14. 5. 2017
Ročník XXIV., číslo 19
pátá 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

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 našeho Pána Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 33 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe
1: Sk 6,1-7
2: 1 Petr 2,4-9
Ev. Jan 14,1-12
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

„Já jsem cesta,
pravda a život.
Nikdo nepřichází
k Otci než
skrze mne.“

Jan 14,6
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 16. května Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Sobota 20. května Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
Tuto neděli 14. 5. v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
		
P. Martin Rumíšek
SVÁTEK MATEK. Blahopřejeme všem maminkám k svátku a zveme
nejen je, ale také jejich blízké, na oslavu Svátku matek, která se uskuteční
tuto neděli 14. května od 15.00 hodin v Katolickém domě v Zábřeze.
Součástí kulturního programu je vystoupení žáků Základní 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 Bennewitzova kvarteta – v mezinárodním měřítku špičkového komorního souboru. V programu zábřežského koncertu posluchači vyslechnou skladby J. S. Bacha, J. Suka (meditace na staročeský chorál Svatý Václave), J. L. Dusíka a R. Schumanna. Koncert smyčcového kvarteta, konající se za podpory
Nadace Život umělce, se uskuteční tuto 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.
PhDr. Zdeněk David

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE:
16. května 9.30 hod.

Příkrmy u kojených i nekojených dětí, přednáší
Mgr. Eva Šupčíková
23. května 9.30 hod. Lymfa, lymfatická masáž, přednáší Mgr. Veronika
Papoušková
30. května 9.30 hod. Nenechte sebou manipulovat, přednáší PhDr. Marie
Dlabačová
Adresa: Masarykovo náměstí 7, Zábřeh; Web: www.hnizdozabreh.cz
		
Facebook: http://www.facebook.com/hnizdozabreh
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, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, která 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 souhlas 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
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O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ MEZI NÁMI
(Jak hovoří Bible o Bohu a co z toho vyplývá pro člověka)
Česká křesťanská akademie vás zve ve čtvrtek 1. června v 18.00 do Katolického domu v Zábřeze na setkání s Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th.D., SDB
na téma „Božího milosrdenství mezi námi“.
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB vyučuje biblistiku a spirituální teologii
na VOŠ Jabok Praha, částečně učí rovněž na IES ETF UK Praha a CMTF UP
Olomouc. Je salesiánským knězem.
ThLic. Jana A. Nováková, Ph.D.
POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN
Zveme Vás na tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, kterou připravujeme na závěr mariánského měsíce, tj. na středu
31. května. Na zpáteční cestě pak navštívíme poutní chrám Narození
Panny Marie ve Štípě.
Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 731 465 717
nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena
300 Kč splatná v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
BIŘMOVÁNÍ V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI
O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 v 10.00 hod.
bude v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat
svátost biřmování.
Také ze Zábřežska se tam potkáme s mladými lidmi, kteří po této svátosti
touží a připravují se k jejímu přijetí.
P. František Eliáš
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně se bude konat o víkendu 2.4. června 2017 v poutních domech na Svatém Hostýně.
Duchovní obnovou nás bude provázet Mons. Mgr. Adam Rucki.
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Začíná se v pátek večeří v 18.00 hod a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.
Cenu Papežské rady pro kulturu obdrží letos Tomáš Halík
Kněz, vysokoškolský pedagog a spisovatel Tomáš Halík obdrží letošní cenu Per artem ad Deum (Uměním k Bohu), kterou každoročně uděluje Papežská rada pro kulturu za vynikající zásluhy
v oblasti kultury, zejména za podporu dialogu mezi kulturami.
Tomáš Halík, oceněný za „svědectví opravdové víry, za svou účast
na životě společnosti a veřejná stanoviska proti rasové diskriminaci“, převezme letošní medaili Per artem ad Deum v rámci festivalu
Sacroexpo v Polsku (12.-14. 6. 2017).
Spolu s ním budou vyznamenáni polský astronom a teolog Michael Heller, jediný polský
držitel Templetonovy ceny a německá umělkyně Claudia Henzler.
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MARIINA VÍRA Lk 2,16
Celý letošní rok je zvláštním způsobem spojen s Pannou Marií. Slavíme 100 let od zázraku ve Fatimě (13. 5. 2017) a vyvrcholením oslav Fatimského jubilea bude 7. 10. 2017 obnova odevzdání naší země Panně Marii
a skrze ni její zasvěcení Bohu.
Z rozhodnutí papeže Františka jsou věřící v tomto jubilejním roce (od
27. 11. 2016 až do 26. 11. 2017) obdarováni také plnomocnými odpustky.
Tedy právě Panna Maria, Boží matka nás bude provázet celým rokem.
Ona, která je ze všech lidí nejbližší nebeskému Otci a jeho Synu Ježíši.
Má k tomu předpoklady a ze strany Boží – důvěru. Maria je příkladem víry
nejen v dobách světla a jasu, úcty lidu k ní, ale i v dobách noci víry, kterou
si i ona sama musela projít a to zvláště právě proto, že její život byl spojen s Ježíšem, jejím dítětem i Synem Božím.
Vhled do jejího života začneme Zvěstováním, při kterém k Marii, k prosté dívce, přichází
v Nazaretě archanděl Gabriel a oznamuje jí poselství nesmírné velikosti – má se stát matkou
Mesiáše, Syna Božího: „Bude veliký a bude nazýván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn
jeho předka Davida, bude kralovat navěky a jeho království nebude mít konce.“ (Lk 1,31-33)
Úchvatná a okouzlující slova, ale kolik otázek vyvolávají! Kolik závisti, nepřejícnosti
a pomluv by mohla přinést na adresu Bohem vyvolené!
Slíbila panenství a teď je zradila. Jak otěhotněla? S kým? Ještě není vdaná! Čí je to děcko? Podvedla Josefa? Měl s ní Josef něco už před svatbou? Co řekne rodina a příbuzenstvo
z Nazaretu? Všichni její příbuzní tam žijí. Co řeknou lidé?
Koncem prvního století byla sepsána legenda, která v ústním podání kolovala zřejmě
už za života Ježíšova, která tvrdila, že Ježíš byl synem římského vojáka. V Janově evangeliu
říkají židé Ježíšovi: „Nenarodili jsme se ze smilstva.“ Tato narážka byla možná důsledkem
šeptandy, která se o Marii šířila.
A co Maria? Pokud byl anděl Gabriel přítomný, nebylo těžké uvěřit tomu úžasnému sdělení. Ale když odešel? Teď už jí zbývala jen víra – a v noci víry pouze a jen víra samotná. Při
zvěstování s ní byl anděl, pak slyšela svědectví pastýřů, zažila klanění mudrců z východu, ale
pak už jí zbývala jenom víra. Začíná dlouhá cesta. Žádné mystické zážitky, zázraky, vytržení. K tomu ještě strach o život syna a útěk do Egypta. Třicet let a nic se nedělo. Jak dlouhá to
byla noc víry. V srdci chovala zaslíbení, která dostala pro svého syna – který pracoval jako
tesař v dílně Josefově. „Bude veliký, jeho království nebude mít konce.“ Ale království zatím
ani nezačalo. Vytrvalost je asi to nejtěžší, čeho máme v životě dosáhnout. Bez hluboké víry
a stoprocentní pravdivosti andělského zjevení by Panna Maria byla dnes jen jednou z žen,
které se narodily, žily a zemřely.
Maria však ovládla nesmírnou úctou, důvěrou a láskou celý svět a to následně potvrzuje
ve svých zjeveních, kdy přichází na tuto zem mezi nás se sděleními a poselstvím, aby nám
pomáhala a zachraňovala nás.
Kolik to milostí, zázraků a uzdravení duše i těla! Jaká radost, že se můžeme přiblížit mamince, která je nám tak blízko. V dnešní světové noci víry se ještě více přibližme Panně Marii, učme se milovat to, co nepomíjí, držet se hodnot věčných a prostřednictvím Královny
nebe spoléhat na milosrdenství Boží.
P. Antonín Pospíšil
Slavná Matko Spasitele, bráno nebes, hvězdo mořská, na pomoc přijď svému lidu,
který touží povstat z hříchu. (mariánská antifona)
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100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. v Zábřeze vás zve na letecký poutní zájezd do Fatimy při příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie.
Duchovně doprovází P. Milan Palkovič a P. Sławomir Sułowski,
děkan z farnosti Šumperk. Duchovní program ve Fatimě je
doplněn 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

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 7. května na křesťanská média: Domov důchodců sv. Zdislavy 270, Písařov 1.130, Jakubovice 943, Červená Voda 3.043, Mlýnický Dvůr 150 Kč. Dary: Červená
Voda – na varhany (z koncertu) 2.570, na Haiti 428 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Radek Maláč
 Biřmovanci se setkají v neděli 21. května ve 14.30 hod. na faře v Písařově.
BIŘMOVÁNÍ V PÍSAŘOVĚ
Římskokatolická farnost Písařov zve všechny v sobotu 27. května v 10.30 hod. do Písařova
na pontifikální mši svatou, při které udělí arcibiskup Mons. Jan Graubner svátost biřmování třinácti biřmovancům.
POUŤ DO MEDŽUGORJE: Odjezd v neděli 14. 5. – Červená Voda 15.00, Bukovice
15.05, Zábřeh 15.25 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 7. května na křesťanská média: Loštice 3.613; Moravičany 8.302 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Náboženství v Lošticích i v Moravičanech bude v úterý v obvyklém čase a setkání biřmovanců ve středu v 19.00 hod.
 ZVEME K MODLITBĚ ZA POŽEHNÁNÍ LETOŠNÍ SKLIZNĚ
Žehnání polím, lukám a zahradám pro obě farnosti Loštice i Moravičany i za účasti zemědělského družstva PALOMO, bude v pondělí 15. května v 18.00 hod. u Bolestné Panny
Marie v Lošticích, naproti hřbitovu u výjezdu na Moravičany.
 Svátost smíření pro děti, které poprvé přijmou Pána Ježíše, bude v Moravičanech
v sobotu 20. 5. v 11.00 hod. a slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 21. 5.
v 8.00 hod.
 V kapli sv. Josefa v Mitrovicích budeme slavit mši svatou za živé a zesnulé obyvatele
Mitrovic v neděli 28. 5. 2017 v 17.00 hod.
 Sestry vincentky zvou na duchovní obnovu pro děvčata a svobodné ženy, která se
uskuteční v klášteře vincentek na Mendryce u Litomyšle ve dnech 9. - 11. 6. 2017.
Duchovně doprovází otec Ján Jakubovič CM.
P. Kristián Libant, CM
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farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 7. května na křesťanská média: Jedlí 4.000; Klášterec 1.300; Svébohov
2.300 Kč. DARY: Klášterec – dar na Proglas 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SENIOŘI se sejdou v obecním domě ve Svébohově ve středu 17. května od 18.00 hod.
Hostem setkání bude P. Władysław Mach SDS.
Marie Šanovcová
BLAHOPŘÁNÍ. V květnových dnech slaví náš otec

Władysław Mach SDS

nejenom narozeniny,
ale letos, 17. 5. oslaví i významné jubileum – 20 let kněžství.
K oběma životním výročím blahopřejeme a přejeme mu hojnost
Božího požehnání a také hodně zdraví.
farníci

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Z Mohelnické farní kroniky, děkan Fr. Martinek, LP 1971, pokračování
	Vánoce. Chrámový sbor se připravoval na Vánoce již od října.
Zkoušky: ženy každé úterý, muži ve čtvrtek (sakristie kde se topí naftou). Nácvik mše Hradilovy a Kolaříkovy. Betlém obohacen o chlév a zvonici – Josef Nedomlel a automatické
osvětlení – střídání světel (Jan Pospíšil). Hudba koledová obohacena. Postaral se o to M.
Kop z rytmické skupiny. Betlém obklopen o svátcích dětmi i dospělými. Bylo by třeba,
aby chrám byl otevřený celý den.
Zřízena hlídková služba. Půlnoční v 21.30 hod. dobře navštívena i mladými. Rozdány vánoční obrázky v počtu 300 kusů.
Farní rada se připravuje na opravu farního chrámu v roce 1972. Rozpočet 300.000
Kčs. Oprava barevných oken (vitráží) 50.000 Kčs. Hledají se finance (konsistoř, kraj).
Hodně se spoléhám na pomoc JZD Mohelnice. Jde všechno prozatím dobře. Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. května na křesťanská média: Štíty 3.340; Cotkytle 757; Horní Studénky 981; oprava: sbírka z 23. 4. nebyla 9.500, ale 7.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty
 Ve Strážné bude tuto neděli 14. května v 11 hod. v kostele sv. Isidora poutní mše svatá.
 V sobotu 20. 5. v 18 hod. bude setkání biřmovanců na faře.
 V neděli 21. 5. bude sbírka na opravy pastorační místnosti.

Farnost Cotkytle
Poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého budeme v Cotkytli slavit 21. 5. v 11 hod.
Farnost Horní Studénky
Pouť farnosti oslavíme tuto neděli 14. května. Mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 10.30
hod., svátostné požehnání v 15.00 hod.
P. Jacek Brończyk
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postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 21. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči (minule 5.100 a dar 500 Kč).
V neděli 16. dubna, o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byla sbírka na kněžský seminář:
Postřelmov 7.783 Kč, Chromeč 6.700 + 200 Kč, Sudkov 716 Kč, Lesnice 3.827 Kč, Dlouhomilov 1820 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
V  neděli 21. 5. bude v Chromči první svaté přijímání dětí, mše svatá jako obvykle
v 11.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 7. května na křesťanská média: Lubník 1.580; Tatenice 2.100; Hoštejn
2.100; Kosov 980 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství chlapů se sejde v Tatenici v neděli 21. května v 10.00 hod.

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.
 POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU. V neděli 21. května vás zveme do Kosova
na pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Poutní mše svatá začíná v 10.00 hod.
V Hoštejně nedělní mše svatá slavena nebude, mše svatá s nedělní platností bude v sobotu
20. května v 18.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
Dvouletá holčička Valerka Petrová z Tatenice trpí vzácným onemocněním - spinální muskulární atrofií SMA. V boji s tímto smrtelným onemocněním nyní rodičům svitla
nová naděje, a to možnost léčby v zahraničí, která je však velice finančně nákladná.
„Lék byl schválen americkou FDA v USA. Na léčbu potřebujeme okolo 1 mil. korun. Pokud se rozhodnete pomoci finančně, příspěvky budou využity na zmíněnou léčbu, rehabilitaci, vitamínové a potravinové doplňky, rehabilitační pomůcky a další potřebné věci.
Děkuji za vaši pomoc,“ píše Valerčina maminka na facebooku.
Transparentní účet, na nějž je možné zaslat finanční příspěvek, je veden u neziskové organizace Kačenka dětem. Kačenka byla holčička, která svůj boj prohrála těsně před Vánocemi. Číslo transparentního účtu je 2901175026/2010, do příjemce uvést Valerie.
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2901175026
Sdílejte:
https://www.facebook.com/martina.petrova.90/posts/10203010473460141
Pozor, změna začátku bohoslužeb! Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě
všechny srdečně zve do poutní kaple Panny Marie „Mariánská Studánka“:
Program na rok 2017: od 7. 5. do 5. 11. mše svaté každou neděli vždy v 16.00 hod.
10. 9. v 16.00 hod. - HLAVNÍ POUŤ.
Kaple se nachází v lese cca 1 km od hlavní cesty. Parkoviště je u kaple.
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Sbírky z neděle 7. května na křesťanská média: Zábřeh 15.340; Zvole 4.870; Rovensko
1.090 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

charitativní služba církve v děkanátu
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ: Využijte setkání a vzájemného sdílení s lidmi, kteří se starají o své blízké podobně jako vy, a načerpejte sílu a další povzbuzení do vaší
nelehké služby. Nabízíme vám tuto příležitost ve středu 24. května 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY: Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste svým odříkáním a modlitbou podpořili tradiční aktivitu –
Postní almužnu. Peníze z „postniček“ budou po
dohodě s kněžími děkanátu použity do Stipendijního fondu, z něhož jsou hrazeny školní pomůcky, jízdné do škol, stravování, školní
ubytování, kurzy. Děkujeme také všem, kteří se zapojili do organizace postní almužny
– rozdáním, sesbíráním postních krabiček či spočítáním jejich obsahu. Děkujeme všem
kněžím za spolupráci i podporu.
Celkový výtěžek: 82.850 Kč.
Příspěvky v jednotlivých farnostech: Cotkytle: 485 Kč; Červená Voda: 593 Kč;
Dlouhomilov: 371 Kč; Dubicko: 2.445 Kč; Hněvkov: 896 Kč; Horní Studénky: 538 Kč; Hoštejn: 3.510 Kč; Chromeč: 2.487 Kč; Jakubovice: 1.214 Kč; Jedlí: 3.000 Kč; Klášterec: 1.992 Kč; Lesnice: 3.006 Kč; Loštice: 7.465 Kč; Lubník:
1.430 Kč; Maletín: 450 Kč; Mohelnice: 5.764 Kč; Moravičany: 616 Kč; Písařov:
718 Kč; Postřelmov: 4.322 Kč; Postřelmůvek: 1.578 Kč; Rohle: 954 Kč; Rovensko: 600 Kč;
Studená Loučka: 374 Kč; Svébohov: 4.960 Kč; Štíty: 3.646 Kč; Tatenice: 2.560 Kč; Třeština:
58 Kč; Úsov: 2.074 Kč; Vyšehorky: 1.000 Kč; Zábřeh: 18.813 Kč; Zvole: 4.931 Kč.
***
ZÁBŘEŽŠTÍ ZVONÍCI NA ČT2.
V neděli 21. května ve 13.25 hod. v rámci odpoledního pořadu „Cesty víry“ můžete zhlédnout dokument o zábřežských zvonících „Zvoníci sobě“.
red.
DNY DŮVĚRY TAIZÉ 2017 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Dny důvěry, ekumenické setkání nejen mladých, organizované ve spolupráci
s komunitou Taizé, se od roku 2007 v České republice stalo tradicí. Po Zlíně,
Brně, Praze a Ostravě jsou letos věřící ze všech denominací i hledající, zejména ve věku 15–35 let, zváni do Českých Budějovic, kde se Dny důvěry
uskuteční 17.–19. listopadu.
Další informace k setkání, stejně jako možnost se přihlásit, budou postupně uveřejňovány
na webových stránkách www.dnyduvery.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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