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23. 7. 2017
Ročník XXIV., číslo 29

16. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
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

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš,
 abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, 
naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. 
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 86   Tys, Pane, dobrý a shovívavý
1: Mdr 12, 13. 16-19                             2: Řím 8, 26-27                                    Ev. Mt 13, 24-43 
Ordinárium: Ebenovo č. 503              příště latinské č. 509 

„Nebeské království 
je jako hořčičné zrno, 
které člověk vzal 
a zasel na svém poli. 
Je sice menší 
než všechna semena, 
ale když vyroste, 
je větší než ostatní 
zahradní rostliny 
a stane se z něho keř, 
takže přilétají ptáci 
a hnízdí v jeho větvích.“

Mt 13,31-32
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 24. července sv. Šarbela Makhlúfa, kněze 
Úterý 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola 
Středa 26. července památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek 27. července památka sv. Gorazda a druhů 

Stal se žákem Soluňských bratří a v roce 868 byl v Římě spolu s dalšími jejich učedníky vysvě-
cen na kněze. Pro své mimořádné vzdělání, diplomatické schopnosti a také moravský původ 
si jej před svou smrtí arcibiskup Metoděj vyvolil za svého nástupce v čele moravské církve. To 
však bylo v rozporu s kanonickým právem, neboť nového arcibiskupa mohl jmenovat pouze 
papež, a Metoděj zemřel dřív, než mohl svůj postup obhájit. Nitranský biskup Wiching volbu 
neuznal a u nového papeže Štěpána V. navíc dosáhl zákazu slovanské liturgie. Žáci Cyrila 
a Metoděje byli pronásledováni, mučeni, vězněni a roku 886 vyhnáni z Velké Moravy. 
Sobota 29. července     památka sv. Marty 
Dle pověsti po Ježíšově nanebevstoupení Marta s Marií, Lazarem i jinými učedníky Kristový-
mi byli od Židů polapeni a dáni na loď bez vesel, aby na moři zahynuli. Řízením Božím však 
všichni připluli do Provensálska, kde Marta nedaleko Marseilles založila klášter, ve kterém 
žila 30 let až do své smrti. Podle tradice byla pohřbena v Tarasconu, nad jejím hrobem byl 
postaven kostel, který je jí zasvěcen.

V Ráječku po opravě interiéru kaple sv. Cyrila a Metoděje se znovu vracíme k pravidelným 
bohoslužbám. Mše svatá bude bývat obvykle ve čtvrtek v 8.00 hod. ráno dle možností du-
chovní správy. V kostele sv. Barbory zůstanou obvyklé bohoslužby v úterý v 8.00 hod.  
                                                                                                                  P. František Eliáš 

PŘedÁní FARnoSTi A děKAnÁTU zÁbŘeH  
Ve středu 26. července v 9.40 hod. při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje předám farnost 
Zábřeh i děkanát P. Radku Maláčovi. 
Bohoslužbě, při níž předávka proběhne, bude předsedat nový olomoucký biskup, generál-
ní vikář Mons. Josef Nuzík.                                                        P. František Eliáš    

blAHoPŘÁní
27. července tohoto roku oslaví 60 let společného života 
manželé Jan a Marie Zíkovi ze Zábřeha. 
Hojnost Božího požehnání, darů Ducha Svatého a ochranu Panny 
Marie vyprošuje rodina i zábřežští farníci. 

PoSezení U TÁboRÁKU 
KdU-ČSl a orel Rovensko zve v sobotu 29. 7. 2017 od 16.00 hod. na posezení u tábo-
ráku na hřišti u orlovny. 
Budou připraveny speciality domácí kuchyně včetně tradičních bramboráků. K tanci 
a k poslechu hraje pan Ivan Zela a ZN (ZATÍM NIC) Rovensko.
   Za pořadatele Josef Šincl 
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PomozTe oběTem zvěRSTev iSlÁmSKÉHo STÁTU
Humanitární organizace Roja Sor Cz 1(více na http://www.ro-
jasorcz1.eu/cs/) v rámci projektu vzPomínKA nA ČeRnÝ 
den 3. 8. 2014 se na nás obrací s prosbou o pomoc.
 Černý den se říká 3. srpnu 2014, kdy Islámský stát napadl ob-
last Šingál. S nikým neměl slitování; mnohé z žen a dívek byly za-
jaty jako sexuální otrokyně. Lidé zde žili jako my, měli své rodiny, 
domov, svou práci a své sny, chodili do práce, děti do škol, plá-
novali si budoucnost. Lidé, kteří měli  štěstí a přežili masakr, žijí 
v uprchlických táborech ve velmi špatných podmínkách. Kurd-
ská vláda se snaží ženy a dívky osvobodit, ale stále mnoho z nich v zajetí IS setrvává. Mno-
ho z nich, které se podařilo osvobodit, jsou ve velmi špatném stavu, jak fyzickém, tak psy-
chickém. Psychický stav těchto žen a dívek je velmi kritický – nejmladším z nich je 9 let. 
Jsou to ženy a dívky jako my, ale prožily znásilňování, ponižování a mučení. I přesto, co 
prožily, dokázaly vztyčit hlavu a jít bojovat za svou zemi, mají naší velkou úctu a obdiv. 
Chceme každé rodině v uprchlickém táboře vytvořit balíček, podle počtu dětí v kaž-
dém stanu a podle možnosti financí. ve stejné podobě chceme vytvořit balíček pro 
ženy v oddílech Pešmerga.
 Obracíme se na vás a žádáme vás o pomoc. Každá vaše pomoc potěší děti, ženy i dív-
ky, které budou vědět, že v těchto těžkých chvílích nejsou samy. 
nemáme již mnoho času, sbírka končí 01. 08. 2017.
Přispět můžete na konto komerční banky: Česká republika – Komerční banka: 
Roja Sor CZ 1, z.s. – transparentní účet Č.ú.: 107-9237600267/0100, případně můžete fi-
nanční pomoc předat ve farní kanceláři v Zábřeze, odkud ji hromadně odešleme. 
  P. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa

i lÉTo Je ČAS, KdY mÁ CíRKev Co nAbídnoUT
Letní období láká lidi k dovoleným, děti si užívají prázdnin a du-
chovní život má v tomto čase některá svá specifika. Jak si dopřát du-
chovní i tělesný odpočinek? Máme k tomu několik rad a tipů. 
Připomínáme, že i letos můžete při svých toulkách po ČR využít on 
line aplikaci k vyhledávání římskokatolických bohoslužeb na území 
celé republiky – https://bohosluzby.cirkev.cz. 

Upozorňujeme na existenci nové verze webu cirkevnituristika.cz. Stránky jsou nově do-
stupné pro uživatele všech mobilních zařízení a nabízejí rychlé vyhledávání podle zvole-
ných kategorií. Můžete zde rovněž zajistit rezervaci či si sestavit plán cesty. Nechybí ani 
kalendárium poutí, kde naleznete na dvě stovky záznamů. Změn k lepšímu je zkrátka 
mnoho. Postupně zde přibývají i informace z oblasti tzv. klášterní turistiky.
Specifickou oblast, kterou je život klášterů, pak mapuje zajímavý školní projekt http://
www.klasterni-stezky.cz. Nechybí zde např. přehled akcí pořádaných v zapojených klášte-
rech. Tyto webové stránky nabízejí informace o vybraných klášterech v České republice. 
Kláštery jsou stále více objevovanou skupinou památek, která láká nejen zájemce o kultu-
ru, ale i obdivovatele technických či přírodních památek. Proto stránky poskytují jedno-
duchý rozcestník k dalším informacím.  redakce 
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KRiSTUS v děJinÁCH SvěTA 
 Naše víra v Ježíše Krista, Božího Syna a našeho 
Vykupitele je Božím darem. Odpovědí na tento dar 
je naše snaha napojit se na Krista. On je kmenem 
a my ratolesti, které z tohoto kmene čerpají mízu, 
aby mohly přinášet květ a plod. 
 Přestože církev založená Ježíšem Kristem, tedy 
i víra v Božího Syna trvá bezmála 2.000 let, najdou 
se lidé, kteří dokonce nevěří, že Ježíš žil. 
 Zkusíme se tedy na existenci Ježíše Krista podí-
vat skrze historické prameny. 
 Existuje široký akademický konsenzus o samotné Ježíšově existenci, do určité míry také 
o základních událostech v jeho životě, jednotlivé Ježíšovy portréty se však mezi sebou liší. 
 Svědectví římských úředníků a historiků ze začátku 2. století dosvědčují, že se v dané 
době považuje Ježíšův život za fakt i v nekřesťanských kruzích. Gaius Plinius Caecilius Se-
cundus mladší, místodržící římské provincie Bithýnie v letech 111-113, se dotazuje císa-
ře Traiana, jak má nakládat s křesťany, kteří uctívají Krista, modlí se k němu a slaví rituály 
k jeho poctě, ač mimo to nečiní nic zlého:
 Tvrdili však,… že mají ve zvyku se ve stanovený den před východem slunce scházet 
a společně prozpěvovat píseň Kristu jakožto Bohu, že se zavazují vzájemně přísahou nikoli 
k nějakému zločinu, nýbrž že se nebudou dopouštět krádeží, ani loupeží, ani cizoložství, že 
budou držet čestné slovo a věrnost…
 Suetoniovo svědectví v životopisech dvanácti císařů (kolem r. 120) dokazuje, že již před 
rokem 42 byli v Římě křesťané přítomní:
 Klaudius židy, bouřící se pro pobuřovatele Krista (Chresta), vyhnal z Říma.
 Římský historik Publius Cornelius Tacitus se při líčení požáru Říma za císaře Nerona 
zmiňuje o křesťanech a o Kristu coby historické osobnosti následovně:
 Skrze lidskou pomoc, skrze dárky císaře, skrze oběti na uspokojení bohů se nedala vy-
vrátit špatná zvěst o tom, že požár byl založen z rozkazu. Proto Nero, aby všemu udělal ko-
nec a utišil řeči, obžaloval jiné z tohoto zločinu, a trestal je nejkrutějšími mukami – ty, kteří 
byli kvůli svým zločinům lidem nenáviděni a byli nazýváni christiani. Původce toho jména, 
Kristus, byl za vlády Tiberiovy popraven prokurátorem Pilátem z Pontia. 
 Další fragment se dochoval v díle Chronografiai Iulia Africana a pochází z pera Tibe-
riova historika Thalla, s nímž Iulius polemizuje ohledně popisovaných okolností Ježíšovy 
smrti.
 že jsou tyto zprávy řídké, je pochopitelné. Pro kronikáře a dějepisce nebylo nic senzač-
ního, že nějaký tesař v syrské provincii kázal a nakonec byl popraven jako buřič, prohlašoval 
se za Božího Syna a zemřel na kříži. Teprve až křesťanství začalo pronikat do celé říše řím-
ské, stalo se pro dějepisce zajímavým. Ale již uvedené zmínky i mnohé jiné prameny jsou 
dostačujícím důkazem o skutečné Ježíšově existenci.
 Dnes je jméno Kristus i křesťanství, kterému dal základ, známé na celém světě a pro nás 
ať je radostí, že ke Kristu patříme a jsme součástí jeho církve.  P. Antonín Pospíšil 

PoSTŘelmovSKo
V neděli 30.7. oslaví farnost Lesnice svého patrona, apoštola Jakuba. Poutní mše svatá 
bude v 9.30 hodin, svátostné požehnání v 15.00 hodin.  P. Vladimír Jahn
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noví KněŽí v zÁbŘeŽSKÉm děKAnÁTU
Loni přišli do děkanátu noví kněží. S ročním 
zpožděním se je pokusíme představit na strán-
kách FI. Připravili jsme si pár otázek a jako 
první nám odpověděl P. Jacek Brończyk, který 
sídlí ve farnosti štíty a spravuje farnosti Horní 
Studénky a Cotkytle.  redakce 

Jaké bylo vaše dětství? máte hodně souro-
zenců? 
Vyrůstal jsem v katolickém a vlasteneckém 

prostředí jižního Polska, v okresním městě Tarnowě, jako tzv. generace Jana Pavla II., 
ovlivněna jeho poselstvím. Bůh a víra byly v naší rodině na prvním místě. Jsem jediná-
ček. 
vaše nejoblíbenější hra v dětství?
 – Lotus III: The Ultimate Challenge.
věnujete se sportu, o co se zajímáte ve volném čase? 
 Věnuji se především kněžství. Uvědomuji si misijní poslání kněze v dnešní laicizova-
né společnosti. Ve volném čase se především snažím, jako delegovaný pastýř, modlit se za 
moje ovečky a také se pravidelně vzdělávat v oblasti teologie, psychologie, dějin v kontex-
tu současných technokratických změn v evropských společnostech. Pak občas rád navští-
vím na kole nějaké pěkné místo. Mám také rád inteligentní film a hudbu, sleduji závody 
na ploché dráze, formuli 1 a zajímá mne informační technologie.
Čeho se nejvíc bojíte? 
 Lidí, událostí a vlastních skutků, které mohou ohrozit můj věčný život nebo věčný ži-
vot oveček, ke kterým mne poslal Pán.
vaše cesta do semináře byla přímá nebo jste si prošel nějakým „civilním“ zaměstná-
ním? 
 Dříve jsem vyučoval náboženství a pracoval v IT firmě v Polsku. Pak jsem navštěvoval 
magisterské studium teologie na Papežské Teologické Universitě v Krakově v rámci bo-
hosloví a pokračoval na Universitě Palackého v Olomouci a v Arcibiskupském semináři 
v Olomouci. V roce 2010 jsem byl vysvěcen na kněze olomoucké arcidiecéze.
nacházíte rozdíly v životě křesťanů na moravě a na Slovensku, v Polsku? 
 Je to moc složité téma na váš malý letáček. Jsou to tři různé slovanské národy s vlast-
ními dějinami, církevní tradicí a mentalitou, která ovlivňuje do určité míry různé proží-
vání vztahu k Bohu a vlasti. Každý a každá z nás máme svou jedinečnou krásnou, Bohem 
Stvořitelem naplánovanou cestu ke spáse. 
vaše životní motto? 
 „My chceme Boha…“ (polská náboženská a vlastenecká píseň) 
Jaké jídlo vám nejvíce chutná? 
 Kotlet schabowy, żurek śląski, gulasz, rosół z kury (jsou to polská jídla – nejde to pře-
ložit do češtiny. Prosím čtenáře: sami si to vyhledejte na Googlu)
Chtěl byste něco osobního vzkázat našim čtenářům…. 
 Snažte se vždy mít Boží život ve vašich duších na prvním místě. O zbytek se Pán po-
stará. P. Jacek Brończyk
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 16. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 329; Písařov 11.735; Jakubo-
vice 1.161; Červená Voda 1.601; Moravský Karlov 840 Kč. 
dary: Červená Voda na Haiti 260 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč 

Farnost Jakubovice zve všechny srdečně na pouť do Janoušova ke cti sv. Anny, a to na ne-
děli 30. července. Mši svatou, která začíná ve 14.00 hod., zpěvem doprovodí schola z Rudy 
nad Moravou.  P. Radek Maláč

farnosti  spravované  z  tateniCe

Sbírky z neděle 16. července: Lubník 1.120; Hoštejn 1.050; Kosov 520 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
AdoRAČní den FARnoSTi HoŠTeJn prožijeme v pondělí 24. 7. 2017. 
Výstav Nejsvětější svátosti od 15.00 až do mše svaté, 
která začíná v 18.30 hod.  
Během adorace možnost přijetí svátosti smíření.          P. Jaroslav Přibyl

PozvÁní nA PoUŤ Ke Sv. Anně do HoŠTeJnA 
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna, kterou letos 
oslavíme v neděli 30. července. Mše svaté budou slaveny v 9.00 a v 10.30 
hodin, svátostné požehnání ve 14.00 hodin. Kazatelem bude P. Martin Sekanina, spirituál 
církevního gymnázia v Kroměříži. 
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky i celé ro-
diny, přijďte oslavit svátek sv. Anny, babičky Ježíšovy a maminky Panny Marie. Přijďte si 
vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší sebou vezměte i své děti, a vy mladší naopak 
doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na pouť nedostali. 
   Srdečně zvou farníci z Hoštejna

změnY mŠí SvATÝCH: v Kosově bude mše svatá v sobotu 29. července v 18.00 hod. 
(v neděli nebude).

SPoleČenSTví modliTbY CHlAPŮ se sejde v neděli 30. července mimořádně 
v Hoštejně u Suchých (Hoštejn 14).
během prázdnin budou čtvrteční mše svaté v Hoštejně začínat v 18.30 hod. 
   P. Jaroslav Přibyl 

farnosti spravované z klášterCe

Sbírky z neděle 16. července: Jedlí 2.000; Klášterec 1.400; Svébohov – na opravy 
6.000 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

* * * 

Nikdo se nespasí sám, jako izolovaný jedinec, ale Bůh nás přitahuje v rámci komplikova-
ného tkaniva osobních vztahů, které se v lidském společenství utváří. Bůh vstupuje do této 
dynamiky lidu.  Papež František 
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loštiCko        loštiCko        loštiCko

Sbírky z neděle 16. července: Loštice 3.155; Moravičany 5.055 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.   P. Kristián Libant, CM

Děkujeme všem vedoucím farního stanování za jejich obětavou práci, hospodyňkám, 
a všem, kteří pomáhali, za krásnou atmosféru, kterou pomohli vytvořit. Věřím, že si děti 
odnášejí hezké vzpomínky.  P. Kristián Libant, CM

leTní PRomíTÁní nA FARním dvoŘe v moRAviČAneCH bude ve čtvrtek 27. 
července v 18.45 hod. Promítáme film Druhá šance.(The Second Chance z roku 2006)  
Film vypráví zajímavý příběh dvou různých komunit, světů. Obě tyto komunity zalo-
žil pastor Jeremiáš. První komunitu Second Chance Community založil v 60. letech pro 
„beznadějné“ případy – pro lidi, kteří žijí v chudobě a ve špíně, kde je kriminalita a drogy 
na denním pořádku. A druhou komunitu – Skala, kam chodí bohatí lidé, kteří pořádají 
sbírky a koncerty na pomoc pro chudé. Konflikt těchto světů ukazuje, jak při honu za ma-
jetkem člověk nemůže poznat pravé štěstí, maximálně si svým počínáním nadělá mnoho 
nepřátel. Současně nutí člověka odhodit svou pýchu a zamyslet se nad tím, zda chyba není 
i v nás.

PoUTní zÁJezd do FATimY. Ještě jsou nějaká volná místa a můžete se přihlásit na 
poutní zájezd do Fatimy a Santiaga. Letecky z Prahy do Lisabonu od 17. – 24. 11. 2017. 
Navštívíme místa jako Fatima, Lisabon, Batalha, Alcobasa, Nazaré, Coimbra a Santiago de 
Compostela.  Cena 18.900 Kč zahrnuje: letenku Praha – Lisabon, 7 x ubytování ve 2-3 lůž-
kových pokojích včetně polopenze – 5 x Fatima, 2 x Santiago de Compostela, autobusová 
doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvod-
ce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.  Přihlaste se co nejdřív u otce Kristiána na tele-
fonu č. 733 742 500, nebo kristiancm@gmail.com.

Ve dnech od 28. – 30. 8. bude v Lošticích probíhat příměstský tábor pro děti od 6 - 12 let. 
Tábor bude probíhat od 8.00 – 16.00 hod. Poplatek na osobu (příspěvek na stravu) bude 
50 Kč na den. Hlásit se můžete u otce Jana, nejpozději do 20. 8. 2017.

štíteCko    štíteCko    štíteCko

Sbírky z neděle 16. července: Štíty 3.730; Horní Studénky 6.350 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Farnost Štíty
AdoPCe nA dÁlKU – HAiTi
S kontejnerem s materiální pomocí na Haiti odejdou i dopisy pro naše podporované děti 
Rodleta a Desilus. Dopis a drobné dárky zajistím, ale byla bych ráda, kdybyste jim také 
sami napsali krátký dopis, pozdrav, přání, nebo přiložili fotografii. Děti si těchto osobních 
přání velice váží a jsou za ně rády. Pokud tak chcete udělat, předejte mi vzkazy do poloviny 
srpna. Přiložím je k balíčku do Olomouce, kde se dopisy překládají a dále pak s originálem 
putují na Haiti. Jen připomínám, že na Štítecku je 30 adoptivních rodičů, což je krásný dů-
kaz vaší lásky a ochoty pomáhat potřebným. Děkuji.                          Eva Pecháčková
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Sbírky z neděle 16. července: Zábřeh 11.650; Zvole 4.180 Kč.
Dary: Zábřeh – na potřeby kostela sv. Bartoloměje 1.500, na Rádio Proglas 1.000, na Te-
levizi Noe 700 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

dARY nA liKvidACi lePRY: ze Zábřeha byla dne 9. července odeslána 
částka 3.100 Kč (minule vypadla jednička, za což se redakce omlouvá.)
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“. 
 Marie Zíková

Charitativní  služba  Církve  v  děkanátu

SvÉPomoCnÁ SKUPinA PRo PeČUJíCí 
Srdečně Vás zveme k setkání a vzájemné podpoře, povzbuzení, načerpání sil 
i vypovídání se ze svých starostí. Setkání se uskuteční ve středu 26. července 
2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Charity zábřeh (Žižkova 15). 

odleHČení PeČUJíCím neJen o PRÁzdninÁCH 
 Milí pečující, protože víme, jak obětavá a náročná je vaše služba nejbližším, a že čas 
pro sebe nacházíte obtížně, chceme Vám vyjít vstříc a nabídnout jednu z našich aktivit, 
která je určena právě vám – ODLEHČOVACÍ SLUžBU. 
 Zastoupíme Vás v péči, postaráme se o Vašeho blízkého a Vy můžete tento čas využít 
k tolik nezbytnému odpočinku a relaxaci. Službu můžete využít i tehdy, když si potřebuje-
te zařídit i ostatní nezbytné věci – zajít na úřady, k lékaři, pracovat na částečný úvazek …
Vašemu blízkému pomůžeme s hygienou, podáme stravu, můžeme jít na procházku, spo-
lečně tvořit, číst, povídat si. S Vašim blízkým můžeme zajít i k lékaři, na úřad či zajistit 
další pochůzky. 
 Odlehčovací služba Vám opravdu odlehčí, vyzkoušejte ji. Kontaktujte sociální pracov-
nici služby: Kristýnu Haltmarovou, tel: 736 509 478, mail: odlehcovaci.sluzba@charitaza-
breh.cz

dobRovolniCKÉ CenTRUm dobRodRUH HledÁ: 
 šikovného dobrovolníka ze Svébohova, který by byl ochoten po-
moci starší paní s péčí o zahradu. Jedná se především o sekání trávy 
a drobné terénní úpravy 
 obětavé farníky pro občasné návštěvy seniorů v domovech pro seniory Nerudova a na 
ul. Postřelmovské. Vaše kratičká návštěva může osamělému člověku pomoci zlepšit nála-
du, obnovit ztracenou energii nebo dokonce změnit život. 
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího dobrovolnického centra Tomáše Oreheka, na te-
lefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v zá-
zemí na ul. žižkova 17. 

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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