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15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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 ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na
správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním
shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek

Žalm 65
1: Iz 55,10-11
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Řím 8,18-23
příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 13,1-23

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto
vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj
cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je,
takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali
se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství
nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich
Izaiášovo proroctví: ʻBudete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají,
takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.ʼ
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Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho
proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale
neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači.
Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co
bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu
bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen
a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne.
Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo
udusí, takže zůstane bez užitku.
Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá
jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“
K NEDĚLNÍMU EVANGELIU
„Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co
má. “
Toto přísloví, nebo aforismus vyjadřuje drsnou lidovou zkušenost, že boháč ještě více zbohatne, zatímco chudák ještě víc zchudne. Kdo má peníze, má šanci jich vydělat ještě více
nebo alespoň ušetřit ještě více; a kdo jich má málo, ten přijde i o to málo. Nebo chcete-li: kdo
má styky a známosti, tak dostane a ještě mu bude přidáno – a kdo nemá známé, tak přijde
i o to málo, co ještě má. Tuto zákonitost známe z ekonomické sféry. Kupodivu nám nedochází, že by mohla platit také o poznání a vědomostech.
Kdo něco pochopil, tomu budou docházet další a další souvislosti. Kdo pořádně nepochopil
začátek (nebo kdo nepokračuje v pronikání do dalších souvislostí), ten nakonec zapomene
i to, co kdysi věděl.
Ježíš však na tomto místě nepropaguje prostě jen studium duchovních věcí. Ono i toto rčení je vlastně hádanka, do které si musíme doplnit, o čem je řeč: o víře?, o následování? Nejde zde ani tak o vědomosti nebo intelektuální schopnosti, jako spíše o věci, které se nedají
poznat zvenku.
Obecně srozumitelným příkladem takového rozdílu mezi poznáváním zvenčí a „zevnitř“ je
například bolest. Popisuje-li někdo svou bolest (lhostejno, zda právě fyzickou nebo psychickou), můžeme chápavě přikyvovat, a přesto nevíme, o čem je řeč, do okamžiku, kdy stejnou
zažijeme sami. Od chvíle, kdy ji zažijeme sami, už se nemusí nic složitě popisovat, stačí říct
„žlučník“ nebo „ledvinová kolika“ a chápeme přesně. Totéž lze říct třeba o lásce, zoufalství
nebo třeba o mateřském štěstí. Buďto je známe zevnitř, nebo budeme jenom nechápavě hledět zvenčí. Totéž zde říká Ježíš o tajemstvích království nebeského.
Učedníci jsou ti, kteří už udělali první krok následování; jsou uvnitř a další a další souvislosti jim budou docházet. Mají – a bude jim přidáno. Zástup a někteří farizeové z onoho
dne jsou v pozici těch, kteří zůstávají venku. To „málo“, co měli a oč ještě přijdou, je zájem,
který o Ježíše projevili, to, že je pro ně do jisté míry populární. Další krok však neudělali
a v tuhle chvíli to pomalu přestává stačit.
Z Českého ekumenického komentáře k Novému zákonu
PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ budou od července slaveny v kostele sv. Barbory v 18.30 hod.
Během prázdnin budou čtvrteční mše svaté v 17.30 hod. bez zaměření na děti.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 13. července
středa 15. července
čtvrtek 16. července

sv. Jindřicha
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Panny Marie Karmelské

Blahopřání. V tomto týdnu slaví osobní jubileum, 70. naro-

zeniny, kostelník z kostela sv. Barbory pan František Lažek.
S velkým poděkováním za jeho obětavou službu mu přejeme, ať
Hospodin požehná každé jeho počínání, rozjasní nad ním svoji
tvář a naplní ho radostí a pokojem.
Spolu s farníky otcové Radek, Krzysztof a Karel
POZVÁNÍ Z HNÍZDA – ČERVENEC 2020
Pravidelný provoz Hnízda:
Pondělí: 8.30 – 11.00 hod.
volná herna
Středa: 8.30 – 11.00 hod.
volná herna
Pátek:
8.30 – 11.00 hod.
modlitby matek s dětmi
Není nutné se hlásit, prostě přijďte. Těšíme se na vás.

Orel jednota Zábřeh zve všechny v sobotu 18. července na 22. ročník turistického a dálkového pochodu ,,PODHŮŘÍM JESENÍKŮ“.
Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pátek 17. července ve 20.00 hod.
Denní trasy – 50, 36, 25, 11 km – mají start stanoven na 18. 7. mezi 6.00 až 10.00 hod. Pro
zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 35 a 70 km. Start i cíl všech tras je v Katolickém
domě Zábřeh.
Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz
POŽEHNÁNÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ
15. SRPNA 2020
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze se obrátila na J. Em. Dominika kardinála Duku OP,
arcibiskupa pražského a primase českého s prosbou, aby Mariánský sloup po jeho dokončení požehnal. Pan kardinál této prosbě
s upřímným respektem k završené snaze a touze mnoha generací
rád vyhověl.
Termín žehnání je dán na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15. srpna.
Začátek v 10.00 hod. Slavnost bude přenášet i TV Noe.
V sobotu 19. 9. 2020 proběhne na Hoře Matky Boží v Králíkách již čtvrtá
POUŤ RODIČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ. Zváni jsou všichni rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýčkové dětí, které odešly do nebe a všichni, kteří
se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí miminka.
Zájemci se mohou přihlásit na email petra@ditevsrdci.cz. Je možné si objednat nocleh a společné stravování. Více informací na facebookové stránce
Perinatálního hospice Dítě v srdci nebo na výše uvedeném emailu.
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PAPEŽ: SMĚJI SE SÁM SOBĚ, A TO JE VELMI DŮLEŽITÉ!
Přinášíme vám rozhovor papeže Františka se zakladatelkou komunity Nové horizonty,
Chiarou Amirante.
Chiara Amirante: Řekl jste, že Bůh je radost a Písmo nám připomíná, že se máme neustále
radovat: „Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Při všem Bohu děkujte“ (1 Sol 5,16-18).
Chtěla bych se vás tedy zeptat, v čem spočívá vaše tajemství. Jak si dokážete uchovat radost
navzdory veškeré vaší odpovědnosti?
Papež: „Nevím. Neumím odpovědět... Prostě tak žiju, ale nedokážu to vysvětlit. Podle
mého názoru se radost silně pojí ke smyslu pro humor. Křesťanovi, který ho nemá, něco
schází. Už čtyřicet let se modlím za humor prosbou sv. Tomáše Mora, kde se mluví o radosti a smyslu pro humor. Křesťanská radost a smysl pro humor jdou ustavičně ruku
v ruce. Domnívám se, že smysl pro humor je lidský postoj, který se nejvíce blíží Boží milosti. V čem ale tkví tajemství? Nevím. V modlitbě!? Nevěděl bych, co říci. Nicméně je zde
silná spojitost s pocitem pokoje. Například – a to říkám spolu s díkůvzdáním – od chvíle, kdy jsem při skrutiniu v konkláve zaslechl: »Bergoglio, Bergoglio, Bergoglio«, namísto
strachu se mne zmocnil pokoj, který dosud trvá. Ten pokoj byl darem a také radost je darem. Radost není hlučný cit, netropí povyk, i když někdy se tak projeví. Smysl pro humor,
pokoj a radost kráčejí spolu, ale jejich tajemství neznám... Je to milost, kterou si nezasloužím, ale Pán mi pomáhá“.
Chiara Amirante: Existuje něco, co byste otcovsky mohl doporučit, abychom naplňovali
Boží vůli, jíž je tato ustavičná radost? Svatý Pavel totiž po slovech: „Stále se radujte“ vzápětí dodává: „Tak totiž to od vás chce Bůh a tak to projevil skrze Krista Ježíše (1 Sol 5,18).
Jestliže tedy chceme žít podle Boží vůle, máme se trvale radovat. Máte nějaký návrh, jak
na to?
Papež: „Možná tak, když se naučíme vysvléci sami ze sebe, když se zřekneme sami sebe.
Nevím, ale v tuto chvíli mohu jen opakovat, že pro mne je to dar! Radost a pokoj jsou darem! Neumím si je dát, a proto je prožívám jako dar. V mém případě se ďábel neustále pokouší, aby tento duševní stav překazil, ale nedaří se mu to, protože je to cosi natolik nezaslouženého, že o něj pečuje sám Pán.“
Chiara Amirante: Pokud se tedy jedná o dar, a sv. Pavel,
čili Boží slovo, nám připomíná, že je to plod ducha, zeptám se jinak. Svatý Pavel v listě Galaťanům píše: „Žijte
duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží po něčem jiném než duch, a duch zase po něčem jiném
než tělo. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže nikdy neděláte, co byste chtěli. [...] Ale ovoce Ducha je láska,
radost, pokoj...” (Gal 5,16-22). Co by nám mohlo pomoci,
abychom žili duchovně a mohli zakusit toto ovoce ducha,
tedy radost?
Papež: „Existuje jeden výrok, který mi velice pomáhá,
když vidím něco špatného: »Bůh je vždy větší«. Tato věta
o Bohu, který vše převyšuje, mi poskytuje velkou pomoc.
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Žít duchovně za vědomí, že Duch je mocný, je jako žít s kyslíkovým rezervoárem, když mi
schází kyslík. Radost je dar a totéž platí o pokoji”.
Chiara Amirante: Existuje něco, co vám pomáhá pochopit, že žijete z moci Božího Ducha?
Papež: „Ano, neklid... Když při zpytování svědomí – nikoli při zpovědním zrcadle, kterým
se připravuji na zpověď, ale při každodenním zpytování svědomí – přemýšlím o tom, co se
stalo v mém srdci, jací lidé jím prošli, pomáhá mi to odlišit dobrý neklid od toho špatného, neprospěšného. Radost je jako světlo – mírné a klidné, při kterém se člověk cítí dobře.
Ďáblovo světlo je jako ohňostroj – vzplane, a pak zmizí.”
Chiara Amirante: Poslední otázka. Mnozí lidé dnes nesou těžké kříže, avšak Ježíš nám vysvětlil, jak má „jeho radost být v nás a jak se má naplnit” (srov. Jan 15,11). Toto tajemství
platí též v utrpení. Vyskytnou se ovšem chvíle, kdy nás kříže zdánlivě drtí. Jak si v nich zachovat radost?
Papež: „Myslím, že se nemusíme znepokojovat tím, jak si uchovat radost v případě, že kříž
tíží, ale spíše dovolit Pánu, aby se postaral, otevřít srdce a vyslovit: »Pane, nezvládnu to!«
Vyříkat mu v modlitbě: »Už to nedokážu, udělej to ty«. Kardinál Quarracino, který byl
přede mnou arcibiskupem Buenos Aires a jehož jsem byl pomocným biskupem, mi občas
říkával: »Když budeš cokoli potřebovat, postarej se, jak umíš, pokračuj dál, nezalekni se
zápasu s životem.« Pokud se člověk příliš znepokojuje nějakým problémem, otázkou peněz či bezpečí, anebo se poddává nějakému neklidu vedoucímu k nečisté lásce, je to známkou neuspořádaných citů. Toho všeho se máme zbavit, abychom naopak projevili důvěru
a lásku vůči Bohu, Pánu. To jsou ale kuchyňské recepty...”
Chiara Amirante: Recepty na život! Srdečně děkuji! Málo slov, ale velice účinných a cenných!
Papež: „Jeden profesor se nás jednou zeptal, zda máme ve zvyku shlížet se v zrcadle a minutu na sebe mlčky upřít zrak. Nikdo z nás jezuitů takový zvyk neměl. „Udělejte to!”, vyzval nás ten profesor. V mém případě, když jsem to občas zkusil, to za půl minuty skončí výbuchem smíchu. Směji se sám sobě, a to je velmi důležité! Člověk si může říci, jak je
hloupý, ošklivý, a mnoho dalšího...”
Chiara Amirante: To je pěkné tajemství! Velké tajemství... Navzdory naší ubohosti na nás
Bůh nadále sází, a to je dobrá zpráva! Upřímně děkuji, papeži Františku!
Z knihy “Dio è Gioia“ přeložila Jana Gruberová Zdroj: Vatican News

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 5. července: Červená Voda 2.500; Jakubovice 358; Písařov 1.087; domov
důchodců 555 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 5. července: Klášterec 1.400; Svébohov 1.800; Jedlí 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

BĚHEM PRÁZDNIN budou čtvrteční mše svaté v Hoštejně začínat v 18.30 hod.
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lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 5. července: Loštice 3.817 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

lošticko
P. Kristián Libant CM

POUŤ NA KRAKOVEC U LAŠKOVA. Milovníky památek a krásných
míst, milovníky Panny Marie i cyklistiky zveme v pondělí 13. 7. na pouť
s fatimskou pobožností do malebné kaple sv. Antonína na Krakovci u Laškova. Zdatnější cyklisté vyráží v 16.00 hod. z Loštic. Ostatní mohou přijet
třeba autem. Pouť začíná v 18.30 hod. Cyklisté musí mít osvětlení a reflexní
prvky. Návrat může být za soumraku.
Zveme všechny členy SDRUŽENÍ ZÁZRAČNÉ MEDAILE, jeho sympatizantů a všech
mariánských ctitelů na pouť do Rajecké Lesné, abychom poděkovali Panně Marii za milosti, které nám zprostředkovává i přes kapli Panny Marie, která v našich farnostech nepřetržitě putuje od lidových misí 2017.
Pouť se uskuteční v sobotu 25. července. Přihlaste se co nejdřív u vedoucích společenství
Radky Adamcové, Oty Šamánka, nebo u otce Kristiána.

Ohlášky

V sobotu 11. července ve 13.00 hod. ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Jakubovicích uzavřou církevní sňatek
Tomáš Vovsík z Březinové a Lenka Dvořáková z Postřelmůvku

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 5. července: Štíty 2.170; Horní Studénky ; Cotkytle 700 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
Účelové sbírky na opravy v neděli 19. července:
v Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod., ve Štítech při mši svaté v 9 hod.,
a v Cotkytli při mši svaté v 11 hod.
V sobotu 25. července v 17 hod. bude slavena v Herolticích mše svatá s nedělní platností.
P. Jacek Brończyk
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. V sobotu 27. června byla šesti děvčatům udělena v kostele
sv. Linharta v Horních Studénkách svátost biřmování. Slavnost to byla velice pěkná a dojemná, a to zásluhou všech zúčastněných.
Chtěli bychom poděkovat otci biskupovi Antonínu Baslerovi, který
svátost uděloval, našemu otci Jacku Brończykovi za obětavou přípravu biřmovanců, která probíhala v nelehké době koronavirové, kdy
nebylo jasné, zda se bude vzhledem k opatřením svátost udělovat.
Velké poděkovaní patří farníkům z Horních Studének za vlídné přijetí, organizaci slavnosti, hudební doprovod a květinovou výzdobu.
Děkujeme.
biřmovanci a jejich rodiče
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 5. července: Zvole 10.290, Lukavice - pouť 1.600 Kč. Dary na opravu KD
5.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Farnost Zvole a Zvolská čtyřka pořádají v termínu 11. 9. – 13. 9. 2020 pouť do Jižních
Čech a bavorského Pasova.
Odjezd v pátek 11. září v poledních hodinách, odpoledne návštěva poutního místa KLOKOTY a odjezd na ubytování.
Sobota: v 8.00 hod. mše svatá v dominikánském
klášteře v Budějovicích, prohlídka kláštera, asi
v 10.00 hod. setkání s otcem biskupem Posádem,
oběd a odjezd do bavorského PASOVA. Prohlídka
biskupského města, návštěva katedrály sv. Štěpána, chrámu sv. Pavla a chrámu sv. Michaela. Návrat, večeře a nocleh.
Neděle: mše svatá v Budějovicích, odjezd do Třeboně, prohlídka města, odjezd do Želivu,
prohlídka premonstrátského kláštera a odjezd domů.
Cena 2.600 Kč. V ceně: doprava, 2 x nocleh, 2 x večeře, 2 x snídaně. Duchovní doprovod
otec Radek Maláč.
Přihlášení: František Deutsch tel. 737 440 891. Platba při přihlášení.
ZNOVUPOŽEHNÁNÍ KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V JESTŘEBÍ
Přijďte s námi ve středu 12. srpna prožít tuto pro nás slavnostní událost,
která začne v 17 hodin liturgickým průvodem a následně mší svatou, které
bude předsedat otec biskup Josef Nuzík.
Po mši svaté jste všichni srdečně zváni do kulturního domu na malé občerstvení a posezení s otcem biskupem a se všemi, kteří se na opravách podíleli.
Helena Pěničková
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ
Na betonový základ restaurované sochy firma již položila izolaci a původní pískovcový
fundament pod sochu. Restaurování bude dokončeno a socha postavena během srpna.

farnost maletín

farnost maletín

Příští neděli 19. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně.
FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP
Pila v Postřelmůvku bude nadále zpracovávat kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu nebo
celou vazbu a případně i palivo
(krajinky), můžete si je objednat.
Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků.

P. František Eliáš 731 626 500
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19. 7. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA
„DEVÍTKU“
Sbírky z neděle 5. července: Zábřeh 12.508; Rovensko 1.236 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 1.000, na „Cestu 121” 500, TV NOE
1.000, Proglas 1.000, Mary’s Meals 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
NEČEKEJTE, AŽ SE ZIMA ZEPTÁ … ANEB DŘEVO, KTERÉ ZAHŘEJE HNED TŘIKRÁT!
Charita Zábřeh nabízí štípané měkké palivové dřevo za akční, sníženou cenu 900 Kč za
prostorový metr rovnaný. Skladem je sortiment polínek délky 28, 33 a 45 cm, dále ve větším množství třísky na podpal. Pro zájemce jsme schopni zajistit dopravu, pro seniory
i naskládání dřeva do kůlny či dřevníku. Zásoba k odprodeji vzniká probírkou a namáhavou prací lidí bez domova či dlouhodobě nezaměstnaných v darovaném a propachtovaném příměstském lese (1x). Dřevo je suché a již delší dobu uskladněné pod střechou
zpracovny a lze jej využít na topení v kamnech, kotli či krbu již letos (2x). Objednávky na
telefonu: 736 509 434; zahřát u srdce (3x) může fakt, že svým nákupem u nás podpoříte
integrační programy zábřežské Charity.

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 5. července: Lubník 1.680; Tatenice 2.640; Hoštejn 1.500; Kosov 1.480 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Od pondělí 20. do pátku 24. července otec Jaroslav čerpá dovolenou. Pravidelné mše svaté
v této době slaveny nebudou.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN v pátek
24. července.
Nejsvětější svátost bude vystavena od 15.00 hod. Po
dobu výstavu bude možnost přistoupení ke svátosti
smíření. Mše svatá v 18.30 hod.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
- v Tatenici bude slavena v sobotu 25. července
v 18.30 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli 26. července nebudou mše svaté v Tatenici
a v Kosově.
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA
Na pouť do Hoštejna jste zváni v neděli 26. července.
Mše svaté v 9.00 a v 10.30 hod., svátostné požehnání
ve 14.00 hod. Poutním kazatelem bude otec Karel Skočovský ze Zábřeha.
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 1.400 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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