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32. 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 a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno,
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek
svobodně sloužit. Prosíme o to skrze tvého Syna, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 63

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

1: Mdr 6,12-16

2: 1 Sol 4,13-18

Ordinárium: Latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 25,1-13

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti
ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy,
ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’
Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak
ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.’
Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní
panny a volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však odpověděl:
‘Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.’
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský, psáno pro KT)
Touto ulicí půjde Ženich
Ze všech čtvrtí Říma mám nejraději Trastevere – spleť starobylých uliček, protínajících
se ve všemožných úhlech, pár kroků od Tibery. Je plná tajemných zákoutí, obchůdků se
vším možným, restaurací se zahrádkami i posvátných míst. V jejím srdci se nachází jeden
z nejstarších mariánských kostelů, bazilika Santa Maria in Trastevere. Dnes vás tam chci
vzít na prohlídku. Ve třech zastaveních v ní objevíme klíč k pochopení evangelia této neděle, totiž: Ženich už přišel, přichází a přijde.
Zastavení první: vysoko nad vchodem, na čelní stěně baziliky září mozaika znázorňující moudré a pošetilé panny shromážděné po obou stranách trůnu. A tady nás čeká překvapení – na něm totiž nesedí Boží Syn ve svém královském majestátu, ale Maria kojící
malého Ježíška, spočívajícího na jejím klíně. Družičky vítají Ženicha, který se sotva naučil
chodit! Vzpomenu si na slova svatého Augustina, kterými se obrací k Marii: „Nakoj toho,
jenž tě učinil takovou, aby se z tebe mohl narodit, jenž ti při svém početí přinesl darem
ozdobu plodnosti, a přitom tě svým narozením nezbavil slávy panenství, jenž si před svým
narozením vyvolil jak lůno, z něhož se měl narodit, tak den, kdy se měl narodit. A to, co
vyvolil, stvořil on sám, aby odtud mohl vyjít jako ženich ze své svatební komnaty...“
Vstupme do chrámu. Náš zrak upoutá kamenný oltář. Zastavení druhé. Opět mi přijde
na mysl, co jednou napsal Augustin: „Matko, nakoj náš pokrm, nakoj chléb, který sestoupil z nebe a byl uložen do jeslí jako pokrm pro první dobytek.“ Musím se v duchu pousmát
nad tímto „mystickým“ vtipem afrického světce. Mluví o mně. A o vás.
Nás totiž přišlo nakrmit Slovo učiněné tělem a tělo učiněné chlebem. Král vystrojil
svému Synu svatbu a my jsme ti pozvaní. Z kříže se stalo svatební lože. A Ženich čeká, až
na lásku odpovíme láskou: „Vezměte a jezte, toto je moje tělo.“
Nakonec zvedněme zrak k velkolepé mozaice nad oltářem, abychom spatřili, co nastane na konci času: na trůnu spočívá vítězný Kristus a objímá Nevěstu ozdobenou šperky.
Je to Maria, která ztělesňuje vykoupenou a oslavenou Církev. Na tabulce v rukou Nevěsty
je citát z Písně písní: „Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá“ (Pís 2, 6).
Tři zastavení, tři tajemství Ženicha a Nevěsty: Vtělení, Eucharistie a nebeská sláva. Ženich už přišel, přichází a přijde.
Už přišel – a tehdy se lůno Panny stalo svatební komnatou „zásnub“ božství s lidstvím.
Stále přichází – denně na oltáře chrámů vystavěných lidskýma rukama i do lidských srdcí.
Přijde – na konci časů, kdy konečně odpoví na toužebné neúnavné volání Nevěsty: „Přijď,
Pane Ježíši!“
Až přijde, ti, jejichž lampa
bude hořet,
vejdou s ním
na svatební
hostinu do
radosti, která nebude
mít konce.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky
úterý 10. listopadu Památka sv. Lva Velikého, papeže
a učitele církve
středa 11. listopadu Památka sv. Martina Tourského, biskupa
čtvrtek 12. listopadu Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
pátek 13. listopadu Památka sv. Anežky České, panny
Veliká dcero českého národa,
zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi,
které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha,
Ježíše Krista.
Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme,
vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu,
dary Ducha svatého a vítězství dobra nad zlem!
Ať svobodně a celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen.
ZMĚNY A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
 Mše svaté s účastí veřejnosti jsou do odvolání zrušeny.
 Nahlášené intence kněží odslouží soukromě.
 K nedělní mši svaté v 8.30 se můžete připojit na internetových
stránkách farnosti www.rkfzabreh.rps.cz.
 Možnost přijetí Eucharistie bude v neděli od 14.00 do 18.00 hod.
během tiché adorace.
 Každý večer v 19.45 hod. můžete sledovat přes internet na YouTube
www.rkfzabreh.rps.cz krátké zamyšlení a povzbuzení od kněží naší farnosti.
 Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým
modlitbám. Můžete si vzít i časopisy a noviny včetně Farních informací.
DARY V HOTOVOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN: Zábřeh – na misie 2.000 Kč; Vyšehorky – na
opravu vstupní brány 19.400 Kč
A NA ÚČET FARNOSTI: Zábřeh – na potřeby farnosti 15.800 Kč.
Pokud chcete a můžete přispět ﬁnančně na misie, na arcidiecézní charitu nebo na potřeby farnosti, můžete tak učinit formou internetového bankovnictví. Číslo účtu farnosti Zábřeh je 1902287359/0800.
Nezapomeňte uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat.
Farní informace, aktuální číslo i archiv najdete na internetové stránce farnosti Zábřeh
www.rkfzabreh.rps.cz.
Nový katechetický pořad pro děti OVEČKY vysílá každý čtvrtek televize NOE. Ovečky
najdete také ve videotéce www.tvnoe.cz
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HLEDÁME DÁRCE ANTI-COVIDOVÉ REKONVALESCENTNÍ PLAZMY PRO
MOŽNOU LÉČBU PACIENTŮ S COVID-19
V návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci spojenou s onemocněním COVID-19 se na vás obracíme s prosbou o spolupráci při získávání dárců anti-covidové rekonvalescentní plazmy od těch, kteří onemocnění prodělali.
Plazma těchto pacientů obsahuje protilátky proti onemocnění COVID-19 a může tak zásadním způsobem pomoci při léčbě dalších pacientů s tímto onemocněním, u nichž je
průběh těžší.
PODMÍNKY PRO DÁRCE PLAZMY: věk 18 – 60 let; zdravotní stav bez dalších onemocnění; váha nad 50 kg; prodělané onemocnění COVID-19 (po izolaci bez příznaků); dárce
v minulosti nepřijal krev či plazmu od jiného dárce
formou transfuze; ženy nebyly těhotné a také v minulosti nedostaly transfuzi.
Zájemci o darování se mohou informovat v nemocnici Šumperk na tel. 800 500 005 nebo na
e-mailové adrese hto@nemocnicesumperk.cz,
kde získají další potřebné informace.
Redakce

loŠticko

loŠticko

loŠticko

 Kostel sv. Prokopa v Lošticích je otevřen k soukromé modlitbě každý den od 15.00 do
16.00 hod. Prosím dodržujte hygienické nařízení a v lavicích si sedejte v bezpečných
vzdálenostech.
 Ve středu, v pátek a v neděli je vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci a v tuto
dobu je i možnost svaté zpovědi.
 Každý den před 16.00 hod. můžete přijmout Eucharistii.
 Zapsané úmysly na mše svaté jsou v daný den odsloužené knězem bez účasti věřících.
 Na základě výzvy papeže Františka a našich biskupů sjednoťme se každý večer ve
20.00 hod. k modlitbě posvátného růžence za ukončení pandemie nemoci COVID-19

Štítecko

Štítecko

Štítecko

Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat celý listopad. Oktáv pro získání plnomocných odpustků (1. 11. - 8. 11.), spojený s návštěvou hřbitova se tak rozšiřuje na celý
listopad a platí již od 25. 10. Odpustky lze získat rovněž návštěvou kostela nebo kaple, a to
za splnění obvyklých podmínek (zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého
otce a vyloučení veškeré náklonnosti ke hříchu).
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžete v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe každý den v 18.00 hod., ČT2 a na dalších online kanálech či
z Rádia Proglas. Ve farnosti Štíty budu mít mše svaté pouze pro jednou osobu, která si zapsala úmysl mše svaté.
V neděli od 14.00 do 15.00 hodin bude kostel ve Štítech otevřený k modlitbě a svaté zpovědi a ti, kteří vyslechli dopolední bohoslužbu, mohou v 15.00 hod. přijmout Eucharistii.
Také vás, spolu s našimi biskupy, vybízím ke společné modlitbě sv. růžence, každý den ve
20 hod.
P. Jacek Brończyk
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„KTERÉ PŘIKÁZÁNÍ JE NEJVĚTŠÍ?“

Ježíš odpověděl: “Miluj Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí. To je největší
a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého
bližního jako sám sebe“ (srov. Mt 22, 37-39).
Mám často dojem, že my křesťané jako bychom první část Ježíšovy odpovědi brali jako jakousi samozřejmou rutinu, a říkali si, že to podstatné a důležité
je až v té druhé části – kde se mluví o milování bližního. Jako bychom největší přikázání zredukovali na
pomoc a péči o bližního a ten se nám stal ,,bohem‘‘.
Ale Ježíš to řekl jasně: „Na prvním místě miluj Boha. Nejvíc...“ Můžeme si říci: „Proboha
proč? Vždyť Bůh to nepotřebuje! Nepotřebuje naši lásku.“ A je to pravda, on to opravdu
nepotřebuje. Ale my ano. Potřebujeme být ve vztahu s Bohem – Láskou, uvnitř svého srdce, po tom touží každý člověk. Je to pro nás totiž ten nejzákladnější životodárný vztah, ze
kterého můžeme čerpat pro vše ostatní. Zaměření na něj nám umožní vidět všechny krásné i těžké věci v pravém světle a v nadhledu. Kdo má opravdu Boha na prvním místě, je
svobodný vůči všemu, co život dává i bere. Takový člověk je kýmkoliv a čímkoliv nezkorumpovatelný a v dobrém slova smyslu nezávislý… Jen takový člověk pak může svobodně
a účinně milovat, odpouštět, být věrný, trpělivý a milosrdný.
A co znamená milovat Boha v mém konkrétním životě? Například to, že vztahu s ním
dám dostatek času. Že se s ním budu setkávat osobně – v modlitbě, v Božím slově, v Eucharistii, v klanění a uctívání, v pobývání v jeho přítomnosti, že s ním budu ,,konzultovat‘‘
svůj život, že se nechám vést jeho Duchem. A že s ním také budu řešit způsob a míru pomoci druhým! Zvlášť, když nevím, kde mi hlava stojí a co dřív.
A pak je tu ještě ta druhá věc, kterou v životě snadno opomíjíme. Ježíš říká, „miluj … jako
sám sebe‘‘. Sebe přijetí, láska k sobě, zdravé pečování o sebe, odpočinek je důležitou součástí života. My se ale bohužel mnohdy snažíme být bližním všem ostatním kolem sebe,
jen ne sobě! Ano, láskyplné zacházení sám se sebou je také součástí největšího Božího přikázání. Není naším úkolem vždy a za všech okolností dát druhému přednost, potlačit projev nespokojenosti, únavy, bolesti, bagatelizovat své emoce, zakazovat si projevy nespokojenosti, popírat vlastní hodnotu a znehodnocovat sebe sama, ponižovat a zesměšňovat se,
žít v neustálém strachu z konfliktu a ve snaze vyhovět za každou cenu. Nemusíme si připadat jako sobci, pokud si přejeme dobré, postavíme se za sebe nebo se sami sebe zeptáme:
Je mi v tom dobře? Je tohle řešení dobré taky pro mě?
To samozřejmě neznamená, že nemáme myslet na druhé, nevycházet jim vstříc, nedělit se,
nepůjčovat... Samozřejmě to dělat máme! Ale nesmíme v tom chybět my sami! Jinak žijeme vztahy, které jsou nějak pokřivené a časem začnou drhnout. A pokud neděláme dobře
i sobě, není to dobré ani pro toho druhého, kterému jsme se ,,obětovali‘‘.
A k tomuto všemu můžeme čerpat z našeho největšího Vztahu: s Bohem – Láskou.
převzato z www.vira.cz

dubicko

dubicko

dubicko

Možnost přijetí Eucharistie je každou neděli ve farním kostele v Dubicku od 11.00 hod.
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farnost zvole

farnost zvole

Dar na misie 10.500 Kč, dar na komunitní centrum – farní dům 1.000 Kč.
Všem ochotným dárcům ať odmění Pán.
Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž k soukromé modlitbě celodenně.
V době mezi 16.30 do 17.30 hod. bude kostel otevřen denně pro individuální přijetí svátostí.
V neděli bude možno přijmout Eucharistii od 9.00 do 11.30 hod. po
mši svaté skrze media (Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové
vysílání z farností).
V pátek bývá možnost soukromé adorace od 16 do 19 hodin a také
možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání (při dodržení epidemiologických
pravidel) VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ – DODRŽUJTE ROZESTUPY.
Farní informace si můžete kdykoliv vyzvednout v kostele pod věží před mříží. Myslete
také na své sousedy, kteří se do kostela nedostanou.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilátky
na COVID 19 (asi jsem ho skrytě prodělal), tak můžu jako kněz posloužit bez rizika těm,
kteří aktuálně touto nemocí procházejí. Kdo si přeje ať už svátost smíření, přijetí Eucharistie – tedy svatého přijímání, či svátosti pomazání nemocných, může mi kdykoliv zavolat
on, či jeho příbuzní na tel. 731 626 500. 
P. František Eliáš
POMOZTE NÁM S REKONSTRUKCÍ KOMUNITNÍHO CENTRA.
Zdravíme všechny příznivce našeho farního domu – zvolského komunitního centra. Dokončení se blíží, leč letošní rok je všestranně náročný. Zbývá
nám ještě uhradit část dluhu, a proto se na vás s důvěrou obracíme. Můžete si „adoptovat“ dvě střešní okna, cena jednoho je 15.000 Kč nebo si můžete „adoptovat“ část podlahy, 1 m2 vychází na 2.725 Kč. Podlaha má celkem 160 m2. I tak nám ještě zůstane výrazný dluh, který budeme muset
řešit v dalších měsících. Pokud bude dárce chtít, jeho jméno uvedeme na pamětní tabulce dárců. Můžete také přispět jakoukoliv větší či menší částkou na účet Zvolské čtyřky
369 583 3319 / 0800. Všem dárcům děkujeme.  Více na www.zvolska4.cz/jak-mohu-pomoci.
Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz
Spolek Zvolská čtyřka hledá šikovného dobrovolníka, který by vkládal aktuality, pozvánky a plakátky na webové stránky Zvolské čtyřky a komunitního centra a také příspěvky do Farních informací. Prosíme ochotného zájemce, aby se hlásil u paní Ivany Hamplové na tel. 721 537 932.
Děkujeme.

farnost maletín

farnost maletín

Pokud máte zájem o levné řezivo, aktuálně máme
skladem desky a latě (3 x 6 a 4 x 5) a palivo. Z jara
bude k dispozici kompletní sortiment na vazby či
pergoly. 
P. František Eliáš, tel. 731 626 500
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HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH

Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097

Římskokatolická farnost Maletín (Moletein)
s farním kostelem sv. Mikuláše, administ. excurrendo Mgr. František Eliáš.
Nejstarší historická zpráva o Maletíně je kolem
roku 1320, kdy byla ves biskupským lénem v mohelnické oblasti. Od r. 1526 až do r. 1848 byl Maletín biskupskou vsí
v mírovské oblasti. U Starého Maletína založil ve středověku olomoucký biskup samostatný statek - Templ, později se dovídáme, že r. 1661 seděl na Templu regent mírovského
panství Eliáš Gattermayer, po jeho odchodu byl statek Templ připojen stejně jako o sto let
dříve vlastní vesnice k mírovskému panství. Templ byl zvláštním lénem olomouckého biskupství; zrušen byl v roce 1779 a na jeho pozemcích byla založena činžovní samostatná
ves Nový Maletín. První zmínka o kostele a farnosti pochází až z r. 1583, ale zřejmě existovala mnohem dříve. Farář tu žil, dle stížnosti z r. 1585, ve velmi stísněných poměrech.
Snad proto v roce 1644 odešel z Maletína farář Langer; maletínská fara byla tehdy v troskách. Ve zprávě o přestavbě kostela z roku 1804, byly nalezeny v samostatné dřevěné věži,
která stála v blízkosti kostela, záznamy z let 1606 -1652.
Původní kostel vlastnil ciborium z roku 1684, na němž bylo jméno faráře Juřičky a dědičného rychtáře Václava Sappera, a pozlacený kalich z roku 1695. Současný kostel byl
vystavěn v letech 1804 až 1805 na místě starého kostela podle projektu Jana Sarkandera
Thalherra. Hlavní finanční podíl na výstavbě měl olomoucký arcibiskup Antonín Theodor Colloredo-Waldsee.
V 17. století náležely k maletínské farnosti Maletín s farním kostelem sv. Mikuláše, Javoří, Krchleby, Dolní Hynčina s filiálním kostelem sv. Stanislava, Studená Loučka a filiálním kostelem sv. Magdaleny, vesničky Svojanov a Bukovina. Dolní Hynčina byla vyfařena
z Maletína r. 1785 a Studená Loučka r. 1784; k r. 1848 se farnost skládala ze Starého Maletína se školou, Nového Maletína, Javoří, Krchleb se školou, z Hor. Bušínova a Svojanova. Území farnosti Maletín: Maletín • Dolní Bušínov • Hynčina • Krchleby Dolní Bušínov
Obec Hynčina (Heinzhof), kostel sv. Stanislava. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. Název Stará Hynčina byl asi odvozen z jména zakladatele Jindřicha II.
(Heinricha) z rodu Berky z Dubé, olomouckého biskupa. Ves se stala poměrně brzy farní,
původní kostel stával na kopci zvaném Kirchberg (Kostelní kopec). V letech 1468-1470
za válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem byly
ves i kostel obráceny v prach a popel. Po sto letech vyzval
olomoucký biskup Jan Dubravius k osídlení této horské krajiny, a po příchodu nových osadníků z Bavorska byl v 16.
století postaven nový, zprvu dřevěný kostelík. V r. 1570 byl
zvětšen a posvěcen kardinálem Františkem z Dietrichštejna.
Hynčinští zvolili za patrona kostela sv. Stanislava. Po čase
ale kostel začal chátrat a hrozilo, že se rozpadne. Proto byla
stavba nahrazena roku 1722 kamenným kostelem, r. 1725
dostavěná v dnešní podobě. Od roku 1631 patřila Hynčina
k velké farnosti Starý Maletín, v roce 1785 byla zřízena lokálie a v roce 1789 fara. Roku 1785 zřídil v Hynčině náboženský fond místo kooperátora (pomocník faráře).
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charitativní služba církve v děkanátu
CHARITA NUTNĚ POTŘEBUJE DALŠÍ RUCE NA VÝPOMOC
V souvislosti s pokračujícím šířením onemocnění Covid-19 v regionu se zábřežská Charita i dceřiná
společnost REPARTO dostává do
problémů s nedostatkem personálu. Na vině jsou preventivní izolace a lékaři nařízená
karanténa při rizikových kontaktech v domácnosti, na pracovišti. Abychom dokázali své
pracovníky krátkodobě zastoupit a udržet poskytované činnosti, touto cestou hledáme výpomoc brigádníky na DPP při zvládání například následujících činností:
zajištění nákupů a dovážku stravy seniorům; výdej balíčků a zásilek z výdejního místa
Zásilkovna.cz; obsluhu na pracovištích veřejných WC – Valová a stanice ČD; očistu jídlonosičů a zdravotních pomůcek; přípravu a výdej potravinových balíčků pro lidi v nouzi;
úklidové práce; kompletace – skládání figurek ze sušeného ovoce; do týmu přijmeme na
zkrácený úvazek také pečovatelku a zdravotní, všeobecnou sestru.
Vhodné pro studenty VŠ, maminky na rodičovské dovolené i čerstvé seniory. Respektujeme časový rozsah, který nám kvůli svým ostatním závazkům můžete nabídnout. Ochotní
zájemci najdou více informací na webu https://covid.charitazabreh.cz, případně na telefonu 732 730 527.
Jako křesťané sice bohužel nyní nemáme možnost zapojovat se do liturgických obřadů,
o to více času nám ale zbývá na jiný důležitý rozměr živě a pravdivě žitého křesťanství –
službu potřebným a povinnost konat skutky křesťanské lásky. Děkujeme všem ochotným
lidem (farníkům, i z jiných zábřežských církví, „nevěřícím“), kteří se již zapojili a rozšířili naše řady.
ZAJIŠŤUJEME POMOC SENIORŮM I LIDEM V KARANTÉNĚ.
Z důvodu platnosti mimořádných opatření a zvyšujícího se počtu nakažených v našem regionu, zábřežská Charita obnovuje činnost svých
jarních služeb pro seniory a osoby v domácí karanténě s onemocněním Covid-19. Na zavolání je možné si námi nechat až ke dveřím
bytu dovézt nákup, teplý oběd, léky, ochranné roušky, … Službu zajišťuje personál SeniorTaxi doplněný o dobrovolníky.
Více informací na webu https://covid.charitazabreh.cz,
případně na telefonu 732 730 527.

svébohov

svébohov

svébohov

Možnost přijetí Eucharistie je ve farním kostele každou neděli v čase 10.30 - 11.30 hod.
a 18.00 - 19.00 hod.

Katolický týdeník je po dobu mimořádných opatření zdarma na webu www.katyd.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 750 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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