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13. 11. 2016
Ročník XXIII., číslo 45

33. 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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; 
vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, 
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, 
že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

Žalm 98   Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva
1: Mal 3,19-20a                                       2: 2 Sol 3,7-12                                        Ev. Lk 21,5-19
Ordinárium: Ebenovo č. 504 , příště latinské č. 509 

Když někteří mluvili o chrámu, 
jakými krásnými kameny 
a pamětními dary je ozdoben, 
řekl Ježíš: 
„Přijdou dny, kdy z toho, 
co vidíte, nezůstane kámen 
na kameni, 
všechno bude rozbořeno. 

Lk 21,5
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle 20. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Tuto neděli 13. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava 
v Hynčině.  P. Martin Rumíšek 
děKAnÁTní SeTKÁní KATeCHeTŮ se uskuteční v pondělí 14. 11. v 16.00 hod. v bu-
dově bývalé ZUŠ.  P. Martin Rumíšek 
 

zveme vÁS do RoHle nA SvATomARTinSKÝ KonCeRT. Tuto neděli 13. 11. od 
15.00 hod. koncertují v kostele sv. Martina v Rohli: Jana Kurečková, Petr Strakoš, David 
Škařupa a po dvou letech opět Tomáš Vzorek. Vstupné dobrovolné.  red.

mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve: 
v úterý 15. 11. – 9.30 hod. 
Zdravá výživa v rodině; nutriční výchova dětí. Přednáška výživové poradky-
ně Mgr. J. Keprtové. 
ve středu 16. 11. – 17.00 hod. „Lampioňák s broučky“. Sraz u dolního (čer-
veného) kostela u hráze, lampión s sebou. 

dUCHovní obnovA PRo ŽenY A dívKY. v sobotu 19. listopadu od 9.30 až 
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 budeme v bývalé ZUŠ biblickými tan-
ci, rozjímáním nad Božím slovem, adorací. Celý den nás bude doprovázet sestra Milada. 
Doporučujeme přinést si s sebou Bibli a pohodlnou obuv. Na oběd budeme společně (pro 
zájemce) objednávat pizzu.  Srdečně zve Hnízdo a spolek Zvolská čtyřka

V měsíci listopadu a prosinci 2016 máte možnost vyzkoušet si a případně pořídit „za hu-
bičku“ těhotenské oblečení nejrůznějších velikostí od firmy TopTrend. Nabídka platí do 
rozebrání zásob. Každý den (kromě čtvrtku) od 8.30 do 11.30 hod. v klubovně MRC Hníz-
do, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.

RYbovA vÁnoČní mŠe „HeJ miSTŘe“. První zkouška pěveckého sboru na nácvik 
Rybovy vánoční mše je v pondělí 14. listopadu v 17.00 hod. v nové budově ZUŠ (Škol-
ská ulice), zkušebna dechového orchestru. Prosíme všechny zpěváky, kteří se v loňském 
roce i v létech minulých na provedení této mše podíleli, aby se dostavili hned na první 
zkoušku.   Mgr. Pavel Doubrava 

o státním svátku ve čtvrtek 17. 11. bude slavena v kostele sv. bartoloměje v zábřeze 
mše svatá v 9.40 hod.  P. františek eliáš 
ŠUbRTovA KAPle. V pátek 18. listopadu v 16.00 hod. jste zváni k Šubrtově kapličce 
k modlitbě CESTA SVĚTLA. Lampion nebo nějaké světýlko si vezměte s sebou. 
   Zve společenství rodin 
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KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 23. listopadu 2016 od 9 hod. 
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobi-
le a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv 
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.  P. františek eliáš, děkan

PozvÁnKA do KinA – obR dobR. Uživatelé Oázy – centra denních služeb vás zvou 
ve středu 7. 12. v 10.00 hodin do kina Retro Zábřeh na promítání rodinného fantasy filmu 
„Obr Dobr“ režírovaného Stevenem Spielbergem. Lístky za příznivou cenu 50 Kč je možné 
si zajistit předem v předprodeji kina Retro, či přímo před promítáním. Možný je i bezbari-
érový vstup.  Jana Skalická 

SPoleK meToděJ
 v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY. Příznivci de-
chovky pravděpodobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Tento den 
již bezmála dvě desetiletí patří v Katolickém domě festivalu decho-
vek. A nejinak tomu bude i letos. Akci pořádanou za podpory měs-
ta Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí prvními tóny již v 10.00 hodin 
Postřelmovská muzika. V programu se dále představí kapela Kdo Má 
Čas, Hanácký region bude na festivalu reprezentovat dechová hudba 
Nákelanka a Jihomoravský region dechová hudba Veselané. Festival 
vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikanti. Slosova-
telné vstupné činí při koupi na místě 140 korun, při rezervaci na tele-

fonu 731 465 717 pouhých 100 Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.

 Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a Tunkl production zvou v sobotu 
26. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem mUmRAJ dobY STŘe-
dověKÉ. Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstve-
ní hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 130 Kč/100 Kč v předprodeji. Zahá-
jení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, 
dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více 
informací a rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz.

PozvÁní K Televizi
 První adventní neděli, 27. listopadu 2016 v 13.50 hod., bude na ČT 2 v pořadu Cesty 
víry uveden dokument „Můj syn Julek“. Jedná se o životní příběh paní učitelky Mgr. Dany 
Vargové ze Šumperka, držitelky Ceny paměti národa. Manželé Vargovi se starali o nevylé-
čitelně nemocného syna Julka, pronásledovaného komunistickým režimem.

 V úterý 29. listopadu na ČT 2 v 21.00 hod. proběhne dokumentární film Miloše Dole-
žala a Romana Vávry JAK BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI. Silný příběh konfliktu stá-
tu a církve prostřednictvím dramatického osudu umučeného číhošťoského faráře Josefa 
Toufara. 



4

PoSlední den SvěTA
 Jsme na konci církevního roku a to nám připomíná poslední věci člověka i světa. Ptáme-
li se na konec světa, je podstatné, že se také ptáme po příchodu Syna člověka, Ježíše Krista 
v moci a slávě. Než nastane, bude se ohlašovat, dle sdělení v Písmu, různými přírodními kata-
strofami, válkami, soužením a pronásledováním Kristových věrných. 
 Ovšem o dni a hodině, kdy konec nastane, neví nikdo, i když předpovědí rádoby důvěry-
hodných proroků z různých církví bylo už nepočítaně. 
 Nauka církve v tomto bodě je následující: V každém okamžiku musíme počítat s Ježíšo-
vým druhým příchodem, nevíme však, kdy to bude - a ani, jak tvrdí někteří, zda to bude tr-
vat ještě dlouho! Církev nezná ani očekávání vzdáleného konce ani očekávání blízkého konce, 
nýbrž „neustálé očekávání konce“, do kterého musí vstoupit každý člověk především osobně, 
neboť nezná okamžik své smrti (Mt 25,1-13: Podobenství o deseti družičkách).
 Konci světa bude předcházet vzkříšení mrtvých – všech, kteří žili od Adama až po posled-
ního narozeného na této zemi, každého kdo byl pohřben na zemi nebo na moři, kdo byl spá-
len nebo po něm zůstal pouhý stín jako v Hirošimě nebo Nagasaki. 
 Při posledním soudu poznáme své dobrodince i ty, kteří nám škodili, poznáme, čím byla 
církev a kněží, co způsobily zločinné organizace, které nám lhaly a ničily nás. Nad všemi bude 
soud. Pak uvidíme, že všechno neodměněné dobro bude bohatě vyrovnáno a všechno nepo-
trestané zlo zahlazeno. 
 Našim úkolem není počítat dny, kdy nastane konec světa. Spíše věřit, že to všechno oprav-
du přijde. Ale než to nastane, využijme času, který máme k pokání, k obrácení se k takovému 
způsobu života, který nás připraví na příchod Pána.
 Příprava na smrt je nejdůležitější životní úkol, zvláště když věříme, že smrt je cesta k pl-
nému odhalení naší totožnosti. 
 Každý z nás se setká s Pánem v okamžiku své smrti. To je první příchod Páně – první soud. 
Ten ať je pro nás šťastný, pak šťastným bude i druhý příchod Páně – na konci světa a v něm i po-
slední soud, při kterém se jako blesk objeví Ježíš Kristus, aby naposledy soudil lidstvo. Nebude 
už ubohým dítětem třesoucím se zimou, ani ukřižovaným zločincem, ale bude to mocný Král 
a Soudce s doprovodem andělů. Před ním se budou jedni chvět a druzí jásat radostí. 
 Tento viditelný svět zohyzděný hříchem sice pomine, ale Bůh připravuje nový příbytek, 
novou zemi, ve které bude přebývat spravedlnost a jejíž blaženost naplní a převýší všechny 
touhy lidského srdce po pokoji. (Z Katechismu, 1048)
  „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již 
vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako 
nevěsta ozdobená pro svého ženicha.“ (Zjev 21,1-2)
 A závěrem modlitbu, kterou se modlím po mši svaté: „Bože, ať se od tebe učím: jak pomí-
jivé je to, co je pozemské, jak veliké je to, co je Božské! Ať žiji tak, aby mne nepřekvapila smrt, 
ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu a tak unikl peklu a dosáhl nebe! 
   P. Antonín Pospíšil 

náš život je krátká příležitost říct „ano“ boží lásce. naše smrt je úplný návrat domů, 
k této lásce.  Henri J. M. Nouwen

SeTKÁní SvÉPomoCnÉ SKUPinY. Zveme domácí pečovatele na setkání a sdílení svých 
zkušeností z péče o své blízké, i vzájemnou podporu. Sejdeme se ve středu 23. listopadu 
v 16 hodin v zasedací místnosti Charity zábřeh (Žižkova 15).
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PomAzÁní nemoCnÝCH v zÁbŘeze
Od pondělí 21. listopadu do středy 23. listopadu bude v zábřežském 
kostele sv. Bartoloměje probíhat dopolední příprava a poté ve čtvr-
tek 24. listopadu udělování svátosti pomazání nemocných. Přípravu 
povede jako obvykle P. Lev Eliáš. 
Program: 8.45 modlitba růžence, 9.15 promluva k tématu, v 9.40 
hod. mše svatá. 
Svátost smíření, která je k přijetí svátosti nutná, můžete přijmout 
denně od pondělí během programu.  P. františek eliáš

CHARiTA zÁbŘeH
TŘíKRÁlovÁ SbíRKA 2017 – STAŇ Se KRÁlem
Další ročník Tříkrálové sbírky je za dveřmi a my vás zveme do řad králov-
ských poutníků, kteří každoročně přináší do rodin radostnou zvěst a přání 
všeho dobrého. Sbírka je založena především na pomoci dobrovolníků – 
bez nich (bez vás) se neobejde. Máte-li chuť pomáhat jako vedoucí skupin-
ky (věk min. 15 let) či koledník, ozvěte se nám nejlépe do 21. 11. Hledáme 
dobrovolníky hlavně v Zábřeze a v Mohelnici. Jste pro nás nenahraditelní 
a vaší pomoci si nesmírně vážíme! Děkujeme. Kontakt: Jana Skalická, tel: 736 509 431, tri-
kralova.sbirka@charitazabreh.cz
vÁnoČní bAlíČKY nA UKRAJinU. Rádi pomáháte a není vám lhostejná situace dětí z chu-
dých poměrů? Charita Zábřeh opět po roce pořádá ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olo-
mouc jednorázovou akci pro děti z ukrajinských dětských domovů – obdarování vánočním dár-
kem. Jejím smyslem je alespoň na chvíli pomoci dětem zapomenout na jejich těžký osud – život 
většinou bez rodiny a zpříjemnit jim vánoční období. Balíček má podobu klasického vánočního 
dárku: kromě určeného obsahu je popsán jmenovkou, vánočně zabalen a pak společně s ostatní-
mi přepraven a distribuován do dětských domovů na Ukrajině. Budete-li se chtít zapojit do této 
aktivity, můžete si vybrat děti na stránkách http://darky.jsemvidet.eu, pak stačí kontaktovat pra-
covníka Charity Zábřeh p. Martina Damborského, email: personalni@charitazabreh.cz, telefon: 
736 509 477, a ten vám ochotně sdělí další potřebné informace. V loňském roce bylo takto pod-
pořeno a svůj vánoční dárek dostalo 33 dětí.

beneFiČní KAlendÁŘ PRo HAiTi. Na recepci Charity můžete za 200 Kč zakoupit ná-
stěnný kalendář „Haiti 2017“. Kalendáře o velikosti A3 jsou částečně omalovánkami. Barev-

né fotografie haitských dětí zapojených do 
projektu Adopce na dálku zdobí i piktogra-
my, které prozrazují, o jaké budoucnosti 
dané dítě sní. Tyto piktogramy se dají vy-
barvit. Peníze Charita použije na vzdělá-
vací projekt Adopce na dálku (trvá již 10 
let) a na odstraňování následků hurikánu 
Matthew. Recepce je otevřena v pracovní 
dny od 7 do 16.30 hodin.
  Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, 

email: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 6. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 359; Písařov 610; Jakubovice 
1.389; Červená Voda 1.939 + dar na Haiti 465 Kč; Mlýnický Dvůr 200; Moravský Karlov 
572 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
  Biřmovanci se setkají tuto neděli 13. 11. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
  Setkání všech buněk bude v úterý 15. 11. v 17.00 v Červené Vodě, 
 těší se na vás otec Radek 
  Adorační den farnosti Jakubovice bude ve čtvrtek 17. 11. 
 Nejsvětější svátost bude vystavena od 11.30 do 14.30 hod.
  Adorační den farnosti Písařov bude v neděli 20. 11. 
 Nejsvětější svátost bude vystavena od 11.30 do 15.00.     P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 6. listopadu: Jedlí 2.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.500 + dar na Pro-
glas 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Wladyslaw Mach, SDS
Na vysílání rádia Proglas a televizi Noe byla odeslána částka 10.500 Kč. 
 Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  KaPr M. Švubová, Jedlí 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 6. listopadu: Loštice 3.270; Moravičany 1.601 Kč. 
 Pán ať odmění vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM
  Náboženství bude jako obvykle v úterý na faře v Lošticích i v Moravičanech a biřmo-

vanci se setkají ve středu v 18.00 na faře v Lošticích. 
  Na státní svátek 17. 11. budou mše svaté ve farních kostelech jako v neděli. Moraviča-

ny 8.00 a Loštice 9.30 hod.
  Výšlap na Chlomek bude ve čtvrtek 17. listopadu po mši svaté v 10.30 hod.
  Posezení po farní zabíjačce bude v Lošticích v sobotu 26. 11. odpoledne na Sirkárně.  „Po-

choutky“ ze skopového a vepřového masa budeme dělat v pátek 25. 11. 2016 na faře.
  V Moravičanech vzniká mládežnické společenství Sdružení mariánské mládeže. Plá-

nujeme připravit něco podobného i pro děti.  
  Setkání dětí a mládeže s vincentkami z Mendriky, které k nám budou moci měsíčně 

docházet, bude v neděli 27. 11. v 15.00 na moravičanské faře. 
  Zveme vás na rorátní mše svaté v době adventní. Budou při světlech svíček každé úterý 

v 6.00 hod. v Lošticích. 
V adventní době můžeme po každé mši zpívat Anděl Páně.  P. Kristián Libant, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 20. 11. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 9.648 Kč) 
a v Chromči (minule 6.500 Kč).
Sbírka na misie z neděle 23.10. vynesla v Postřelmově 9745 Kč,v Chromči 5.500 Kč, v Sud-
kově 1.080 Kč a v Lesnici 3.829 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 6. listopadu: Štíty 1.630; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.050 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  P. Jacek Bronczyk
  Příští neděli 20. listopadu se koná sbírka na opravu pastorační místnosti na faře. 
  27. listopadu o první neděli adventní bude bohoslužba pro děti, po mši svaté bude 
v sakristii zapisování úmyslů bohoslužeb na rok 2017.

CESTOU NECESTOU ZA TAJEMSTVÍM HRUBÉHO JESENÍKU – beseda se spisovate-
lem a redaktorem Miroslavem Kobzou bude v pátek 25. listopadu od 17.30 hod. v soko-
lovně v Horních Studénkách.  red. 
 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 6. listopadu: Lubník 1.150; Tatenice 2.220; Hoštejn 1.300; Kosov 770 + 
1.000 dar. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Spolčo modlitby chlapů se sejde v neděli 20. listopadu v 18.00 hod. na faře v Tatenici. 
   P. Jaroslav Přibyl 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 6. listopadu: Mohelnice 4.281; Úsov 785; Studená Loučka 385 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
Setkání seniorů na faře v mohelnici se uskuteční v úterý 22. 11. ve 14.00 hod. na faře.
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

Podzimní vÝSTAvA v oKÝnKU. Uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Okýn-
ko (Zámecká 11, Mohelnice) vás srdečně zvou na tradiční Podzimní výstavu - v pátek 25. 
11. 2016 od 10 hodin. Jako každoročně budete moci zakoupit krásné dárečky pro své blíz-
ké nebo i krásnou vánoční dekoraci. A když nebudete chtít nakupovat, můžete zde strávit 
příjemné chvíle u kávy či čaje.  Jana Skalická 

z mohelnické farní kroniky – Fr. martinek, lP 1965 - oprava kaple v Křemačově
Příprava trvala přes dva roky. Opravy zahájeny 15. května 
1965. Za pomoci MNV Křemačov, byly provedené tyto prá-
ce: zednické práce uvnitř i venku, nastříkání barvou, oprava 
střechy a okapové roury, oprava věže, nátěr, vymalování kap-
le, zasklení oken, nátěr nových bočních dveří, nátěr a oprava 
dvou křížů.
Veškeré práce vedl Pavel Bartoš z Křemačova. Dále Vincenc 
Zachara, Emil Štěpán, Ladislav Grulich, J. Krejčí, Josef Horči-

čák, Jan Kopačík, Fr. Kupka a jiní. Pomáhaly i místní  ženy.
 Účet MNV Křemačov je: zednické práce 1.638 Kčs, natěračské 316, malířské 288, 
drobné výdaje 296 Kčs. Celkem 2.330 Kč. Je to minimální vydání. Vše svépomocí, zadar-
mo! Pokračování příště.    Bartoš H. 



8

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. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

TUTo neděli Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA CHARiTU 
Sbírky z neděle 6. listopadu: Zábřeh 9.070; Zvole 8.180; Postřelmůvek 520 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán . P. františek eliáš 

doPiS dominiKA KARdinÁlA dUKY Ke dni bible
Vážení přátelé, uvědomujeme si, že Písmo 
svaté ovlivňuje již po staletí životy mnoha 
generací. Biblické texty nás provázely také 
v končícím Svatém roce milosrdenství.
Biblické dílo se dlouhodobě věnuje bib-
lickému apoštolátu ve farnostech a v ro-
dinách. Vedením k lepší znalosti Písma 
svatého se snažíme přispívat ke správné 
orientaci v nesnadných problémech sou-
časné doby.
Trvale patří ke konkrétní náplni naší práce biblické duchovní obnovy, metodické kurzy 
pro moderátory, kurzy pro lektory, kurzy výroby biblických postaviček i výklady biblic-
kých textů v Radiu Proglas.
Biblické dílo napomáhá k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému, věnuje se těm, kdo 
mají skutečný zájem o četbu Bible.
Rád bych poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu. Finanční prostředky nám po-
sloužily k realizaci aktuálních úkolů v oblasti biblického apoštolátu. Bez Vaší podpory by-
chom nemohli ve své práci pokračovat. 
Dnes Vás prosím o podporu pro příští rok. Na internetových stránkách Biblického díla
(www.biblickedilo.cz) najdete nabídku nových biblických map, které jsme pro Vás vydali. 
S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

 Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD

v zÁbŘeze mŮŽeTe PŘiSPěT nA bibliCKÉ dílo do KASiČKY oznAČenÉ 
obRÁzKem, KTeRÝ PŘeTiSKUJeme. 

den díKŮvzdÁní A dobRoČinnÝ bAzAR. V křesťanském centru Zábřeh (na pěší 
zóně u Billy) bude v neděli 23. listopadu od 15 hodin probíhat Den díkůvzdání spojený 
s dobročinným bazarem. Začínáme bohoslužbou vděčnosti v 15 hodin a od 17 hodin bude 
možné se zúčastnit dobročinného bazaru. Jeho výtěžek bude zaslán na provoz pekárny 
v severní Koreji, která zásobuje 9.000 hladových dětí v 68 jeslích, mateřských školách a zá-
kladních školách, hlavně ve vesnických oblastech. Stravu jednoho dítěte, v podobě jedno-
ho bochníku chleba a hrnku sojového mléka, pokryje na celý měsíc 130 korun. Prostředky 
budou distribuovány prostřednictvím nadačního fondu Nehemia (www.nehemia.cz).
 Může to být také dobrá příležitost pořídit pěkný dárek na Vánoce. Všechny zájemce 
o prodej prosíme, aby kontaktovali pořadatele z Apoštolské církve na tel. čísle 603 868 438. 
Zveme každého heslem: „Ať už koupíš nebo prodáš, dobré věci ruku podáš!“


