5. 3. 2017
Ročník XXIV., číslo 9
neděle postní

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 Bože, ty nám dáváš milost,
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce;
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství
Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 51

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili

1: Gn 2,7-9; 3,1-7
Ordinárium: latinské č. 509

2: Řím 5,12-19
příště Olejníkovo č. 502

Jestliže kvůli provinění
jednoho člověka začala
skrze toho jednoho člověka
vládnout smrt, tím spíše
v síle nového života budou
kralovat skrze jednoho,
totiž Ježíše Krista,
ti, kdo v hojnosti dostávají
milost a dar ospravedlnění.

Řím 5,12-13
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Ev. Mt 4,1-11

POSTNÍ DOBA
CELODENNÍ ZPOVÍDÁNÍ
Svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze můžete přijmout po celý den v pondělí 6. března.
8.00 – 9.15 P. Martin Rumíšek; 9.15 – P. Bohuslav Směšný; 9.15 – 12.00
P. Jacek Brończyk; 12.00 – 15.00 P. Petr Šimara; 12.30 – 15.00 P. Vladimír Jahn; 15.00 – 18.00 P. Ján Jakubovič; 15.00 – 18.00 P. Wladislav
Mach; 18.00 – 19.00 P. František Eliáš.
V POSTNÍ DOBĚ budou bývat pobožnosti Křížové cesty v pátek v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele
sv. Barbory také v 15 hod.
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství.
P. František Eliáš
MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. BARBORY budou od 14. března slaveny každé úterý
v 8 hod.
P. František Eliáš
Tuto neděli 5. března bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
		
P. František Eliáš
VÝROČNÍ SCHŮZE ORLA. Zveme všechny členy i příznivce na výroční schůzi Orla, jednoty Zábřeh, která se uskuteční tuto neděli
5. března ve 14.00 hod. v Katolickém domě. Jana Kubíčková, starosta
Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 8. března.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO Vás zve:
 v úterý 7. 3. v 9.30 hod. na přednášku Ing. Šárky Radičové na téma
„SPORT V RODINĚ“
 a na jednodenní DUCHOVNÍ OBNOVU s P. Šebestiánem Smrčinou, která proběhne 25. 3. 2017 na Devítce, v čase od 9.00 do 16.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
Přihlašujte se na: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 891 571.
		
Irena Švédová Hnízdo Zábřeh

HLEDÁME ÚČETNÍ.

Hledáme účetní pro zábřežský děkanát, praktikující věřící, úvazek 0,6.
Pracoviště fara Zábřeh, nástup do konce března. Podmínkou je znalost
podvojného účetnictví a práce na PC.
Kontakt: P. František Eliáš tel. 731 626 500
FARNOST MALETÍN NABÍZÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ. RYCHLÝ ODBĚR – SLEVA.
Tel. 731 626 500.
P. František Eliáš
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PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, starším i mladším, kteří se zapojili
do úklidu haluzí na pasece ve farním lese nad Zábřehem (na Račici). Udělali jsme kus práce, při práci provětrali hlavu i tělo a o svačině užitečně popovídali při opékání uzeniny u ohně. Příští setkání na pasece bude v sobotu 18. března od 9.30 hod.
P. František Eliáš
OD PRADĚDU NA HANOU. Ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie
a klubem seniorů připravujeme na úterý 14. března
další z cyklu setkávání s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc Mirkem Kobzou. Autor
populárních rozhlasových pohlednic z kraje mezi Pradědem a Hanou nám tentokrát přiblíží historické cesty Zábřežskem. Začátek v 18 hodin v Katolickém domě, vstupné dobrovolné.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
V BARTOLOMĚJI ZAHRAJE PŘEDNÍ ČESKÝ VARHANÍK. Koncert
předního českého varhaníka, docenta Hudební fakulty AMU v Praze Jaroslava Tůmy nabídne hudební cyklus Bravo Zábřeh v sobotu
18. března v 16.00 hod.
Jaroslav Tůma zahraje v kostele sv. Bartoloměje na varhany, které jsou významným článkem ve vývoji českého varhanářství. Pocházejí z poloviny minulého století, kdy do starší
skříně postavila již třetí zábřežský nástroj Továrna na varhany Rieger-Kloss v Krnově. Jedná se o velmi zdařilý nástroj poskytující bohaté zvukové možnosti. Pozoruhodná je rovněž
doba vzniku, která podobným aktivitám zrovna nepřála. Před deseti lety byla provedena generální oprava těchto varhan, kterou realizoval varhanář Petr Strakoš. Vstupné činí
80 Kč (pro držitele karty Bravo 50 Kč), děti mají vstup zdarma. PhDr. Zdeněk David
OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 18. března od 9.00 hod.
(zápis od 8.00 hod.) v Katolickém domě v Zábřeze TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE. Určen je pro hráče všech věkových kategorií.
Startovné je 50 Kč.
Přihlášky můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz do 16. března 12.00 hod. nebo
je odevzdat na recepci Charity Zábřeh.
Jana Kubíčková, 605 536 270
ČKA, místní skupina vás zve v úterý 28. března v 18 hod. do Katolického
domu na přednášku PhDr. Jana Stříbrného ČESKÉ 20. STOLETÍ.
Do dějin českých zemí a osudů jejich obyvatel zasáhly během 20. století (1900
– 2000) tak dramatické události, že z  jistot, které se zdály neměnné ještě na
jaře 1914, nezůstal téměř kámen na kameni. Každých dvacet let, v desetiletí 1938-1948 dokonce čtyřikrát, docházelo k zásadním změnám politickým
i státoprávním, které často znamenaly doslova přemety v chápání a interpretaci našich dějin a byly využívány i zneužívány k ideologickým cílům. Není proto divu, že v naší historické paměti, postižené takovou diskontinuitou, je dosud přítomno tolik mýtů a předsudků o našich nedávných dějinách a že je nezbytné, abychom si svoji historii znovu pravdivě
a poctivě objevili.
Jana A. Nováková, Ph.D.
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí,
které jsou spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké
obrácení se od nás očekává? Za co máme dělat pokání?
O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář
píše: tvrzení, že naše doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně
mylné. Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením
starého pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla
světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly
pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím.
Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu doby. Pochopili, že křesťanská
morálka je založena na Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro druhého a sebe staví
do pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, protože jejich pohled na svět a na sebe
sama byl naprosto odlišný. V srdci a v duši byli jedno s Kristem. Jejich odlišnost přinášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti, ba dokonce i mučednictví. Z jejich obětí však
vyrostla nová Evropa.
Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí
a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už neznají příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se to nenaučili od svých rodičů. Taková společnost ztrácí naději na
budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu světu ukázat cestu?
Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili v životě neúspěch, i v manželství, ale vyzval nás, abychom věnovali velkou pozornost manželství a rodině jak při
výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při doprovázení mladých manželství, abychom
se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky touto svátostí pohrdají,
když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali: „Nebudeme čekat, až nám dáš právo na manželský život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc a požehnání,
my to zvládneme po svém.“ Nebo prodají svou víru za peníze, o které by uzavřením
manželství přišli. Jiní oslaví svatbu v kostele, ale žijí, jako by svátost manželství byla záležitostí jen svatebního dne. Ve skutečnosti, kdo opravdu pozval Ježíše nejen na svatbu, ale také do manželského života, ten zakouší, že i jazyk těla a živá gesta lásky se v jejich manželství stávají liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti. Papež si přeje, aby
zkušenější manželské páry pomáhaly těm mladším. V některých farnostech už s tím
máme dobrou zkušenost. Rád bych, aby se tato služba rozšířila do všech farností. Rád
bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, které pomohou rozvíjet kvalitní manželský život, a pomohou ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu už působí pobočka
Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky a pomozte jim jako jejich
spolupracovníci.
Jednou z důležitých akcí může být Vaše účast na letošním „Národním pochodu pro
rodinu a pro život“ v Praze 22. dubna, který podporuje celá biskupská konference. Je
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důležité takto reagovat na koncepci rodinné politiky představené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako společenství otce a matky v trvalém svazku a děti. Svou účastí zdůrazníme, že rodinu vnímáme jako základní
buňku společnosti i církve.
Postní doba je příležitostí k novému začátku. Víme, co se od nás očekává. Víme, že nás
křesťany nemohou nahradit lidé, kteří nepoznali Boží lásku a nedostali zvláštní pomoc
ve svátosti manželství. Poznaný úkol se nám může zdát těžký, ale právě jeho plnění
může být cílem postního snažení.
My křesťané jsme poznali, že mocný Bůh se z lásky k člověku stal bezbranným dítětem a sám sebe nabídl jako smírnou oběť za nás. Dal nám moc stát se Božími dětmi. Naučil nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal nám úžasnou svobodu a zbavil nás
strachu. Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat dobro druhých a být šťastní z toho, že přispíváme ke štěstí í jiných. Svou morálku stavíme na pravidlech Božího
království, a i když jsme někdy považováni za blázny, ukazujeme, že jsme našli samu
Boží moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než zhoubné ideologie. Jsme sice jen
slabí lidé, ale ukazuje se na nás Boží moc, když věříme v Kristovo vítězství. Osvědčili
to i naši předkové, kteří si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých totalit dvacátého století a pomohli je přemoci.
Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme
se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli však najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu k lepší budoucnosti. Evropa
vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou
solí země a světlem světa. Jako se světlo nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže se
křesťanství skrývat v soukromí. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako zodpovědní chovat nejen v soukromém, ale i v hospodářském
a politickém životě. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Přijměme tuto nabídku a náš národ bude požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli kvasem evangelia znovu prokvasit svět ve všech jeho strukturách. To je náš společný úkol
pro dobu postní. Obnovou rodiny dojdeme k pravé velikonoční radosti.
Všem, kdo toto pozvání přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám
arcibiskup Jan
PAPÍROVÉ PADESÁTIKORUNY – POMOC PRO KOSTEL V BRNĚ-LESNÉ.

V měsíci březnu končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun v ČNB. Předpokládá se, že mezi lidmi je ještě za několik stovek milionů různě zapomenutých
papírových padesátikorun. Od 1. 4. budou mít již jen nepatrnou hodnotu pro sběratele. Kdo nechce, aby tyto prostředky propadly, může je darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné. Odeslané bankovky si centrálně farnost v Brně- Lesné vymění u ČNB.
Pokud tyto bankovky doma máte, stačí je urychleně dát v kostele do pokladničky či do sbírky
a ze Zábřeha je hromadně odešleme.
red.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 26. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 45, Písařov 790, Jakubovice 447, Červená Voda 2.447; Janoušov 1.532 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Radek Maláč
 Biřmovanci se setkají tuto neděli 5. 3. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
 Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 9. 3. ve 13.00 hod.
 Formace vedoucích buněk bude v neděli 12. 3. od 16.00 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 26. února: Loštice 1.788 Kč; Moravičany 1.646 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 Dnes, o první neděli v lichém měsíci, je mládežnická mše svatá v Lošticích.
 Náboženství v Lošticích i v Moravičanech je v úterý a setkání biřmovanců ve středu.
POSTNÍ ALMUŽNA. Pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání, ale také na
schopnost vidět potřebné a vkládat je do modliteb. Na stolku si můžete vzít papírové kasičky „postničky“ na peníze za požitky, které si během postního období odřekneme. Do
kasičky můžete vložit i lísteček s konkrétním záměrem, či konkrétní osobou potřebující
pomoc. Ukončení je na Květnou neděli. Místní Charita se stará dle podnětů z farnosti,
o rozdělení výnosu na charitativní účely.
KŘÍŽOVÉ CESTY. Pobožnost křížové cesty bude v Lošticích vždy v pátek 30 min. přede
mší svatou a v neděli ve 14.00 hod. (adorace bude bývat ve středu 30 min. před mší svatou).
V Moravičanech v neděli ve 14.30 hod. a v Pavlově a v Paloníně v neděli ve 14 hod.
DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČESKÉ REPUBLICE, konané
pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, je snaha aby se mariánské
sloupy staly místem veřejného svědectví a hlásání víry, modliteb za pokoj v naší zemi a zasvěcování obcí do ochrany Matky Boží.
Duchovní setkání bude: v Lošticích u sochy Immaculaty před kostelem sv. Prokopa ve
středu 8. března hned po mši svaté.
V Moravičanech u mariánského sloupu na návsi ve čtvrtek 9. března v 16.15 hod.
Na závěr Fatimského roku k 8. 12. 2017, na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie, bude odevzdání našich obcí a farností Panně Marii a skrze ni zasvěcení Bohu.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 26. února: Štíty 1.130; Cotkytle 400; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Za farnost Štíty:
 V sobotu 11. 3. v 18.00 hod. se sejdou biřmovanci na faře
 Příští neděli 19. 3. bude sbírka na opravy
 V neděli 19. 3. ve 14.30 hod. povede křížovou cestu společenství Modlitby matek.
P. Jacek Brończyk
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 26. února: Mohelnice 6.785; Úsov 6.059; Studená Loučka 412 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, Fr. Martinek LP 1968-1969

Rytmická skupina. Choralistky v počtu 20 byly již ustanoveny v roce
1967, kdy byla obnovena liturgie. Z této skupiny vznikla rytmická skupina za doprovodu šesti kytaristů (Kop, T. Kop, M. Nenkovský, P. Mlčoch,
A. Vyroubalová, M. Vyroubal J.), která vystoupila poprvé při mši svaté
26. října za řízení pana Tichého, ředitele kůru. O Vánocích na sv. Štěpána
zpívali koledy. Ve vytvoření této skupiny pomáhali členové rytmické skupiny z Moravičan,
kteří u nás hráli v neděli 13. dubna při mši svaté.
Chóristky mají pravidelné zkoušky každou středu v 16.00 hod. a nacvičují co je třeba. Kytaristé mají zkoušku každé pondělí.
  
Lektoři. Počet lektorů byl zvýšen na čtrnáct, a každý z nich to bere vážně. Měli odborné
přednášky, které vedl administrátor a pan prof. Křupka. (P. Entr, dělník 40 roků; J. Novák,
automechanik 23 roků; J. Nebor, soustružník 23 let; J. Nebor st., poštovní doručovatel,
P. Nenkovský, student 18 let; F. Hroch, automechanik 23 let; V. Mlčoch, zemědělec;
V. Křupka, profesor; J. Mader, dělník; J. Krejčíř, matrikář MNV; J. Snášel dělník Podolí;
L. Bartoš mlynář; J. Kolomazník důchodce, F. Belžík, výpravčí vlaků.) Přemýšlí  se vážně
o rozšíření lektorů ženami.
Bartoš H.

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 26. února: Jedlí 1.700; Svébohov 7.200 (na opravy); Klášterec 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 12. 3. bude při všech bohoslužbách sbírka na odvod Arcidiecézi.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. února: Lubník 1.400; Tatenice 1.150; Hoštejn 1.600; Kosov 440 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 Pastorační rady farností Tatenice, Hoštejn a Lubník se sejdou v Tatenici v neděli 5. března ve 14.30 hod.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: od úterý 7. března do středy 15. března (včetně) nebudou
v kostelích spravovaných z Tatenice ve všední dny mše svaté.
V sobotu 11. března mše svatá v Lubníku bude s nedělní platností v 17.00 hod. (v neděli
mše sv. nebude).
V neděli 12. března budou mše svaté: Kosov v 9.00 hod., Hoštejn v 10.30 hod., Tatenice v 11.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 26. února: Zábřeh 10.210; Zvole 5.290; Postřelmůvek 810; Hynčina 390 Kč. DARY: Zábřeh – na Svatopetrský haléř 700 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

charitativní služba církve v děkanátu
NOVÁ RUBRIKA: Představujeme Vám novou pravidelnou rubriku Farních informací.
Vznikla s cílem soustředit na jednom místě podněty ke splnění důležité křesťanské povinnosti každého z nás – a to, abychom byli Kristovi i podle skutků. Proč vzniká? Protože
společně s otcem arcibiskupem Janem a kněžími děkanátu cítíme, že je důležité, abychom
šli společnosti příkladem, aby naše víra přesáhla naše domovy i farní společenství. Milosrdná láska k bližním (caritas, diakonia) je jedním z pilířů, na nichž církev stojí od počátku – společně se společenstvím v liturgii a dělením se o naši víru i naději z evangelia. Vše
je pro zdravý život křesťana stejně důležité a nic nesmí být opomenuto. Učit se milosrdenství a službě znamená nejprve vidět potřeby lidí kolem sebe a pak na ně reagovat. Tato
rubrika má sloužit k propojení těch, kteří „vidí“ s těmi, kdo mají zdravé ruce, volný čas, či
chuť pomoci. Jak na to?
Potřebujete odvézt na mši a nemáte se tam jak dostat; víte o nemohoucí osamělé sousedce, která si chce popovídat a pomodlit se, ale nemá s kým; slyšeli jste, že chudší maminka s dětmi potřebuje nutně pračku … nebo naopak – umíte stříhat stromky a rádi někomu
teď na jaře pomůžete; jste sice čerstvě v důchodu, ale stále plni síly a můžete docházet za
nemocnými s povzbuzením; …
Možná jsou to takové banality, se kterými si u vás ve farnosti hravě poradíte – ten, kdo
může, si sám najde toho, kdo potřebuje – a je to tak dobře. Pokud ale oči vidí a síly už nestačí, jistě uvítáte prostředníka. V těchto i dalších případech se můžete kdykoliv obrátit na
dobrovolnické centrum Charity Zábřeh „DobroDruh“. Odtud rádi pomůžeme farní dobrovolné aktivity v rámci našeho děkanátu moderovat, odtud budeme z došlých podnětů
spolu s Vámi tuto rubriku plnit nabídkou a poptávkou. Pojďme společně cvičit náš duchovní i tělesný zrak, pojďme růst ve službě bližním!
Kontakt: Mgr. Tomáš Orehek, tel: 736 529 295, mail: dobrovolnik@charitazabreh.cz.
VOLNÉ MÍSTO: Charita Zábřeh ve farnostech děkanátu hledá a do služby
přijme nového spolupracovníka nebo spolupracovnici. Jde o administrativní pozici v recepci a obchůdku s křesťanskou literaturou a devocionáliemi
– Barborka, v přízemí charitního domu v Zábřehu. Náplní práce je prodej,
vydávání zásilek, poskytování informací o Charitě a mnoho dalších drobností, které toto kontaktní místo s sebou nese. Podrobnosti zájemci najdou
na www.charitazabreh.cz.
Rádi byste pracovali na Charitě, ale uvedená pozice z nějakých důvodů není pro Vás – domluvte si schůzku s ředitelem organizace (tel. 736 509 430) a zkusíme najít něco jiného.
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT. Zveme Vás v neděli 26. března ve 14.30 hod. do zábřežského kostela sv. Barbory na VZPOMÍNKOVÝ KONCERT věnovaný památce klientů a pacientů, které svými službami v předchozích letech doprovázeli pracovníci Charity Zábřeh.
Během koncertu Vám bude také představena KNIHA ŽIVÝCH. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. (začátek křížové cesty bude v 15.30 hod. – 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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