11. 6. 2017
Ročník XXIV., číslo 23
slavnost
nejsvětější trojice
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 Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého
vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Dan 3,52-56

Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky

1: Ex 34,4b-6.8-9
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 2 Kor 13,11-13
příště Ebenovo č. 504

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny
a trůníš na cherubech,
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
velebený a plný slávy navěky.
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Ev. Jan 3,16-18

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 13. června
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Čtvrtek 15. června 	Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Zábřeh – mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod. a v 17.30 hod.
Zvole – mše svatá v 18.00 hod.
Nejdůležitějším okamžikem, ve kterém nás chce zmrtvýchvstalý
Kristus uzdravit, je chvíle, kdy ho přijímáme ve svatém přijímání.
Antipatie, hněv a urážky zavírají dveře před Spasitelem, jak napsala sv. Edita Steinová. Vždy před každou mší svatou je nutno odpustit všechno všem a prosit Ježíše o uzdravení negativních citů, abychom
upřímně přáli dobro všem, kteří se proti nám provinili, i všem těm, kteří
nám přejí zlé nebo nás nenávidí. Kdykoliv přistupujete ke svatému přijímání, představte si vždy Ježíše, který vám přináší ten nejsilnější lék celého světa, svoji lásku
– své vlastní Tělo a Krev pod způsobami chleba a vína.
Svatý Augustin říkal: Když přijímáš Uzdravitele, máš všechno.
Po přijetí svatého přijímání zavři oči a těš se z Ježíšovy přítomnosti. Přijetí Ježíše v Eucharistii je výjimečnou událostí. Je to čas jedinečného intimního setkání s Pánem. Ježíš řekl,
že v tu chvíli je v nás Boží království. Po svatém přijímání máme v duši celé nebe.
		
Převzato z Miłujcie się 2/2003

NALÉHAVÝ MODLITEBNÍ ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ČERVEN
Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem:
Ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, zejména ty, které v poslední době postihly nevinné obyvatelstvo v Londýně. Modleme se za oběti a příbuzné.
Tuto neděli 11. června bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
V sobotu 17. června v 9.00 hod. v chrámu sv. Mikuláše bude požehnáno obci Maletín
v rámci oslav 700 let od založení obce a v neděli 18. června v 15.00 hod. pak bude slavena
mše svatá.
P. František Eliáš
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.
Ve farnosti Zvole přijmou děti poprvé Ježíše Krista v Eucharistii tuto neděli 11. června při
mši svaté v 10.15 hod. a v Zábřeze v neděli 18. června v 8.30 hod.
P. František Eliáš
V  kulturním domě zahraje Jaroslav Svěcený. V sále kulturního
domu se v neděli 11. června v 17.00 hod. uskuteční koncert světoznámého houslového virtuosa, proslulého popularizátora houslové
hry a uznávaného znalce historie a stavby houslí Jaroslava Svěceného.
Toho v Zábřehu doprovodí jeden z nejlepších klavíristů mladé generace Václav Mácha.
FARNOST ZVOLE a Zvolská 4 vás zvou v sobotu 17. 6. v 8.00 na brigádu na farní zahradu. Sekačku, křoviňák, kosu . . . s sebou.
 24. 6. v 15.00 farní den ve Zvoli.
Zve Zvolská 4
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JÁHENSKÉ A KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci
v sobotu 17. 6. 2017 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi:
Jan Faltýnek z farnosti Lipník nad Bečvou; Jan Svozilek z farnosti
Dobromilice a Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice; pro Dílo Mariino
MUDr. Martin Uher, Ph.D. z Prahy.
Kněžské svěcení přijme v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 24. 6. 2017 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi jáhen Mgr. Jan Berka z farnosti Přerov-Předmostí.
Do jáhenské a kněžské služby vyprošujeme hojnost Božích milostí.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 23. - 25. 6. 2017 – Hora Matky Boží u Králík
Téma: DŮVĚRA, vede P. Karel Moravec.
Začátek v pátek v 19.00 hod. večeří, zakončení v neděli obědem. Cena 800 Kč.
Informace a přihlášky do 16. 6. 2017 na: horamatky@gmail.com nebo tel. 603 198 318
PODHŮŘÍM JESENÍKŮ. Jednota Zábřeh zve všechny na 19. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“.
Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pátek 23.
června ve 20.00 hod.
Denní trasy – 11, 25, 36 a 50 km – mají start stanoven na sobotu 24. 6. mezi 6.00 až 10.00
hod. Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 32 a 70 km.
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.
Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 28. června 2017 od 9 hod. do
15.30 hod. bude naposledy před prázdninami 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. Pokud budete mít zájem o kontrolu Vašich pojistných smluv (např. domácnost,
pojištění povinného ručení) můžete je vzít s sebou.
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
S BÍLOU HOLÍ PRO BÍLOU PASTELKU. Na prostranství před Kulturním domem v Zábřehu vyrostlo 10. května deset stanovišť ukazujících návštěvníkům základní oblasti života
nevidomých a slabozrakých.
Bílou hůl v Zábřeze a Šumperku vzalo do ruky tentokrát 412 návštěvníků a dohromady
nachodili 7.416 metrů. Podařilo se získat krásný výtěžek 12.927 Kč, který jsme odeslali na
sbírkový účet Bílé pastelky.
Poděkování patří studentům z Gymnázia Zábřeh, Gymnázia Šumperk a ze Střední školy
sociální péče Zábřeh za pomoc na stanovištích. Obě akce vtipně a zkušeně moderoval pan
Jindřich Solovský, kterému za komentování programu rovněž velmi děkujeme.
		
Bezděková Soňa, DiS.
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KONČÍ TO SRDCEM…
Když při eucharistické Hostině rozdávám Kristův Chléb a věřící
člověk se ho dotýká, napadá mne, co by na to řekl Mojžíš. Dle tradice slyšel Hospodina: „Kdokoli se dotkne hory (Sinaj), musí zemřít...
bude ukamenován nebo zastřelen.“ (Ex 19,12 a 13).
Byla to chvíle, kdy Mojžíš přijímal na Sinaji Desatero. Zřejmě
takto tvrdě chápal Mojžíš Boží majestát. Bůh musel dlouho čekat,
až člověk postoupí v poznání svého vyvolení a dokáže pochopit víc
než jen hrozivou Boží přítomnost. Dařilo se to velice pomalu (u někoho až dodnes). Majestát se měnil v ochranitelský, posléze v otcovský ba mateřský vztah (Oz 11,1 a 4; Iz 66, 12
a 13). Až to skončilo u pravého opaku. Bůh ústy Ježíše Krista prosí lidi: „Pojďte ke mně…
Vezměte a jezte…“ A hříšný člověk se dotýká Chleba Života – Tělesnosti Slova. Otvírá se
mu nepoznatelný vesmír Absolutna v někom naprosto konkrétním a poznatelným: v Ježíši, Kristu. Mojžíš jistě žasne…
P. Jan Rybář, SI
PROJEKT KNIHOMOL (zakončení)
Vstupuji na půdu malnutriční farmy. Během těch dlouhých měsíců se mnohé změnilo, museli jsme
spoustu věcí přehodnotit: dobytek se nemůže pást venku
a to jedna jediná kráva spase denně 40 kg. Nu což, správce farmy Jerome si poradil docela dobře. Již několik měsíců ode mě nedostává žádný plat, chci mu jednoho dne,
až svou prací hodnotu farmy splatí, farmu předat. Tak zní
naše smlouva.
Za ty měsíce se zde narodila spousta malých kůzlátek.
Do malnutričních rodin jsme umístili na 36 koz, ty jsou
teď již velké a mají další mláďata. A protože bych ráda,
aby rodiny nebyly na projektu do smrti závislé, ale získaly také pevnou půdu pod nohami, tak jsem jim nabídla, že
budou-li se i nadále starat o potravu pro dobytek – což je teď ještě větší dřina, půlka odměny jim půjde i nadále v naturáliích a půlka se jim bude skladovat na „fiktivním účtu“,
ze kterého se jim pak koupí pozemek, malinké políčko: cca 20 x15 m, takové, které při
úrodě 3 x do roka, dokáže uživit menší rodinu. Takové políčko stojí cca 300.000 Frbu,
což je plus mínus, v závislosti na aktuálním kurzu 3.000 Kč…)). Tak vida, jakou mají
peníze hodnotu! První políčka – zatím čtyři jsou od minulého měsíce koupená, na další si
postupně šetříme, proto píšu fiktivní účet.
Políček bude zatím celkem 21: alespoň 21 prvních, pak se uvidí, bylo by fajn, kdyby se pak podporované rodiny mohly vyměnit za jiné, co to potřebují, ale kdo ví, dáli Pán. O zájemce není nouze. Rodiny tak mají na takovém fiktivním účtu už každá cca
125.000-150.000 Frbu, což už je poměrně dosti.
Tedy sem tam. Když se vymotám ze svých běžných starostí, když mě někdo požádá
o přednášku tady anebo zase tam, když se zrovna chce rozbít prasátko, nebo prostě jenom
udělat radost, nebo když si uvědomím, jak moc vlastně mám a máme, tak těch zlaťáků
na ne fiktivním, ale reálném účtu přibývá – a já bych si přála, abych tolik nezapomínala
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se podělit – a někdy možná méně myslela na sebe a na to, jaké by to bylo, kdyby… V tu
chvíli mě napadá, že je to přeci tady a teď a takova ta fráze, že „co můžeš udělat teď, neodkládej na zítřek“ kéž by v dělení se platila dvojnásob.
Další děvčata, která pletou klasické burundské koše v řemeslné dílně a jsou za to placena, taky prosperují. Posílaly mi várku košů před Vánoci, ale to byste nevěřili, buď je
poštovní holub blázen do košů nebo panu celníkovi se ty koše náramně líbily, ještě nepřišly…Zato my jsme táhli z Burundi další tři plné velké tašky nacpané až k prasknutí.
To vše píši, protože jsem Vám chtěla říci, že děkuji. Já děkuji za sebe a nejenom za sebe,
za všechnu pomoc pro kohokoli z těch, co možná teď žijí v daleko smutnější zemi, než
žili dříve, ale přesto snažících se stále znovu a znovu vstát… S láskou Eliška

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Loštice 3.664; Moravičany 6.653 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 Tuto neděli 11. června ve 14.00 hod. bude slavena mše svatá v Doubravicích.
 Brigáda na faře v Lošticích se uskuteční ve čtvrtek od 15.30 a v sobotu nebude.
 Náboženství v Lošticích v úterý ve 14.30 hod., v Moravičanech v 15.45 hod.
Ve středu v 19.00 hod. setkání biřmovanců na faře v Lošticích.
 PŘÍPRAVY LETOŠNÍHO STANOVÁNÍ NA FARSKÉM DVOŘE jsou již v plném
proudu, a proto bychom rádi poprosili i letos ochotné hospodyňky o přípravu nějakého
pokrmu nebo věnování nějakých potravin. Pokud již víte, jakou formou byste mohli pomoci, nahlaste podrobnosti H. Bednářové nebo otci Kristiánovi. Děkujeme.
 Zveme všechny ministranty z vincentínských farností na SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
DO BANSKÉ BYSTRICE na Slovensko. Setkání se uskuteční 23. - 25. června 2017. Cena
270 Kč je poplatek za ubytování. Nahlásit se můžete u otce Jana.
 V sobotu 17. 6. nebude slavena mše svatá v penzionu, jedeme
do Bratislavy na jáhenské svěcení. Pamatujte ve svých modlitbách
na naše spolubratry Dominika Pavla a Miroslava Vaľka.
SLAVNOST TĚLA A  KRVE PÁNĚ budeme slavit v Moravičanech ve čtvrtek a v Lošticích v neděli po mši svaté. V případě hezkého počasí bude slavnost spojená s procesím mimo kostel, během
kterého požehnáme farnosti. Prosíme o pomoc s přípravou oltáříků a děti, aby si přinesly okvětní lístky. Budou je rozhazovat před
Nejsvětější svátostí.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Lubník 1.150; Tatenice 1.410; Hoštejn
1.840; Kosov 570 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 Společenství Modlitby chlapů se sejde v neděli 11. června v 18.00 hod. v Tatenici na
faře.
P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Domov důchodců sv. Zdislavy 200; Písařov 755; Jakubovice 724; Červená Voda 3.343; Mlýnický Dvůr 160 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 15. 6. ve 13 hod.
 Mše svatá v Jakubovicích bude na BOŽÍ TĚLO ve čtvrtek 15. 6. v 16 hod.
 V neděli 18. 6. bude mše svatá v Červené Vodě mimořádně už v 8.30 hod. (BOŽÍ
TĚLO).
Zveme srdečně všechny na FARNÍ DEN FARNOSTÍ PÍSAŘOV A JAKUBOVICE na
faru v Písařově v sobotu 17. 6. od 15.00 hod.
Degustace mešních vín, pivo a nealko zajištěno, něco na opékání s sebou. Nejen pro děti
tradiční hra „dobývání fary“, soutěž v lukostřelbě, jízda na koni.
P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 6. června na církevní školství: Jedlí 4.000; Klášterec 1.600; Vyšehoří 900;
Svébohov 2.600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ P. Władyslawu Machovi za přípravu dětí a za překrásnou slavnost prvního svatého přijímání našich dětí v jedelském kostele.
vděční rodiče
SLAVNOST TĚLA A  KRVE PÁNĚ budeme slavit ve Svébohově v neděli 18. června
v 10.30 hod. mší svatou a po ní průvodem s Nejsvětější svátostí ke kapličkám ve vesnici.
Zveme k této naší tradiční oslavě i ostatní věřící.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Přijměte pozvání na tradiční pouť ke kapličce za
Horou k oslavě Nejsvětější Trojice, která bude letos tuto neděli 11. června 2017.
Bohoslužba začne ve 14.30 hod. Drobné občerstvení zajištěno.

postřelmovsko

postřelmovsko

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ s průvodem obcí oslavíme:
ve čtvrtek 15. 6. v Chromči od 17.00, v neděli 18. 6. v Postřelmově od 8.00 a v Lesnici
v 10.30 hodin.
Mše svatá s nedělní platností v Chromči bude v sobotu 17. 6. v 18.00 hodin a v Dlouhomilově v 16.30 hodin. V Sudkově mše sv. nebude.
V úterý 13. 6. je další FATIMSKÝ DEN, mariánská pobožnost a mše svatá bude v Postřelmově od 16.30 hodin. Slavíme sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a máme možnost
získat plnomocné odpustky. Všichni jsou srdečně zváni.
Neděle 18. 6. je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově
(minule 4.005 Kč) a v Chromči (na pouť se vybralo 4.500 Kč a
2.000Kč dar).
Sbírka na církevní školství byla: Postřelmov 3.168, Chromeč 3.200, Sudkov 930, Lesnice
3.080, Dlouhomilov 447 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Mohelnice 5.377; Úsov 1.590; Studená
Loučka 1.150 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara    

Z Mohelnické farní kroniky, děkan Fr. Martinek LP 1973

Zápis začíná jmenováním nového biskupa v Olomouci, Mons. Josefa Vrany, bývalého
profesora na arcibiskupském gymnasiu, málem profesora tělocviku. Prošel křížovou cestou.
Nakonec se stal kapitulním vikářem v Olomouci, také u nás biřmoval v roce 1970.
Svěcení bylo 4. 3. 1973 na dómě v Olomouci, bylo manifestační, i když bylo omezené. Plný
dóm mladých a nadšených lidí. I když svěcení trvalo čtyři hodiny, všichni vydrželi až do
konce.
Přihlášky do náboženství 1973-1974 byly velmi ztíženy. Rodiče si museli osobně vyzvednout přihlášky u ředitele školy od 1. do 10. září. Byl doma a (nebyl). Rodiče pak přicházeli a prosili, aby jejich děti mohly chodit do náboženství – ale zákaz od školy byl striktní.
„Černoši“ žáci nesměli chodit do náboženství.
	Opravy byly soustředěny na úpravy kolem chrámu. Hlína – osetí – osázení a nové obrubníky. V létě opraveny kapličky v terénu. Provedena částečná oprava Hory Olivové u chrámu (pozn. při opisu: myšlena Getsemanská zahrada). Sochu Krista a Panny Marie opravil
pan Jaroslav Snášel z Podolí. Finanční krytí paní Annou Novákovou z Mohelnice (uklízečka
ve chrámě).
Betlém byl doplněn řezbou pana Josefa Nedomlela ze Starého Města. Byla provedena
elektrifikace mladým nadšencem Pavlem Nenkovským. Vánoce tím byly obohaceny. Věřící
spokojeni. 700 let města. Oslavy ve městě byly velkolepé, ale farní úřad nebyl pozván. Farní
úřad vydal 1000 kusů pohlednic našeho opraveného chrámu s letopočtem 1273- 1973.
Věřící vypomohli při úpravě hřbitova, který byl zanedbán. Připravujeme se na opravu nové
střechy sv. Stanislava. Nové desky, nová krytina. Opravy musí být v roce 1975.
Na faře bylo zřízeno ústřední topení s kotlem na uhlí za 9.125,90 Kčs, plus svépomoc.
 	
Bartoš

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Štíty 1.900; Horní Studénky 1.700; Cotkytle 350 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty
V úterý 13. června bude v 8 hod. pobožnost k Panně Marii Fatimské.
V měsíci červnu bude vždy při mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V neděli 18. 6. při mši sv. bude průvod Božího Těla ke čtyřem oltářům, odpoledne ve 14
hod. bude farní den s táborákem na farním dvoře. Všechny farníky srdečně zveme.
Tuto neděli 11. 6. budeme slavit 1. svaté přijímání ve Štítech a v Horních Studénkách.
Doprovoďme jako farní rodina tyto děti modlitbou, aby vytrvaly v Kristu v dalších letech křesťanskou formací.
P. Jacek Brończyk a pastorační rada
Farnost Horní Studénky
V neděli 18. června bude mše svatá v 9.00 hod. – po mši svaté bude průvod Božího těla ke
čtyřem oltářům.
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Sbírky z neděle 4. června na církevní školství: Zábřeh 15.530; Zvole 6.180; Rovensko
1.230 Kč.
DARY: Zábřeh – na školství 1.000, na Proglas 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

charitativní služba církve v děkanátu
HLEDÁME POSILU DO TÝMU
Charita Zábřeh nově zaměstná KOORDINÁTORA/KOORDINÁTORKU
VEŘEJNÉ SLUŽBY. Úkolem bude připravovat a řídit pracovní aktivity, do
kterých jsou zapojováni lidé v hmotné nouzi, dlouhodobě nezaměstnaní. Podrobnosti o této tvůrčí i smysluplné činnosti zájemci najdou na webu
www.charitazabreh.cz.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HLEDÁ OBĚTAVOU DOBROVOLNICI pro emeritního lékaře ve věku 91 let ze Zábřehu. Nejlépe
společenskou ženu, která má ráda literaturu, nebrání se občasné výpomoci s provozem domácnosti a dokáže též milým slovem pohladit lidskou duši. Zájemkyně mohou kontaktovat vedoucího Tomáše
Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu:
dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v zázemí na ul. Žižkova 17.
HLEDÁME také ochotné farníky, kteří mohou a chtějí věnovat svůj volný čas seniorům
v pobytových zařízeních sociální péče v Zábřeze a okolí. I jedna hodina týdně může velmi
obohatit a zkvalitnit život lidí, kteří nemají nikoho nablízku a touží po lidské přítomnosti, rozhovoru či sdílení.
DARUJTE NEPOTŘEBNÉ RÁMEČKY
Pro tvoření s dobrovolníky a uživateli služeb využijeme vaše nadbytečné rámečky na obrázky a fotky (do maximálního formátu A4). Najdete-li na půdě, v šuplíku nebo v garáži
rámeček v použitelném stavu, neostýchejte se jej, prosím, doručit přímo do zázemí dobrovolnického centra nebo na recepci Charity. Předem mnohokrát děkujeme!
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 23
V tomto čísle najdeme obsáhlou vzpomínku na Lidice. Papež František požehnal obraz
Panny Marie Lidické a setkal se s poutníky, kteří dorazili do Říma u příležitosti 75. výročí vypálení Lidic.
V Diecézním zpravodaji na str. 5 je svědectví mladých lidí ze Zábřežska, kteří se připravili
na přijetí svátosti při svatodušní vigilii v předvečer slavnosti. „Vigilie je poslední krok přípravy, abych mohl jít k této svátosti s pokojem v srdci.“ (Kryštof Kolčava). Biřmování prožili mladí lidé v olomoucké katedrále. Z bohoslužby, kterou slavil arcibiskup Jan Graubner,
si odnesli silné dojmy.
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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