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Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé
lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 51

Stvoř mi čisté srdce, Bože!

1: Jer 31,31-34
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Žid 5,7-9
příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 12,20-33

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka
bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese
hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na
tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo
chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.
Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.
Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té
hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“
Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam
stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil
anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny
k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
RADIO PROGLAS 04.04.2015
Celý úryvek evangelia podle sv. Jana, který připadá na
dnešní liturgické čtení je takříkajíc vyčerpávající odpovědí Ježíše na zájem těch, kdo ho přišli do Jeruzaléma
vyhledat, ať se jednalo o věřící nebo pohany, to neznamená, že by museli všichni rozumět všemu, co se kolem
dělo a co Ježíš říkal. Popravdě: nikdo nerozuměl ničemu.
I kdyby sám Bůh promlouval z nebe, nikdo by si tu skutečnost nepřipouštěl. Spíš by bylo přijatelnější tvrzení, že
jim zahřmělo v hlavě. Jak měli rozumět tomu, že je Mesiáš, jako zrno v zemi, které když neodumře, nepřinese
užitek? Kdo nemiluje svůj život na světě, že ho uchrání
pro věčnost? Kdo chce Mesiáše přijmout, že ho v tom má
následovat? Že až bude Mesiáš „vyvýšen“ potáhne všechny k sobě? Že ta hodina je tu, hodina soudu a Ježíšova duše je rozechvěna?
Pohané přišli za učedníky, protože chtěli Ježíše vidět, setkat se s ním. K setkání zřejmě i došlo, ale evangelisté nám o tom nezanechali zprávu: spíše jim v paměti ulpěly Ježíšovy výroky, pokud byli vůbec při tom. Ježíš ví, že současný pohled světa je zkreslený, jak u Židů, tak
u pohanů, jestliže věřící židé nejsou schopni za současné situace prohlédnout Pravdu, jak
by mohli pohané? Ježíš má být brzy zatčen, souzen jako nejhorší zločinec a jako takový odsouzen, jako takový v podvědomí národa také zůstane. S pravdou to nemá nic společného,
nýbrž s obětí, která je nevyhnutelná. Pochopí to ti, kdo ho hledají a chtějí vidět, kdo naslouchají jeho slovům, dá se to vůbec pochopit? Když budou slyšet něco jiného?
To je samozřejmě otázka pro nás pro všechny. Bez nadpřirozeného světla se to pochopit
nedá, stejně jako mnoho jiných situací v našem životě. Bez pomoci Boží milosti, nejsme
schopni pochopit ani přijmout. Lidé ovšem vždycky touží a žádají jednoznačné odpovědi:
nejen učitelé zákona, římané, či hledající pohané, ale i samotný Jan Křtitel: „Jsi to ty, nebo
máme čekat jiného?“ Proč tedy Ježíš odpovídá poukazem na znamení? Druhotné okolnosti
s důrazem na vlastní uvažování, jako by chtěl, aby na odpovědi svých dotazů přišli posluchači sami?
Protože nejde o poznání a znalost všech věcí; tu jednou lidé mít budou a naprosto exaktní. To oč Bohu a Mesiášovi jde, je víra lidí. Je to stejné jako v ráji: komu nebo čemu chtějí lidé věřit – jedině to něco vypovídá o srdci člověka; podle toho komu nebo čemu chce
naslouchat, se ve skutečnosti člověk projevuje sám a svědčí sám proti sobě; to je onen
soud, o kterém Ježíš hovoří.
Oběť samotná pak očišťuje a posvěcuje a přináší hojný užitek.
Ježíšovi učedníci a apoštolové pochopili mnohem později na svých vlastních životech, že
není tak důležité, co se jim vše nakupí na hlavu, ale aby vždy a za každých okolností zůstali
v živém spojení s ním, protože to on soudí, rozhoduje a kraluje na věky věků Amen.
(redakčně zkráceno)
Více na: https://doteky-cz.webnode.cz/news/a5-nedele-postni-jan-12-20-33/
PROSÍME přispěvatele Farních informací, aby (místo rkfzab@rps.cz) používali pouze oficiální mailovou adresu farnosti fazabreh@ado.cz.
redakce
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 25. března
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. O této
události pojednává Lukášovo evangelium Lk 1,27-38.
ZVONY ZA OBĚTI COVID-19. Dne 22. března uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“.
V pondělí 22. března v době od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony
jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti
s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým.
SVATÝ TÝDEN
 V úterý 30. března od 16.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje velký úklid před Velikonocemi.
 Ve středu 31. března od 8.00 do 18.00 hod. bude ZPOVĚDNÍ DEN za účasti zpovědníků
zábřežského děkanátu.
ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 31. BŘEZNA
08.00 – 10.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
09.00 – 10.00 hod.
P. Jaroslav Šima
10.00 – 12.00 hod.
P. František Eliáš, P. Jacek Brończyk
12.00 – 14.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl, P. Vladimír Jahn
14.00 – 16.00 hod.
P. Kristián Libant CM, P. Alojz Šeliga CM
16.00 – 17.00 hod.
P. Vitalij Molokov
17.00 – 18.00 hod.
P. Krzysztof Leon Klat
BOHOSLUŽBY VELIKONOČNÍHO TRIDUA budou
letos slaveny s omezeným počtem účastníků. Prosíme
vás proto, abyste se do archů na bohoslužby nezapisovali na všechny dny tridua, ale umožnili účast i ostatním.
Doporučujeme využít možnosti soukromé návštěvy
kostela, zejména „Božího hrobu“ od Zeleného čtvrtku
do Bílé soboty. Kostel bude zřejmě kvůli pandemii otevřený jen do 21.00 hod.
P. Radek Maláč
DOMÁCÍ LITURGII VELIKONOČNÍHO TRIDUA najdete na stránkách farnosti.
Pro mnohé z vás může být z nejrůznějších důvodů účast na liturgii v kostelích nedostupná. Proto, podobně jako v loňském roce, nabízíme podněty, jak prožít domácí liturgii Velikonoc.
KATOLICKÝ TÝDENÍK 12/2021
Téma: Rok sv. Josefa
Když křesťan ubližuje. Náboženský fanatismus si spojujeme spíše s jinými duchovními
směry. Může mu však propadnout každý. Tedy i křesťan. Kněz a psycholog radí, jak se fanatismu a fundamentalismu bránit.
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PASTÝŘSKÝ LIST K NADCHÁZEJÍCÍ SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Drazí bratři a sestry,
ve čtvrtek budeme slavit Slavnost zvěstování Páně. Ta obrací
naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na
stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají
ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit
a žasnout nad ní.
Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají obavy z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy
z přelidnění Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl nám po
vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem
přináší nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto
skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze na získání osobního štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť už dnes se rodí mnoho dětí mimo manželství a ne
málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.
Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny. Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí
nejen společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude rodit,
ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech situacích oporou. Pro každého
muže tak může být vzorem, aby statečně přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou
láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.
Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně
mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí.
Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se
po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se
nemění. Moderní technické prostředky nemění zlo
na dobro, jen mohou způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.
Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život je posvátný a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem
selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou
prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“ Co
tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče,
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případně pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence
na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli.
Nedělal to ani Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu
byla darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý
z nás, přičemž její formu může zvolit podle situace a možností. Doporučit můžeme zejména vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý příklad
a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.
Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se přijímat i to, co je v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme při dnešní mši svaté a zvláště o slavnosti Zvěstování Páně.
Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové a bratři

+Jan, +Antonín a +Josef

červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY z neděle 14. března: Červená Voda 2.580; Písařov 1.012 + dar farnosti 5.000; Jakubovice 525 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
SBÍRKY z neděle 14. března: Klášterec 1.000; Svébohov 2.800; Jedlí 2.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

tatenicko

tatenicko

tatenicko

SBÍRKY z neděle 14. března: Lubník 1.510; Tatenice 1.450; Kosov 510 + 4.000 dar; Hoštejn
1.400 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BOHOSLUŽBY ZELENÉHO ČTVRTKU A VELKÉHO PÁTKU
Lubník 16.00, Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15 hod.

lošticko

lošticko

lošticko

SBÍRKY z neděle 14. března: Loštice na osvětlení 2.768 + 500 Kč; Moravičany na potřeby
farnosti 4.659; Bílá Lhota 1.256 Kč
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ: Ve všech farních kostelích, v Lošticích, Moravičanech i Bíle Lhotě budeme tento týden až do budoucí středy Velkého týdne zpovídat půlhodinu před i během každé mše sv. V Pavlově a Paloníně půl hod. před nedělní mší sv.
 ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PŘIPRAVUJE SETKÁNÍ MLÁDEŽE
ON-LINE FORMOU.
Motem je „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl“. Program začne v pátek 26. 3. Pomocí YouTube si můžete pustit program živě streamován z katedrály. V pátek bude společná adorace s modlitbou chval. V sobotu bude katecheze, rozhovor a diskuse se zajímavými
hosty. Obracíme se nejenom na mladé, aby se tohoto setkání zúčastnili v kruhu svých nejbližších podle aktuálních povolených možností.
Podrobnější informace na: www.mladez.ado.cz/adsm-2021, Facebook, nebo Youtube.
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štítecko

štítecko

štítecko

SBÍRKY z neděle 14. března: Štíty 1.550; Cotkytle 640; Horní Studénky 1.080 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY BUDE V NAŠICH FARNOSTECH:
ve Štítech ve středu 24. 3. od 15 hod, mše sv. v 17 hod.,
v Horních Studénkách ve čtvrtek 25. 3. od 15 hod., mše sv. v 16 hod.,
v Cotkytli na Květnou neděli 28. 3. po mši sv. v 11 hod.
DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE v našich farnostech začneme v tuto neděli
21. března. Zapište se pro tuto aktivitu do seznamů v jednotlivých kostelích.
Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou
Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno, nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh
na nás nikdy nezapomene. „Když dopustíme, že
matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?“ Matka
Tereza, 1994.
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené
úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec.
Nevíme, jaká a jak dlouhá bude životní pouť tohoto
dítěte i jeho rodičů. Věříme ale, že se naše modlitby
a oběti rozhodně neztratí, a že se jednou s „naším“ dítětem i jeho rodiči u Pána setkáme.
Být „duchovním adoptivním rodičem“ obnáší v průběhu devíti měsíců po přijetí závazku:
Každý den se pomodlit modlitbu za záchranu počatého dítěte a za jeho rodiče.
Každý den se pomodlit jeden desátek růžence.
Každý den se může vykonat drobný skutek milosrdenství k bližnímu nebo kající skutek dle
svého uvážení a možností.
Jednou za měsíc se účastnit mše svaté s osobním úmyslem za adoptované dítě a jeho rodiče.
Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení.
V časech epidemie SARS-Cov2 je možné místo účasti na mši svaté například – pomodlit se
svatý růženec, nebo navštívit otevřený kostel či kapličku a tam setrvat nějaký čas v modlitbě, pokud je umožněno přijímat eucharistii, taky s tímto úmyslem ji přijmout.
Přijetí závazku na začátku lze těmito nebo podobnými slovy:
Svatá Panno Maria, Boží Rodičko, všichni andělé Boží a svatí, veden(a) touhou pomáhat
při záchraně počatých dětí jsem rozhodnut(a) a slibuji, že ode dne ... přijímám do Duchovní
adopce dítě, jehož jméno zná pouze Bůh, a po devět měsíců, každý den, se budu modlit za záchranu jeho života, za jeho život po narození a za jeho rodiče. Amen.
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Příklad každodenní modlitby za ochranu počatého dítěte a za jeho rodiče:
Pane Ježíši. Na přímluvu tvé Matky Marie, která souhlasila s tvým početím, a která tě s takovou láskou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, člověka pevné víry, který o tebe a tvou
matku pečoval a byl vám oběma statečným ochráncem, tě prosím za toto nenarozené dítě,
které jsem duchovně adoptoval(a), a které je v nebezpečí zabití v lůně své matky. Prosím, dej
jeho rodičům lásku a odvahu zachovat svému dítěti život, který jsi mu daroval ty sám. Amen.
Závazek na sebe přijímáte na časově omezené období devíti měsíců. Máte-li více modlitebních závazků, není nutné se modlit desátek a účastnit se mše svaté „navíc“, ale je možné
úmysly spojit.
P. Jacek Brończyk

V souvislosti s „Dnem nenarozených dětí“ pamatujeme ve svých modlitbách 25. března na
ty, kteří se angažují v ochraně života od početí do jeho přirozeného konce. Protože se ani
letos nemůže konat Pochod pro život, zveme vás v sobotu 27. března na mši svatou, kterou
bude v 11.00 hod. sloužit u Mariánského sloupu v Praze kardinál Dominik Duka s úmyslem
za nenarozené děti, jejich rodiče a zdravotnický personál.
Hnutí pro život ČR
Více na https://hnutiprozivot.cz/

farnost zvole

farnost zvole

Ve Zvoli sbírka z neděle 14. března 6.080 Kč + dar na Zvolskou čtyřku 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZVOLSKÁ ČTYŘKA. Vážení členové a příznivci spolku Zvolská čtyřka, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat v KC Zvole
25. března od 17.00 hod.
Na schůzi se bude možné přihlásit i online. Je stále ještě mnoho věcí, které je
nutné udělat. Prosíme o pomoc a modlitbu. Více na www.zvolska4.cz
Tomáš ČVANČARA, předseda spolku
tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

maletín

maletín

maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 21. března ve 14.30 hod. a příští neděli
28. března v 15.00 hod.

”Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo” (v. 19). Příchod Ježíšův na
svět vyvolává nutnost volby. Kdo si vybere temnotu, míří směrem k odsouzení, kdo si vybere světlo, bude mít soud spásy. Soud je důsledkem svobodné volby každého. Kdo koná
zlo, vyhledává temnotu. Zlo se vždy skrývá. Kdo žije v pravdě, tedy koná dobro, vychází na
světlo. Kdo kráčí ve světle, kdo se ke světlu přibližuje, nemůže jinak než konat dobro. A tak
jsme v postní době voláni stále více se namáhat v přijímání světla v našem svědomí, abychom naše srdce otvírali nekonečné lásce Boží, jeho milosrdenství, které je plné vlídnosti,
dobroty a odpuštění. Nezapomínejte, že Bůh odpouští vždycky. Vždy, když v pokoře žádáme odpuštění. Stačí požádat a on odpouští. Tak nalezneme pravou radost a budeme se moci
veselit v Božím odpuštění, které občerstvuje a dává život.
Z promluvy papeže Františka před polední modlitbou v neděli 14. března
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SBÍRKY z neděle 14. března: Zábřeh 13.010; Rovensko 425 Kč.
Dary: na Charitu 160, na Mary’s Meals 1.000, na likvidaci lepry 1.000 Kč.
Dary na účet farnosti: 2.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

PŘÍŠTÍ NEDĚLI ZMĚNA ČASU !!!
charitativní služba církve v děkanátu
VZHŮRU POMOCI – TRIATLONISTA DAVID JÍLEK PRO ELENKU A ROMÁNKA
Nevšedním způsobem
chce pomoci dvěma nemocným dětem zábřežský sportovec – trojnásobný vítěz Wintermana
– David Jílek.
V sobotu 20. března
plánuje v Koutech nad
Desnou nachodit na
skialpech téměř devět tisíc výškových metrů, což
bude odpovídat výšce
Everestu. Během plánovaných 15 hodin zdolá
lyžařskou sjezdovku až
osmnáctkrát. „A aby to
nebylo jen o prázdných
výstupech a sjezdech, chtěl jsem to s něčím spojit. Při jedné společné vycházce mi kamarád navrhnul,
že věnuje za každý nastoupaný metr 10 Kč – to by bylo téměř 100 tis Kč. No... slovo dalo slovo a tímto startujeme projekt VZHŮRU POMOCI!“ říká David Jílek o zrodu tohoto nápadu.
Peníze věnují dvěma nemocným dětem – Elence a Románkovi. Elenka ze Šumperka se narodila s cystickou fibrózou (což je geneticky podmíněné nevyléčitelné onemocnění postihující kromě
centrální nervové soustavy všechny systémy v těle, především pak dýchací, trávicí a rozmnožovací
soustavu) a Románek ze Zábřeha má diagnostikovaný Burkittův lymfom (nádor v dutině břišní ve
třetím stádiu). Protože chtějí částku navýšit a vybrat pro obě děti co nejvíc peněz, spojili se s naší
Charitou a byl vytvořen podúčet veřejné sbírky, na který může každý z nás poslat libovolnou částku.
Na konci výzvy se peníze rozdělí oběma rodinám.
Přijmout Davidovu výzvu a podpořit obě děti můžeme na www.darujme.cz/projekt/1204388,
a to do pondělí 22. března 2021. Společně s Davidem vám děkujeme za vnímavé srdce i štědrost.


Z VÝZVY BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Je třeba se ke své církvi
přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev, nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem. Přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme
najevo, že jsme křesťané. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 950 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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