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22. neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

Abychom ti 
mohli náležet, Pane,
musíme se stát
maličkými...

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; 
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, 
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, 
ať v nás roste a trvá všechno dobré. 
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 68  bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
1: Sir 3,19-21.30-31       2: Žid 12,18-19.22-24a        Ev. Lk 14,1.7-14        
Ordinárium: Ebenovo  504    příště latinské
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pátek     3. září     Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

TUTo neděli 29. SRPnA SlAvíme v zÁbŘeze PATRoCiniUm A HodY.
mše svaté v 6.55; 8.30 a v 18 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

vÝSTAvU HiSToRiCKÉ nÁboŽenSKÉ liTeRATURY připra-
vuje na hodovou neděli Farní muzeum zábřeh. Návštěvníci, kteří 
vystoupají v neděli 29. srpna od 9.30 do 12.15 hodin do věže kos-
tela svatého Bartoloměje, budou mít možnost zhlédnout například 
bohatě zdobené latinské misály ze sbírek zábřežské farnosti. K vidě-
ní budou též oltářní tabulky nebo další liturgické knihy používané 
v minulosti při bohoslužbách. Výstava volně navazuje na výstavu 
Kancionály a drobná náboženská literatura, kterou Farní muzeum 
uspořádalo v minulém roce. Bohoslužebné knihy budou ve Farním 
muzeu k vidění do konce roku.   
 Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek
 

KonCeRT WiHAnovA KvARTeTA
v V pondělí 30. srpna se v Katolickém 
domě uskuteční koncert Wihanova kvarteta, 
souboru, který se bezesporu řadí mezi svě-
tovou špičku. Vznikl roku 1985 a nese jméno 
zakladatele Českého kvarteta Hanuše Wiha-
na. V programu zazní skladby J. N. Hummela,  
V. Kalabise a F. Schuberta. Vstupné 60 Kč, děti 
20 Kč, žáci a učitelé ZUŠ mají vstup zdarma. 
Začátek v 19 hodin. 

Na setkání při akcích Spolku Metoděj Zábřeh 
se těší Josef Klimek

v KPH Svébohov si vás dovoluje pozvat na koncert Wihanova kvarteta, který se koná 
v pondělí 30. srpna 2010 v 17.00 hod v obecním domě ve Svébohově. V programu za-
zní 1. smyčcový kvartet Leoše Janáčka, Smyčcový kvartet As dur, Opus 105 a Smyčcový 
kvartet Es dur, Opus 51 Antonína Dvořáka.  Srdečně zvou pořadatelé.

mŠe SvATÁ zA ŠKolÁKY, STUdenTY A UČiTele K zAČÁTKU ŠKolníHo 
RoKU bude ve čtvrtek 2. září v 17.30 hod.  P. František Eliáš

SvÁToST SmíŘení. Jako každý první pátek v měsíci, můžete i 3. září od 16 hod. při-
jmout svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš

SCHolA PiCColA si vás dovoluje pozvat na koncert doteky srdcí se Srdcem, který 
se uskuteční v sobotu 4. září v 19.00 hodin v zábřežském kostele sv. Bartoloměje. Bě-
hem koncertu zazní skladby klasické, spirituálové, gospelové a mnohé jiné. 
  Barbora Hamplová

KoClíŘov – první sobotu v měsíci září (4.9.) můžete za obvyklých podmínek putovat 
do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod.                 Ludmila Korgerová 583 414 512
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v. SvAToHUbeRTSKÉ SlAvnoSTi v zÁbŘeze 3.-4. září
Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu, vás co nejsrdečněji zvou na již páté 
SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI s tímto programem: v pátek 3. září 
2009 v 18 hod. v zábřežském muzeu doprovodí vernisáž obrazů Václava 
Nasvětila Mužský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha a Trubači Zábřeh. 
v sobotu 4. září v 8.30 hod. pokračují SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOS-
TI troubením na náměstí – svoláváním k bohoslužbě. v 9.00 hod. se ke 
slavnostem připojí Římskokatolická farnost zábřeh slavnostní mší svatou za živé i ze-
mřelé lesníky, myslivce a jejich rodiny. Liturgii mše doprovodí Trubači Zábřeh a Mužský 
sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha. 
odpolední program v Katolickém domě začíná v 10 hod.:
Hraje dechová hudba „Jedeláci“; Zvěřinové hody; Celodenní výstava trofejí africké zvěře. 
V 17  hodin vystoupení sokolníků, od 18 do 22 hodin hraje country kapela Hubertus.

dUCHovní PobYT PRo ŽenY nA veleHRAdě. Hnízdo, mateřské a rodinné cent-
rum Zábřeh připravuje v termínu od 6. – 11. 9. 2010 duchovní cvičení pro ženy. Exercicie 
se budou konat na Velehradě v poutním domě Stojanov pod vedením P. Lva Eliáše. 
Cena činí 2.000 Kč a zahrnuje ubytování a plnou penzi. Přihlásit se můžete na telefonním 
čísle 731626506 či e-mailové adrese lenka.hamplova@seznam.cz. Lenka Hamplová 

vŘeSovÁ STUdÁnKA. V sobotu 11. září ve 14.30 hod. bude na 
Vřesové Studánce v Jeseníkách slavena mše svatá ke cti Panny Ma-
rie Bolestné. Odjezd z Valové ve 12 hod., hlásit se můžete přímo 
nebo na tel. 583 414 512.   Ludmila Korgerová

RovenSKo – ŽeHnÁní oRlovnY. V sobotu 11. 9. po večer-
ní mši svaté v kapli Narození Panny Marie (v 17.30 hod.) vysvětí  
P. František Eliáš, zábřežský děkan v 19 hod. nově zrekonstruova-

nou Orlovnu v Rovensku. Následovat bude taneční hodová, „kolaudační“ zábava s kapelou  
FOFROVANKA Uničov, na kterou Vás srdečně zve Orel Rovensko. K dobré muzice a k tan-
ci bude připraveno alko i nealko občerstvení a kančí guláš. Za Orel Rovensko - Josef Šincl

PoJeĎTe S nÁmi nA PoUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na poutní 
zájezd, jehož cílem je poutní kostel Narození Panny Marie v Horní Čermné. Přihlásit 
se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717,  
nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. odjezd v neděli  
12. září ve 13.30 hodin z Valové, předpokládaný návrat v 18 hodin, cena 100 Kč splat-
ná v autobuse.    Na setkání při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

V pátek 27. srpna oslavil 80 roků života 
pan Miroslav Kamlar z Jedlí 

a v úterý 31. srpna oslaví 75. narozeniny 
pan Pavel Rýznar, také z Jedlí. 

Hojnost Božího požehnání, přízeň Panny Marie i jejich křestních patronů
jim přejí  farníci z Jedlí.
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UČíCí Se CíRKev – KŘeSŤAnSKÁ PoKoRA  S odkazem na Sir. 3,17n
 Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bo-
humilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pá-
nem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven po-
kornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se 
v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné vý-
roky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.
 Pokorou je v daném úryvku starozákonní knihy mí-
něno budování života na Boží moci, nikoliv na vlastních 
přednostech. Pokora je ctnost svrchovaně křesťanská. Po-
hanství pokoru neznalo. Tato ctnost v očích pohanského 
světa starověku - a právě tak i v obcích pohanského světa 
dvacátého i jedenadvacátého století - se jeví jako vhodná 
pro otroky a lidi malé, druhořadé. U pohanů se kryl po-
jem ctnosti s pojmem síly, tělesné zdatnosti, odvahy. Poko-
ra byla totožná se slabostí, nízkostí. Církev naopak říká, že 
pokora je dnes, právě tak jako byla v minulosti, naprosto 
nutnou složkou křesťanské dokonalosti, základním kame-
nem stavby duchovního života.
 Málokterá ctnost bývá tak špatně chápana jako poko-
ra. S pravou pokorou se setkáváme opravdu jen u světců. Pokora není pocit vlastní morální 
nedostatečnosti, neskrývá se za ní slabost a lenost, a nelze ji také ztotožňovat s úmyslným sni-
žováním a hanlivým vyjadřováním se o vlastní osobě.
 Pokora se neslučuje se lží, nýbrž snoubí se s pravdou. Nejlépe vyjádřil pokoru sv. Tomáš 
Akv., když napsal: „Pokora podstatně spočívá v žádosti, pokud někdo krotí nápor svého ducha, 
aby nespořádaně netíhl k velkým věcem. Ale pravidlo má v poznání, aby se totiž nikdo nehodnotil 
nad to, co jest. Kořen a původ obojího je úcta, kterou někdo má k Bohu. Z vnitřního pak uzpů-
sobení pokorou vycházejí některá vnější znamení ve slovech a posuncích, jimiž se zjevuje to, co je 
uvnitř skryto, jako se přichází také u jiných ctností.“.
 V tomto popisu sv. Tomáše je stručné řečeno vše, co můžeme o pokoře říci. Je to ctnost, 
která řídí žádost, touhu po vlastní slávě. Člověk si může přát, aby se mu dostalo slávy, kterou 
si opravdu zasluhuje. Kdo však je spravedlivý, aby netoužil po větší slávě, než mu ve skuteč-
nosti patří? Proto je tak důležitá pokora v životě každého člověka, aby uváděla na pravou míru 
vzněty, jejichž předmětem je vlastní vznešenost. Pokora neodmítá každou slávu, nýbrž jen tu, 
která není úměrná člověku. A zdá-li se nám někdy, že přehání ten, kdo netouží po žádné chvá-
le a slávě, můžeme být přesvědčeni, že tak činí jen proto, aby se více chvály a slávy dostalo 
Bohu.
 Pokora předpokládá poznání Boha a poznání sebe, neboť podrobuje-li se pokorný ochot-
ně nejen Bohu, nýbrž i člověku, činí tak jen proto, že vidí ve světle Božím jak sebe, tak bližní-
ho. Tento pohled mu řekne, že vše, co je a co má, má jen od Boha. Ale stejně tak i jeho bližní 
má mnohé vzácné Boží dary. Proto se nevyvyšuje ani sám v sobě, ani vzhledem k bližnímu. 
V Bohu pak vidí svrchovaného Pána, na němž závisí ve všem, co je a co má. Tak viděl poko-
ru sv. Tomáš, když psal, že k pojmu pokory náleží, aby se člověk držel dole a nemířil k věcem, 
které jsou nad něj. A odvažuje-li se nad své síly, pak jen v síle Boží pomoci, které si je dobře 
vědom. Proto pokora podrobuje člověka dokonale Bohu i bližnímu, v němž má člověk vidět 
odlesk Boha.
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 Odtud také plyne, že kořenem pokory je úcta člověka k Bohu. Tam, kde není opravdové 
úcty k Bohu, tam nebude ani hluboké pokory. Vidění vlastní bídy k pokoře nestačí. Vidí-li člo-
věk vlastní bídu, bude snad malomyslnět. Malomyslnost však nemá nic společného s pokorou. 
Pokorný bude jen ten, kdo se naučí v úctě sklánět koleno před velebností Boží.
 Už z tohoto popisu pravé pokory můžeme vidět HŘÍCHY PROTI POKOŘE.
 Předně protikladem pokory je pýcha. Je to nezřízená touha po vlastní vznešenosti. Tvář 
pýchy mívá mnoho výrazů. Jako základ můžeme vypočítat čtyři druhy pýchy. 
 Především je tu případ člověka, který se domnívá, že MÁ SÁM ZE SEBE, co má od Boha. 
Tomu lze poradit, aby poslechl sv. Pavla, který psal: „Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to 
dostal, proč se chlubíš, jako bys nebyl dostal?“(1 Kor 4,7)
 Pak přichází případ zdánlivě mírnější, kdy si je sice člověk vědom, že vše, co má, je od 
Boha, ale je přesvědčen, že Bůh mu to dal PRO JEHO ZÁSLUHY. Tento člověk uznává Boha 
jako dárce, ale vynáší se nad ostatní lidi. I toho měl na mysli sv. Pavel, když psal: „Milostí jste 
spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není to z vašich skutků, takže se nikdo ne-
může chlubit.“ (Ef 2, 8)
 Nejčastější případ pýchy bývá u lidí, kteří se chlubí a vynášejí tím, ČEHO VŮBEC NE-
MAJÍ, nebo alespoň ne v té míře, jak se chvástají. Těm praví Duch svatý v Apokalypse: „Pravíš: 
Jsem bohat a ničeho nepotřebuji; a nevíš, že jsi nešťastník a ubožák, chudý a slepý a nahý.“
 A konečně čtvrtý druh pýchy je u lidí, kteří POHRDAJÍ DRUHÝMI A SEBE VYNÁŠEJÍ, 
tupí druhé, aby sami vynikli, snižují druhé, aby sebe vyzvedli. O těch platí slova Kristova: „Kdo 
se povyšuje, bude ponížen“(Lk 13,14)
 Pravá pokora má veliký VÝZNAM pro svornost, lásku, úctu a dobro v církvi, pro společ-
nost, rodinu i jednotlivce. Pokora je milá Bohu i lidem, lid udržuje a sjednocuje v přátelství, 
pomáhá ke všestrannému rozvoji. A tak pokorné smýšlení září z celé bytosti člověka, tak jako 
pyšný zjev jen odpuzuje. Dle R. M. Dacík OP: Mravouka, s. 385-388       P. Antonín Pospíšil

Pokora a humor jako základní rys křesťanské existence
 Rozumíme-li pokorou především postoj náboženský, pak s ní jistě ne-
budeme spojovat negativní asociace jako např. „hrbit se”, plazit se, vyhý-
bat se životním požadavkům, trpět falešnou skromností, kterou se maskuje 
utajovaný egoismus. Pokora není ctnost, kterou bychom si sami mohli vy-
pracovat. Je to výraz zkušenosti Boha i naší vlastní skutečnosti. Být pokorný znamená 
sestoupit do vlastního humusu, do vlastní zemitosti. A toto důvěrné obeznámení s hu-
musem (který je v nás) vede k humoru. Podstatným rysem pokory je to, že je klidná a že 
humorně zachází jak se skutečností svou, tak i se skutečností světa. Ale pokora popisuje 
i cestu ztroskotání, cestu od nulového bodu (kde se náš život jakoby rozpadá), čímž nás 
otvírá pro Boha. Jestliže se smíříme s tím, že cesta pokory je naší cestou k němu, neměli 
bychom neustále bojovat proti své přirozenosti, naopak bychom se mohli vzdát marné-
ho úsilí učinit se sami lepšími. 
 „Člověk, který se smíchem vidí své chyby a který si s úsměvem uvědomuje svou 
popletenost s tupou hmotou, ti oba jsou na cestě k humoru; oba svým bystrozrakem 
poznávají nedokonalost tohoto světa, ale ne vzpurně či zoufale, ne nabručeně nebo 
chladně, nýbrž přese všechno milují tuto krásnou zemi a jsou nadšeni tajemným pře-
svědčením, že i to nedokonalé je nějak v pořádku.  Anselm Grün
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červenovodsko      červenovodsko
Sbírky z neděle 22. srpna: Červená Voda 2116; Písařov 1266; Jakubovice 292; Mlýnický Dvůr 
400; Domov důchodců sv. Zdislavy 228; DARY: Jakubovice 500; Na povodně 3900 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko
SlAvnoSTní den v moRAviČAneCH. Téměř nemožné se přičiněním sponzorů, nad-
šenců, odborníků a hlavně díky obětavosti moravičanských věřících 
stalo skutečností! Ano, díky Bohu a všem jmenovaným jsme v prů-
běhu letních měsíců restaurovali vzácné varhany v kostele sv. Jiří. 
Tento královský nástroj zde postavil v roce 1885 Karel Neusser z No-
vého Jičína. Varhany tedy letos v srpnu slaví 125 let nejen své existen-
ce, ale i muzicírování ke cti a slávě Boží. V důsledku koloběhu času 
byla jejich rekonstrukce skutečně potřebná. Nebylo snadné posklá-
dat částku více než 300 tisíc korun. Díky vstřícnosti zastupitelstva 
obce Moravičany, Krajskému úřadu v Olomouci a lidem, kteří byli 
ochotni přispět a půjčit, se dílo podařilo a my všichni stojíme před 
slavnostním koncertem. 
 Touto cestou děkujeme také Petru Strakošovi, Jiřímu Krátkému, 
panu Bittnerovi, schole Jiřinky a Vám všem, kteří jste přiložili ruku 
k dílu, obětovali svůj vzácný čas a pomáhali. Náš dík dobrému Bohu, který je dárcem všeho 
dobra chceme projevit i děkovnou mši svatou, která bude sloužena v Moravičanech v neděli 
5. září v 9 hod. 
Dále Vás i vaše blízké zveme na Slavnostní varhanní koncert v tutéž neděli se začátkem ve 
14.00 hod. Hrát nám bude: Marek Kozák, koncertní varhaník, Petr Strakoš, varhanář a ka-
pelník DH Fryčovice, Jiří Krátký, varhanář, Petr Holiš, loštický varhaník a Hana Bednářová, 
varhanice z Moravičan. Po skončení koncertu jste všichni zváni na společné posezení na 
farní dvůr. Hrát k poslechu i k tanci bude Dechová hudba z Fryčovic pod taktovkou „Mo-
zarta“, Petra Strakoše. Občerstvení zajištěno. Když přijdete, určitě nebudete litovat.   
  P. Pavel Kavec a Pastorační rada ŘKF Moravičany 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 15. a 22. srpna: Mohelnice 8.498 a 5.410; Úsov 1.960 a 2.450 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 5. září bude mimořádná sbírka na opravy kostela 
v lesnici (minule 5195 Kč), na opravy fary v Chromči (minu-
le 2150 Kč) a v Sudkově (minule 1150 Kč). Všem dárcům ať Pán 
odplatí jejich štědrost.

V neděli 5. září bude při mši svaté požehnání školních aktovek 
a požehnání do nového školního roku.  P. Vladimír Jahn
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 22. srpna: Lubník 610; Tatenice 1.770; Hoštejn 1950 (+1.000 na povod-
ně), Kosov 500 Kč.  Pán Bůh zaplať.                                                          P. Jaroslav Přibyl
Tuto neděli 29. srpna jste srdečně zváni na FARní den, který proběhne odpoledne na 
farním dvoře v Tatenici. Již tradičně začneme mší svatou ve 13.30 hod. a po ní bude ná-
sledovat společné posezení, zábava a hry nejen pro děti. Občerstvení zajištěno.
dvd z primice P. Jana Poláka v Tatenici je možné zakoupit v recepci Charity. 
(cena 100,-)                         P. Jaroslav Přibyl 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 22. srpna: Štíty 1.900; (4.220 z 15. srpna); Cotkytle 640; 
Horní Studénky 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
 P. Stanislav Suchánek

FARní den. Přijměte pozvání na farní den, který se bude konat v neděli 
29. srpna 2010 od 14 hod. na farním dvoře ve Štítech. PROGRAM:  vystou-
pení dětí z Cotkytle a Štítů. Občerstvení a opékání zajištěno. 
 Farníky z farností Štíty, Cotkytle a Horních Studének zvou 

 P. Stanislav Suchánek a pastorační rady farností.

vvv

STRom bARvY ŽivoTA, časopis nejen pro seniory. V kostelích na-
šeho děkanátu se vám nabízí možnost vzít si bezplatně první číslo 
nového časopisu pro seniory.  Z témat tohoto čísla: Duchovní slovo 
Jana Graubnera, Rozhovor s Dominikem Dukou, Jak se dělá dědeček, 
O Karlu Čapkovi, Jiřina Šiklová: Dopisy vnučce, Poutní místo Vele-
hrad, Rododendrony a azalky, Řecká kuchyně.  

RodinnÝ ŽivoT 4/2010. Hlavním tématem tohoto čísla časopisu Rodinný život je 
nakupování.  Je dobrým nákupem nákup rychlý, finančně výhodný, kvalitní, takový, kte-
rý uspokojí naše potřeby? Jak spolu souvisejí duchovní a ekonomické hodnoty? Také 
tyto otázky zaznívají v úvahách a rozhovorech aktuálního čísla.
Nechybí čtení na dobrou noc pro děti, setkání s biblickou postavou, nahlédnutí do kuchařky 
pana Nágla, křížovka, soutěže ani informace o připravovaných podzimních akcích.

RozloUČení A PoděKovÁní.  V úterý 31. srpna se ve 14 hod. rozloučíme v male-
tínském farním kostele sv. Mikuláše s paní Marií Zapletalovou, která se dlouhá léta po-
máhala starat o provoz farního kostela.

Ne každý ví, že se pravidelně modlila liturgii hodin za požehnání pro maletínskou far-
nost. Protože v maletínském kostele bývají bohoslužby pouze jednou za měsíc, modlila 
se ve společenství posluchačů Radia Proglas. Za to vše jí patří velký dík.

P. František Eliáš, děkan

V neděli 5. 9. ve 14.30 hod. bude v Maletíně sloužit mši svatou bratr Lev. 
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SbíRKY z neděle 22. SRPnA: Zábřeh 9.990; Jedlí 1.700; Svébohov 1.700; Klášterec 
1.420; Zvole 4.270 Kč. DARY – Zábřeh: 11.000,- na farnost; Zvole: 1.000,- na likvidaci 
lepry. Všem dárcům ať odplatí Pán   P. František Eliáš

SmíŠenÝ PěveCKÝ SboR CARmen při chrámu sv. Bar-
toloměje v Zábřehu přijme do svých řad nové nadšené pěv-
ce-zájemce o duchovní hudbu. Sbor pod vedením manželů 
Ozorovských a Jiřího Nováka zahajuje novou sezonu sou-
středěním na chatě Vysoká v Jeseníkách ve dnech 17.- 19. 9. 
2010, na němž se budou nacvičovat nové latinské a byzant-
ské duchovní zpěvy, židovské písně a spirituály. 
 V září bude sbor zpívat při nedělní mši 26. 9. v kostele 
sv. Bartoloměje v Zábřehu a 28. 9. v Javoříčských jeskyních. V říjnu pak na Kuksu, dále 
v zábřežském a loštickém Husově sboru. S dalšími uměleckými i společenskými počiny 
budete seznámeni při osobním setkání na zkouškách, které se konají každý týden v úte-
rý od 18.00 do 21.00 hod., střídavě v Zábřehu, Mohelnici, Zvoli, Lošticích, Třeštině, Du-
bicku a jinde. 

Je ČAS STAvěT dRAKY – dRAKiÁdA Se blíŽí. Farnost Své-
bohov chystá už XI. ročník tradiční drakiády. Předpokládaný ter-
mín, neděle 12. září. Na vaši účast se těší pořadatelé. 

víKend PRo oTCe S děTmi – „expedice An-
naberg“. Děkanátní centrum Rodina v akci zve 
tatínky s dětmi ve věku 5-10 let na dobrodružný 
víkend, který proběhne 17.-19. září 2010 na salesiánské turistické zá-
kladně na Anenském Vrchu poblíž Andělské Hory. Přihlášky a bližší 
informace na mailu osikora@seznam.cz nebo na tel. 737 517 102.  
 Ondřej Sikora 

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. Milí rodiče, při křtu svých dětí jste slíbili, že je bu-
dete vychovávat ve víře v Krista. V tom vám může pomoci výuka náboženství. Přihláš-
ky měly být podány již v červnu. Ty, kteří tak ještě neučinili, žádáme o urychlené ode-
vzdání přihlášky, aby mohly být sestaveny rozvrhy výuky. Přihlášky jsou v kostele nebo 
na faře v Zábřeze.    P. František Dostál

Charita zábřeh pro dovybavení zázemí chráněné dílny v lošticích 
shání starší ledničku, nejlépe větší bez mrazáku v dobrém technickém 
stavu. Pokud vám doma stojí ladem i jiné funkční elektrospotřebiče 
(mikrovlnka, sporák, mraznička, pračka…), rádi je přijedeme zhléd-
nout a případně přijmeme do humanitárního skladu. Kontaktovat 
můžete přímo vedoucího technického úseku Tomáše Hampla na tel:  
736 509 434, nebo koordinátorku Marcelu Klimkovou tel. 736 509 432.                       
                                                                                     Marcela Klimková

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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