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Sbírky z neděle 4. března: Zábřeh 13.080; Jedlí 1.800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.050; 
Zvole 3.160; Postřelmůvek 580; Vyšehoří 500 Kč. Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 
500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

AKADEMICKÝ TÝDEN 2012
Poslední akcí akademického týdne je výprava za bobry do Litovelského Po-
moraví. V sobotu 24. března ji povede František John. 
 Odjezd ze zábřežského vlakového nádraží je v 7.39 hod.                       red.

VLAKOVÁ POUŤ DO LURD
ve dnech 18. - 25. května 2012. Cestování vlakem je velmi 
pohodlné a bezpečné i pro nemocné, handicapované, či na 
vozíčku. Poutní lehátkový vlak do Lurd bude složen z pout-
níků z Rakouska, Slovenska a České republiky. V doprovodu 
bude pan biskup a více kněží. Trasa vlaku je Bratislava - Vídeň 
- Innsbruck - Lurdy a zpět.
Cena 13.600 Kč zahrnuje přepravu lehátkovým vlakem, 2x 
snídaně ve vlaku, 5x polopenze v hotelích v Lurdech, pojiš-
tění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu, francouzský 
bus na rozvoz od vlaku do hotelů. 

KONTAKT: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov.
mob: 733 420 420; tel: 582 336 490; e-mail miklastour@miklastour.cz

CHARITA ZÁBŘEH
 Obec Rájec a Charita Zábřeh společ-
ně vyhlašují sbírku na pomoc rodině Stra-
šilových, jejichž novostavbu v sobotu 25. 
února zachvátil požár. Přispět lze bezho-
tovostně bankovním převodem na sbír-
kový účet č. 5577830001/5500 pod varia-
bilním symbolem 250212, hotovostí pře-
danou v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 
15, přízemí (7-16.30 hod.) nebo do zape-
četěné pokladničky tamtéž. Děkujeme za 
Vaši pomoc.  Jiří Karger

JARNí MATERIÁLNí SBíRKA šATSTVA, obuvi a domácích potřeb se uskuteční ve 
dnech 28. – 31. března 2012. Jako v předešlém roce, bude i letos sběrným místem v Zá-
břehu objekt bývalého skladu Českých drah na Olomoucké ulici (u nádraží za odbočkou 
k firmě Hevos). Otevřeno bude od středy do pátku vždy v době od 9 do 17 hodin a v so-
botu dopoledne od 9 do 12 hodin. (více bylo uvedeno v minulém čísle FI).                           
  Ludmila Macáková 

OPRAVA STRANA 2: Setkání s Achabem Haidlerem bude v pátek 16. března!


