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2. NEDělE POSTNÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho
poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat
z patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 33

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé
milosrdenství, jak doufáme v tebe

1: gn 12,1-4a
Ordinárium Olejníkovo č. 502

2: 2 Tim 1,8b-10
příště břízovo č. 503

EVANgElIUM K DNEŠNÍ NEDělI

Ev. Mt 17,1-9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu,
aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho
oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval
hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to
učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich
a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“
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SVÁTKy A PAMÁTKy TýDNE
Pátek 13. března
VýROČNÍ DEN zvolení papeže Františka
Dokdy potrvá Boží péče o člověka? Dokdy o nás bude pečovat Pán Ježíš, jdoucí spolu s námi?
Odpověď evangelia nezavdává podnět k pochybnostem: až do konce světa! Nebe i země pominou, lidské naděje se zhroutí, ale Boží Slovo je větší než všechno a nepomine.
Generální audience papeže Františka 26. 4. 2017
SETKÁNÍ BUNĚK. V pondělí 9. 3. v 17.30 hod. je na Devítce setkání všech buněk.
Všechny členy a zájemce o veřejné dění nejen v Zábřeze zveme
na členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se
koná ve středu 11. března 2020 v 16.00 hod. v Katolickém domě
v Zábřeze. Na programu budou mimo jiné informace o plnění volebního programu ve městě Zábřeze, realizovaných a plánovaných záměrech.
RNDr. František John
ZAKONČENÍ KURZU PRO lEKTORy – OTEVŘENÉ PRO VEŘEjNOST
V pátek 13. března od 18.30 hod. v sále Devítky bude setkání
s P. doc. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického biblického
díla na téma „Úvod do Písma svatého“ a v pátek 3. dubna se sejdeme v 17.00 hod. na Devítce s otcem biskupem Antonínem Baslerem.
Téma jeho promluvy bude „Duchovní rozměr lektorské služby“.
ADORACE S PŘÍMlUVNOU MODlITbOU
Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová
modlitba upřímně věřícího má velkou moc. Jak 5,6
V kostele sv. bartoloměje v pátek 13. 3. 2020 po skončení mše svaté,
která začíná v 17.30 hod.
SETKÁNÍ MlÁDEžE
V pátek 13. března v 19.00 hod. bude na faře v Zábřeze
SPOlČO. Srdečně zveme všechny mladé!
Animátoři Zábřeh
DěKANÁTNÍ SETKÁNÍ MlÁDEžE 3.–4. dubna – Šumperk
Po dvou letech je tu opět možnost poznat mladé z našeho děkanátu!
Co nás čeká? Přednášky, sport, čas na pokec s přáteli, a na prohloubení vztahu s Ním!
Přihlašování na: https://mladez-zabreh.webnode.cz/dsm
Těšíme se na Tebe!
Animátoři Zábřeh

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUjE
úterý 28. dubna – Anton Otte, „Cestou smíření“
pondělí 22. června – Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. „Skryté zrání církve
v šedém bezčasí“ – první polovina 80. let z pohledu křesťanů –
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE:
10. března 9.30 – Přírodní a permakulturní zahrady, beseda s Lenkou Černou
17. března 9.30 – Hravé cvičení kojenců, beseda s ukázkou. Mgr. Veronika Papoušková
24. března 9.30 – Povolaná být matkou, beseda s misionářem, otcem Jánem Jakubovičem
31. března 9.30 – Nejčastější úrazy v dětském věku, ošetření, přednáška Lenky Babištové
Anketa Hnízda k Národnímu týdnu manželství
Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili, a přinášíme vám výběr z odpovědí. Všechny odpovědi si můžete přečíst na síti v parčíku před Městským
úřadem v Zábřehu.
Co děláme, abychom nebyli v zajetí digitálních technologií?
• Je pravda, že každý zasedneme k noťasu a čteme si zprávy. A pak lehce brouzdáme z jedné strany na druhou. My naštěstí máme rádi knihy a tak oba dokážeme WIFI vypnout
a číst. Je fajn se společně podívat na nějaký film. Důležité je dělat něco konkrétního pro
někoho, pro ostatní – tvořit společenství.
• „Regulovat“ čas na počítači (telefonu). Stanovit si čas, když už nebudeme otevírat mail,
facebook. Nastavit si pravidla pro společný týden, např.: 1-2 dny bez všech digitálních
technologií (vyjma mobilu pro organizaci dne). Jako rodina mít shodu o používání digitálních technologií a fb. My máme neděli a středu bez počítače. A u stolu vždy bez mobilu.
• Digitální technologie používám, ale jako pracovní nástroj, tzn., neřeším telefon o víkendu, v noci apod. Máme jeden počítač v rodině a musíme se všichni domluvit a vystřídat. :)
Nemáme TV. Do ložnice vstup s mobilem zakázán (pouze kvůli budíku na mobilu). Nereaguji na zprávy a volání, když něco dělám, když si hraji s dítětem, když mluvím s mužem.
Snažím se k tomu přesvědčit i muže :)
• Trávit hodně času s rodinou spolu – výlety, příroda, hry, práce s dětmi v zahradě. Odvést
děti tam, kde jsme bez netu/tv.
• Já si naše manželství bez „sítě“ nedokážu představit. Jelikož manžel dlouho do odpoledne (no spíš večera) pracuje, tak si během dne píšeme aspoň přes „WhatsUpp“. Kdybychom si takto posílali smsky, asi bychom se nedoplatili. :) Každé ráno mě čeká na mobilu
pozdrav, vzdušný polibek, pak co měl k obědu a jak mu chybím, a tak různě.:) Jak přijde
z práce, stejně si vše povíme znovu, ale takto si nepřipadáme tak daleko od sebe. Takže nás
síť spíše spojuje, než odděluje.
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O NÁKAZE STRACHU A DUCHOVNÍ DIMENZI LIDSKÉ SOLIDARITY
Česká sekce Radia Vaticana
Nad panikou vyvolanou zčásti mediální prezentací a zčásti politickými rozhodnutími o mimořádných preventivních opatřeních před koronavirem kroutí hlavou leckdo. Při střízlivém pohledu
na zveřejňovaná čísla se lze těžko ubránit otázkám typu: Před čím vlastně máme být chráněni?
Kdo, proč a za jakou cenu nás chce chránit? A v koutku duše se obáváme, zda obětí
všech podivných opatření, připomínajících cvičení civilní obrany za studené války,
není zdravý rozum, mezilidské vztahy a lidství vůbec, zda nejsme svědky jakési globální zkoušky manipulovatelnosti a zbabělosti dnešní společnosti.
Andrea Riccardi, profesor historie, zakladatel Komunity sant´Egidio a někdejší
italský ministr pro mezinárodní spolupráci se v článku pro deník La Stampa
zamýšlel nad strachem z nákazy, kterému se byly nuceny podřídit – a podřídily
– také severoitalské diecéze. Připomíná studii amerického sociologa Rodneyho
Starka o chování křesťanů během epidemií v prvních stoletích a obrací pozornost
k roli duchovní dimenze a solidarity v životě člověka. Vzhledem k aktuálnosti tématu přinášíme Riccardiho fejeton v plném znění:
Andrea Riccardi: „Uzavření mnoha kostelů v severní Itálii, zrušení mší, pohřby
pouze za účasti nejbližších rodinných příslušníků a další podobná opatření ve mně
zanechávají jistou hořkost.
Nejsem epidemiolog, ale skutečně jsme se ocitli před ohrožením natolik závažným, abychom museli rezignovat na komunitní náboženský život? Obezřetnost je
na místě, ale možná se necháváme vodit za ruku velkým protagonistou naší doby:
„strachem“. Navíc obchody, supermarkety a částečně i bary jsou otevřené, autobusy
a metro fungují. A jistě právem. Kostely však byly takříkajíc postaveny na roveň
divadel a kinosálů (nuceně uzavřených). Mohou zůstat otevřené, ale bez společné
modlitby. V čem představují ohrožení všednodenní mše, kterých se účastní hrstka
lidí, rozptýlených v lavicích rozlehlých kostelních staveb? Jistě menší než bar, metro
nebo supermarket.
Je to výrazné znamení strachu. Ovšem také projev přizpůsobivosti církve občanským institucím. Kostely nejsou pouze místy riskantního „srocování“, ale také místy ducha, jež jsou v obtížných časech zdrojem, který povzbuzuje naději, utěšuje
a připomíná, že člověk sám sebe nezachrání. Nemusíme hned připomínat Karla
Boromejského, v době morové epidemie v Miláně v letech 1576-77 (epidemie daleko závažnější než koronavirus, s níž se tehdy bojovalo holýma rukama): tento
arcibiskup navštěvoval nemocné, modlil se s lidmi a naboso vedl početné procesí
modlící se za konec této pohromy. Společná modlitba v kostele zcela jistě posiluje
naději a solidaritu. Je známo, že silné a duchovní motivace napomáhají také v odolávání nemoci, jak říká všeobecná zkušenost.
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Americký sociolog Rodney Stark ve studii věnované expanzi křesťanství v prvních stoletích upozorňuje, jak rozhodující význam mělo chování křesťanů v dobách epidemií: neutíkali totiž jako pohané pryč z měst a nevyhýbali se druhým,
nýbrž vedeni svou vírou se navzájem navštěvovali a podporovali, modlili se
společně a pochovávali mrtvé. Jejich schopnost přežití se ukázala jako vyšší než
u pohanů, díky vědomé pomoci, jakkoli léky neměli, a díky vzájemným a společenským vztahům.
Časy se mění, ale nynější opatření ohledně koronaviru jakoby banalizovala církevní
prostor a zároveň odhalovala mentalitu mocných.
V situaci „velkého strachu“ promlouvá pouze poselství politiky, jež je jediným a nejistým protagonistou těchto dní. Ticho kostelů (i jsou-li otevřené) odráží jakési
prázdno ve společnosti: svobodné setkávání v modlitbě by bylo zcela jiným poselstvím; i když prozíravost a sebekontrola je jistě dobrá. Sociální sítě, rádio a televize
je nenahradí.
Je pochopitelné, že turínský arcibiskup Mons. Nosiglia si stěžuje na nařízení piemontského regionu (podobné dalším opatřením na severu Itálie): „Bohoslužby
jsou považovány za nadbytečné, a tedy nejsou vyňaty z restriktivních opatření“.
Přesně tak: „nadbytečné“. A to je věc, nad níž bychom se měli zamyslet: stojíme
před produktem politiky řídící se strachem, jakkoli občas vystavuje na odiv náboženské symboly. Náboženským symbolem par excellence však je modlící se
společenství.
Ani v časech bombardování a přesouvání fronty za II. světové války (kdy církev
byla duší odolnosti lidu) se kostely nezavíraly a modlitby se nerušily. Naopak,
lidé se s důvěrou shromažďovali, přestože jim hrozily bomby a masakry. Snad je
nyní spolupráce místních církevních představitelů s regionálními politiky chápána příliš ve smyslu podřízenosti vůči nim. Tímto způsobem však dochází ke
zlehčování přítomnosti a přínosu církve, která ve skutečnosti přispívá svým dílem lidskému životu. Smutné jsou pohřby na hřbitově za přítomnosti nemnoha příbuzných. „Ticho“ a náboženská osamělost jsou přítěží ve chvílích těžkosti.
Pokusme se slyšet pocity „Božího lidu“. V Padově se rodina čtrnáctileté dívky
zemřelé při nehodě vzbouřila proti soukromému pohřbu a dostala od státních
orgánů dovolení pozvat její mladé přátele.“
La Stampa 29. února 2020 převzato z https://www.radiovaticana.cz

Daruj sobě a svým dětem všechno, i život po smrti
VINCENTÍNSKÉ LIDOVÉ MISIE ZÁBŘEH 20. 3. – 29. 3. 2020
Co jsou lidové misie?
• jsou pozvánkou k znovu objevení krásy
života s Bohem
• je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
• je to čas věnovaný revizi osobního života
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DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
Dnešní liturgie nás zve, abychom si zvolili úzkou a strmou cestu poslušné víry, která
vybízí Abraháma, aby se rozloučil s jistými vztahy a vykročil na cestu k neznámým
cílům. Je to cesta utrpení a smrti, kterou zcela vědomě kráčí Ježíš, a upozorňuje své
učedníky, že i oni jí budou muset odvážně čelit.
Život každého člověka provází utrpení, ve zkoušce však nejsme nikdy sami. Ježíš stojí po boku každého člověka jako „muž bolesti, který dobře zná utrpení“
a který jako první nesl tíhu kříže. Právě z této jistoty můžeme načerpat novou
důvěru, že se v naší slabosti tím více může projevit Boží moc, a odvahu jít stejnou
cestou, jakou si zvolil náš Pán. Jedině tak se staneme věrohodnými svědky jeho
zmrtvýchvstání.
O ČEM PÍŠE KATOLICKÝ TÝDENÍK 10/2020
ZPRÁVA O STAVU CHUDOBY. Chudoba se stala takovou překážkou, že lidé v nouzi už nedokážou plně využívat to, co by jim mělo z nouze pomoci, například služby pro ně určené. O tomto paradoxu informovala minulý týden Charita Česká republika (1. str.).
ŠEDÁ, NIKOLI ZLATÁ – OŠIDNÉ BÁJE O LEPŠÍM VČEREJŠKU
Na str. 4 a 5 najdeme články, anketu, rozhovor s psychiatrem Maxem Kašparů na toto téma
(byli jsme nejelektrifikovanější zemí na světě: žili jsme pod napětím, věci jsme přijímali
s odporem, a kdo se dotkl vedení, dostal ránu).

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 1. března: Červená Voda 2.358; Jakubovice 462; Písařov 803; Domov
důchodců sv. Zdislavy 776 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
KŘÍŽOVÉ CESTY
Druhá neděle postní 8. března: Za smíření rodin, rodičů s dětmi a manželů. Za sílu k odpuštění, uzdravení ze zranění a z nedorozumění.
Třetí neděle postní 15. března: Za požehnání pro kněze a všechny zasvěcené osoby a za nová kněžská a řeholní a jáhenská povolání.

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 1. března: Klášterec 1.600; Svébohov 2.200; Jedlí 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 15. března bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule
8.521 Kč) a v Chromči (minule 4.500 Kč).
Sbírka na svatopetrský haléř: Postřelmov 8.408 Kč, Chromeč 4.300 Kč, Sudkov 1.480 Kč,
Lesnice 2.215 Kč, Dlouhomilov 1.010 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 1. března: Loštice 3.086; Moravičany 1.792 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

LOŠTICE
v Příprava k 1. sv. přijímání bude v úterý 17.30 na faře.
v Charita Zábřeh přinesla papírové pokladničky „postničky“. Během postního období
můžeme do nich vkládat peníze za požitky, které si během postního období odřekneme. Takto získané prostředky se využijí na místní sociální pomoc potřebným.
MORAVIČANY
v Farní brigáda na vyklizení sýpky nad podloubím se uskuteční v Moravičanech v sobotu
14. 3. dopoledne. Více informací u Josefa Bílka.
v Na moravičanské Besedě se pravidelně scházejí rodiče s dětmi do tzv. dětské herny.
Přijít může kdokoliv další s menšími dětmi, a to většinou ve čtvrtky dopoledne od 9.00
do 11.30 hod. Sledujte aktuální pozvánky na internetu.
v Moravičanské okrašlovaci spolek zve na cestovatelskou
přednášku Vojty Kotlíka – Život, cestování a studium
v USA. Akce se koná v sobotu 14. 3. 2020 v 18.00 na
moravičanské Besedě. Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné pro rozvoj místa.
v V rámci programu Zelené oázy 2020 jsme u Nadace Partnerství uspěli jako žadatelé
o grant na kompletní výsadbu zeleně ve farní zahradě v Moravičanech. V následujících
měsících budou zahájeny práce v zahradách, dobrovolníci, dárci materiálu a financí
jsou vždycky vítáni. Sledujte aktuální výzvy na nástěnkách a na internetu. Nyní bylo
dokončeno nutné kácení a prořezávání suchých stromů, následuje úprava terénu, vyměřování veškerých ploch a příprava na podzimní sázení. Hlavní výsadbové víkendy
proběhnou v říjnu 2020.

Blahopřání
Srdečně blahopřejeme k 85. narozeninám

paní Marii Kupčíkové

a přejeme hodně zdraví, Boží ochranu
a přímluvu Panny Marie.

kněží i farníci

V postní době budou pobožnosti křížové cesty:
Loštice – vždy v pátek v 16.30 a v neděli ve 14.30 hod.
adorace bude bývat ve středu v 16.30 hod.
Moravičany – v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min před mší svatou.
Pavlov a Palonín – v neděli ve 14.30 hod.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

SETKÁNÍ LYDIE V MOHELNICI 15. 3. 2020
„Křesťanské modlitební společenství Lydie, z. s.“ zve ženy a dívky, které se chtějí přimlouvat, na Regionální modlitební setkání. Setkání se, dá-li Pán, uskuteční v neděli
15. března od 14.00 hod. v Mohelnici na faře (Školní ul. 2).
Více informací: infolydie@seznam.cz; www.lydiafellowship.org
RANNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Zveme vás srdečně na společnou modlitbu růžence a na krátkou bohoslužbu slova s podáváním svatého přijímání: vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – v Mohelnici, ve
farním kostele sv. Tomáše Becketa.
Růženec začíná vždy v 7.30 hod., bohoslužba slova s podáváním Eucharistie následuje
ihned poté (cca 7.55 hod.). Přijďte začít svůj den s Ježíšem!
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V NEDĚLI 8. března:
Mohelnice (kostel sv. Stanislava), 14.00 hod.
Úsov (kostel sv. Jiljí), 14.00 hod.
Studená Loučka (kostel sv. Máří Magdalény), 16.00 hod.
MŠE SVATÁ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V SOBOTU 14. BŘEZNA:
Police (kostel sv. Mikuláše) 15.00 hod.
Mohelnice (kostel sv. Stanislava), 18.00 hod.

P. Petr Souček

Ohlášky naleznete na www.farnostmohelnice.cz

farnosti spravované z  tATENICe
Sbírky z neděle 1. března: Lubník 990; Tatenice 1.050; Hoštejn 1.600; Kosov 660 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
CHLAPI se sejdou v Tatenici na faře v neděli 8. března v 18.00 hod.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KLUKY A HOLKY
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde proběhne malá duchovní obnova s otcem Jaroslavem.
Začátek v pátek 13. 3. 2020 společnou večeří (kolem
19.00). Ukončení bude 15. 3. 2020 po obědě (kolem 14.00
hod.).
S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení – i na
ven, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby, šátek, malý
nožík, malou baterku (pokud máte)…. Příspěvek na ubytování a stravu je 250 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, na telefonech 775 339 868, 777 203 415 nebo na e-mail
jitka.meda@seznam.cz – a to nejpozději do 10. 3. 2020.
Na všechny se těší Jitka Veiglerová
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 1. března: Štíty 1.860; Cotkytle 470; Horní Studénky 1.680 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
V neděli 15. března v 9.00 hod. na 3. postní neděli bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka
na topení v kostele. Křížovou cestu povedou biřmovanci, děti a mládež.
V neděli 15. března bude bohoslužba pro děti:
v Horních Studénkách v 7.30 hod, po ní křížová cesta a sbírka na opravy,
v Cotkytli v 11 hod., po ní křížová cesta a sbírka na opravy.
POSTNÍ KATECHEZE probíhají od tohoto týdne v Horních Studénkách vždy ve čtvrtek
po mši svaté a ve Štítech v pátek po mši svaté.
P. Jacek Brończyk

zvole

zvole

Sbírka z neděle 1. března byla ve Zvoli 4.420 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

zvole
P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM – FARNÍ DŮM VE ZVOLI
Nabízíme vám možnost jak nám dále
pomáhat. Kdybyste měli zájem, můžete si „adoptovat“ své okno. Ceny oken
jsou: za nejmenší okna na přístavbě
(4 ks) 6.000 Kč, okna v podkroví (2 ks)
12.000 Kč, velká okna do zahrady (7 ks)
16.000 Kč, velké okno do vstupní haly
31.000 Kč. Tato okna budou plastová.
Hliníkové dveře hlavní vstup za 90.000 Kč. Vstup do přístavby 70.000 Kč a vstup ze zahrady za 70.000 Kč. Další informace a grafické znázornění je na www.zvolska4.cz.
Pokud budete mít zájem pomoci tímto způsobem, můžete zavolat na telefon 725 796 359,
poslat email na adresu jozyk.barton@seznam.cz.
Pokud nás budete chtít podpořit finančním darem, náš účet je 3695833319/0800.
Děkujeme všem za podporu a modlitby.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa
v Maletíně, můžete si ho začít objednávat, pila v Postřelmůvku začne s pořezem od
poloviny března.
Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků. Konečná cena u trámů bude do 4.800 Kč
za m3 a desek za 3.500 m3.
Nabízíme také odřezky na topení.
František Eliáš 731 626 500
Mše svatá v Maletíně bude příští neděli 15. března ve 14.30 hod.
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 15. 3. 2020 BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
SBÍRKA z neděle 1. března: Zábřeh 17.640; Rovensko 706; Postřelmůvek 510 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně zve do služby a nabízí zaměstnání zájemcům o spolupráci
na charitativním díle.
Mezi aktuálně obsazované pozice patří:
v vedoucí Naděje – střediska a nástrojů pro potravinovou, materiální, praktickou a vzájemnou výpomoc potřebným
v vedoucí/sociální pracovník(ice) Občanské poradny – odborné sociální poradenství
v oblasti dluhů, bydlení, zaměstnání, zdravotních a kompenzačních pomůcek
v sociální pracovník(ice) pro vytvoření systému koordinované podpory osob vyžadujících dlouhodobou péči v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice (projekt hrazený s EU)
v pracovník/pracovnice terénních sociálních služeb – poskytování pečovatelské služby, osobní asistence, zastoupení pečujících osob v domácnostech
Pokud zvažujete změnu zaměstnání, nabídněte svou odbornost či lidskost do služby
naší církevní organizaci a staňte se našim novým kolegou či kolegyní. Zájemci se více
informací dozví na webu www.charitazabreh.cz
BŘEZNOVÉ POZVÁNKY PRO PEČUJÍCÍ OSOBY:
Začínáte s péčí a potřebujete poradit? Pečujete již dlouho a cítíte se vyčerpáni? Zveme vás na akce, kde můžete
načerpat posilu, podporu, získat nové poznatky či si jen
tak odpočinout:
v středa 18. 3. od 9 hod. „Brunch“ – Klub pro pečující
rodiče – tentokrát zpestřené jarním tvořením. POZOR: setkání proběhne v domě na ul. Žižkova 235/5,
Zábřeh (bývalý obchodní dům Slunce)
v 18. 3. od 16 hod. Klub – setkání pečujících; místo: Devítka (Zábřeh, Farní 9 – bývalá
ZUŠ)
v úterý 24. 3. od 9 hod. workshop na téma: Poruchy autistického spektra; místo setkání:
Devítka
Více informací vám podá Mgr. Barbora Miklasová, tel: 736 509 407
Volný sklad k pronájmu: CHARITA ZÁBŘEH hledá v Zábřehu a blízkém okolí nebytové
prostory o rozloze 150-200 m2 ke zřízení svého provozního skladu - nábytku, elektrospotřebičů, provozního vybavení. Vhodné v přízemí, přes rampu nebo v patře dostupné
výtahem, nemusí být vytápěné, není nutné přilehlé hygienické zázemí. Nabídky prosím
směřujte na Jiřího Kargera, tel. 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.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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