné léto, nádherný podzim. Poprvé JZD sklidilo včas a bohatou úrodu.
O Vánocích bylo počasí jako na jaře, 4-12°C, bez sněhu.                    Bartoš H.
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Sbírky z neděle 30. dubna: Zábřeh 11.440; Zvole 6.890; Postřelmůvek 560 Kč. 
dArY: Zábřeh na Noe 600, na farnost 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Z Rovenska bylo ke dni 2. 5. 2017 odesláno na likvidaci lepry 2.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.            Marie Zíková 

tUto neděli Je ve vŠeCH FArnoSteCH SBírkA 
nA kŘeSŤAnSká MÉdiA

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

BriGádA nA PráZdninY: Na středisko Charitní pečovatelské služby 
hledáme spolupracovnice na brigádnickou výpomoc přes letní prázdninové 
měsíce. Jedná se o práci pečovatelky – nutný věk alespoň 18 let a praxe v říze-
ní automobilu (řidičský průkaz sk.B). Místem poskytování dopomoci senio-
rům a lidem nemocným je Zábřeh, Mohelnice, Postřelmov a další obce z blíz-
kého, spádového okolí.

nABídněte nePotŘeBnÝ náBYtek: Pro základní dovybavení domácnosti chudší 
rodiny s více dětmi hledáme následující použité, ale stále pěkné a funkční vybavení: 
 dětskou patrovou postel 1ks
 menší obývákovou sedačku 1ks
 konferenční nebo menší odkládací stolek 1ks
Pokud nám něco z výše uvedeného můžete a chcete darovat, Vaše nabídky (prosíme vždy 
včetně fotek nabízených věcí a přibližných rozměrů) směřujte na email: nadeje@charita-
zabreh.cz. Za projevenou solidaritu předem moc děkujeme!

PoZvání do SlUŽBY: Charita Zábřeh hledá nové spolupracovníky na pozice: osobní 
asistent(ka) pro Oázu – centrum denních služeb v Zábřehu a osobní asistent(ka) pro Den-
ní stacionář Okýnko v Mohelnici. 
Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz

kAtoliCkÝ dŮM – SPolek MetoděJ
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Stejně jako v minulých 
letech připravuje i letos Spolek Metoděj na prázdninové 
měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Už teď je možno se těšit např. na exkur-
zi do závodu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, nebo 
tradiční návštěvu pražské ZOO (podrobný soupis výletů 
na www.katak.cz). Jakousi „předehrou“ k prázdninové-
mu cyklu bude v sobotu 10. června výlet na karlštejn s prohlídkou hradu. Bližší infor-
mace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou 
průběžně hlásit.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

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. 
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Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.


