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Ročník XIX., číslo 9

1. neděle postní
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

„Naplnil se čas 

a přiblížilo se 

Boží království. 

Obraťte se 

a věřte evangeliu!“
Mk 1,15

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, 
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme 
do tajemství Kristova vykupitelského díla
 a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha 
žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

ŽALM 25  Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost 
1: Gn 9,8-15                                    2: 1 Petr 3,18-22                                   Ev: Mk 1,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504          příště latinské č. 509
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doBA postní
KŘíŽoVÉ CestY budou bývat v pátek od 15.00 hod. v kostele sv. Bartolo-
měje a v neděli ve 14.30 hod. nebude svátostné požehnání, ale křížová cesta 
v kostele sv. Barbory. Rozpis křížových cest je ve vývěsce kostela sv. Barto-
loměje.                                                                                   P. František Eliáš 

Tuto neděli 26. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana 
a Pavla v Pobučí.  P. František Dostál 

Pozvání ke spoleČenstVí RodIn. Nejbližší setkání bude ve středu 29. 
února 2012. Setkání probíhá v přízemí Charity Zábřeh od 17.30 - 19.00 hod. 
S sebou vezměte svatební fotoalbum! 
Více na www.rodinazabreh@gmail.com.  Monika Sikorová 

FARnost Jedlí. Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 1. března od 17 hod. 
   P. František Eliáš

sVÁtost sMíŘení V ZÁBŘeZe. 2. března o prvním pátku v měsíci můžete přijmout 
od 15.30 hod. svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš 

Jednodenní dUCHoVní oBnoVA pRo ŽenY. Srdečně zveme 
na postní nadechnutí se v sobotu 3. března od 9 - 17 hodin v Zábřeze. 
Obnovu povede otec Radek Maláč. Přihlášky na mailu rodinazabreh@
gmail.com, nebo na telefonu 737517102.
                        Zve společenství Modlitby matek, Rodina v akci a Hnízdo

pŘIpRAVUJeMe: Biskup Bruno ze schauenburgu. 
22. března v 17 hod. proběhne další z cyklu přednášek a besed s vo-
jenským historikem Ing. plk. Františkem Valštýnem, se kterým jsme 
již prošli dobou cyrilometodějskou, dobou biskupa Jindřicha Zdíka 
a nyní poznáme další z velkých postav olomouckého biskupství, bisku-
pa Bruna ze Schauenburgu, mimo jiné zakladatele města Kroměříže. 
 P. František Eliáš

ReKoleKCe pRo KostelníKY. Otec arcibiskup dává na Velehradě rekolekci pro 
kostelníky v termínech od 14. do 16. března a od 16. do 18. března 2012. Pokud máte zá-
jem, kontaktujte se na tel. 737 448 225. P. František Dostál

dUBICKo. Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve v neděli 26. úno-

ra 2012 v 18 hod. do sálku mateřské školy na koncert. 

Účinkuje PETROF PIANO TRIO: Hrají: klavír - Martina Schulmeisterová; 

housle Jan Schulmeister; violoncello - Kamil Žvak. Vstupné dobrovolné

Vážení a milí, v předvánočním období loňského roku jste se zapojili do čtrnáctého roční-
ku tradiční sbírky Vánoční hvězda. Výtěžek dosáhl rekordní částky 1.373.330 Kč. Děku-
jeme za všechny nemocné děti a jejich rodiny. Ať jsou Vaše dny kromě hřejivého pocitu 
naplněné zdravím, láskou a štěstím po celý rok.

Za Sdružení Šance-sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí Olomouc Zdeňka Janhubová a Eva Dvořáková 
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KAtolICKÝ dŮM ZÁBŘeH
v Ve čtvrtek 8. března zveme děti i dospělé na výlet do Prahy. Na pražském hradě navštíví-
me výstavu „sVAtoVítsKÝ poKlAd“ a poté s průvodcem projdeme královskou cestu na 
Staré Město pražské. Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat v 19.15 hod. Bližší 
informace a přihlášky nejpozději do 29. 2. na telefonu 732 552 732 pí. Hedrichová. 
v Folkrocková kapela Oboroh se za více jak 20 let své existen-
ce stala legendou. Téměř 25 tisíc prodaných nosičů (kritikou velmi 
dobře přijatých), přes 850 koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slo-
vensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku, 
společné vystoupení s Filharmonií Hradec Králové a především 
léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncert-
ním provedení skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných 
vedoucím kapely Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní, opatře-
ných většinou filozofujícími texty. Setkat s touto kapelou a jejich 
tvorbou se můžete ve čtvrtek 8. března v Katolickém domě. Začátek koncertu v 19. hodin, 
vstupné 60 Kč.   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KŘíŽeM KRÁŽeM po HAItI - pokračování 
Po bohoslužbě jsme šli na snídani na faru, 
ale ještě předtím jsme se domluvili s Eliš-
kou a Michalem, že se sejdeme na faře 
a pojedeme na pláž. Byla neděle a chtěli 
jsme si také odpočinout. Při snídani jsme 
si s otcem, který zde slouží společně s ot-
cem Rodolphem, povídali o jejich i na-
šich radostech i starostech. 
Hodně je trápilo, že hurikán na podzim 
roku 2010 do značné míry poničil stře-
chu na farní škole. Domluvili jsme se, že 
se tam půjdeme po snídani podívat. Za-
nedlouho byli pro nás Eliška s Michalem 

a vyrazili jsme společně ke škole, což je jen kousíček od fary naproti kostelu. Při prohlídce 
poničené střechy jsem musel konstatovat, že se ten hurikán zas tak moc nenadřel. Konstruk-
ce střechy nebyla z pořádných trámů. Na velikost plochy střechy to byla spíš párátka, a to ješ-
tě různě pospojovaná a nastavovaná. O kvalitní dřevo je na Haiti nouze. Bylo vidět, že je to 
hodně trápí. 
 Věděl jsem od otce Františka, že ve farnosti je asi sto tisíc určených na pomoc Haiti a byl 
jsem přesvědčený, že na takový účel by je bylo dobré použít. Slíbil jsem knězi, který byl s námi, 
že to po příjezdu navrhnu, ale zrovna jsem jej upozornil, že na opravu té špatné střechy ne-
dáme ani korunu, jedině v případě, že ji celou udělají znovu a kvalitně. Látání té staré by byly 
podle mne vyhozené peníze. S tím celkem ochotně souhlasil. Dnes už mohu říct, že to tak na-
konec skutečně dopadlo. V Mole saint Nicolas má farní škola s naší pomocí střechu novou. 
Všichni jsou na ni velmi hrdí a myslím si, že důvod k radosti i hrdosti můžeme mít i my.     
  Václav Keprt

MAletín. V neděli 4. března poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek 
mše svaté ve 14.30 hod.                                          P. František Eliáš
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UČíCí se CíRKeV – tRoJí ÚŘAd KRIstŮV
 S odkazem  - preface o křtu Páně – KKC 436-
440: (V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré 
a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, 
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť 
když byl Ježíš pokřtěn v Jordáně, podivuhodnými 
znameními jsi nám zjevil tajemství jeho života 
a poslání: Slyšíme tvůj hlas z nebe a věříme, že 
Ježíš je tvé Slovo, které žije mezi námi; v podobě 
holubice vidíme sestupovat tvého Ducha a pozná-
váme, že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj Služebník, kte-
rého jsi svým Duchem pomazal na kněze, proroka 
a krále, aby chudým zvěstoval evangelium...) 
 V této prefaci vyjadřuje církev základní pravdu o Ježíši Kristu: „... poznáváme, že Ježíš je 
tvůj Kristus, tvůj služebník, kterého jsi svým duchem pomazal na kněze, proroka a krále...“
 Slovo KRISTUS pochází z řeckého překladu hebrejského výrazu „MESIÁŠ“, což znamená 
pomazaný. Stává se Ježíšovým vlastním jménem jen proto, že on dokonale plní Božské poslá-
ní, které toto jméno vyjadřuje. V Izraeli bývali totiž ve jménu Boha pomazáni ti, kteří mu byli 
zasvěceni k poslání, jež jim svěřil Bůh. Byli to králové, kněží a někdy i proroci. Takový měl být 
především případ Mesiáše, kterého měl Bůh poslat na zem, aby nastolil s konečnou platností 
své království. Mesiáš měl být pomazán duchem Hospodina na krále a kněze zároveň, ale také 
na proroka. Ježíš splnil mesiánskou naději Izraele, ve své trojí funkci kněze, proroka a krále. 
 Anděl zvěstoval pastýřům Ježíšovo narození Mesiáše slíbeného Izraeli: „V městě Davidově 
se vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán“ (Lk 2,11), počatý jako „svatý“ v Mariině panen-
ském lůně. Takto se Ježíš, nazývaný Kristus narodil Josefově manželce jako potomek z Davi-
dova mesiášského rodu. (Mt 1,16) 
 Ježíšovo věčné mesiášské posvěcení a Božské poslání se zjevilo v době jeho pozemského 
života při křtu od Jana, když ho Bůh pomazal „Duchem svatým a mocí“(Sk 10,38). „Aby byl 
zjeven izraelskému národu„ (Jan 1,31) jako jeho Mesiáš. Jeho skutky a jeho slova ho zjevují 
jako „svatého Božího“. 
 Mnozí židé i někteří pohané, kteří sdílejí jejich naději, uznali, že Ježíš má základní rysy 
mesiášského „ Davidova syna“, kterého Bůh slíbil Izraeli. 
 Ježíš přijal titul Mesiáše, na kterého má právo avšak ne bez výhrad, protože část jeho sou-
časníků jej chápala podle pojetí příliš lidského v podstatě politického. (Jan 6,15 a Lk 24,21)
 Ježíš přijal vyznání víry od apoštola Petra, který ho uznával za Mesiáše a sám pak ozna-
muje, že utrpení Syna člověka je už blízko. Tak odhalil vlastní obsah své mesiášské, královské 
důstojnosti v nadpřirozené totožnosti Syna člověka, „který sestoupil z nebe“ J 3,13 a zároveň 
ve svém vykupitelském poslání jako trpící služebník. „Syn člověka nepřišel, aby si nechal slou-
žit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mk 20,28) a proto se pravý smysl 
jeho královské důstojnosti ukazuje jen z výše kříže. Teprve po vzkříšení může Petr prohlásit 
jeho mesiášskou královskou důstojnost před Božím lidem. „Ať je úplně jasno celému izraelské-
mu národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Mesiáše, kterého jste vy ukřižo-
vali“. (Sk 2,36) Apoštol Pavel dokonce vyzvedá Krista – Mesiáše vysokou důstojností a mocí: 
„Král králů a Pán pánů“ (1 Tim 6,15). 
 Každý z nás ať si můžeme říci s apoštolem Pavlem: „...neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem 
přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“ (2 Tim 1,12).  
  P. Antonín Pospíšil 
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HníZdo, MAteŘsKÉ A RodInnÉ Cen-
tRUM 
 - pravidelný program
Pondělí 9 - 11 hod.  Tvořivá dílna - i pro méně šikovné 
 (s doprovodným programem pro děti)
Pondělí 17 - 18 hod. Modlitby matek
Úterý 9 - 11 hod. Maminec - přednášky, besedy 
28. 2. přednáška  „náhradní mléčná výživa, nejen pro klidný spánek“
Středa 9 – 11 hod. Volná herna pro děti, relax pro maminky
Čtvrtek 9 - 11hod. Barvínek - cvičení pro rodiče s dětmi
Pátek 9 - 11 hod. Miminec - Modlitby matek 
 - setkávání maminek s dětmi a modlitbou

        Irena Švédová

oÁZA - CentRUM denníCH slUŽeB CHARItY 
ZÁBŘeH pro dospělé lidi s mentálním postižením a chronickým 
psychickým onemocněním hledá dobrovolníky: 
-  na pomoc při šití (práce s klienty, nebo jenom předchystávání 

výrobků doma) 
-  na práci se dřevem, truhláře, ... (práce s klienty, zajištění materiálu na výroby ze dřeva) 
-  na hru na kytaru (práce s klientem, výuka) 
-  na práci s počítačem (výuka klientů, případně vedení kurzu) 
-  na výuku Českého jazyka (vedení kurzu, psaní) 
-  na sportovní aktivity s klienty
-  případně kohokoliv, kdo je doma, rád pracuje v kolektivu a může něco zajímavého 

nabídnout.
 Moc Vám také děkujeme za zásoby nepotřebného vosku z vysvícených svící. Naše 
výrobky, ke kterým jste nám vosk poskytli, můžete zhlédnout a nakoupit v recepci Cha-
rity na Žižkové 15 v Zábřehu, nebo po domluvě přímo u nás. Máme v nabídce dvoj i více 
knotové svíčky a tzv. ledové svíce různých barev. Děkujeme za podporu. Vosk odebírá-
me stále a rádi uvítáme také zbytky mýdel. 

Oáza - centrum denních služeb Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587, kl. 28, mob. 736 509 464 mail: oaza@charitazabreh.cz

VÝBěRoVÉ ŘíZení nA poZICI 
teRÉnníHo osoBníHo AsIstentA / AsIstentKU pro oblast Zábřežska. 

Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na poskytování 
osobní asistence osobám se zdravotním postižením a seniorům v jejich do-
mácnosti. Jedná se o podporu a dopomoc při vykonávání každodenních 
úkonů (osobní hygiena, oblékání, přesun na vozík, apod.) Uzávěrka příjmu 
žádostí je: pondělí 27. 2. 2012.
Podrobnosti naleznete na stránkách Charity Zábřeh (www.charitazabreh.
cz) a bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách 

podá Mgr. Petra Bartošová, vedoucí Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb 
Charity Zábřeh, mobil 736 509 439, e-mail: osobni.asistence@charitazabreh.cz.
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červenovodsko          červenovodsko

sbírky z 19. února –svatopetrský haléř: Červená Voda 3.197; Mlýnický Dvůr 390; Do-
mov důchodců sv. Zdislavy 423; Písařov 1.264; Jakubovice 1.436. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v neděli 26. února v 18 hod. na faře.
pastorační rada farností písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 27. února. v 17 hod. 
na faře v Písařově.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 19. února – svatopetrský haléř: Mohelnice 7.652; Úsov 1.335; Studená 
Loučka 175 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

pRAVIdelnÉ setKÁní leKtoRŮ nad četbou a rozborem Písma se koná ve středu 
29. února v 18.00 hod na faře. Všichni lektoři jsou zváni.

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 19. února - Haléř sv. petra: Lubník 770, Tatenice 2.000, Hoštejn 4.030, 
Kosov 1.170.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

dUCHoVní oBnoVA pRo MlÁdeŽ (od 14 let) proběhne v Tatenici na faře od 23. 
do 25. března. S sebou: spacák, přezůvky, Bibli, psací potřeby, 200 Kč na ubytování a stra-
vu. Přihlásit se můžete nejpozději do 18. března na mail: fatatenice@ado.cz, nebo tel. 777 
203 415.  P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko      postřelmovsko  
V neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela v lesnici (minule 2422Kč) a na opra-
vy farního kostela v Chromči (minule 2200Kč) a v Sudkově (minule 640Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

 Před prvním pátkem v měsíci bude mimořádná příležitost svátosti smíření: ve středu 
v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00 a v pátek v Postřelmově od 16 hodin. 

 O první březnové sobotě 3. března bude Mariánská pobožnost v Postřelmově od 
8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.                                                    P. Vladimír Jahn

štítecko     štítecko     štítecko

sbírka z neděle 19. února - svatopetrský haléř: Štíty 2.960; Cotkytle 
920; Horní Studénky 4.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                
 P. Stanislav Suchánek

KŘíŽoVoU CestU v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech v ne-
děli 4. března ve 14.30 hod. povedou děti a mládež.
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lošticko     lošticko     lošticko

sbírka “Haléř” z neděle 19. února 2012: Loštice – 9. 193 Kč, Moravičany – 8. 358 Kč.  
 Pán Bůh zaplať za vaše dary! 

HŘíCHY Z neZnAlostI A Z opoMenUtí. Žijeme v době informatiky. Denně jsme 
zahlcováni nejrůznějšími zprávami o událostech u nás i ve světě. V toku času nám mo-
hou uniknout podstatné věci a i když jsme plni zbytečných informací a vědomostí nevě-
domost v zásadních věcech to neomlouvá. 
 Nevědomost ve víře bývá zaviněna netečností, nezájmem i zlou vůlí. Sv. Basilovi se 
skoro zdá, že neznalost hlavních povinností ani není možná u křesťana, který chce podle 
víry žít. Přece evangelium je srozumitelné a na dosah ruky! Co by asi řekl sv. Basil (330-
379) dnes, kdy všichni umějí číst, kdy je přemíra duchovní literatury, a kdy je přesto tolik 
lidí, kteří neznají z náboženství ani to nejzákladnější! Sokrates řekl, že člověk hřeší jenom 
z nevědomosti. Řečtí Otcové jeho větu obrátili: Protože člověk hřeší, stává se čím dál víc 
nevědomým. Myšlenka na Boha čím dál víc mizí, svědomí se zakaluje, mravní zásady se 
stávají nejasnými. Proti této nevědomosti musíme bojovat tak, jak se bráníme tmě svět-
lem reflektorů. K poznání Boha vede cesta, na které se zbavujeme špatných náklonností 
a stáváme se pokornými. Bez těchto vlastností Boha neuvidíme. K hříchům z neznalosti 
patří také hříchy z opomenutí. Nepřestoupit to, co Bůh zakazuje, je velká věc. To ale samo 
znamená málo, neděláme-li to, co Bůh od nás pozitivně žádá: vyplnit život láskou, prací 
a oběťmi. Při každé mši svaté opakujeme tato slova: „Vyznávám se... že jsem nevykonal 
to, co jsem měl vykonat.” Je dobré nekrást, nelhat, neurážet jiné. Pamatujme na kletbu Je-
žíšovu u neplodného fíkovníku (Mk 11,13). Někteří říkají, že se nemají z čeho zpovídat, 
nevidí, že by měli hříchy. A zatím opomíjet učinit dobré je daleko vážnější než zřejmé 
přestupky. 

 Loštický misijní tým moderuje postní duchovní obnovu ve farnosti Kunovice před 
2. postní nedělí. Prosíme o Vaše modlitby. 
 

letoŠní MoHelnICKÝ dostAVníK BUde! (30. srpna – 2. září 2012)
To je pro příznivce Mohelnického dostavníku vskutku dobrá 
zpráva! Po roční nemoci se Pavel Aligátor Nenkovský chys-
tá uskutečnit 37. ročník festivalu hudby a kamarádství. V me-
diální oblasti nabídla spolupráci TV NOE a PROGLAS. Při 
této příležitosti přijel do Mohelnice v úterý 31. ledna 2012 štáb 
TV Noe: kameraman Václav Plíšek a Pavel Strakoš, střih a re-
žie. V „zazimovaném” areálu městských sadů a pak v bytě Ali-
gátora natočili spoustu záběrů. A že bylo co natáčet a o čem 
rozmlouvat není pochyb. Štáb odjel zpět do Ostravy po pěti 
hodinách práce se spoustou natočeného materiálu. Premiéra 
1. části z natáčení bude v sobotu 3. března 2012 na TV Noe 
v březnovém dílu magazínu “MEZI PRAŽCI” a druhá část, 
která bude věnována vzpomínkám na vznik Mohelnického 
dostavníku (povídání, archivní fotografie...), pak bude odvysí-
laná před prázdninami.   P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 
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sbírky z neděle 19. února sVAtopetRYsKÝ HAlÉŘ: Zábřeh 18.680; Jedlí 3.800; Své-
bohov 9.700; Klášterec 3.340; Zvole 8.610; Postřelmůvek 880; Rovensko 3.310 Kč. Dary: 
Zábřeh – na farnost 4.000; na Haiti 200; na kostel sv. Barbory 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

AKAdeMICKÝ tÝden 2012
aneb (současní i bývalí) Zábřežáci sobě II – 3. 3. – 24. 3. 2012

 sobota 3. března v 18.00 hod., Katolický dům Zábřeh
 Vojtěch Šustek – Atentát na Heydricha a II. stanné právo na území 
                              tzv. protektorátu Čechy a Morava 
Celý program AKADEMICKÉHO TÝDNE byl uveden v FI č. 7 a najdete ho 
také v příštím čísle Farních informací.                                                         red. 

ReCepCe A pRodeJnA BARBoRKA 
Postní doba či půst je období přípravy na Velikonoce. Půst se v křesťanském 
smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné 
projevy jako např. almužnu či dobré skutky. Účelem postu má být soustře-
dění věřícího na jeho duchovní růst v rámci přípravy na největší křesťanské 
svátky roku – Velikonoce.

 V této snaze vám může pomoci třeba i dobrá knížka. Z našeho sortimentu můžeme 
doporučit různé křížové cesty, postní i velikonoční zamyšlení, příběhy pro potěchu 
duše, jak pro dospělé, tak i pro děti.
 V této době přicházíme opět s rozšířenou nabídkou svíček, různých druhů krytů na 
svíčky i velmi oblíbených speciálních zapalovačů. Svíčky jsou olejové, kvalitní, vydrží ho-
řet poměrně dlouho (cca 2 - 6 dnů, podle velikosti svíčky). Zapalovače mají prodlouže-
nou zapalovací trubičku, takže se tím dá zapálit svíčka, aniž bychom museli odstranit už 
připravený kryt. 
 Kromě knížek, svíček a devocionálií u nás můžete zakoupit i drobné dárky z dílen od 
našich klientů ze středisek Oázy, Okýnka, Domovinky a zaměstnanců chráněných dílen. 
Zakoupením těchto výrobků podporujete jejich činnost. Touto cestou chceme také po-
děkovat všem, kteří nám nosí žádaný materiál (vosky, bavlnky, obaly,…). 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!  pracovníci recepce

KRIstÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 7. března od 9 hod. budou opět na faře v Zábře-
ze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., které zajišťují kontakt mezi 
T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dota-
zy uživatelů sítě a zaregistrují další zájemce z řad farníků, případně dořeší rozpracované 
smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas 
faráře či děkana.  P. František Eliáš

KAteCHUMenI. V sobotu 3. března v 10 hod. budou v olomoucké katedrále přijati 
mezi čekatele křtu katechumeni, kteří letos o Velikonocích budou svátostí křtu přijati do 
Církve. Ze společenství, které se připravuje v Zábřeze by jich mělo být sedm. Pamatujte 
na ně ve své modlitbě.                                                     P. František Eliáš
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