
1

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

24. 3. 2013
Ročník XX., číslo 12
květná neděle

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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se 
a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou 
vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.         Amen

ŽALM 22   Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
1: Iz 50,4-7 2: Flp 2,6-11 Ev. Lk 23,1-9.11.13-21.24-47
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509  

Ty však, Hospodine, 

nestůj daleko, 

– má sílo, 

pospěš mi na pomoc!

Žalm 22
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v květná neděle.  
Před druhou mší svatou (v 8.30 hod.) se sejdeme na Masa-
rykově (horním) náměstí nad morovým sloupem. Přijď-
te, prosím, s předstihem deseti minut, bohoslužba bude 
začínat žehnáním ratolestí a průvodem do farního chrá- 
mu.                                                                P. Pawel Zaczyk                          

v ŠÍleně SMUtná PRInCeZnA. Představení po-
hádky, které se v únoru nemohlo uskutečnit, můžete 
zhlédnout tuto neděli 24. března od 14 hod. v katolic-
kém domě. Hudební pohádku uvidíte v podání 1. dívčího 
skautského oddílu ze Šumperka. 

POBUČÍ - ZMěnA. tuto neděli 24. března – začíná v  
kostele sv. Jana a Pavla od 14.00 hod. pobožnost Křížové 
cesty – již tradičně projdeme zastavení „Kalvárie“.  

MAletÍn. V neděli 24. března poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Mše svatá 
jako obvykle ve 14.30 hod.                                                                                  P. František Eliáš 

Pouť do kOClÍŘOvA bude o první sobotě v měsíci, 6. dubna. Odjezd z Valové jako ob-
vykle v 11.30 hod. Hlaste se, prosím, do středy 3. dubna. 

                                                                Ludmila Korgerová 583 414 512, mobil 732 805 427 

PŘednáŠkA PRO ŽenY – zveme na další besedu do odpoledního klu-
bu pro ženy HanaClub. Téma: EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V PART-
NERSTVÍ/ RODINĚ je určeno pro ženy, které chtějí načerpat praktické 
informace z oblasti zdravé komunikace. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. 
kdy: Ve středu 3. dubna 2013 od 17 - 19 hod. kde: přízemí Charity Zá-
břeh (zvonek Oáza). 
Děti (od 4 let) lze vzít sebou, je zajištěn doprovodný program. Za Cent-

rum „Rodina v akci“ zve M. Sikorová, tel: 737517102, mail: rodinazabreh@gmail.com

ČteMe BIBlI. Apoštolská církev ve spolupráci se zábřežskou knihovnou pořádá k výročí 
400 let vydání Bible Kralické (roku 1613) v březnu a dubnu „Výstavu Biblí a biblické litera-
tury“ v zábřežské knihovně. 
V úterý 26. března v 16 hod. proběhne v zábřežské knihovně přednáška překladatele Bible 
ThMgr. Michala Krchňáka o Bibli a ve dnech 29. odpoledne a v sobotu 30. března dopoled-
ne 5. ročník Celonárodního čtení Bible na Náměstí Osvobození v Zábřeze.    

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH pořádá v sobotu 6. dubna od  9.00 
v Katolickém domě v Zábřeze tURnAJ ve StOlnÍM tenISe. 
Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Startovné 50 Kč. 

Přihlášky do 4. 4. do 12 hod. můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je 
odevzdat na recepci Charity Zábřeh.   Jana Kubíčková, 605 536 270
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Od květnÉ neděle dO vZkŘÍŠenÍ 
v Ve Svatém týdnu, v úterý 26. března bude mimořádná mše svatá v 9.40 hod. v kostele sv. 
Barbory v Zábřeze.                                                                                P. Pawel Zaczyk  

v ZPOvěĎ S ÚČAStÍ CIZÍCH ZPOvědnÍkŮ PŘed velIkOnOČnÍMI SvátkY. 
27. března, ve středu Svatého týdne budou zpovídat v kostele sv. Bartoloměje od 14 do 
19 hod. otcové vincentíni z loštic. 

v ÚklId kOStelA Sv. BARtOlOMěJe PŘed velIkOnOCeMI. Muže, kteří jsou 
ochotni pomoci s úklidem (čistění soch a jiné náročné práce ve výškách) prosíme o po-
moc v pondělí po mši svaté. Ženy pak prosíme o pomoc při úklidu v úterý 26. března od 
8.00 hod.

v Od ZelenÉHO ČtvRtkU dO BÍlÉ SOBOtY nePŘetRŽItě bude v kostele sv. 
Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k zamyšlení, 
k projevení vděčnosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím, do 
archů, které budou od Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin.     
                                                                                                                        P. František Eliáš

                                                   
MŠe SvAtá v OlOMOUCkÉ  kAtedRále

Na Zelený čtvrtek dne 28. 3. 2013 v 9.30 hod. bude v katedrále koncelebrovaná mše sva-
tá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Kněží také 
před biskupem obnoví kněžské závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s je-
jich biskupem.
Zvu mládež a zvláště ministranty (z celého děkanátu) k účasti na této slavnostní mši svaté. 
Nahlaste se do úterý 26. března na mobil: 736139264 nebo mail: pawelzaczyk@onet.eu (in-
formace o tom, jak se dopravíme do Olomouce, podám osobně).          

                                                                                                       P. Pawel Zaczyk, kaplan 

BOHOSlUŽBY ve SvAtÉM tÝdnU
Zelený čtvrtek 28. března: Zábřeh 18.00; Jedlí 18.00; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00, Zvo-
le 18.00 hod.
velký pátek 29. března: Zábřeh: křížová cesta v 15 hod., velkopáteční obřady v 18 hod., 
Jedlí v 18.00; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00; Zvole 18.00 hod. 
Slavnost vzkříšení – velikonoční vigilie 30. března: Zábřeh 20.30; Jedlí 20.00; Svébohov 
20.30; Zvole 20.00;  
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 31. března: 
Klášterec 5.30; Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30;  Zvole 10.15; Postřel-
můvek 7.30; Rovensko 9.00;  Maletín 15.00 hod.                                            P. František Eliáš
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UČÍCÍ Se CÍRkev –  SlávA A SlZY 
S odkazem Lk 19,41-44: Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: 
„Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.
Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech 
stran.
Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepo-
znalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“
Kristovo tříleté putování Svatou zemí bylo zakončeno poutí do Jeruzaléma. Tam Ježíš do-
konal své vykupitelské dílo krvavou obětí svého života. Léta chodil zemí jako Božský učitel 
a jako divotvůrce budil úžas zástupů. Když nasytil zástupy několika chleby a rybami, chtěli 
jej dokonce provolat králem. Tehdy to odmítl. Ale když se naposled ubíral do Jeruzaléma 
a zbožný lid projevoval nadšení, přijal královský hold.
Během Květné neděle se střídá dvojí nálada. Na jedné straně v nás svěcení ratolestí a čer-
vená barva vzbuzují radostnou, vítěznou náladu, ta je však v zápětí vystřídána smutkem 
a bolestí při čtení pašijí - zprávě to o utrpení a smrti Božího Syna. Máme si při tom uvědo-
mit, že nás Kristus nevykoupil holdem jásajících zástupů, ale nesmírným sebeobětováním 
vlastního života. Na Květnou neděli se vydal do rukou rozjásaného lidu, na Velký pátek pak 
do rukou hříšníků a katanů jako Boží Beránek, který snímá hříchy světa, i jich samých. Při 
Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma byla zem zasypána ratolestmi a květy, na Velký pátek kanuly 
na cestu od  Pilátova domu až na Kalvárii krůpěje nejdrahocennější Kristovy krve.
Toto bylo dávno, před 2.000 roky. Ježíš však žije ve světě dál a stále znovu tak prožívá v lid-
ských srdcích radostné hosana i bolestné ukřižuj. Drama Ježíšova života je stále stejné, jen 
kulisy a herci se mění. Měli bychom se ptát: Čím je Kristus pro mne? Co mu svým životem 
provolávám? Hosana anebo ukřižuj? Jakou úlohu, či význam mu dávám ve svém životě? Je-
žíš nás miloval až do krajnosti, až k smrti kříže, aby nás pozvedl z času a země k výšinám 
věčné radosti stálého ALELUJA. 
Pokorný král přinášející pokoj a záchranu stojí u dveří každého z nás a klepe. Nechce obtě-
žovat, nechce se násilím vnucovat, respektuje svobodu lidského srdce, naší vůle. Ten, který 
pro nás a pro naši spásu vzal na sebe kříž, chce svobodné rozhodnutí, chce odpověď odda-
né lásky. Protože kříž, znamení smrti a potupy, se jeho obě-
tí stal znamením lásky, která se rozdává bez výhrady. Ano, 
Kristus se nabízí, nenutí, jen upozorňuje na to, co by bylo, 
kdybys jej nepřijal. A důsledky za svá vybočení si jednou 
každý člověk musí přičíst sám sobě.
Květná neděle je výzvou pro každého z nás, každého věřící-
ho, ale i nevěřícího. Máme následovat Krista nejen ve chví-
lích, kdy je oslavován, ale máme se s ním ztotožnit i v boles-
ti, v neuznání, v utrpení a smrti, jak to prožívá Ježíš v nás 
věřících i ve své církvi. Zde nám mohou být zářným příkla-
dem světci i tolik našich věřících, zvláště křesťané v islám-
ských zemích, kteří i při pronásledování zůstávají věrní své-
mu křesťanství. Budeme-li mezi ně patřit i my, potom s Ježí-
šem také slavně vstaneme z mrtvých, abychom žili svůj věč-
ný, šťastný život v nebeském Jeruzalémě pod vládou Krista 
krále.                                                              P. Antonín Pospíšil
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lošticko      lošticko      lošticko

JUBILEUM VZÁCNÉHO ČLOVĚKA
Ve dnech Svatého týdne letošního roku, 26. března 2013 si připo-
meneme 75 let od narození Prof. PhDr. P. Petra Piťhy, CSc.
 Narodil se 26. března 1938 v Praze. Vystudoval češtinu a historii 
na Filosofické fakultě University Karlovy. 
Poté byl povolán, aby založil katedru Výchovy k občanství na Pe-
dagogické fakultě UK. 
Tam připravil první popřevratové programy pro 1. a 2. stupeň 
základních škol. V letech 1992 - 1994 byl ministrem školství.
Na své katedře pracoval až do svého penzionování v roce 1998.
 V roce 1959 se začal tajně připravovat ke kněžskému svěcení 
a v roce 1969 byl v Holandsku vysvěcen na katolického kněze.
Byl oceněn medailí J. A. Komenského – Unesco a New Europe 
Price. 

 Je autorem úspěšných publikací: Adventní čas, Ave Crux, Spes Unica, Čechy a jejich 
svatí, Dušičková zamyšlení, Kříž Kristův v dějinách lidstva, O sv. Cyrilu a Metoději...
 P. Petra dobře známe taky z mnoha návštěv v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
 Svou vrozenou inteligencí,  pravdivým jasným pohledem na problémy současnosti si 
získává srdce posluchačů. Po posledních prezidentských volbách kromě jiného řekl: 
 „Čeká nás usilovná práce, aby převážilo logicky správné myšlení nezatížené spoustou 
dlouhodobě tradovaných nepravd.  Cesta k tomu nebude ani snadná ani krátká. Všem k ní 
přeji soustavnost, trpělivost a vytrvalost.
 Vracím se ke své práci, abych ji dělal, jak to lidé právem očekávají: pořádně a včas.“
(P. P. Piťha volil prezidentského kandidáta pana Karla Schwarzenberga... poznámka auto-
ra článku)

A mé přání? Kdybychom skutečně moudrým lidem v našem národě naslouchali, mohlo by 
to zde vypadat líp. Jsme na tahu...
POŽEHNANÉ VELIKONOCE L.P. 2013 VÁM I VAŠIM DRAHÝM VYPROŠUJE   
                                                                                                      P. Pavel Kavec a spolubratři
FARnOSt kláŠteReC. Pondělí 25. března je adoračním dnem farnos-
ti Klášterec. 
Výstav Nejsvětější svátosti bude od  13 hod. Adorační den zakončíme mší sva-
tou v 17 hod. 

POUŤ v kláŠteRCI. Slavnost Zvěstování Páně, která ve Svatém týdnu 
nemůže být slavena, je přeložena v liturgickém kalendáři na pondělí 8. dub-
na. V Klášterci ji budeme slavit následující neděli – 14. dubna. Mše svaté bu-
dou v  7.20 a v 10.30 hod. a svátostné  požehnání ve 14.30 hod.           P. František Eliáš

* * *
ZveMe váS nA kOnCeRt klAvÍRnÍHO dUA – Johany Kolčavové a Pavly Markové 
tuto neděli 24. března v 15 hod. v sálku OÚ v Leštině a od 17.30 hod. v sálku Mateřské ško-
ly v Dubicku.                                                                   Srdečně zvou pořadatelé
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 17. 3. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 617; Mlýnický Dvůr 175; Čer-
vená Voda 11. 473 (na opravu varhan), Písařov 717, Jakubovice 657 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOCÍCH: 

Zelený čtvrtek: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 hod. 
velký pátek: Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 hod. (křížová cesta 
12.00) 
vigilie vzkříšení (sobota): Jakubovice 18.30, Červená Voda 21.00 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Mlýnický Dvůr 7.30, Červená 
Voda 9.00, Písařov 10.30, Janoušov 16.00 hod. 
velikonoční pondělí: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 17. března: Štíty 1.750; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOCÍCH: 
Zelený čtvrtek: Štíty 17.30; Horní Studénky 19.00 hod.
velký pátek: Štíty 17.30; Horní Studénky 19.00 hod. 
vigilie vzkříšení (sobota): Štíty 9.00 – 11.00 návštěva Božího hrobu, 
21.00 vigilie vzkříšení; Horní Studénky 19.00 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Štíty 9.00 ; Horní Studén-
ky 7.30 hod. 
velikonoční pondělí: Štíty 9.00 ; Horní Studénky 7.30 hod. 

PŘIJĎte S náMI PROSIt O BOŽÍ MIlOSRdenStvÍ. Na Velký pátek se začneme 
v kostele ve Štítech modlit devítidenní novénu před svátkem Božího milosrdenství, který 
letos vychází na neděli 7. dubna. Budeme se modlit na Velký pátek v 17.05 před obřadem, 
na Bílou sobotu v 9.30, v neděli 31. 3. a v pondělí 1. 4 v 8.35 přede mší svatou, v úterý 2. 4. 
v 18.00 hod., ve středa 3. 4. přede mší svatou v 17.40, ve čtvrtek 4. 4. v 18 hod., v pátek 5. 4. 
přede mší v 17.40 a v sobotu 6. 4. v 9.00 hod.  Za Modlitby matek Jana Schönová 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 17. března: Tatenice 1.950; Hoštejn 3650; Lubník 570; Kosov 480 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOCÍCH: 
Zelený čtvrtek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.00, Lubník 16.00 hod.
velký pátek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.00, Lubník 16.00 hod.
vigilie vzkříšení (sobota): Tatenice 21.00 Lubník 19.00 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Tatenice 10.00, Hoštejn 6.30, Lubník 8.30 hod.
velikonoční pondělí: Tatenice 8.00, Hoštejn 9.00, Lubník 7.00 hod. 
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postřelmovsko    postřelmovsko

Svatá zpověď před velikonocemi bude: 
V Postřelmově v pondělí 25.3. od 16.00, v Chromči ve středu 27.3. od 16.00 hodin, v Les-
nici v úterý 26.3. od 16.00 hod.

velikonoční bohoslužby: 
Zelený čtvrtek: Lesnice v 16.30, Postřelmov v 18  hod. 
velký pátek: Lesnice v 16.30, Postřelmov v 18.00 hod. 
Bílá sobota: Lesnice v 18.00, Postřelmov v 20.30 hod. 
neděle Zmrtvýchvstání: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, 
Dlouhomilov 9.30, Chromeč 11.00 hod.
Pondělí velikonoční: Postřelmov 8.00, Sudkov 11.00 hod. 
Na Velký pátek začíná novéna k Božímu Milosrdenství, 
která se zvrší pobožností k Božímu Milosrdenství v ne-
děli 7. dubna v 15.00 v Postřelmově.       

 P. Vladimír Jahn 
 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 10. března: Mohelnice 4.245; Úsov 927; Studená Loučka 280 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Petr Šimara 

velIkOnOČnÍ POŘAd BOHOSlUŽeB v kOStele Sv. tOMáŠe BeCketA 
Zelený čtvrtek 17.00; velký pátek 17.00; vigilie vzkříšení (sobota) 20.00; Slavnost Zmr-
tvýchvstání Páně (neděle) 9.30; velikonoční pondělí 9.30 hod. 

Z MOHelnICkÉ kROnIkY: k významným mohelnickým občanům patřil také
Josef svobodný pán von Fiedler, k. k. Feldmarschall - leutenant, narozený 17. března 
1789 v Pevnostní ulici (Festunggase) č. 58 (nyní č. 24) syn Johanna a jeho manželky Anny. 
Podle sdělení jednoho z vnuků byl jeho otec vojenský ranhojič u vojska v Chorvatsku, kde 
se oženil s jistou Annou Jírkovou, vrátil se do svého rodného města a byl tu lékařem a sou-
časně radním. Jeho syn Josef byl vzděláván v Josefinském konviktu u Agramu, roku 1806 
se stal kadetem u pluku č. 19, jako praporčík prodělal tažení roku 1809 a jako nadporučík 
tažení v letech 1812-1815, byl zajat u Ospedalu.
 Po svém osvobození se jako hejtman účastnil (tažení) proti Piemontu, roku 1833 byl 
povýšen na majora a roku 1836 do šlechtického stavu, roku 1841 jmenován plukovníkem a 
roku 1848 generálem. Jako brigadýr bombardoval město Lemberg po propuknutí revoluce 
v Haliči roku 1846. Zúčastnil se roku 1848 a 1849 tažení Schlickova armádního sboru proti 
povstání v Uhrách, v němž byl za statečnost a věrnost císaři jmenován polním maršálem - 
poručíkem a roku 1853 jmenován držitelem pluku č. 3.
 Roku 1859 jej jmenovalo Jeho Veličenstvo velitelem pevnosti, když ho rok předtím za 
dvaapadesátiletou službu povýšilo do stavu svobodných pánů. Na svém odpočinku žil nej-
prve v Kroměříži, pak v Erlau, kde zemřel 28. října 1876 a byl arcibiskupem Somassou po-
chován v dómské kryptě. Byl komandérem portugalského řádu d°Avis s. Benevent, držitel 
Záslužného kříže s válečnou dekorací a vojenského kříže za 1813, 1814, 1815. (Viz nekro-
log v Ö. u. Wehrzeitung N. 87 roku 1876.)                                     Bartoš H.
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Sbírka z neděle 17. března: Zábřeh 9.340; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500; Klášterec 1.450; Po-
střelmůvek 270; Zvole 1.930 Kč. dARY: Zábřeh – z Nemile: na Haiti 500 Kč a na kostel sv. 
Barbory 1.000, Rovensko – na Haiti 1.000 Kč; Zvole – na opravy kostela 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PŘÍŠtÍ nedělI 31. března BUde ve vŠeCH FARnOSteCH SBÍRkA nA kněŽSkÝ 
SeMInáŘ v OlOMOUCI. 
dARY dO POklAdnIČek U „BOŽÍHO HROBU“ JSOU URČenY PRO POdPORU 
kŘeSŤAnŮ ve SvAtÉ ZeMI.

ZMěnA ČASU. V neděli 31. března začíná letní čas. Změny začátku mší 
svatých: Zábřeh v pátek v 18 hod., Rovensko v sobotu (s nedělní liturgií) 
v 17.30 hod.; Svébohov ve středu v 18.00, Jedlí ve čtvrtek v 17.00 hod.  
                                                                                           P. František Eliáš

kRIStÝn SlUŽeBnÍk s.r.o. Ve středu 3. dubna 2013 od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří 
jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájem-
ce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana. 

  P. František Eliáš
CHARItA ZáBŘeH

MOdlItBY ZA FARnOStI, ve kteRÝCH HOŘÍ PAlOnÍnSkÉ PAŠkálY.
 Hledáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomáhat ve velikonoční době 
modlitbou za farnosti, ve kterých hoří paškál vyrobený v chráněné dílně Pa-
lonín. Tato služba je pro kohokoliv z nás, zvláště pak pro ty, kterým ubývají 
fyzické síly, ale přesto by chtěli pomáhat druhým. Pokud se chcete zapojit, 
ozvěte se Markétě Horákové na tel. číslo 736 510 816. 

CHARItA POŘádá MAteRIálnÍ SBÍRkU. Ve dnech 3. – 6. dubna pro-
běhne v Zábřehu a Mohelnici tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel, domá-
cích potřeb, nádobí, skleniček, funkčních elektrospotřebičů. 

nABÍdkA ZAMěStnánÍ. 
*  Středisko domácí zdravotní péče aktuálně hledá zdravotní sestru pro terénní péči o pa-
cienty na Zábřežsku. Nástup možný ihned, případně dle domluvy. 
*  Charita Zábřeh přijme na výpomoc formou dohody o provedení práce osobního asis-
tenta/osobní asistentku pro zajištění dopomoci u seniorů a lidí s postižením na Zábřežsku. 
Zájemci najdou více informací na www.charitazabreh.cz .

kAnCIOnálY opět k mání. Dlouho nedostupný a očekávaný dotisk „modrého“ KANCI-
ONÁLU pro moravské farnosti v těchto dnech nabízí recepce Charity Zábřeh – knihkupec-
tví Barborka a také Farní úřad Zábřeh. Knihu s mešními zpěvy a modlitbami lze zakoupit 
za 189 Kč. Větší množství pro kostel či kapli lze objednat na telefonu: 739 246 015.                                          
   Jana Skalická, propagace

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. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.


