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19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za
vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Žalm 85
1: 1 Král 19,9a.11-13a
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Řím 9,1-5
příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy.
Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil.
Nastal už večer, a byl tam sám.
Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když
ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je
to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane,
když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval
však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo
byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“
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Ev. Mt 14,22-33

K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský)

Ježíšovo chození po vodě (Mt 14,22-33) ve dvou kapitolách
Kapitola první: ledoborec
Někdy v minulých dobách, není tomu tak dávno, měli někteří biblisté zvláštního koníčka: popírat zázračnost Ježíšových zázraků.
Dodnes vzpomínám na jeden komentář k evangeliu této neděle z pera jednoho z těchto převzdělaných vykladačů. „Ježíš chodil po vodě?“, začínal onen teolog. „Ale to není
přeci žádný zázrak! To my v zimě děláme taky...“
Podle něj všecko bylo takto: Po ránu jsou u Genezaretského jezera přízemní mrazíky.
Voda tak na hladině vytvořila ledový škraloup a po něm se procházel Pán Ježíš. A je
po zázraku.
Nevěřícně jsem ten komentář četl pořád dokola a na jeho konci marně hledal mrkajícího smajlíka. Žádný tam nebyl. Pan biblista s tituly před i za to myslel bez uzardění vážně.
Na chvíli jsem zavřel oči. Vlasy na hlavě mi prohrábl poryv větru. Z ranního oparu se
přede mnou vynořila bárka s apoštoly, která se jak ledoborec za příznačného praskání
prodírala vrstvou namrzlého příkrovu. Vítr byl dost silný, takže všichni měli co dělat,
aby se udrželi uvnitř lodi. Vlny kolem unášely kusy ledu, které do sebe narážely, chvílemi mizely pod hladinou a zase se vynořovaly.
Petr, který stál na přídi, najednou zpozorněl. Zdálo se mu, že za chuchvalcem mlhy
vidí pohyb, bylo to jen několik loktů od lodi. A skutečně: byla to lidská postava oblečená v bílém rouchu. Stála na ledové kře, a když se k ní přiblížila jiná, ladným skokem se
na ni přemístila. „U všech samařských psů,“ vyklouzlo Petrovi ze rtů. „Co nebo kdo to
jen je?“ A v tom okamžiku vedle něj začali Jakub, Tomáš a Jan sborově ječet strachy...
No dobře. Tak to nebylo.
Tahle historicko-kriticko-německy-osvícená metoda výkladu Písma prostě musela
umřít na úbytě. Ne pro přebujelost fantazie. Ale pro její naprostý nedostatek.
Kapitola druhá: Pro odvážné
Zázraky se dějí. Jsou jen pro odvážné. Chcete-li vidět ve svém životě
opravdové Boží zázraky, musíte vystoupit z lodi. Opustit svoji „zónu
bezpečí“. Vydat se za jemným Božím hlasem, který je jak šumění ranního vánku:
Jako Abrahám, když se z luxusního bydlení vypravil cestou necestou do neznámé země.
Jako Mojžíš, který se zadrhával v řeči, a přece se stal Božím hlasem a postavil se mocnému faraonovi.
Jako David, když jen s několika kamínky v brašně vykročil vstříc obrněnému Goliášovi.
Jako Maria, když jí anděl řekl, že se stane zázračně matkou Mesiáše.
Jako Josef, když nerozuměl, a přece s láskou a důvěrou přijal Marii k sobě.
Jako Petr, když překonal strach a vydal se po vodě za Ježíšem.
I ty vystup z lodi a neboj se: Změň práci za méně placenou, abys mohl trávit víc času
s rodinou. Přijmi s láskou další dítě. Přenech sousedovi ten metr pole, o který se spolu
soudíte. Mlč a nech druhého „vyhrát“. Poslechni biskupa a přijmi úkol, kterým tě pověřil. Vystup z lodi. A uvidíš. Zázraky.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 10. srpna
úterý 11. srpna
středa 12. srpna
čtvrtek 13. srpna
pátek 14. srpna
sobota 15. srpna

svátek sv. Vavřince
památka sv. Kláry, panny
sv. Jany Františky de Chantal
sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

POŽEHNÁNÍ
ZNOVUPOSTAVENÉHO MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE SE
KONÁ 15. 8. 2020 VE 12.00.
Mše svatá v chrámu Matky Boží před Týnem
15. 8. 2020 v 10 hod. Mons. Pavel Dokládal
z Fatimského apoštolátu v ČR prosí, abychom
se, před touto významnou událostí, spojili
v modlitbě novény. Vzhledem k datu vydání
FI se můžeme přidat alespoň modlitbou, která se modlí v novéně každý den.
Panno Maria, naše nebeská Matko, Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm
je zrod naší spásy. Tvým svobodným Fiat „Ať se mi stane podle Tvého
Slova.“, Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem. Emmanuel, Bůh
s námi. Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka, zašlápla
a rozdrtila jsi mu hlavu. Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci
v bezpečí. A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti. S Tebou a k Tobě se modlíme:
Zdrávas, Maria … Sláva Otci… nebo 4. desátek slavného růžence (který Tě, Panno, na nebe vzal) nebo slavný růženec.
S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti. Amen.
LETNÍ STANOVÝ TÁBOR v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích má několik volných míst pro kluky, ideálně ministranty, ve věku
8–14 let. Tábor se koná ve dnech 16. 8. – 29. 8. 2020. Více informací a také
přihlášku najdete na www.archa.ado.cz/tabory-prihlasovani. S případnými dotazy se můžete obrátit na Dominiku Suchou (do.sucha@email.cz).
V SANTIAGU DE COMPOSTELA SE V SRPNU 2021 USKUTEČNÍ EVROPSKÁ
POUŤ MLADÝCH s mottem „Mladíku vstaň a buď svědkem. Apoštol sv. Jakub Tě čeká.
Motto poutě je inspirované tématem Světových dní mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023, i tématy přípravných let právě na toto setkání.
„Dnes, víc než kdykoliv dříve, potřebujeme sílu, nasazení a víru mnohých mladých, kteří chtějí nastartovat, kteří potřebují povzbuzení, doprovázení a kteří chtějí absolvovat pouť do Santiaga ne jen pro to, aby
cestovali, ale aby našli smysl své nejhlubší touhy po štěstí, kterou je možné najít v Kristu,“ vysvětlují organizátoři Evropské poutě mladých.
Zdroj: Vatican News
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AA – anonymní alkoholici

Bratři a sestry, od příštího týdne, tedy od 12. srpna každou
středu v 18.00 hod. se na faře v Zábřehu bude setkávat společenství anonymních alkoholiků (AA). Vím, že je potřeba veliké
odvahy rozhodnout se pro pomoc a začít se uzdravovat z této
nemoci. Účast na setkání je anonymní a dobrovolná. Více informací rád podám soukromě a anonymně. Prosím, nebojte se
mi zavolat nebo domluvit si se mnou setkání.
P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.
Velice často se v našich rodinách a okolí setkáváme s problémem alkoholu. Problém je to
velmi choulostivý a citlivý, neboť se dotýká nejcitlivějších oblastí člověka. Většina lidí, kteří mají problém s nadužíváním alkoholu, si to nechce přiznat. Skrývají to, stydí se za to.
Je to velice zákeřná nemoc, která ničí samotného člověka, rodinu, okolí, vztahy a vede ke
smrti. Je to podobně jako cukrovka „tichý zabiják“. Avšak z této nemoci je východisko. Pomoc na úrovni lidské a duchovní.
Anonymní alkoholici (AA) nejsou náboženským společenstvím. Nicméně společenství
AA je hluboce zavázáno kněžím. Základem tohoto přátelského vztahu bylo a je porozumění a tolerance – pochopení možností a omezení AA jako společenství a tolerance chyb
mužů a žen, jejichž duchovní naděje mohou být větší než jejich lidské schopnosti.
Bylo by nereálné předpokládat, že všichni členové AA jsou duchovně inspirováni. Mnoho
z nich se ve skutečnosti vůbec nezajímá o formální náboženskou doktrínu. Ale mnoho členů společenství AA, včetně těch bez náboženského vyznání, říká, že zažili sílu, která proměňuje – sílu vzájemného sdílení zkušeností, vzájemné péče, důvěry a lásky.
Co je společenství AA a jak pracuje?
Anonymní alkoholici je celosvětově rozšířené společenství mužů a žen, kteří si vzájemně pomáhají, aby si udrželi střízlivost. Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít.
Členové AA sdílejí své zkušenosti, sílu a naději při uzdravování se z alkoholismu ve skupinách na setkáních AA a vzájemným kontaktem mezi jednotlivými členy. Neexistují zde
žádné povinné příspěvky ani poplatky za členství.
Základem programu AA je Dvanáct kroků uzdravení, což je soubor principů, které vycházejí ze zkušeností zakládajících členů AA a jejich následovníků získaných metodou pokus
– omyl. Dvanáct kroků, které uplatňujeme jako způsob života, obsahuje prvky, které nacházíme v duchovních učeních mnoha náboženství. Tyto kroky pomohly a stále pomáhají
členům AA po celém světě žít střízlivým a smysluplným životem.
Jak setkání AA vypadá?
Existuje mnoho různých variant setkání, ale v zásadě je dělíme na dvě skupiny. Jsou to setkání uzavřená, na která mají přístup pouze alkoholici, a otevřená setkání, kterých se může
zúčastnit kdokoliv. Uzavřená setkání dávají členům společenství příležitost sdílet své zkušenosti mnohem důvěrněji a uplatňovat principy programu AA za účelem žít střízlivě každý den, den po dni.
Proč je tak důležitá anonymita?
Na osobní úrovni poskytuje anonymita ochranu všem členům tak, aby je nebylo možné
identifikovat jako alkoholiky mimo naše setkání. Toto bezpečnostní opatření je velmi dů4

ležité zejména pro nově příchozí. Nicméně, v osobních vztazích s lidmi, kteří nejsou alkoholiky a s těmi, kteří si myslí, že by mohli mít problém s alkoholem, mohou členové společenství dát svobodně najevo, že jsou uzdravující se alkoholici.
Je náboženská víra součástí programu AA?
Když alkoholik požádá o pomoc ve společenství AA, společenství se nezajímá o jeho náboženskou víru, a nezajímá se ani o to, zda mu tato víra schází.
Nicméně je program uzdravování založen na jistých duchovních hodnotách. Většina členů si již před příchodem do AA připustila, že nedokáží zvládnout své pití – že alkohol
převzal vládu nad jejich životy. Zkušenosti společenství ukazují, že pokud chce alkoholik
vystřízlivět a střízlivost si udržet, musí akceptovat duchovní hodnoty a Boha jakkoliv ho
vnímá.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 2. srpna: Červená Voda 2.002; Jakubovice 1.000; Písařov 1.044; domov
důchodců 230 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 2. srpna: Lubník 1.770; Tatenice 2.500 + dar 40.000 Kč; Hoštejn 2.640;
Kosov 570 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
NA POUŤ NA KORUNĚ jste zváni v neděli 16. srpna. Poutní mše svatá bude ve
14.30 hod.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Farnost Úsov
V neděli 16. srpna jste zváni na pouť ke sv. Rochu do Úsova. Poutní mši svatou ve farním
kostele sv. Jiljí oslavíme v 8.00 hod.
U kapličky sv. Rocha nad Úsovem se sejdeme ve středu 19. srpna, v 16.00 hod. bude mši
svatou celebrovat otec Petr Šimara.
Kapli zasvěcenou morovému patronu svatému Rochovi na návrší jihovýchodně od centra městečka (jižně od zámku) nechala roku
1624 postavit Anna z Lichtenštejna (manželka tehdejšího majitele panství Karla z Lichtenštejna). Stavba kaple měla uchránit panství před morem, který se během třicetileté
války šířil Evropou. Místo prý vybrali bělouši knížecího šestispřeží, kteří zde při jízdě
s kněžnou zastavili a zaklekli (proč by ovšem
kněžna jela přes kopec mimo cesty je trochu
záhadou).www.hrady.cz
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postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 16. 8. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.505 Kč)
a v Chromči (minule 4.000 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE oslavíme v pátek v 16.30 v Lesnici
a v 18.00 v Postřelmově.
V sobotu 15. 8. jsme zváni na pouť do Prahy na žehnání obnoveného Mariánského sloupu.
Vlak do Prahy jede v 6.40 hodin ze Zábřeha.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 2. srpna: Klášterec 1.800; Svébohov 3.000 + dar na opravu kostela 7.000;
Jedlí 2.900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Na POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ do Svébohova jste zváni v neděli
16. 8. 2020. Poutní mše svatá v 10.30 hod., odpoledne požehnání v 14.30 hod.
Opravy kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Svébohově v roce 2020.
Nelze přehlédnout stavební ruch kolem kostela a fary ve Svébohově – co se to děje? Čeká
nás velký krok v opravách kostela a fary a jejich okolí.
* Kostel a fara dosud nebyly připojeny na obecní vodovod. Dešťová voda ze střechy kostela stékala do již zanesených trativodů a tím spíše pod kostel a na sousední pozemky.
* Chodník kolem kostela byl ve špatném stavu.
* Zídka pod boční kaplí kostela se sesouvá a neplní svou podpůrnou funkci.
* Je třeba vybudovat samostatnou přístupovou cestu pro kostel a faru přímo z veřejné komunikace.
* Uklidit stavební suť z oprav fary.
* Uklidit farní dvůr a vytvořit prostor pro auta návštěvníků bohoslužeb.
* Vybudovat bezbariérový přístup do kostela a jeho zpřístupnění invalidním a imobilním
návštěvníkům.
Mnoho prací z vyjmenovaných cílů již je hotovo, ale mnoho práce nás ještě čeká. Vlastně
jsou hotovy jen hrubé práce a čekají nás chodníky, schodiště, bezbariérový vstup, terénní
úpravy, instalatérské práce na vodovodu…
Celkové náklady na vyjmenované práce se budou šplhat na částku vyšší než 500.000 Kč.
Vždyť jen nákup a položení dlažby bude stát téměř
50.000 Kč. Doposud provedené práce strojní a stavební ve výši 300.000 Kč jsou již většinou zaplaceny z úspor. Ostatní potřebné finanční náklady budou
hrazeny z darů farníků a poutníků a ze sbírek. Poslední krajní možností, aby práce mohly být dokončeny a vše mohlo sloužit tak, jak si náš záměr představuje, je půjčka.
Vše ke chvále Krista!
P. Władysław Mach SDS
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 2. srpna: Štíty 1.940; Horní Studénky 1.700; Cotkytle 860 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
Účelové sbírky na opravy budou v neděli 16. srpna při mši svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
POZVÁNÍ NA POUŤ DO ŠTÍTŮ
Zveme poutníky v neděli 16. 8. v 9.00 hod. na poutní mši svatou k Panně Marii Nanebevzaté. Po mši svaté bude svátostné požehnání.
PODĚKOVÁNÍ PAVLA WALTERA
Rád bych touto cestou poděkoval všem lidem našeho děkanátu, jak z mé rodné štítecké
farnosti, tak i z ostatních farností, kteří mi přispěli různými finančními dary na zahraniční rehabilitační pobyt. Velký dík v této záležitosti patří i Charitě Zábřeh, která na pobyt
přispěla jednou třetinou z celkové částky. Rehabilitaci jsem podstoupil v druhé polovině
července. Po absolvování pobytu se cítím velmi dobře, a to jak po fyzické, tak psychické
stránce. Především se mi posílily svaly na nohou, tím jsem získal větší stabilitu a jistotu při
chůzi. Zlepšilo se mi však i postavení celého těla, které je teď uvolněnější a flexibilnější. Věřím, že svým každodenním cvičením si tento stav udržím co nejdéle. Doufám však, že za
rok budu moct tento intenzivní rehabilitační pobyt opakovat, jak je mi to ostatně i mými
lékaři doporučováno.

HISTORICKÁ PAMĚŤ

ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Paní Marii Hamplové z Kosova vyšla v loňském roce knížka „Římskokatolické farnosti děkanátu Zábřeh“. Rádi bychom vám v historickém okénku přiblížili, se svolením autorky, jednotlivé farnosti našeho děkanátu.
1. Římskokatolická farnost Cotkytle (Zottkittl) je územní společenství římských katolíků v děkanátu Zábřeh s kostelem svatého Jana Nepomuckého. Administrátor excurrendo
je R. D. Mgr. Jacek Piotr Brończyk.
Obec Cotkytle se objevuje v písemných pramenech nejdříve roku 1350, tehdy byla předána do nově vzniklé diecéze v Litomyšli podle I. listiny císaře Karla IV. z 3. února 1350.
Původní dřevěný kostel zas. Nanebevstoupení Páně, přešel v 16. století do správy nekatolíků, spravován zábřežskými kněžími až do 1669, kdy byla farnost přifařena do Jedlí. Kostel,
měl zvon ke cti Nanebevstoupení Páně z roku 1656 o váze pět centnýřů, v roce 1672 byl
částečně opraven a roku 1726 úplně přestavěn a zasvěcen oblíbenému baroknímu světci
Janu Nepomuckému. V r. 1776 bylo zde zřízeno lokální kaplanství, r. 1784 samostatná lokalie, která později byla povýšená na farnost (1843), do jejíž kolatury patřily: Herbortice,
Janoušov a část Šumvaldu (Strážná). Farnost tehdy měla 2063 farníků. Při zdejším kostele
fungovala již v r. 1819 škola. Mezi církevní památky v obci patří kamenné sousoší Ukřižování z roku 1797 před kostelem a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1814.
Území farnosti Cotkytle – obec Strážná (Schönwald)
(http://www.strazna.cz/index.php?nid=4439&lid=cs&oid=569971)
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Sbírky z neděle 2. srpna na Haiti: Zábřeh 29.335; Rovensko 1.331; Hněvkov 690; Postřelmůvek 540 Kč.
DARY: na Haiti 2.000, na potřeby farnosti 1.000, na Proglas 1.000, na opravu Devítky
500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PŘEKLÁDÁME NA NEDĚLI.
I LETOS PROBĚHNE NA FAŘE V LOŠTICÍCH PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tábor bude
od 24. do 28. srpna, v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Přihlášky najdete v kostele, nebo se můžete nahlásit osobně u otce Jana, tel. 604 296 423.
Příspěvek na stravu a den je 50 Kč. Hlaste se do 20. 8. 2020.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 najdete na stole v kostele. Vyplněné vraťte do konce srpna.
Zájemci z řad mládeže o turisticko-poutní výlet na Slovensko od 10. do 13. srpna mají poslední možnost nahlásit se otci Kristiánovi.

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 2. srpna: Zvole 6.340 Kč; Rájec na opravu komunitního centra 3.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZNOVUPOŽEHNÁNÍ KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V JESTŘEBÍ
Přijďte ve středu 12. srpna na slavnost znovupožehnání kaple Panny Marie
Sněžné v Jestřebí.
Slavnost začne v 17.00 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
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 dominikánského 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.
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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