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23. 3. 2014
Ročník XXI., číslo 12

třetí 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

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V 15 HOD. V KOSTELE SV. BARBORY 

„Pane, 
dej mi tu vodu, 
abych už nikdy 
neměla žízeň 
a nemusela 
sem chodit čerpat.“

Jan 4,15

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost lé-
čili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní 
vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 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 95  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „nezatvrzujte svá srdce!“
1: Ex 17,3-7                                              2: Řím 5,1-2.5-8                                      Ev. Jan 4,5-42
Ordinárium: Břízovo č. 503                  příště Ebenovo č. 504
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 tuto neděli 23. března ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  P. František Eliáš 

pondělí 24. března je dneM ModlItBY A postU ZA ZABItÉ MIsIonÁře 
Možností, jak se k této památce připojíme, je hned několik:
-  Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.
-  V rodinách i v různých společenstvích můžeme usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.
-  Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.
-  Nemocní a trpící mohou své bolesti v tento den obětovat za misionáře. 
-  Zaslat misionářům peníze ušetřené postem např. Papežským misijním dílům. 

ModlItBY MAteK. Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke spo-
lečnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dě-
tem a mladým lidem chceme společně vyprošovat Boží požehnání, ochra-
nu a pomoc. Mše svatá bude sloužena v pondělí 24. 3. 2014 v 17.00 
hod. Předcházet jí bude od 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. společná 
modlitba růžence. za MM Lenka Hamplová

Úterý  25. března - slAVnost ZVěstoVÁní pÁně
 Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 
k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Ma-
ria.(Lk 1,26) Slavnost Zvěstování Páně připomíná den, kdy anděl zvěstoval Panně Marii, že 
se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího a je „Dnem modliteb za úctu k počatému životu 
a za nenarozené děti“. 
 Mše svaté v Zábřeze: v 9.40 hod. v kostele sv. Bartoloměje a v 17.30 hod. v kostele sv. 
Barbory.  P. František Eliáš

Výbor místní organizace KDU-ČSL Zábřeh srdečně zve své členy a přízniv-
ce na členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 27. března v 16.30 hod. 
v Katolickém domě v Zábřeze.                                       RNDr. František John

AdoRAČní den FARnostI KlÁŠteReC. Úterý 25. března je adoračním dnem far-
nosti Klášterec. Od 13 do 17 hod. bude kostel otevřen k tiché adoraci a v 17 hod. bude sla-
vena mše svatá.  P. František Eliáš

Mateřské a rodinné centrum HníZdo - Masaryko-
vo nám. 7
Z programu na příští týden: 
Úterý 25. 3.  8.30 – 11.30 hod. 
 ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ
Téma: Rakovina děložního čípku. 
 Přednáší Ing. Mgr. Marie Jílková - přednáška začíná v 9.30 hod.
Středa 26. 3.  15.30 hod.   Maňáskové divadélko v Hnízdě. 
 perníková chaloupka a dlouhý, široký a bystrozraký. Irena Švédová 
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Kněz vyměnil sutanu za montérky. Dokument „Všechny moje děti“ uvidí i zábřežští diváci.
Kino Retro uvede v sobotu 5. dub-
na od 18 hodin výjimečný časosběr-
ný dokument z nejchudších výcho-
doslovenských romských osad. 
 Ústřední postavou dokumentár-
ního snímku je charismatický ka-
tolický kněz Marián Kuffa, které-
ho však divák uvidí ve filmu spíše 
v ušpiněných montérkách. Film sle-
duje jeho misi do žalostného prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých osadách Huncovce 
a Velká Lomnica. Místo kázání se kněz snaží strhnout Romy příkladem a lidským zájmem.
Slovenský režisér Ladislav Kaboš, jehož s ústředním hrdinou pojí dlouholetý vztah, se předsta-
vení v zábřežském kině osobně zúčastní, a to spolu se scenáristkou Svatavou Marií Kabošovou. 
Nad projektem a distribucí do kin převzal záštitu Kardinál Dominik Duka.  Zdeněk David

opětoVnÉ setKÁní s HeReČKoU MARtInoU pAVlíKoVoU.
 MgA. Martina Pavlíková, pastorační asistentka Arcibiskupství olomouckého pro kulturu 
mluveného projevu a interpretaci slova připravila na sobotu 5. dubna už druhé setkání přede-
vším pro děvčata, která se chtějí zapojit do čtení při rorátech. Setkání začne v 8 hod. na faře a po-
kračovat bude v kostele sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš 

ČKA. V úterý 8. dubna bude hostem České křesťanské akademie prof. František 
Kunetka, Th.D., vedoucí Katedry liturgické teologie Cyrilometodějské teologic-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednášet bude tentokrát na téma 
„Pokání jako askeze? Teologicko-antropologický pohled“. Přednáška chce nabíd-
nout původní biblická východiska i podněty některých prvků liturgického slave-
ní. Může tak být přínosem pro spirituální prožívání závěru postní doby. Začátek 
v 18.00 v Katolickém domě.  Za ČKA Jana Nováková

KRIstÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 9. dubna od 9 do 16 hod. bude 
na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie pro domác-
nost, spolu s pracovnicí servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., kte-
rá zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církev-
ní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je souhlas faráře či dě-
kana.                                                                           P. František Eliáš, děkan

pUtoVÁní s MetoděJeM.
 Stejně jako v minulých letech připravuje i letos Spolek Metoděj na prázdninové měsíce cyklus 
jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Děti, ale třeba i jejich rodiče, či prarodi-
če tak budou například moci poznat krásy Jeseníků, či východních Beskyd, navštívit hrady Kost 
a Sovinec, zámek Konopiště, nebo třeba barokní areál Kuks. Veliký zájem lze tradičně očekávat 
o výlet na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, do Babiččina údolí, nebo Českého ráje.
 Jakousi „předehrou“ k celému cyklu bude v sobotu 17. května tradiční a přesto zase jiný vý-
let do Prahy. Tentokrát je naplánovaná komentovaná prohlídka Letné, Klárova, Valdštejnské za-
hrady a Kampy. 
 Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci 
mohou průběžně hlásit.



4

VěříM – VěříMe 2. čt. 1 Kor 2,1-5; KC 153-165
 Bůh se zjevuje člověku, aby ho člověk mohl přijmout 
a aby mu mohl věnovat všechnu svou víru. Vyznání společ-
né všem křesťanům začíná první osobou jednotného čísla: 
„Věřím“. Každý člen společenství má osobní dějiny svého 
vztahu s Bohem. Nikdo nemůže říci za druhého: „Věřím.“
 Evangelium nám ukazuje, jak Ježíš vyvolává odpověď 
víry u těch, s nimiž hovoří, aniž by je k tomu jakkoli nu-
til. Svatý Marek zmiňuje příběh, na němž můžeme dobře 
vypozorovat Ježíšův způsob učení: Jistý muž ho prosí, aby 
mu uzdravil syna, „může-li“. Ježíš mu odpoví, že všechno je 
možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl: „Vě-
řím, pomoz mé nedověře (mé slabé víře)!“ (Mk 9,24).
 Víra je BOŽÍ DAR. Umožňuje ji Duch Svatý. „Jenom 
pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: Ježíš je Pán.“ (1 Kor 12,3) Víra je však zároveň 
svobodným rozhodnutím každého jednotlivce, jako odpověď na milost darovanou Bohem. 
Lidský rozum a vůle spolupracují ve víře s Boží milostí: „Víra je úkon rozumu, který na roz-
kaz vůle, pohnuté k tomu Bohem skrze milost, souhlasí s božskou pravdou.“
 Víra je rozhodnutí, jímž s důvěrou přijímáme osobu Ježíše, Božího Syna, a učení, které 
zjevil prostřednictvím svých apoštolů a církve. Učíme se věřit také skrze příklad druhých 
křesťanů. Obsah víry poznáváme z učení církve. Ze své strany dosvědčujeme svou víru 
a jsme ochotni odpovědět každému na otázku, odkud bereme svou naději (1 Petr 3,15), 
současně si dobře uvědomujeme, že víra – přestože je výsostně osobním úkonem – je také 
záležitostí společenství církve. Předáváme ji dál a žijeme ji spolu s druhými. V apoštolském 
vyznání víry používáme tvaru osobního „věřím“, ale když v předvečer Velikonoc o veliko-
noční vigilii obnovujeme svůj křestní závazek, říkáme toto „věřím“ všichni společně. Víra 
je osobním postojem, který však v církvi prožíváme spolu s ostatními křesťany.
 Víra je JISTÁ, jistější než jakékoliv lidské poznání, protože má svůj základ ve slově sa-
mého Boha, který nemůže lhát. Zajisté se mohou zjevené pravdy jevit lidskému rozumu 
a zkušenosti temné, ale „jistota, kterou dává božské světlo, je větší než ta, kterou skýtá svět-
lo přirozeného rozumu“. (Sv. Tomáš Akv.) A ještě výrazněji to říká J. H. Newman: „Deset 
tisíc potíží nevytváří jedinou pochybnost“.
 Víra se SNAŽÍ POCHOPIT. Příznačným rysem víry je, že věřící chce lépe poznat toho, 
v něhož uvěřil, a lépe chápat, co on zjevil. Pronikavější poznání bude opět vyžadovat větší 
víru a stále vroucnější lásku. Milost víry otevírá srdce (Ef 1,18) pro živé pochopení obsahu 
zjevení, to je celého Božího plánu a tajemství víry v souvislosti s Kristem, středem zjeve-
ného tajemství. Aby se i nadále prohlubovalo porozumění Božímu zjevením, Duch Svatý 
stále zdokonaluje víru svými dary. A tak podle výroku sv. Augustina „věřím, abych chápal, 
a chápu, abych lépe věřil“.
 VÍRA A VĚDA. I když víra je nad rozumem, nikdy nemůže být opravdový rozpor mezi 
vírou a rozumem. Poněvadž tentýž Bůh, který zjevuje tajemství a sděluje víru, vložil také 
do lidského ducha světlo rozumu. Tento Bůh nemůže ani popřít sám sebe ve svém stvoření 
vesmíru, ani pravda nemůže odporovat pravdě. Pravá věda a pravá víra nemohou být v roz-
poru, neboť jejich ručitelem je sám Bůh, Stvořitel vesmíru i člověka.
       P. Antonín Pospíšil
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pApeŽoVo poselstVí K postní doBě
 Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby. Tato slova sva-
tého Pavla posloužila papeži Františkovi jako motto pro letošní Po-
selství k postní době.
 Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni sa-
motnou, ale – jak říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudo-
by,“ říká ve svém poselství Svatý otec. Podle papežových slov jsou 
křesťané voláni k tomu, aby viděli bídu svých bratří, „dotýkali se jí, 
brali si ji k srdci a konkrétně konali skutky pro její zmírňování.“ 
 Ve svém Poselství rozlišil papež František tři druhy bídy, jíž jsou 
lidé – a křesťané zvláště – povinni zmírňovat: bídu hmotnou, mrav-
ní a duchovní. „Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmín-
kách nedůstojných pro lidskou osobu,“ říká Svatý otec, podle něhož staví křesťané proti této 
formě bídy svou diakonii – službu, jež „vychází v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář lid-
stva“. 
 Pokud jde o mravní bídu, spočívá podle papeže Františka v tom, že se lidský jedinec 
stává otrokem hříchu a neřesti. „Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích členů – 
zejména mladých – je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smy-
sl života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo naděje!,“ upozorňuje Svatý otec, 
podle něhož je tento druh bídy příčinou hospodářského rozvratu a lze jej nazvat počínající 
sebevraždou. 
 O duchovní bídě pak Svatý otec tvrdí, že nás vzdaluje od Boha. „Pokud se domníváme, 
že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si vystačí-
me sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňu-
je a osvobozuje.“ Za protilátku proti této duchovní bídě označil papež evangelium. To jsou 
podle papeže věřící povoláni přinášet do každého prostředí, v němž se nacházejí. Postní 
doba je pak vhodná k tomu, aby se dokázali o své bohatství podělit. „Udělá nám dobře, když 
se budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom pomohli druhým a obohatili je svou chu-
dobou. Nezapomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající 
dimenze. Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“
  Papež František (ČBK 4. 2. 2014)

farnost zvole       farnost zvole

Ve Zvoli bude nedělní sbírka z 30. března určena na opravu fasády 
farního kostela.

FARní dŮM Ve ZVolI. Pomozte nám s výběrem názvu spolku, 
který se pokusí zachránit chátrající farní dům ve Zvoli a vrátit do 
něho život (sport, kultura, přednášky …). 
Svůj návrh můžete vložit do krabice v kostele. Vítězný návrh bude 
odměněn malým dárkem. Chcete-li, uveďte své jméno a věk.
Kdo máte zájem stát se členem vznikajícího spolku a pomoci osob-
ně, napište to na lístek s návrhem názvu.  Pastorační rada Zvole
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky 16. března: Červená Voda 1.738, Písařov 781, Mlýnický Dvůr 220, Domov důchod-
ců sv. Zdislavy 186, Jakubovice 504 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
*  Ve čtvrtek 27. března se v 8.40 hod. setkají senioři na faře v Červené Vodě.

postřelmovsko    postřelmovsko

BIBlICKÁ HodInA bude ve středu 26. března od 19.00 hodin v Postřelmo-
vě na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

Farnost Postřelmov má v pátek 28. března AdoRAČní den. Nejsvětější svá-
tost bude vystavena podle toho, jak se napíší ti, kdo jsou ochotni střežit ote-
vřený kostel (od 11.00 do 20.00 hodin). Mše svatá bude v Postřelmově v 10.00 
hodin.                                                                                             P. Vladimír Jahn

lošticko    lošticko    lošticko

Úsměv jako dar a šance. Ptal jsem se v době postní jisté paní: „Zdáte se mi nějaká smutná? 
Máte problém?“ Ona na to: „Nic moc, ale je postní doba, to se mám usmívat? To se přece 
nehodí!!“ Když jsem přemýšlel nad evangeliem 3. postní neděle, napadlo mě, že Ježíš začal 
rozhovor se samařankou u studny pozdravem a úsměvem.
K zamyšlení: Úsměv nic nestojí a dává mnoho. Obohacuje ty, kteří jej přijímají, aniž ochu-
zuje ty, kteří jej dávají. Trvá jen okamžik, ale vzpomínka na něj, je někdy věčná. Přináší 
štěstí, obohacuje život, otevírá srdce pro vzácné dary...
 Úsměv občerstvuje unaveného, dává skleslým odvahu a těší smutného. Nedá se koupit, 
ani vypůjčit, ani ukrást, neboť je to věc, která má cenu jen když se daruje.
 Zkusme v době postní darovat bližním úsměv. Ať je projevem naší lásky a úcty ke všem, 
které potkáme! Otevře nám srdce, aby naše víra nebyla „studená“...
 

Misijní tým z Loštic ve dnech od 27. – 30. dubna 2014 moderuje postní duchovní obnovu 
ve farnosti Bílovice (děkanát Uherské Hradiště). Děkujeme za vaše modlitby! 
   P. Pavel Kavec CM

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 16. března: Štíty 1.910; Cotkytle 470; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

ŠtítY – KříŽoVÉ CestY. V neděli 23. března ve 14.30 hod. ve far-
ním kostele Nanebevzetí Panny Marie povede pobožnost Křížové cesty 
společenství Modlitby matek. V neděli 30. března ve 14.30 hod. povede 
pobožnost společenství manželů. 

* * *
Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na KlAVíRní ReCItÁl Johany Kolčavové, 
který se uskuteční v neděli 30. března v 17 hod. v sále Mateřské školy v Dubicku. Spoluúčin-
kují: Musica (K)lasica - smyčcový septet a Pavla Marková – klavír. Vstupné dobrovolné.



7

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 16. března: Mohelnice 4.484; Úsov 565; Studená Loučka 300 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

*  V úterý 25. března ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

ModlItBY MAteK. Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke společ-
nému slavení mše svaté obětované za naše děti a vnoučata. Mše svatá bude 
sloužena v pátek 28. března 2014 v 18 hodin. Předcházet jí bude od 17.30 ho-
din Křížová cesta.  Libuše Rýznarová 

Z MoHelnICKÉ KRonIKY - lp 1921 – Biřmování v Mohelnici
 22. května 1921 v sedm hodin třicet minut přijel do Mohelnice vele-
důstojný pán arcibiskup Msgr. Dr. Stojan. Celebroval mši svatou s kázá-
ním a po tom udělil 1715 biřmovancům svátost biřmování. Jen z Mohel-
nice jich přistoupilo k biřmování 456. Během dne navštívil kostel sv. Sta-
nislava, hřbitov, mohelnickou kaplanku a nemocné kněze – důchodce.
 Současně s tím důstojný pán rev. asessor Štěpán zrevidoval farní archiv. Všechno bylo 
shledáno v nejlepším pořádku, přestože vizitace nebyla předem ohlášena. Večer v 18.15 
odcestoval pan arcibiskup do Zábřeha, kde jako v Mohelnici příští den uděloval svátost 
biřmování. První jeho biřmování, které ve své diecézi uděloval, bylo však v Mohelnici a to 
k velké radosti kněží i obyvatel Mohelnicka.
 Msgr. arcibiskup Dr. Antonín Stojan zemřel po dlouhé nemoci v Olomouci dne 29. září 
1923 a byl 3. října 1923 pohřben v chrámu Páně na Velehradě, R.i.p !  Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

sbírka z neděle 16. března: Lubník 900, Tatenice 1.590, Hoštejn 2.750, Kosov 400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

*  postní ZtIŠení před Velikonocemi pro mládež se uskuteční na faře v Tatenici od pát-
ku 4. do neděle 6. dubna. Příspěvek na stravu 150 Kč. Hlásit se můžete na tel. 777 203 415 

*  BIŘMOVANCI se sejdou v Hoštejně v pátek 28. března.  P. Jaroslav Přibyl. 

* * *
Z nabídky Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:
LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY NA VELEHRADĚ. 
 Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt. Pro-
gram bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volno-
časové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod. 
pobyt se uskuteční v domově mládeže stojanova gymnázia na Ve-
lehradě od 11. do 18. srpna 2014. Cena bude v nejbližší době upřes-
něna. 
Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, mail cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955. 
  Podrobnější informace www.rodinyzivot.cz
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sbírka z neděle 16. března: Zábřeh 9.340; Jedlí 1.900; Svébohov 1.500; Klášterec 1.235; 
Zvole 2.330; Postřelmůvek 370 Kč. dARY: Zábřeh – na potřeby farnosti 6.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

ZMěnA ČAsU. V neděli 31. března začíná letní čas. Změny začátku mší sva-
tých: Zábřeh v pátek v 18 hod., v neděli v 18.30; Rovensko v sobotu (s nedělní 
liturgií) v 17.30 hod. P. František Eliáš

ZÁJeM o lesní poZeMKY. Pokud ve farnostech někdo vlastní les 
a chtěl by ho prodat, ať jej za běžnou tržní cenu nabídne farnosti nebo 
arcibiskupství olomouckému.
 Stává se totiž, že farníci prodávají lesy různým cizím firmám. 
(Je potřeba, aby si farnosti vytvářely rezervy pro období velkých oprav, 
např. generální oprava střech na kostelích a farách atd. ) 
                                                                             P. František Eliáš, děkan

CHARItA ZÁBřeH
ReCepCe A pRodeJnA BARBoRKA nABíZí. Postní doba či půst 
je obdobím přípravy na Velikonoce. Půst se v křesťanském smyslu netý-
ká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy 
jako např. almužnu či dobré skutky. Účelem postu má být soustředění se 
věřícího na duchovní růst v rámci přípravy na největší křesťanské svát-
ky roku – Velikonoce.
V této snaze vám může pomoci i dobrá knížka. Z našeho sortimentu 

můžeme doporučit různé Křížové cesty, postní i velikonoční zamyšlení, příběhy pro potě-
chu duše, jak pro dospělé, tak i pro děti např. „Velikonoční příběh pro nejmenší“.
Z knižních novinek vám nabízíme nové knížky: Marek Orko Vácha – „Neumělcům života“ 
a od Anselma Grüna – „Rok, kdy zemřel můj otec“. 
Recepce Charity Zábřeh je otevřena v pracovní dny 7.00 – 16.30 hod. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!  Pracovníci recepce

MAteRIÁlní sBíRKA. Ve dnech 3. – 5. 4. 2014 proběhne v Zábřehu a Mohelnici tradič-
ní sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel a domácích potřeb. Sběrným místem v Zá-
břehu je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká – u nádraží po odbočce u firmy Hev-
os), v Mohelnici se bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na nám. Svobody 
u Mohelnického kulturního centra. 
otevřeno bude čt – pá: 9 - 17 hod., v sobotu 9 - 12 hod. Zachovalé věci budou předány 
do charitního sociálního šatníku a skladu, neupotřebitelné věci budou předány k dalšímu 
průmyslovému zpracování nebo ekologické likvidaci. Děkujeme předem také za příspěvek 
na úhradu nákladů spojených se sbírkou, který je cca 1 Kč na 1 kg.

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

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
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