25. 6. 2017
Ročník XXIV., číslo 25
12. 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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.
Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

žalm 69
1: Jer 20,10-13
Ordinárium: latinské č. 509

2: Řím 5,12-15
příště Břízovo č. 502

Nebojte se tedy:
Máte větší cenu než všichni vrabci.
Ke každému, kdo se ke mně přizná
před lidmi, i já se přiznám
před svým Otcem v nebi;
ale každého, kdo mě před lidmi zapře,
zapřu i já před svým Otcem v nebi.“
Mt 10,31-32
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Ev. Mt 10,26-33

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 28. června Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 a v 17.30 hod. Ve Zvoli mše svatá v 17 hod.
ZVOLE – VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA. Příští neděli 2. července při
mši v 10.15 hod. si ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie připomeneme
141. výročí od jeho konsekrace. Kostel byl konsekrován 2. 7. 1876 olomouckým arcibiskupem kardinálem Bedřichem Egonem z Fürstenberka.
red.
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Varhany v Zábřehu jsou jedny z největších a nejkrásnějších romantických nástrojů na Moravě. Již tuto neděli je rozezní dva varhaníci
z pardubické konzervatoře, kteří působí pedagogicky v našem regionu – Hana Bednářová a Petr Vacek. Přijměte srdečné pozvání na jejich koncert, který se koná tuto neděli 25. 6. v 16.00 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu.
Program: J. S. Bach, C. Franck, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Reger,
R. Schumann, Ch. Springer. Vstupné dobrovolné.
red.
ZA NECELÉ DVA MĚSÍCE ZAČÍNÁ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé,
abyste této možnosti využili. Přihlásit se můžete na webu:
olomouc2017.signaly.cz.
red.
NOC KOSTELŮ 2017 SKONČILA ÚSPĚCHEM. V olomoucké arcidiecézi bylo otevřeno na dvě sta kostelů, kaplí a modliteben, které nabídly pestrý a zajímavý program, jenž měl za jediný
večer přes 70 000 návštěvnických vstupů. V celé ČR pak 1 453
kostelů a okolo 450 000 návštěvnických vstupů. Počty návštěvníků nejsou sice to nejdůležitější, ale přece jen o něčem vypovídají, a to o stálém zájmů našich spoluobčanů navštívit a poznávat místa duchovního života a místa bohatá na krásu kulturního a duchovního
odkazu předešlých generací. Upřímné poděkování patří Vám všem, kteří jste se o úspěch
letošní Noci kostelů zasloužili.
red.
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
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH A HOSTÉ se sejdou ve čtvrtek 29. června
v 18.30 hod. v sále Devítky.
P. František Eliáš

ZMĚNY V ZÁBŘEŽSKÉM DĚKANÁTU k 1. 7. 2017
P. František Eliáš odchází ze Zábřeha, kde působí jako farář od roku 1992
a jako děkan od 1. 1. 1993. Byl jmenován farářem ve Zvoli u Zábřeha se
sídlem ve Zvoli a zůstává mu správa farnosti Maletín.
P. Martin Rumíšek odchází do farnosti Luhačovice, kde bude kaplanem.
Novým zábřežským farářem a děkanem bude P. Radek Maláč, bývalý zábřežský kaplan, který od roku 2010 působí ve farnosti Červená Voda (Písařov a Jakubovice)
a doposud byl kaplanem pro mládež v děkanátu Zábřeh. Novým kaplanem pro mládež děkanátu se stává místoděkan P. Jaroslav Přibyl a jeho službu místoděkana přebírá P. František Eliáš.
Do farností spravovaných z Červené Vody byl jmenován P. Vitalij Molokov a ve farnosti Mohelnice (Studená Loučka a Úsov) bude farářem P. Petr Souček namísto P. Petra Šimary, který
odchází do farnosti Kostelec na Hané.
Všem kněžím vyprošujeme potřebné dary Ducha Svatého k požehnanému působení na vinici
Páně.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY
V pátek 30. června tomu bude 886 let, kdy byla posvěcena olomoucká katedrála.
Slavnostní mši u příležitosti vysvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci bude
celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner v 18.00 hodin.
Katedrálu sv. Václava založil ještě před rokem 1107 moravský údělný kníže Svatopluk (+ 1109). V jejím budování v románském slohu pokračoval jeho syn Václav (+ 1130).
Stavbu trojlodní katedrály se dvěma průčelními věžemi a kryptou dokončil a posvětil dne 30.
6. 1131 pátý olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126-1150).
POUŤ KE SV. PROKOPOVI NA SKALIČCE. V úterý 4. července o svátku sv. Prokopa oslavíme na Skaličce při mši svaté patrocinium kapličky.
P. Martin Rumíšek

POUŤ V  RÁJEČKU. Ve středu 5. července oslavíme svátek
sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji si Vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských
národů.
Slavnost začne v 11 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat
někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka a hudbou
a zpěvem jí doprovodí Rytmická schola. Protože v letošním
roce v místní kapli probíhají opravy, mše svatá bude slavena na
venkovním prostranství v hasičském areálu v Ráječku. Slavnost
bude pokračovat tradičním „Sousedským posezením“. Pro děti
budou připraveny skákací atrakce a těšit se mohou mj. na kouzelnické vystoupení iluzionisty Michala Janzy, či balónkovou
show. Pro všechny bude kromě tradičního guláše přichystáno
i občerstvení všeho druhu. bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK a PEPA a DJ MAXX. Slavnost ve večerních hodinách vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT. Zkrátka a dobře sláva bude veliká
a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
3

SVATÝ ANTONÍN Z PADOVY
13. červen je dnem, kdy slavíme památku sv. Antonína z Padovy.
Každý náboženský prvek nás upamatovává na nějakou skutečnost našeho života, která se neváže jen na hmotné požitky, jako
jsou peníze, dům, pole, majetek, či úspěch. Ukázat si to můžeme
i na životě sv. Antonína, který žil ve 13. století. Jeho životní příběh
nám ukazuje dvě důležité skutečnosti.
Předně, že si život nemůžeme nikdy úplně naplánovat, naměřit podle svých představ. Z nějakých vyšších, nám neznámých příčin, může být vychýlen úplně jiným směrem.
Sv. Antonín měl šlechetný úmysl jít do Afriky hlásat Kristovo
evangelium a v Africe zemřít mučednickou smrtí.
V Maroku tenkrát muslimové umučili pět františkánských misionářů. Jejich těla byla
převezena do Portugalska. Na pohřbu byl i mladý Antonín a hluboce ho to dojalo. Rozhodl
se je následovat. Vstoupil mezi augustiniány do kláštera v Coimbře, přijal zde jméno Antonín
a odjel do Afriky, aby pracoval mezi muslimy. Hned po příjezdu však těžce onemocněl zimnicí a byl několik měsíců upoután na lůžko. Musel se vrátit do Evropy. Na zpáteční cestě zahnala bouře jeho loď k břehům ostrova Sicílie. Šel do Assisi, aby tu poznal zakladatele menších
bratří, sv. Františka. Antonín prosil františkány, aby ho vzali do některého z klášterů. Přijali
ho do osamělého horského kláštera blízko Forli, kde žili jen čtyři mnichové.
Po čase byl poslán do Forli ke kněžskému svěcení. Bylo tam mnoho kleriků z řádu františkánského i dominikánského. Představený je vyzval, aby někdo z nich pronesl duchovní řeč
před slavnostním jídlem. Když nikdo nechtěl, začal mluvit Antonín. Nejprve nesměle a prostě, ale poznenáhlu řečnil s takovou učeností a neodolatelnou výmluvností, že všichni žasli.
Následně byl poslán na studia a věnoval se kazatelskému úřadu.
Bůh i nás vede a to často klikatými, trnitými cestami. Bůh vševědoucí a všemohoucí vidí
dál než my a ví, která cesta je pro nás nejlepší.
A druhá poučka z života našeho světce? Když ve svých 35-ti letech vyčerpán prací a starostmi sv. Antonín umírá, oznamuje svému představenému: „Zanechávám svého bratra osla,
to je své tělo u Padovy a odcházím do své vlasti nebeské. Jako bratr osel nosí na svých zádech
svého pána, tak bratr osel – tělo nosil nejvznešenější poklad – lidskou duši.“
Františkáni ani ve smrti neviděli nic tragického. Tak jak to zaznívá v „Písni bratra slunce“
–
„Buď pochválen, můj Pane, za sestru smrt těla, které žádný živý člověk nemůže uniknout.“
Všechno co stvořil Bůh je nám k dobrému – se vším nás spojuje bratrství.
Kéž bychom i my mohli na konci své životní cesty se sv. Antonínem říci: „Své tělo jsem tady
zanechal a svou duši odevzdávám do vlasti nebeské.“
P. Antonín Pospíšil
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce zvou na exercicie:
 s P. Gorazdem Františkem Krušinou, OPraem. (pro všechny), které se uskuteční ve dnech
1.– 6. července 2017. Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz do 25.
6. 2017.
 s P. Lvem Pavlem Eliášem, OFMCap. (pro všechny), které se uskuteční ve dnech 9.– 15.
července 2017. Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz do 28. 6.
2017.
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PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ V ROHLI.
Dechový soubor Rohelanka zve na přehlídku hudby, tance a zpěvu s přátelským posezením. „Setkání sousedů po třiceti letech“ se bude konat v sobotu 15. července 2017 od 15.00
hod. v areálu kulturního domu v Rohli.
V programu vystoupí: Loštická Veselka, Moravští muzikanti, Nákelanka, Postřelmovská
muzika, Rohelanka, Gabča Jiříčková a Rohelské Radušky. K občerstvení budou připraveny
myslivecké speciality. Srdečně zvou pořadatelé.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 18. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 150; Písařov 837; Jakubovice
984; Červená Voda 2.005 Kč. Dary: Červená Voda na Haiti 417 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 25. 6. v 16.00 hod.
 Senioři se setkají ve čtvrtek 29. 6. v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě. P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

Ve čtvrtek 29. června bude v Chromči od 17 hodin adorace a možnost sv. zpovědi.
V pátek 30. 6. bude v Postřelmově od 16.00 hodin adorace a možnost sv. zpovědi.
V Chromči bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 1. 7. v 18.00 hodin.
O první červencové sobotě bude v Postřelmově od 9.00 hod. mariánská pobožnost.
Všichni jste srdečně zváni.
 V neděli 2. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči
na farní kostel.
 V neděli 2. července oslaví farníci ze Sudkova svého patrona sv. Prokopa. Poutní mše
svatá bude v Sudkově v 11.00 hodin.
P. Vladimír Jahn





farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 18. června: Lubník 970; Tatenice 1.320; Hoštejn 1.300; Kosov 520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K SV. PETRU A PAVLU v Lubníku oslavíme v neděli 2. července při mši svaté
v 10.00 hodin.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: v Tatenici bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 1. července v 18.30 hod. (v neděli nebude), v neděli 2. července mše svatá v Kosově v 7.30 hod. hodin a v Hoštejně v 8.30 hod. (Lubník poutní v 10.00 hod.)
Společenství modlitby chlapů se sejde v neděli 2. července mimořádně v Lubníku u Totušků.
O SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE budou mše svaté jako v neděli, mimo Kosov
(Lubník 7.20, Tatenice 8.40 a Hoštejn 10.00 hod).
Během prázdnin budou čtvrteční mše svaté v Hoštejně začínat v 18.30 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl
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farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 18. června: Jedlí 2.200; Klášterec 1.850; Svébohov 5.300 Kč na opravy.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 18. června – na potřeby farnosti: Loštice 4.722; Moravičany 4.668 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. 	
P. Kristián Libant, CM
FARNOST LOŠTICE
 Brigáda na faře v Lošticích bude ve středu od 15.30 a v sobotu od 10.00 hod. Pouštíme se do rozebírání kůlničky, abychom vytvořili prostor pro budování sociální přístavby
k pastorační místnosti.
 LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA FARNÍM DVOŘE
V MORAVIČANECH začíná v pátek 30. 6. 2017
v 19.00 hod.
Všechny srdečně zveme na promítání dokumentárního filmu o životě dominikánů - PSI PÁNĚ. Účast
přislíbil i režisér filmu Jonáš Vacek. Ve filmu natočeném v roce 2016 představuje řád dominikánů z pohledu současné doby. Svým dobrovolným darem budete
moci přispět komunitě dominikánů na provozní náklady spojené s natočením filmu.
 HODY V LOŠTICÍCH. Slavnost sv. Prokopa, patrona farnosti, oslavíme příští neděli 2. července při mši svaté v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup olomoucké arcidiecéze, Mons. Josef Hrdlička.
 ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI LOŠTICE je v úterý 4. července. Nejsvětější svátost bude k uctívání vystavena od 10.00 do 17.55 hod. Mše svatá bude v 18.00 hod.
 FARNÍ ODPOLEDNE bude letos na svátek Cyrila a Metoděje ve středu 5. července.
Posezení začne v 15.00 hod. na Sirkárně.
 Hody a Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Pavlově ve středu 5. července při mši
svaté v 11.00 hod.
FARNOST MORAVIČANY
 Odpolední pobožnost k sv. Cyrilu a Metodějovi bude u kapličky sv. Cyrila a Metoděje
v polích u Moravičan ve středu 5. července v 17.00 hod.
***
KNĚŽSKÁ JUBILEA
35 let služby na vinici Páně 26. 6. 2017 dovrší P. Jaroslav ŠÍMA,
farář v Dubicku,
15 let kněžské služby 29. 6. 2017 P. Mgr. Jaroslav PŘIBYL, farář v Tatenici
a 10 let kněžské služby slaví 23. června P. Mgr. Ing. Radek MALÁČ.
Jubilantům srdečně blahopřejeme
a vyprošujeme hojnost Božího požehnání!
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 11. a 18. června: Mohelnice 5.573 a 5.028; Úsov 970 a 900; Studená Loučka 255 a 270 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 V úterý 27. 6. 2017 ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
MOHELNICKÁ KRONIKA - nemoc a smrt děkana Martinka – LP 1975
Rok 1975 byl pro mohelnickou farnost velmi bolestný. Před Květnou nedělí se u děkana Františka Martinka projevila zákeřná nemoc. 12. června kolem 13.00 hod. vydechl naposled.
Pohřeb patera Martinka se konal 18. června dopoledne. Přijel pan biskup Josef Vrana s generálním vikářem a na 100 kněží. Lidmi byl kostel nabitý. Po obřadech byla rakev se zesnulým
převezena do rodných Těšetic, kde odpoledne byla druhá mše svatá a následně byla rakev
uložena do rodinného hrobu.
V Mohelnici byl jmenován kaplanem P. Euegen Spodný, který bydlel ve Zvoli. Přestěhoval se do Mohelnice, převzal farní auto, protože spravoval ještě Studenou Loučku, Vyšehorky
a Mírov, mohl v Mohelnici vypomáhat jen ve všední dny. Byl zde tři měsíce.
Záznam do pamětní knihy farnosti za rok 1975 provedl P. Josef Novák z Moravičan, zastupující administrátor.
Byl dán do provozu západní dálniční obchvat města v hodnotě 93 mil. Kč.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 18. června: Štíty 1.550; Horní Studénky 6.180; Cotkytle 1.602 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty
 Ve čtvrtek 29. 6. o Slavnosti sv. Petra a Pavla bude mše svatá v 18 hod.
 V sobotu 1. 7. v 8 hod. bude ve farním kostele Mariánské večeřadlo.
 Ve středu 5. 7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude v Crhově poutní mše svatá.
 V pátek 7. 7. v 15 hod. bude adorace na 1. pátek v měsíci a svátost smíření.
Farnost Horní Studénky
Děkujeme P. Bohuslavovi Směšnému za pěkný a slavnostní průběh nedělní mše svaté s následným průvodem Božího Těla ke čtyřem oltářům ve vsi. Farníci z Horních Studének
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ V HORNÍCH STUDÉNKÁCH a požehnání obrazu svatého Huberta. Řád svatého Huberta – komenda Morava a myslivecký spolek Lísek v Horních Studénkách srdečně zve všechny milovníky a přátele přírody do kostela sv. Linharta v neděli 2. července
2017 v 11.00 hod. na mši svatou, při které bude požehnán obraz sv. Huberta. Mši svatou celebruje P. František Eliáš. Liturgii doprovodí Pěvecký sbor
sv. Huberta Zábřeh.
***
MŠE SVATÉ NA INTERNETU. Blíží se čas prázdnin a dovolených. Pokud budete mimo
svou farnost, můžete si naplánovat účast a na internetu najít začátky bohoslužeb.
Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na http://www.ado.cz/farnosti.
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na https://bohosluzby.cirkev.cz/
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Sbírky z neděle 18. června: Zábřeh 11.240; Zvole 3.360 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na stolečku u novin najdete pokladničku, do které můžete přispět otcům děkanovi a kaplanovi a poděkovat tak za společně prožitý čas i za jejich péči, kterou farnosti věnovali. red.

charitativní služba církve v děkanátu
PŘÍBĚH CHARITNÍ PEČOVATELKY. Už jako malá holka jsem si přála být
zdravotní sestrou. Jenže to dopadlo jinak, stala se ze mne na krátký čas úřednice na poště a pakna dlouhou dobu maminka z povolání. Když jsem se vracela
do pracovního procesu, návrat na post poštovní administrátorky byl, po 19 letech v domácnosti, nemožný. Vše se zde změnilo, technika, předpisy, no prostě hledala jsem dál. Vyzkoušela jsem roznášet letáky i práci pekařky, ale pořád
jsem cítila, že to není to pravé.
A tehdy ve Farních informacích vyšel článek, že Charita hledá pracovníka na recepci. Při pohovoru jsem byla otázána, zda trvám jen na tomto místě. Řekla jsem, že na Charitě bych ráda
pracovala na jakékoliv pozici. A do měsíce se ze mne stala pečovatelka.
Jsem jí už 7 let. A mohu říct, že velmi ráda. Práce pečovatelky je velmi různorodá, někdo
potřebuje nakoupit, pomoci s úklidem, připravit a podat jídlo, dohlédnout na užití léků, dopomoci při hygieně, dovézt oběd, zkontrolovat, zda je senior v pořádku, když je doma sám.
Podle potřeby také doprovázíme klienty k lékaři nebo na nákup. Stáváme se pomocí všude
tam, kde už síly nestačí. A tak jsem nakonec své povolání i poslání našla a dokonce se mi splnilo také mé přání z dětství – naši klienti nás často oslovují „sestřičko“.
POZVÁNÍ DO SLUŽBY. CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá několik spolupracovníků /
spolupracovnic na následující pozice:
 pečovatelka / pečovatel v terénní službě pro oblast Mohelnicka
 vedoucí sociální služby – Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb
 koordinátor podpory pečujících osob v rámci chystaného projektu „Podpora pečujících
osob v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice“
Zájemci o jednotlivé pozice najdou více podrobných informací
na webu www.charitazabreh.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM HLEDÁ OBĚTAVOU DOBROVOLNICI: pro starší paní,
které zdravotní stav už neumožňuje samostatný pohyb. Milá, společenská, věřící paní uvítá
dobrou duši, která dokáže pohladit milým slovem a zpříjemnit chvíle samoty.
HLEDÁME TAKÉ DOBROVOLNÍKY pro společné trávení volného času s lidmi s chronickým duševním onemocněním, ženy i muže ve vrstevnickém věku 25 - 50 let. Stačí být tvůrčí
a aktivní povahy s ochotou nabídnout alespoň jednu volnou hodinu týdně v Zábřehu nebo
v Šumperku pro společné vyjížďky na kole, procházky, posezení v kavárně, parku, návštěvy
galerií, divadla, výstav, … Zájemci mohou kontaktovat vedoucího Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v zázemí na ul. Žižkova 17.
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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