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30. 10. 2016
Ročník XXIII., číslo 43

31. neděle v mezidobí
zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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 a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, 
co nám brání v plnění tohoto našeho poslání. 
Ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 
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 145  budu velebit tvé jméno, můj bože, králi
1: Mdr 11,22 – 12,2                          2: 2 Sol 1,11 – 2,2                                        Ev. Lk 19,1-10
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     příště Břízovo č. 503 

„Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“
Lk 19,5
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o SlAvnoSTi vŠeCH SvATÝCH v úte-
rý 1. listopadu bude v zábřeze mše svatá 
slavena v 9.40 a v 17.30 hod., v Hněvkově 
v 16.30 hod. a ve zvoli v 17.00 hod. 
V úterý 1. listopadu můžete od 14.00 hod. 
přijmout ve farním kostele ve Zvoli svátost 
smíření. Zpovídá P. Alfréd Volný.
 

o vzPomínCe vŠeCH věRnÝCH 
zemŘelÝCH ve středu 2. listopadu bu-
dou v zábřeze slaveny mše svaté v 9.40 a v 17.30 hod., na Skaličce 8.00 hod, v Postřel-
můvku v 15.00 hod. a po jejím skončení pobožnost na hřbitově a ve zvoli v 17.00 hod. 
a poté pobožnost a modlitba za zemřelé na hřbitově 

PobožnoSTi nA HŘbiTově: 
 v zábŘeze od úterý 1. listopadu do úterý 8. listopadu: v sobotu a v neděli v 15 hod. 
a ve všední dny v 16.00 hod.
 RovenSKo: v sobotu 5. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.30 hod., po ní pobož-
nost na hřbitově
 mAleTín: v neděli 6. 11. bude mše svatá ve 14.30 hod. a po ní pobožnost na hřbitově. 

SváToST SmíŘení v zábŘeze: v pondělí 31. 10. od 9.15 hod. a v úterý 1. 11. od 
9.15 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje a stejně tak 
4. 11. o prvním pátku v měsíci od 15.00 hod.  P. František Eliáš

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela 
či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce 
a nemít zalíbení v žádném hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 
Páně a vyznání víry. 
Ve dnech 25. října až 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně pl-
nomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, při návštěvě hřbitova, kde se po-
modlíme, třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve v úterý 1. listopadu od 9.30 
hod. na přednášku nutriční poradkyně mgr. m. Tělupilové dis., „Jak zdra-
vě (z)hubnout“ – nejčastější chyby při snaze snížit tělesnou hmotnost. 

dUCHovní obnovA PRo ženY A dívKY. v sobotu 19. listopadu od 9.30 do 
17.00 hod. jste zvány na duchovní obnovu „TAnČíCí miloSRdenSTví“ pro ženy 
a dívky od 16 let. 
Začínat budeme mší svatou v 9. 30 hod., pokračovat pak v bývalé ZUŠ biblickými tanci, 
rozjímáním nad Božím slovem, adorací. Celý den nás bude doprovázet sestra Milada. 
S sebou doporučujeme přinést si Bibli a pohodlnou obuv. Na oběd budeme společně ob-
jednávat pizzu (pro zájemce). 

Srdečně zve Hnízdo a spolek Zvolská čtyřka.
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vARHAnY RAdimA diviŠe
– zábŘeH v PáTeK 4. 11. v 19 hod.
Na koncertě bude k slyšení zajímavý a originální program, slo-
žený pouze z toccat. Vedle asi nejznámější varhanní skladby vů-
bec, Bachovy Toccaty v d-moll zazní několik méně známých, za 
to ale naprosto originálních a úžasných skladeb. 
Radim Diviš zahraje vedle „starých“ toccat od Muffatta fran-
couzské perly od Béliera, Pierného a nebo Driffila. 
I milovníci Bachova kontrapunktu si přijdou na své, budou 

moci obdivovat rozsáhlou toccatu Dórskou, anebo mladistvě nespoutanou a rozvernou 
Toccatu C-dur. 
Čeká vás nevšední program v chrámu svatého bartoloměje, kde v pátek 4. listopadu 
od 19.00 hod. rozezní varhany Radim diviš, šumperský rodák, koncertní mistr, který 
již 20 let působí jako varhaník na Starém městě v norimberku.  red. 

mAlá PoUŤ do KRAKoWA – lAGieWniK – oSobními AUTY
V sobotu 5. listopadu chystáme malou pouť osobními auty do Lagiewnik, kde žila dnes již 
svatořečená řeholní sestra Faustyna Kowalská. 
Přidat se může každý, kdo si vytvoří skupinku s autem a řidičem. Začínáme mší svatou 
v kostele sv. Bartoloměje Zábřeze v 7.00 a poté vyjíždíme. P. František Eliáš

beSedA Se zbiGnieWem CzendliKem 
bUde v KUlTURním domě
Setkání s jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších tváří 
katolické církve, spojené s možností nákupu a autogrami-
ádou právě vydané Czendlikovy knihy, připravil kulturní 
dům na pondělí 7. listopadu od 18 hodin. 
Beseda s příznačným názvem „Postel, hospoda, kostel“ na-
bídne příchozím pohled do soukromí tohoto charismatické-
ho muže a zjištění, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. 
Pořadatelé upozorňují, že došlo ke změně místa konání 
besedy. Ta byla pro velký zájem přesunuta z kina do sálu 
kulturního domu.  PhDr. Zdeněk David

ve ČTvRTeK 10. liSToPAdU v 17.00 Hod. Se v KAToliCKÉm 
domě v zábŘeze USKUTeČní SeTKání PASToRAČníCH A eKo-
nomiCKÝCH RAd Se SPolUPRACovníKY děKAnA (účetní, tech-
nický administrátor, pastorační pracovnice Charity, vedoucí rodinného 
centra Hnízdo a zástupce katechetů). 
Hostem setkání bude otec Jiří Kaňa z blanska.

PomAzání nemoCnÝCH v zábŘeze
S koncem církevního roku, po Slavnosti Ježíše Krista Krále od pondělí 20. listopadu do 
čtvrtku 24. listopadu se v zábřežském kostele můžete připravit s P. Lvem Eliášem a poté 
přijmout svátost pomazání nemocných.  P. František Eliáš
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mlUvA nAŠiCH HŘbiTovŮ
Když se v těchto dnech rozhlédneme po kraji, upoutá nás, zvláště 
večer a v noci, na místech, kde se nacházejí hřbitovy, moře světel. 
I ve dne je na hřbitovech co obdivovat. Upoutají nás krásně upra-
vené hroby, květiny a věnce. 
To všechno proto, že nadchází církevní svátek Slavnost všech 
svatých. 
Neuctíváme ale pouze ty, kteří byli za svaté uznáni, ale také 
všechny své předky, babičky, dědečky, naše blízké zemřelé. Poně-
vadž mnozí naši drazí nedosáhli ještě plnosti svatosti a ocitli se 
načas v místě a stavu, kterému říkáme očistec, vzpomínáme na ně o Památce všech věrných 
zemřelých – o svátku dušiček.
 
Co náSledUJe Po SmRTi? 
Ježíš mluví o dvou formách života po smrti: jedna je život s Bohem: radost a plnost, druhá 
je život bez Boha: prázdnota, bezútěšnost, nenaplněnost. Záleží na každém jednotlivci, pro 
co se rozhodne. 
„nebe“ je život s bohem. Jde o naplnění určení člověka.
V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitky harmonie, bezpečí, svo-štěstí: prožitky harmonie, bezpečí, svo-: prožitky harmonie, bezpečí, svo-
body, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti, lásky atd. Toto vše je jen předtuchou toho, co to 
znamená „být v nebi“, žít navždy „život v plnosti“. Takto tušíme něco z tajemství, pro které 
jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se nám otvírá. Tajemství nové formy života. 
Tajemství života s Bohem.
„Peklo“ je život bez boha. Je to „minutí se cílem“, kterým je pro člověka život s bohem. 
Peklo je stav zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk do této bezvýchod-
nosti není nikým uvržen. Každý z nás se ale do ní může přivést sám, když se uzavírá do sebe 
a říká Bohu: „Já tě nepotřebuji, vystačím si sám...“ Peklo neodporuje lásce Boží, ono je právě 
jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je 
odmítána. Peklo je důsledek osobního odmítnutí Boha.
Pokud člověk během života ve svém okolí vytváří ostatním lidem i sám sobě „peklo“, pokud 
do středu všeho dění dává jen sebe, pokud nechce pomáhat druhým, nechce ani přijímat po-
moc od druhých, pokud žije v permanentní zášti, tak se jeho srdce stává tvrdým, „soběstač-
ným“ a neschopným soužití s kýmkoliv, ani s Bohem. Bůh ale během života každému dává 
šance obrátit se k Němu...
Nechci beze stopy zmizet z tohoto života. Přesto jsem ze dne na den starší a jdu vstříc smrti. 
Nevím, kdy a kde k mé smrti dojde, ale jedno vím jistě: smrt na mě čeká, moje vlastní smrt. 
Všechno budu muset opustit.  Tváří tvář smrti hledáme pevnou oporu, ke které bychom se 
mohli připoutat. Slovo Ježíše Krista nás ujišťuje: „Já jsem vzkříšení a život...“ (Jan 11,25). On 
je bezpečnou ochranou. Když jsme u něho, nic nám nemůže definitivně uškodit. Rozhodnutí 
pro Ježíše Krista, je rozhodnutí pro život!
   Antonín Pospíšil (s použitím textu na www.vira.cz)

„NEUMÍRÁM, ale vcházím do života. Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, 
jak se znázorňuje na obrazech. V katechismu se říká, že ‚smrt je odloučení duše od těla‘, 
nic jiného. A já nemám strach z odloučení, které mě navždy spojí s dobrým Bohem. 
Pro mne si nepřijde ‚smrt‘, ale Bůh.“ (sv. Terezie z Lisieux)
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farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 23. října – na misie: Jedlí 5.500; Svébohov 6.400; Klášterec 1.300 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Wladyslaw Mach, SDS

PobožnoSTi zA zemŘelÉ. K modlitbě za všechny věrné zemřelé se sejdeme na hřbi-
tovech tuto neděli 30. října: ve Svébohově ve 14.00 hod.; v Jedlí v 15.00 hod., v Drozdově 
ve 14.00 hod., v Klášterci v 16.00 hod.  P. Wladyslaw Mach, SDS

miSTŘi STARÉ HUdbY 
obec Jedlí a Spolek múzických umění pořádají pod záštitou ing. mar-
tina Tesaříka a ing. zdeňka Altmanna, v sobotu 5. listopadu v 15  hod. 
v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí benefiční koncert václava Hudečka – 
housle a martina Hrocha – cembalo, varhany.                                   red. 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 16. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 100; Písařov 1.064; Jakubovice 
1.009; Červená Voda 2.215; Moravský Karlov 805 Kč. dary: Červená voda –
na opravu varhan 2.000 Kč. 
Sbírky z neděle 23. října – na misie: Domov důchodců sv. Zdislavy 93; Písařov 1.979; Ja-
kubovice 1.028; Červená Voda 6.316 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Radek Maláč
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 30. 10. v 16.00, přede mší bude možnost vyzpoví-

dat se.
mše svaté, po nichž bude na hřbitovech pobožnost za zemřelé: Po 31. 10.: Písařov 16.00, 
Út 1. 11.: Jakubovice 16.00, St 2. 11.: Domov důchodců sv. Zdislavy 9.30 (bez pobožnosti 
na hřbitově), Červená Voda 17.00, Čt 3. 11.: Mlýnický Dvůr 16.30 (pobožnost na hřbitově 
přede mší), ne 6. 11.: Moravský Karlov 16.00 (pobožnost přede mší).

 Vedoucí buněk se setkají v neděli 6. 11. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
   P. Radek Maláč

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 23. října – na misie: Štíty 3.120; Cotkytle 4.200; Horní Studénky 810 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  P. Jacek Bronczyk

Štíty: 
 Slavnost všech svatých – úterý 1. listopadu, mše svatá v 16.30 hod. 
 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – středa 2. listopadu, mše svatá v 17.00 hod., pak 

pobožnost na hřbitově
 V sobotu 5. 11. bude v 8.00 hod. mariánské večeřadlo a v 19.00 hod. se sejdou na faře 

ve Štítech biřmovanci. 
Cotkytle: 
 Slavnost všech svatých – úterý 1. listopadu, mše svatá v 18.00 hod.
 V neděli 6. 11. po mši svaté v 11.00 hod. pobožnost na hřbitově. 
   P. Jacek Bronczyk
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postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 6. 11. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.298 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 1.470 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štěd-
rost. P. Vladimír Jahn 

bohoslužby o SlAvnoSTi vŠeCH SvATÝCH budou v pondělí 31. října: 
v Hrabišíně v 16.30 a v Chromči v 18.00 hodin.
v úterý 1. listopadu: v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.
o památce všech věrných zemřelých 2. listopadu:
v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.
V neděli 6. 11. bude dušičková pobožnost na hřbitově v Chromči v 15.00 hodin.
Ve čtvrtek 3. 11. bude dušičková pobožnost na hřbitově v Brníčku v 15.30 hodin.

 v neděli 6. listopadu oslaví farnost dlouhomilov pouť. Mše svatá bude v 11.00. 
Nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu v 17.00, v Sudkově v 15.30 hodin.

 Adorace a svatá zpověď bude ve čtvrtek 3. 11. v Chromči od 16.00 a v pátek 4. 11. 
 v Postřelmově od 16.00 hodin.

 V sobotu 5. 11. bude mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny marie v Postřel-
mově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

SeTKání KAPRŮ. Rád bych vás informoval o setkání KaPrů (Kama-
rádů Proglasu), které se uskutečnilo v Olomouci 15. 10. 2016 v klášter-
ním kostele kapucínů. 
V průběhu setkání byl program prokládán hudbou kvarteta na zobco-
vé flétny. Duchovní slovo na téma „Vztah k Bohu“ přednesl otec Basler 
od sv. Michala. Při improvizovaném rozhovoru s jedním z mnichů na 
téma „Svatý František a ctnosti“, nepřekvapila ani tak slovní obratnost 
moderátora, jako pohotové odpovědi a důvtip mnicha, který odpovídal 
s úsměvem a pokud neznal správnou formulaci, přesně věděl, kde najít 
přesnou citaci slov sv. Františka. 
Otec Martin Holík (ředitel rádia), který se právě vrátil z Říma, nás informoval o spolupráci 
všech katolických rádií světa a zmínil se o tom, že roste snaha předávat informace přímo od pra-
mene, nezkreslené a včas. 
Jak víte, rádio Proglas funguje jen z příspěvků dárců – měsíční provoz vychází na cca tři a půl 
milionu korun. Jak se zmínila paní účetní, jsou měsíce, kdy spí klidně, ale jsou také měsíce, kdy 
přemýšlí, jak vyjdou. Co se pokrytí týká, je na tom Proglas dobře. Z 56 % je pokryto územním 
vysíláním a přes satelit je možné zdarma naladit Proglas až na výjimky všude. 
Podle tabulky sledovanosti má Proglas 100.000 posluchačů. Podle vlastních průzkumů rádia je 
zájem především u starších lidí a pak také u dětí. Chybí však posluchači z řad mládeže a střední 
generace. Redaktoři a technici se snaží přilákat také tyto skupiny, a proto je možné kromě ko-
munikace na Facebooku a Twitteru, poslechnout si stále více pořadů ze záznamu na interneto-
vých stránkách www.proglas.cz. 
Každé město a větší obec má svého KaPra, který odesílá finanční dary, eviduje změny adres a je 
tu také pro případné dotazy posluchačů a členů. Proto se neváhejte na nás, KaPry obrátit. 
Závěrem bych chtěl všechny vyzvat, aby si rádio Proglas naladili a našli si svůj pořad, který je jim 
blízký. Rádio Proglas je naše katolické rádio a záleží tedy jen na nás, jestli si tuto výsadu svého 
rádia udržíme.  Martin Hajdík – Kapr z Postřelmova 
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 23. října – na misie: Loštice 8.902; Moravičany 13.036 Kč. 
 Pán ať odmění vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

 Tuto neděli 30. 10. odpoledne ve 14.00 hod., před Svátkem všech 
svatých budeme mít na hřbitově v Lošticích pobožnost za zemře-
lé spojenou se čtením jmen kněží, kteří byli vězněni nebo zahy-
nuli v koncentračních táborech a prochází procesem blahořečení, 
nebo jsou už blahořečeni. Jména a krátké údaje o ostatních du-
chovních obětech nacismu si budete moci přečíst na místě.

 V Moravičanech na hřbitově bude pobožnost za zemřelé v úterý  
1. 11. v 16.45 hod. o Slavnosti Všech svatých. 

 Adorace s chválami a hudebním doprovodem scholy „Jiřinky“ 
bude v sobotu 5. 11. 2016 od 17.00 hod. v kostele sv. Jiří v Mora-
vičanech.                                                          P. Kristián Libant, CM

KŘeSŤAnSKoU liTeRATURU zAKoUPíTe i v moRAviČA-
neCH. V neděli 13. listopadu po mši svaté v 9 hod. si na moravičan-
ské faře můžete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto 
jedinečnou příležitost potěšit své blízké kvalitní literaturou. Na setkání s vámi se těší pra-
covníci recepce Charity Zábřeh
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 23. října – na misie: Lubník 2.850; Tatenice 3.000; Hoštejn 4.000; Kosov 
700; Koruna 150 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PobožnoSTi zA zemŘelÉ nA HŘbiToveCH: Tuto neděli 30. října: Kosov 14.00 
hod., Hoštejn v 15.00 hod., Lubník v 16.00 hod.

S PŘECHODEM NA ZIMNÍ ČAS SI, PROSÍM, POHLÍDEJTE, JESTLI SE VE VAŠICH 
FARNOSTECH NEZMĚNILY ZAČÁTKY MŠÍ SVATÝCH.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

 Setkání seniorů na faře v Mohelnici se uskuteční v úterý 1. listopadu ve 14.00 hod.  
                                                                                                 Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

PRodeJ KŘeSŤAnSKÉ liTeRATURY v moHelniCi. V neděli 13. listopadu po 
mši svaté v 10.30 hod. si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s du-
chovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit 
své blízké kvalitní literaturou.
Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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Sbírky z neděle 23. října – nA miSie: Zábřeh 52.950; od účastníků pásma „Misijní ne-
děle s chválou“ 2.730; Rovensko 2.310; Postřelmůvek 1.480; Hněvkov 500; Zvole 15.640; 
Pobučí 2.130 Kč. Dary: Zábřeh – na misie 3.200; růžencové společenství v Hněvkově na 
opravy ve farnosti 500 Kč, dar z Ráječka na budovu ZUŠ 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

zimní ČAS – změnY v ČASU boHoSlUžeb. Ve farnosti Zábřeh bude 
od 4. 11. začínat mše svatá v pátek v 17.30 hod., v Rovensku sobotní mše 
svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod., v Pobučí a ve farnosti  Maletín bude za-
čátek nedělní mše svaté ve 14.30 hod. 

CHARiTA zábŘeH hledá a zaměstná muže (optimálně ze Zábřehu a spá-
dového okolí) na pomocné technické, údržbové a obslužné práce. Praxe v ří-
zení automobilu a fyzická zdatnost podmínkou, součástí náplně práce bude 
také příjem a redistribuce materiální pomoci (nábytku a dalšího vybavení). 
Podrobnější informace zájemci získají na telefonu 736 509 430, případně 
emailu reditel@charitazabreh.cz

nAbídKA KAlendáŘŮ 
Na pultech obchodů se již objevují kalendáře na rok 2017. I prodejna, recepce Barborka, 
přichází s nabídkou církevních kalendářů stolních i závěsných a diářů na příští rok. Mů-
žete si u nás i vybrat z nejrůznějších druhů – květinové, přírodní a zvířecí motivy, věda 
a technika, dětské motivy a mnoho dalších. Rovněž nabízíme Cyrilometodějský kalendář 
na čtení.
Knižní novinky: 
AMORIS LAETITIA – Radost z lásky – nová encyklika papeže Františka o lásce v rodině
NEBESKÝ ŽEBŘÍK – je považován za jedno z nevlivnějších mystických děl a těší se mi-
mořádné oblibě
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL – nová knížka lanškrounského faráře Zbigniewa Czendlika
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin.
Přejeme Vám klidný podzim a těšíme se na Vaši návštěvu. Pracovníci recepce. 
    Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Zveme všechny zájemce o budování vztahů na kurz ReSPeKTovAT A bÝT Re-
SPeKTován (akreditován MŠMT), který organizuje Centrum pro rodinu v Šumper-
ku. Jeho lektory jsou psychologové, rodiče pěti dětí, manželé Pavel a Tatjana Kopřivo-
vi. Kurz je plánovaný na dva víkendy 20. - 22. 1. a 17. - 19. 2. 2017 ve Farním středisku, 
Kostelní náměstí 4, Šumperk, v rozsahu 42 výukových hodin. Kurz pomáhá rozpoznat 
a pochopit důsledky účinných i neefektivních způsobů výchovy-komunikace. Nabí-
zí konkrétní dovednosti, kterým se lze naučit a praktický nácvik situací z našeho živo-
ta. Klade důraz na pochopení souvislostí. Osvětluje mocenský a respektující model vý-
chovy a vztahů mezi lidmi, jejich dopady na plnění úkolů, sebeúctu a vzájemné vztahy.  
   Přihlášky a informace: 774799717 (J. Báťková)

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. 
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