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4. 12. 2016
Ročník XXIII., číslo 48

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
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, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost 
zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

Žalm 72   V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
1: Iz 11,1-10 2: Řím 15,4-9  Ev. Mt 3,1-12 
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504 

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, 
výhonek vypučí z jeho kořenů, 
spočine na něm duch Hospodinův: 
duch moudrosti a rozumu, 
duch rady a síly, duch poznání 
a bázně před Hospodinem. 
Má zálibu v bázni před Hospodinem. 
Nebude soudit podle zdání očí, 
nebude rozhodovat podle doslechu, 
ale podle spravedlnosti bude 
soudit chudé a podle práva 
se bude rozhodovat 
pro pokorné v zemi.

Iz 11,1-4
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 7. prosince  Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
Čtvrtek 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
V kostele sv. Barbory v Zábřeze mše svatá v 16.30 hod. 

DĚKOVNÁ MŠE V KOSTELE SV. BARBORY. Tuto neděli 4. prosince 2016 v 10 hod. 
v den patrocinia  bude v kostele sv. Barbory sloužit světící biskup Mons. Josef Hrdlička 
benedifikační mši svatou, spojenou s žehnáním nového obětního stolu a dalších litur-
gických předmětů.  P. František Eliáš

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE. Všechny děti, jejich rodiče a zná-
mé zveme v neděli 4. prosince na tradiční setkání s Mikulášem. 
I v letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne. 
Již od 15 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní 
program, ve kterém se představí kapela ŠPUNT z Přerova, bude 
otevřena „Nebeská pošta“ u které budou moci děti odevzdat ob-
rázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si malí i velcí 
budou moci zpříjemnit nákupem tradičního svařáku, nebo třeba 
ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vyvrcholí příchodem 
Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou nadílkou.

Za Spolek Metoděj Josef Klimek

NA ALTERNATIVNÍ OSLAVU SV. MIKULÁŠE se můžete vydat do farního kostela sv. 
Mikuláše v Maletíně. Tuto neděli ve 14.30 hod. tam bude slavena POUTNÍ MŠE SVA-
TÁ. Slavnostní bohoslužbu doprovodí na varhany Petr Strakoš a jeho přátelé.  Dočkáme 
se ještě dalších překvapení. P. František Eliáš

Tuto neděli si můžete v kostele sv. Bartoloměje před a po bohosluž-
bách zakoupit VÁNOČNÍ HVĚZDU. Pomáhá onkologicky a hemato-
logicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar konto 
Sdružení Šance). A. Tempírová

POSEZENÍ U ČAJE NA DOMOVINCE. V úterý 6. 12. 2016 přijďte společně poroz-
jímat o Adventu při zpěvu adventních písní, a v úterý 13. 12. 2016, pokud si chcete 
zpříjemnit čas čekání na Vánoce, přijďte si připravit vánoční svícen. Setkání proběh-
nou vždy od 15 hod do 16.30 hod. Za Domovinku A. Krieglerová 

POZVÁNKA DO KINA. 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 sníženou cenu 50 Kč je 
možné si zajistit předem v předprodeji kina Retro, či přímo před promítáním. Možný je 
i bezbariérový vstup.  Jana Skalická 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZVOLE je ve čtvrtek 8. prosince. Nejsvětější svátost bude 
vystavena v 9.00, od 14.00 bude příležitost ke svátosti smíření a v 17.00 mše svatá.
  P. František Eliáš
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ADVENTNÍ KONCERTY
 Obec Rovensko pořádá v neděli 4. prosince v 15 hod. v Or-

lovně ADVENTNÍ KOCERT PŘÁTELSTVÍ. Vystoupí PĚ-
VECKÝ KOMORNÍ SBOR JASMÍN při Základní umělecké 
škole Zábřeh. K příjemné atmosféře adventu přispěje i hřeji-
vý punč.

 V sobotu 10. prosince ve 14.30 hod. jste zváni na koncert Dechového orchestru ZUŠ 
Zábřeh do kostela sv. Mikuláše v Maletíně.   

 Pastorační rada farnosti Zvole vás zve v sobotu 10. prosince v 17 hod. 
do kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli na ADVENT-
NÍ KONCERT šumperské hudební skupiny AVONOTAJ.  

 V neděli 11. prosince v 15.00 hod. bude adventní koncert v kostele  
sv. Barbory. Účinkuje ZUŠ Zábřeh. 

 V pátek 16. prosince v 18 hod. zazpívá v kostele sv. Barbory pěvecké 
sdružení Slavice.

 V neděli 18. prosince od 15 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje tradiční koncert 
Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. red.  

NA MODLITBY CHVAL DO KOSTELA SV. BARBORY V ZÁBŘEZE Vás zvou v sobo-
tu 17. prosince od 18.00 hod. Farní buňky a Děkanátní schola mládeže. 

SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY. Zveme domácí pečovatele na setkání a sdílení 
svých zkušeností z péče o své blízké, i vzájemnou podporu. Sejdeme se ve středu  
14. prosince v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).

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

RODINA U BETLÉMA. Stejně jako loni 
nabízíme zejména rodinám s dětmi k Vá-
nocům dárek navíc. Během vánočních 
svátků (25. prosince od 16.00 do 17.30 hod;  
„na Štěpána“ 26. prosince a v úterý  
27. prosince od 13.00 do 18.00 hod.) budete 
mít možnost rodinné stráže u betléma.  Na 
tuto „audienci“ můžete pozvat i své přáte-
le. Děti budou mít dost času užít si jesliček 
a třeba i zazpívat koledy. Můžete s Pánem Ježíšem v jesličkách strávit půl, případně i celou 
hodinu. Navíc, budete-li držet stráž, mohou k jesličkám i další návštěvníci kostela. Pokud 
budete chtít být blízko Božímu tajemství a chvíli pečovat o otevřený chrám, dejte nám 
vědět. Irena Švédová tel. 603 891 571, Hana Lexmanová 731 626 509

Na středu 28. prosince Vás zveme na již tradiční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. V itine-
ráři cesty je prohlídka betlémů v Letohradě a v Novém Městě nad Metují. Zde je rov-
něž plánována komentovaná prohlídka známého zámku. Odjezd od Kulturního domu 
v Zábřeze v 7.00 hodin, předpokládaný návrat v 18 hodin. Zájemci se mohou přihlásit 
do 18. 12. u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732. Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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ADVENTNÍ PŘÍPRAVA. Advent znamená příchod. Má-li někdo 
přijít, chystáme se na jeho příchod. O Vánocích si připomínáme 
příchod Boha v osobě Ježíše Krista, na který bychom se měli při-
pravit, jak nejlépe umíme, a přijmout jej s láskou a s vděčností. 
I adventní písně připomínají kouzlo této doby, kdy se těšíme na to, 
že se nebe spojilo se zemí a Bůh s člověkem.
Co dělá „svět“ před Vánoci, to se někdy vymyká zdravému rozumu. 
Jakýmkoliv prodejcům jde především o zisky, a proto na nás útočí 
všemi možnými prostředky ke splnění svého cíle. Jistě, k Vánocům 
patří i jejich vnější stránka, ale každý extrém je přepjatý. Je třeba nepodléhat nákupní 
horečce, ale ani nicnedělání není tou pravou přípravou. 
I my věřící chystáme cukroví, dárky a stromeček. I tím projevujeme radost z příchodu 
Boha  mezi nás.
Nestačí uklidit celý byt, ale máme vyčistit i své srdce od zátěže vin a poklesků. Součástí 
této údržby a úklidu duše je naše osobní snaha, tak jak to vyjadřuje sv. Pavel: „Jako vyvole-
ní Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil 
vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. 
A buďte vděčni.“   (Kol 3,13-15)          
Svatý Pavel mluví také o zatížení našeho srdce a svědomí. Zatížení nad míru a váhu je 
vždy něco zlého (ať je to těžká taška, příliš mnoho starostí, příliš mnoho práce stejně jako 
přemíra televize...)
Pavel nám vypočítává, čím se naše srdce může zatěžovat: „rozbroje, hádky, žárlivost, vá-
šeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci.“ (Gal 5,21)
K úklidu našeho srdce slouží přijetí Božího odpuštění ve svátosti smíření. 
Očištění a zušlechtění našeho nitra při svátosti smíření se pak promítá nejenom do stylu 
našeho života, ale i do rodinných vztahů s našimi nejbližšími a s lidmi všeobecně. 
Jsme-li sluncem – vytváříme kolem sebe světlo, teplo pohodu, lásku, radost. Jsme-li bouří 
– pak hromy, blesky, slzy, rozvrat a chlad. 
Hřích nepostihuje jen hříšníky, ale má široký dopad na celé okolí člověka, ba přechází 
z generace na generaci. Ovšem každý člověk může svou povahu usměrňovat výchovou 
k dobrému či zlému. Záleží hlavně na tom, do jaké společnosti se dostane – to platilo 
vždy a platí stále. 
Proto by se rodiče měli snažit pomoci svému dítěti najít takovou skupinu mladých,  která 
by byla zárukou jeho dobrého vývoje. Vychovat jej ve víře, tak aby se mohlo stát světlem 
a teplem pro druhé a jednou dojít i k věčné spáse. 
Vždyť o co nakonec v našem životě jde? To nám říká jasně přísloví: „Dejte pozor, aby vás 
den smrti a soudu nezastihl znenadání jako léčka, nepřipravené.“ A nevěřme, že času je 
dost. Kolik lidí kolem nás si to myslelo, a náhle se ocitlo na druhém břehu. 
Vložme celou tuto naši úvahu do vstupní modlitby prvního adventního dne: „Všemohoucí 
Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať koná-
me spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, ať v den soudu staneme po jeho 
pravici a dojdeme do nebeského království.“ P. Antonín Pospíšil    
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červenovodsko             červenovodsko

Sbírky z neděle 27. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 162; Písařov 765; Jakubovi-
ce 847; Červená Voda 2.570; Janoušov 435Kč. Na biblické dílo: Jakubovice 230; Červená 
Voda 649; Písařov 520 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč                    

 Biřmovanci se setkají tuto neděli 4. 12. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
 Vedoucí buněk se setkají v neděli 4. 12. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
 Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 8. 12. ve 13 hod.
 Všechny zveme v sobotu 10. 12. v 17.00 hod. do šanovského kostelíku na ADVENTNÍ 

KONCERT. Zazpívá schola Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.        
 Všechny srdečně zveme na výstavu betlémů do Červenovodského farního kostela.  

Výstava začne v neděli 11. 12. (14.00 – 17.00), potrvá do neděle 18.12. Časy, kdy bude 
výstava otevřena v další dny, uvedeme v příštích FI. P. Radek Maláč

ÚKOL NEJEN PRO DOBU ADVENTNÍ: MODLIT SE ZA 
MEZILIDSKÉ VZTAHY V NAŠICH OBCÍCH, NAŠICH 
FARNOSTECH, NAŠICH RODINÁCH.

Z listu Diognetovi: Křesťané ve světě
Křesťané se od ostatních lidí neliší ani bydlištěm, ani mluvou, ani způsobem ži-
vota. ... 
A přece se jejich život vyznačuje nápadnými rysy, které budí podiv a jsou podle 
obecného mínění neuvěřitelné: Bydlí sice ve svém, ale jako by byli hosty a nájem-
níky. Na všem se podílejí jako svobodní občané, a nechávají si všechno líbit jako 
přistěhovalci a cizinci. Každou cizinu mají za vlast, a každá vlast je jim cizinou. Jako 
všichni ostatní se žení a mají děti, ale novorozence neodhazují. Jejich stůl je připra-
ven pro všechny, lože však nikoli.
Jsou sice v těle, podle těla však nežijí. Pobývají sice na zemi, ale domovem jsou 
v nebi. Stanovené zákony zachovávají, a svým životem všechny zákony překonávají. 
Všechny lidi milují, a všichni je pronásledují. Lidé je neznají, a přesto je odsuzují; 
usmrcují je, a oni dostávají život. Jsou žebráci, a mnohé obdarovávají, ve všem mají 
nouzi, a přece mají všeho nadbytek. Lidé je znevažují, a jim se uprostřed hanby do-
stává slávy. Jsou pomlouváni, a docházejí ospravedlnění. Zlořečí se jim, a oni dob-
rořečí, dostává se jim urážek, a oni prokazují čest. Činí-li dobro, trestají je jako zlé, 
a jsou-li trestáni, radují se, jako by ožívali. Židé proti nim bojují jako proti cizákům 
a Řekové je pronásledují, ačkoli ani ve své nenávisti nedokážou udat důvod svého 
nepřátelství.
Možná máme k dosažení toho, co je o křesťanech napsáno v listu Diognetovi ze 
3. století, ještě daleko. Přesto chceme, aby se tento krásný ideál stal naším majá-
kem, který nám ukazuje cestu, kterou chceme plout. 
Možná nemohu se všemi souhlasit, ale všem můžu přát dobro, za všechny se můžu 
modlit. P. Radek Maláč
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lošticko            lošticko            lošticko

Sbírky z neděle 27. listopadu na potřeby farnosti: Loštice 2.642; Moravičany 3.627 Kč.  
Pán ať odmění vaši štědrost! P. Kristián Libant, CM

ADVENT V MORAVIČANECH. Každou adventní neděli budeme v Moravičanech za-
hajovat mši svatou slavnostním průvodem do nerozsvíceného chrámu. V čele ponese-
me kříž a za ním půjdou menší děti s lucernou a svící. Od této svíce budeme zapalovat 
svíce na adventním věnci.

RORÁTY. V době adventní vás zveme na rorátní mše svaté.  V Lošti-
cích budou při světle svíček každé úterý v 6.00 hod. Přijďte s lucernič-
kou v rukou připravit se na příchod toho, který je světlem světa. Po 
mši svaté jste zváni do farní kanceláře na kafe nebo na čaj. Buchty nebo 
něco pod zub jsou vítány.

• V Moravičanech budou mše svaté na způsob rorátních ve čtvrtky v 17.00 hod.

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 27. listopadu: Jedlí 2.300; Svébohov 1.800; Klášterec 1.450 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Wladyslaw Mach, SDS

mohelnicko        mohelnicko        mohelnicko

Sbírky z neděle 27. listopadu:  Mohelnice 5.107 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

postřelmovsko           postřelmovsko

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. Tuto neděli 4. 12. přijede do farního kostela v Postřelmově 
na setkání s dětmi svatý Mikuláš.  Aby čekání nebylo dlouhé, připravila mládež farnosti 
pro děti program. Mikulášská besídka začíná v 15.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
 P. Vladimír Jahn 
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Lesnice, Obecní úřad 
Lesnice a Obecní úřad Leština Vás zvou na ADVENTNÍ KONCERT, kte-
rý se uskuteční tuto neděli adventní 4. prosince 2016 ve 14.00 hod. ve 
farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Zpívat bude ženský pěvecký sbor Sla-
vice ze Zábřeha pod vedením sbormistryně paní Jaroslavy Štěpánkové. 
Vstupné je dobrovolné. 

* * * 
JAK SE MODLIT NEJENOM V ADVENTU. Modli se jak umíš, a ne jak neumíš…
„Bůh není básník, který potřebuje naše básně, aby nám porozuměl. Bůh určitě je i bás-
ník, ale především je Otec. Jako by pěkná slova byla zárukou pěkné modlitby! Důležitost 
naší modlitby tedy nespočívá ve stylu, který při modlitbě používáme, netkví v pěkných 
slovech, která vybíráme, ale v tom, že přebýváme s Ním.“ (podle Eliase Velly) 
Převzato z www:vira.cz
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 27. listopadu: Lubník 1.080; Tatenice 2.340; Hoštejn 1.450; Kosov 920 Kč.   
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT. V sobotu 10. 12. 2016 
pořádá Základní škola v Hoštejně ve spolupráci s Obecním úřa-
dem a farností Hoštejn adventní koncert. Koncert začíná v 16.00 
hod. v kostele sv. Anny. Účinkují žáci Základní školy v Hoštejně 
se svým programem a jejich hosté: Barbora Diblíková – key-
board; Klára Šmehlíková – klavír; Kristýna Novotná – varhany; 
Marie Golasová – klavír; Lenka Čermáková – klavírní doprovod 
a flétna. Tímto koncertem bychom rádi přispěli k poklidnému 
a krásnému prožití doby adventní. Všichni jste srdečně zváni. 

Vstupné bude dobrovolné.             Luděk Diblík

V neděli 11. prosince vás zveme do farního kostela v Tatenici na ADVENTNÍ KON-
CERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Začátek ve 14.30 hod., vstupné dobro-
volné.  

 Spolčo Modlitby chlapů se sejde v neděli 11. prosince v 18.00 hod. na faře v Tatenici. 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 27. listopadu: Štíty 2.280; Cotkytle 210; Horní Studénky 2.200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: 
 Tuto neděli 4. 12. po mši svaté bude znovu zahájen provoz farní knihovny s nově 

zařazenými knihami. Od této neděle budete mít možnost každou neděli po mši svaté 
vypůjčit si knihy z farní knihovny.

 V pátek 16. 12. od 15.00 hod. do 17.00 hod. bude možnost přijetí předvánoční svá-
tosti smíření. Zpovídá P. Vladimír Jahn.

 V neděli 18. 12. bude při mši svaté společné udílení svátosti pomazání nemocných. 
Sbírka této neděle bude určena na opravu pastorační místnosti. 
 Pokud víte o nemocných, kteří mají zájem o návštěvu kněze a předvánoční zpověď, 

sdělte mi, prosím, jejich jména a adresy. P. Jacek Brończyk

V pátek 9. prosince v 18.00 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Ští-
tech na ADVENTNÍ KONCERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh.
 P. Jacek Brończyk

SEJDEME SE U POHÁDKY. Obecní úřad Zborov Vás zve v neděli 18. 12. na odpoledne 
s pohádkou pro malé i velké. Představení divadelní hry „ O Červené Karkulce“ začne 
v 15.00 hod. red.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 27. listopadu: Zábřeh 9.210; Zvole 7.360; Postřelmůvek 520; Pobučí 
660 Kč. 
Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 500, na TV NOE 500, na Proglas 500, na Haiti 500, 
na misie 500 Kč; Zvole – na opravy 3.000, na Haiti 2.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš      

Na kostel sv. Barbory jste v měsíci říjnu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje při-
spěli částkou 2.770 a v měsíci listopadu částkou 1.970 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán 
Bůh zaplať“. Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

Blahopřání. Dne 7. prosince 2016 se dožívá 90 let paní Marie  
Friedlová z Lupěného, která se v obci dlouhá léta starala o úklid a vý-
zdobu kapličky. K jejímu jubileu jí přejeme zdraví, Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie. 
 Přejí farníci, P. Mgr. Rudolf Friedl a dcery a syn s rodinami 

GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ bude v sobotu 10. a 17. pro-
since 2016 v 10.00 hodin v chrámu sv. Bartoloměje. 
 Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh 

PODHÁJSKA 24. – 29. 1. 2017 
relaxační pobyt ve slovenských lázních. Cena 7.700 Kč zahr-
nuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 
polopenzi a permanentní vstupenku na venkovní termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Mi-
lanem Palkovičem, oblíbené „Večerníčky“ v podání MgA. Martiny Pavlíkové, nabídka 
duchovní literatury na zpestření volného času či další duchovní program.

SVATÁ ZEMĚ 25. 3. – 2. 4. 2017 
po stopách Pána Ježíše Krista.
Cena 18.700 Kč zahrnuje letenku, 7x hotelové ubytování, 
polopenzi, autobus v Izraeli, odborného průvodce. Přijměte 
pozvání osobně poznat nejposvátnější místa všech křesťanů a navštivte Nazaret, Betlém, 
Kánu Galilejskou, Jeruzalém, oblast Genezaretského jezera či Mrtvého moře - přírodní 
rezervaci Ein Gedi, pevnost Massadu a mnohá další. Vydejte se společně obnovit a posílit 
svoji víru. 
Je to možnost obdarovat své blízké hodnotným dárkem .
Více informací a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, 
mob. 731 626 506.

Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o.  Lenka Hamplová


