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24. 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

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc
a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 103

Hospodin je milosrdný a milostivý

1: Sir 27,33 – 28,9
Ordinárium: Latinské č. 509

2: Řím 14,7-9
příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 18,21-35

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti
mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když
s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit.
Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena
a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí.
Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný!
Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy
i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec,
jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU Mt 18,21-35

Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát.“ (18, 22)
Ježíšovu odpověď bychom mohli volně parafrázovat: Ani to nepočítej! Sedmkrát je totiž číslo plnosti, takže Petr navrhuje poměrně vysoké číslo plnosti odpuštění; stále je
to však počet, kterého se lze dopočítat, a lze ho pochopit i tak, že po sedmé už se číše
naplnila – a při osmém provinění přetekla. Naproti tomu 77 je číslo, kterého se člověk nedobere a nedopočítá – leda by si o svém bližním vedl soukromý trestní rejstřík.
Jestliže odpouštíme těm, kdo nám jakkoli bolestivě ublížili, není to proto, že bychom
byli o tolik spravedlivější nebo velkorysejší, a nemáme nejmenší důvod cítit vůči provinilcům nějakou blahosklonnou nadřazenost. Jestliže odpouštíme těm, kteří nám ublížili, je to proto, že sami máme mnohem větší máslo na hlavě. Podobenství nás učí,
či lépe řečeno nutí porovnávat částky, které jsou nesouměřitelné, totiž náš dluh vůči
Bohu a provinění našich bližních vůči nám.
(Výklad k Novému zákonu)
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE
FRANTIŠKA NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září nás vybízí, abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá k začlenění do společnosti a napomáhá překonat
důsledky pandemie.
Sport je svou povahou výrazem svobody člověka, jeho tvořivosti a důležitý kulturní činitel. Představuje univerzální jazyk, který je pro každého srozumitelný. Již Petr a Jan běželi
společně ke Kristovu hrobu. I když Jan přiběhl první, počkal a nechal Petra vstoupit jako
prvního, aby mu prokázal úctu; (srv. Jan 20,4–8). Tento okamžik se může interpretovat
jako biblický základ principu fair-play ve sportu.
Modlitba sportovce
Pane, pomoz mi být dobrým sportovcem:
abych vítězil a zůstal skromný, abych prohrával a uchoval si úsměv,
abych si uchoval svoji důstojnost na hřišti, abych přijal rozhodnutí rozhodčího, správné
nebo nesprávné, abych vítězil bez toho, že chci druhého převálcovat,
abych byl silný, aniž bych propadl surovosti, abych si cenil samotné hry více než faulů vedoucí k vítězství, abych si soupeřů vážil, když jsou rychlejší a lepší,
abych nikdy nepropadl moci peněz.
S tebou, Pane, mohu zvítězit nad sebou a zůstat radostný z vítězství druhých.
ZAPOJTE SE DO SMYSLUPLNÉ PRÁCE A SLUŽBY LIDEM V CHARITĚ ZÁBŘEH
aktuálně obsazujeme pozice přímé péče o seniory a handicapované a hledáme nové spolupracovníky.
PEČOVATELKA dostane přidělen služební automobil a na základě rozpisu práce ve sjednaném (i kratším úvazku) navštěvuje domácnosti v regionu Zábřežska a Mohelnicka, kde
vykoná sjednanou činnost, kterou starší člověk již sám nezvládne – úklid, nákup, podání
stravy, osobní hygienu, aktivizační program, ... Současně hledáme PEČOVATELE na rozvoz obědů, dopravu klientů a převozy zdravotních a kompenzačních pomůcek – těžších
polohovacích postelí, antidekubitních matrací, invalidních vozíků, chodítek, sedaček do
vany, …
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 14. září
úterý 15. září
středa 16. září

svátek Povýšení svatého Kříže
památka Panny Marie Bolestné
památka sv. Ludmily

POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. V úterý 15. září v 17.30 hod.,
o památce Panny Marie Bolestné, bude slavena poutní mše
svatá u Šubrtovy kaple.
LETECKO-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK v Zábřehu zahajuje letos v úterý 15. 9. 2020
v 16.00 hod. v klubovně Katolického domu, ulice Sušilova 38, Zábřeh.
Zveme nové členy (3. a 4. třída ZŠ) a samozřejmě i členy stávající.
Seznamovací schůzka bude ve výše uvedeném termínu i následně jakékoli úterý ve stanovenou hodinu.
Bližší informace podá i telefonicky na tel. čísle 602 463 219 p. Janů.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. září. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.
P. Radek Maláč
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde ve čtvrtek 17. září v 18.30 hod.
v zasedací místnosti Charity.
PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ začne 18. září v 19.00 hod. na faře.
Stále se ještě mohou hlásit další zájemci. Otec Radek Maláč tel. 739 245 986
V BARBORCE VYSTOUPÍ PŘEDNÍ ČESKÁ PĚVKYNĚ
Koncert mimořádné kvality připravil kulturní dům na úvod podzimní sezony cyklu Bravo. Vystoupí na něm sopranistka Kateřina Kněžíková, která je jednou z našich nejvýraznějších osobností
operního i koncertního světa. Od roku 2006 je členkou souboru
Opery Národního divadla, kde v současné době vystupuje například v inscenacích Jakobín,
Romeo a Julie, Kouzelná ﬂétna nebo Figarova svatba. Její angažmá však zahrnují i celou
řadu významných mimopražských a zahraničních scén. Na zábřežském koncertu doprovodí Kateřinu Kněžíkovou hrou na cembalo Martin Hroch. Galakoncert přední české pěvkyně se uskuteční v kostele sv. Barbory v neděli 13. září od 16 hodin. Lístky se prodávají na
místa, vstupné činí v předprodeji příznivých 150 Kč, v den koncertu 200 Kč, držitelé karty
Bravo mají slevu padesát korun, děti zaplatí za vstup padesátikorunu.
FILMOVÝ KLUB NA DEVÍTCE BUDE JEDNOU ZA MĚSÍC, V PONDĚLÍ OD
18.00 HOD. POPRVÉ 21. ZÁŘÍ (MOST). Po ﬁlmu debata.
P. Krzysztof Leon Klat
Česko-americký ﬁlm MOST vznikl v roce 2003. Kritika jej nazvala
„krátkým celovečerním ﬁlmem“ a snímek získal několik prestižních
cen na festivalech v zahraničí včetně nominace na Oscara. Roli otce
ztvárnil Vladimír Javorský.
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BIBLICKÉ HODINY. Po koronavirové a prázdninové přestávce se opět začneme scházet
na biblických hodinách pravidelně v úterý v 17.00 hod. v knihovně na faře v Zábřeze. Číst
a zamýšlet se budeme nad texty, které se budou číst při liturgii následující neděli.
Zváni jsou všichni, kdo chtějí nedělní mši svatou slavit více připraveni a obohaceni četbou
Písma ve společenství. Na první setkání 15. září se těší
Krzysztof Leon Klat a Jana A. Nováková

Ohlášky – navzájem si udělí svátost manželství

V sobotu 19. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
David Vašíček z Dubicka a Petra Wagnerova z Dubicka.
V sobotu 26. září v kostele sv. Barbory v Zábřeze
Ing. Ondřej Krňávek ze Zábřeha a Lucie Peroutková z Turnova.
Dne 26. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech
Bc. Ludmila Řezáčová ze Záluží u Tábora a Ing. Martin Kunert ze Zábřeha.
Ať jim Pán žehná.
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
V minulých dnech proběhla v kostele sv. Bartoloměje již několik
let plánovaná kompletní rekonstrukce osvětlení. V lodi byla nahrazena tři výbojková tělesa za lustry osazené diodovými žárovkami. Tato změna přinesla podstatně více světla do kostelních lavic. Ty jsou nyní osvětleny rovnoměrně a s intenzitou, která je
velice příjemná i pro čtení v kancionálech. Vyměněny byly také
všechny reﬂektory na římsách lodi a presbytáře. Stará svítidla
o příkonu 150 W byla nahrazena diodovými svítidly s větší svítivostí o příkonu 50 W.
Nově je nasvětlen obraz patrona kostela sv. Bartoloměje a presbytář, který po letech vystoupil ze tmy. Také svícny v presbytáři
(stromky) jsou nově osazeny diodovými žárovkami o příkonu 6x
menším než tomu bylo původně. Zbývá vyměnit nefunkční reﬂektory, které osvětlovaly svatostánek a celou světelnou soustavu dotáhnout po stránce přívodů elektřiny. To z důvodu, aby bylo možné samostatně ovládat
jednotlivé soustavy světel. Tak bude možné v kostele zvolit různý způsob osvětlení a navodit příjemnou atmosféru pro ten který způsob využití kostela (mše, adorace, pobožnost,
svatba, koncert….). Nová osvětlovací tělesa nejenom významně šetří finanční prostředky,
ale hlavně rozzářily chrám v celé jeho kráse a významně přispěly ke kvalitě osvětlení a zvýšení komfortu pro návštěvníky kostela.
Luděk Diblík - technik

ČervenovoDsko

ČervenovoDsko

Sbírky z neděle 6. září: Jakubovice 772; Písařov 1.092; domov důchodců 176; Mlýnický
Dvůr – pouť 4.078 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
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postřelmovsko

postřelmovsko

POUŤ KE CTI SV. MATOUŠE. V neděli 20. září oslaví Postřelmov svého patrona sv. Matouše. Poutní mše svatá bude slavena v 8.00 a v 11.00 hodin, v 15.00 hodin pak bude svátostné požehnání.
Nedění mše svatá v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin, v Sudkově tentokrát nedělní
mše svatá slavena nebude.
V neděli 20. září bude mimořádná sbírka: v Postřelmově na opravy kostela (minule
6.525 Kč) a v Chromči (minule 2.350 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

Blahopřání. 19. září oslaví 60. narozeniny otec Vladimír Jahn.

Boží požehnání, ochranu Panny Marie, pevné zdraví, hodně radostí,
málo starostí ve službě na vinici Páně přejí a vyprošují farníci z Postřelmova, Lesnice a Dlouhomilova.

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 6. září: Klášterec 1.100 + dar na restaurování obrazu 3.000; Svébohov
3.000 + dar na opravy 2.000; Jedlí 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV
Po prázdninové přestávce se sejdou senioři v klubovně ve čtvrtek 17. září v 19.00 hod.
Dne 19. září 1846 se jedenáctiletému Maximovi Giraudovi a patnáctileté Mélanii Calvatové zjevila Panna Marie, když vysoko ve francouzských Alpách pásli stádo krav. Na pobožnost ke kapličce Panny Marie La Salettské půjdeme v neděli 20. září po skončení mše
svaté, která začíná v 10.30 hod.
DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu,
pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na „Podzimní drakiádu“, která se
koná v neděli 27. září 2020 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“.
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 6. září: Loštice 2.474 Kč; Moravičany 2.116 Kč
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.

P. Kristián Libant CM

Stolní kalendáře ze stavby kostela v Brně – Lesné si můžete zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč
FARNÍ POUŤ V SOBOTU 19. 9. 2020. Zveme všechny zájemce na farní pouť na nejmladší a nejstarší poutní místo na Slovensku, Butkov a Skalku u Trenčína. Odjezd z Loštic
v 6.30, z Moravičan 6.35 hod.
Cena za dopravu se rozpočítá podle počtu poutníků. Návrat ve večerních hodinách.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 6. září: Štíty 2.110; Horní Studénky 1.020; Cotkytle 661 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
V sobotu 19. září v 17.00 hod. bude v Herolticích slavena mše svatá s nedělní platností.
Bohoslužba pro děti a sbírka na opravy bude v neděli 20. září při mši sv.:
v Horních Studénkách v 7.30 hod, ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.

P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 6. září: Lubník 3.240; Tatenice 1.860; Hoštejn 1.500; Kosov 430 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
V pondělí 14. září, o svátku Povýšení svatého Kříže, bude v Tatenici mimořádně slavena mše svatá v 18.00 hod.
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 20. září v 18.00 hod.
Římskokatolická farnost Hoštejn (Hochstein) je územní společenství
římských katolíků v děkanátu Zábřeh s farním kostelem svaté Anny. Administrátor excurrendo je Mgr. Jaroslav Přibyl.
Farnost v Hoštejně je roku 1351 připomínána v listině o založení biskupství litomyšlského. Jan Březina sděluje, že roku 1350 byl Hoštejn sídlem
farnosti. Roku 1398 se mluví o hoštejnském faráři Nickovi a o kaplanu
Smila ze Šternberka, Jakubovi, zábřežském faráři, který napsal česky (23. 10. 1398) Smilův testament. Podle této Smilovy poslední vůle odevzdali Zdeněk, Jan a Albrech ze Šternberka (3. 11. 1398) klášteru Mariina Koruna v Třebářově u Krasíkova 50 hřiven pražských
grošů, aby se za spásu jeho duše konal slavný anniversář (zádušní mše svaté).
Původní dřevěný kostel, který zde stával „ Na kostelisku“ se připomíná roku 1466. V pramenech je uváděn naposledy roku 1480 v souvislosti s náhrobkem někdejšího majitele
panství Smila ze Šternberka. Kostel zanikl průběhu v 15. století zároveň s hoštejnským
hradem Hohensteinem, který založil v roce 1267 Boreš z Rýznburka (Oseka). Od roku
1632 do r. 1785 byl Hoštejn přifařen do Zábřeha; od r. 1785 do r. 1892 byl přifařen do Dolní Hynčiny, do roku 1855 jako capellania loci (kaplanství) a od roku 1892 vyfařen jako
samostatná/obnovená fara. Teprve koncem 18. stol. (r. 1771) byla zde postavena kaple sv.
Anny, u které byl později zřízen nový hřbitov. Roku 1815 byla kaple přestavěna na malý
kostelík se sakristií. Tehdy se v kostelní podlaze našla plastika zpodobňující hlavu rytíře,
pravděpodobně pozůstatek z náhrobku Smila ze Šternberka. Další přestavba
a rozšíření kostela následovalo v letech 1867-1869. Z knihy účtů se
dovídáme, že na stavbu přispěli dary: císař František Josef 400 zlatých, císař Ferdinand 400 zlatých, arcibiskup
B. Fürstenberk 500 zlatých a kosovští obyvatelé. (Pamětní kniha hoštejnská str. 9)
Další podrobnosti: autorka knihy
paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 6. září byla ve Zvoli 5.620 Kč.
Dary: na potřeby farnosti 5.000 Kč.
Sbírky v Rájci na opravu farního domu 3.160 Kč a dar 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

KATECHEZE DOSPĚLÝCH – PŘIHLASTE SE

Již jsme se začali scházet s novou skupinou dospělých, těch, kteří se
chtějí připravit na křest a přijmout po přiměřené katechezi ostatní
svátosti.
V pondělí 14. září se sejde skupina již pokřtěných a připravujících se
na svátost biřmování.
Skupiny se budou scházet pravidelně, ve čtrnáctidenních intervalech na faře ve Zvoli, obvykle v pondělí v 17.30 hod.

P. František Eliáš
SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO PŘED DOKONČENÍM
Restaurátorská dílna pana Martina Parobka dokončuje restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého. Zbývá ještě restaurovanou sochu osadit
původní stylovou lampou a dílo bude připraveno ke znovupožehnání.

farnost maletín

farnost maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO i dřevo na otop
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na
pergolu nebo celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno
dle vašich požadavků. K dispozici je i palivo. P. František Eliáš 731 626 500
Příští neděli 20. září se v 15.00 hod. jako obvykle sejdeme v kostele sv. Mikuláše v Maletíně ke slavení mše svaté.

PROJEKT „OBVAZY PRO MALOMOCNÉ“
Loni na jaře jsme se připojili k ručnímu pletení obvazů pro nemocné leprou. Počtem pletařek a jejich pílí jsme byli mile zaskočeni, takže pro materiál a s hotovými obvazy se jezdilo každý druhý měsíc. Všem pletařkám za jejich nezištnou pomoc patří velké poděkování.
Projekt 20 let zastřešovalo Občanské sdružení OMEGA plus Kyjov, které se staralo jak
o distribuci příze, tak o následné odeslání hotových obvazů. Adresáty bylo 23 leprosárií
v 11 státech Afriky a 11 zařízení v Indii. Vzhledem k vysokému věku Ing. Vladimíra Výlety, který se o vše staral, bude projekt začátkem příštího roku ukončen.
Pokud máte ještě přízi, nebo chcete plést ze „Sněhurky“ i my budeme hotové obvazy do konce roku přebírat. Pokud se najde někdo, kdo by převzal
„veslo“ od Ing. Výlety, dáme vědět, pokud byste o někom věděli, dejte vědět nám a my vám poskytneme na pana inženýra kontakt.
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 20. ZÁŘÍ JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z neděle 6. září: Zábřeh 16.342; Rovensko 1.026 Kč.
DARY: na Bejrút 2.015, na osvětlení 25.000, na potřeby farnosti 2.000, na kněžský seminář
500, na misie 1.000, na Mary’s Meals 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
BABÍ LÉTO S CHARITOU. Opět po roce vás zveme na
9. setkání s Charitou „tak trochu jinak“ – hudebně, pohodově a hlavně nepracovně. V pátek 25. září od 15 hodin se
před zábřežským kulturním domem můžete těšit na spoustu skvělé muziky v podání výborného Petra Bendeho, strhujícího rock´n´roll dua Holanďanů „Svatá Voda“ i na hudebně divadelní překvapení dětí ze ZŠ Rovensko „Ráčků
Roveňáčků“.
Opět se můžete občerstvit v naší KAVÁRNĚ NADĚJNÁ – občasné mobilní kavárně, i ve
stáncích s regionálními specialitami a udělat si radost výrobky vytvořenými našimi klienty. Pro děti je přichystán skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí. V rámci
akce poděkujeme také našim dobrovolníkům, kteří během korona doby pomáhali „rouškovat“ – šít, stříhat materiál, balit, distribuovat, opravovat stroje. Protože se jedná o benefiční akci, bude výtěžek věnován na podporu jednoho ze středisek: letos na pořízení
osobního automobilu pro tým Domácí hospicové péče. Již nyní děkujeme mnoha jednotlivcům a firmám, kteří svým finančním darem již přispěli. Vstup na akci je zdarma, těšíme se na setkání.
ROUŠKY V RECEPCI. S přijetím nových opatření a (nepříjemnou) vidinou druhé korona vlny, budou roušky opět nepostradatelnou součástí našeho šatníku. V recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15), máme stále k dispozici roušky několika druhů – jednoduché
z netkané textilie na několik použití a dvouvrstvé látkové s možností vložení filtru (na
mnohonásobné použití).
Recepce je otevřena v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hodin. Váš případný příspěvek do
umístěné a zapečetěné pokladničky použijeme na pokrytí zvýšených nákladů spojených
s přijatými opatřeními.
DARUJTE NEPOTŘEBNÉ VYBAVENÍ. Pro naše klienty ve spolupráci s institucemi,
které se o ně starají, sháníme tyto starší, použité, ale pěkné, kompletní a funkční věci:
dětské patrové postele, kuchyňský stůl a židle, automatickou pračku, ledničku. Pokud
vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím nabídněte nám to a u vás již nepotřebné
získá šanci na „druhý život“ a ještě pomůže.
Vyzvednutí a odvoz si po domluvě zajistíme. Fotku a rozměry nabízeného vybavení zašlete prosím na email: nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509 430. Děkujeme!
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 1.500 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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