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2. 8. 2020
Ročník XXVII. číslo 31

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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

Žalm 145     Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
1: Iz 55,1-3 2: Řím 8,35.37-39 Ev. Mt 14,13-21
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. 
Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, 
bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. 
K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. 
Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ 
Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ 
Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ 

Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ 
A  rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. 
Potom vzal těch pět chlebů a  ty dvě ryby, 
vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal 
učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se 
najedli dosyta a  ještě sesbírali plných dva-
náct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, 
bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, 
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (Krzysztof Leon Klat)
Všechna čtení dnešní 18. neděle jsou o jednom: O veliké 
a milosrdné lásce k člověku.

Před dvěma tisíciletími uviděl Ježíš hladovějící zástupy 
a bylo mu jich líto.
Dnes je situace stejná. Zástupy lidstva daleko od do-
mova, Božího království, hladovějící po pravých hod-
notách.
Mnozí hladovějí tělesně, jiní ještě víc duchovně, někte-
ří hladovějí srdcem po lásce a hladoví jejich víra. A dnes 
jako tenkrát se zdají být zásoby, které může církev hlado-
vějícímu světu nabídnout, nepatrné, zcela nedostatečné.
Jak a čím je možno utišit všechen ten hlad světa?
Už tenkrát tu byla jedna zásadní podmínka, zásadní po-
žadavek Pána Ježíše: Nasytím lidi, ale ať se napřed posadí.
Proč to žádal, o co mu šlo? Pán Ježíš tím vlastně žádal od lidí důvěru. Dokud stáli,  měli 
ještě aktivitu ve svých rukou. Mohli se rozběhnout za kamarádem, jestli nemá u sebe 
víc jídla. Mohli se vydat do nejbližší vesnice. Mohli jít domů. Ale sednout si, to zname-
ná vzdát se vlastní aktivity, to už pak zbývá jen čekat a věřit, že něco dostanu. Pět tisíc 
chlapů uvěřilo Ježíšovu slovu. Pět tisíc chlapů uvěřilo, že se mohou na Ježíše spolehnout.
Co bych udělal já? Ty? Kdybych byl jednou nucen spolehnout se jen a  jen na Boha?  
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes?“ Uvěřil bych, že Bůh se o mně, o mou rodinu, pod-
nikání.… postará? 
My sice v Boha věříme, ale jednáme jinak – z hloubi víry nežijeme.
Víra v Boha nestojí na materiálních, hmatatelných důkazech.
Víra je schopnost unést vlastní nejistotu, unést temnotu rozumových pochybností.
Co hubí naši víru, to není nedostatek zázraků – to je nedostatek modliteb, nedostatek 
kontaktu s Bohem. 
Jak to s tou vírou a důvěrou v Boží pomoc a prozřetelnost vypadá u mě... u tebe bratře 
a sestro. Zkusme se nad tím zamyslet? 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 31
Děti odejdou z domova. Vylétnou z hnízda, jak se říká. Pro rodiče to bývá náročné 
období. Provází je obavy z budoucnosti, ztráta jistot, ale i pocitu vlastní potřebnosti 
a strach ze stárnutí. 
Jak mohou rodiče projít tímto obdobím v dobrém a s vyhlídkou do budoucnosti, která 
nebude mít temné barvy? „Děti bychom neměli chápat jako smysl života,“ zdůrazňuje 
psychiatr a psychoterapeut Peter Pöthe. Křesťané dobře vědí, že dítě není jejich majetek, 
že je jim svěřeno. Náročnější je to prakticky naplňovat. „Náš život nejsou jen děti, měli 
jsme jej předtím a budeme ho mít i potom. Je naše zodpovědnost starat se o to, abych 
byl dobrý i bez dětí. Například naše manželství zůstává a neměli bychom jej opomíjet,“ 
zdůrazňuje. (str. 14)
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

úterý 4. srpna sv. Jana Maria Vianney
středa 5. srpna posvěcení římské baziliky Panny Marie
čtvrtek 6. srpna svátek Proměnění Páně
sobota 8. srpna památka sv. Dominika

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 5. SRPNA 
08.00 – 10.00 hod.  P. Ján Jakubovič CM
09.00 – 11.00 hod. P. Jaroslav Přibyl 
10.00 – 12.00 hod. P. Vladimír Jahn 
12.00 – 14.00 hod. P. Karel Skočovský 
14.00 – 16.00 hod.  P. Jacek Brończyk  
16.00 – 18.00 hod. P. Jaroslav Šima 

Možnost přijetí svátosti smíření bude také o prvním pátku v měsíci 7. srpna od 15.00 
hod.

SBÍRKY TÉTO NEDĚLE JSOU URČENY PRO HAITI
Článek MUDr. Josefa Marady byl v FI 29
V Zábřeze budou sbírky této neděle 2. srpna 2020 věnovány 
na pomoc naší satelitní farnosti v Baie de Henne. 
Finančně můžete přispět také do označené pokladničky v kos-
tele sv. Bartoloměje. 

BATŮŽKOVÝ PROJEKT 
Do nového školního roku s novou školní taškou? Co se starým batůžkem?
Jednoduchý způsob jak „recyklovat“ a přitom pomoci chudým dětem ve světě je přidat se 
k projektu Mary’s Meals (Mariino jídlo).  Pro mnoho z nich bude batůžek od Mary’s Meals 
jediným dárkem, který kdy dostaly. 

ČÍM NAPLNIT BATŮŽKY?
Do batůžku dejte sešity, tužky, pastelky, pera, gumu, ořezávátko, pravítko, pouzdro na tuž-
ky, ručník, kraťasy nebo sukni, triko, či šaty, žabky, nebo sandály, malý míček, například 
tenisák, mýdlo, zubní kartáček, zubní pastu, lžíci. 
Vhodné je oblečení pro děti ve věku 4–12 let. Vhodné je také označit batůžek štítkem s in-
formací, zda je určen pro dívku (girl) nebo pro chlapce (boy) a pro jaký věk (age). 
Prosím, nepřikládejte žádné hračky nebo sladkosti! 
Batůžky můžete přinést na faru v Zábřeze do konce října. Ve všední dny do 15.00 hod., po 
domluvě na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509 i jinak.
Zúčastnit se mohou nejenom farníci ze Zábřeha nebo zábřežské-
ho děkanátu, ale každý, kdo chce a může pomoci.

P. S. Ke kompletaci batůžku se může spojit i více lidí, případně spo-
lečenství. 
Mary’s Meals působí také na Haiti, kde je satelitní farnost naše-
ho děkanátu.
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SVÁTOST MANŽELSTVÍ: ZAMYŠLENÍ OLOMOUCKÉHO
ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 

„Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťastným. Kdo nečekal nic pro sebe 
a toužil jen rozdávat, je vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal.“ 
Rodina je společenství

Rodina je nová skutečnost. Z  dvojice vzniklo společenství, manžel se stal otcem 
a manželka matkou. Je přítomen třetí. Otec se učí vyrovnávat s  tím, že matka věnuje 
pozornost dítěti. To však není důvod k žárlení. Dítě – plod vzájemné lásky, nebude roz-
dělovat, pokud budou i nadále dávat jeden druhému celou svou lásku a společně ji pak 
dávat dětem. Žádný nebude získávat děti na svou stranu, ale matka povede děti k otci 
a otec se bude radovat z lásky dětí k matce. Těžko vychovává jeden z rodičů, pokud je 
sám na to, aby lásku dítěti dával i vyžadoval. Výsledkem takové výchovy může být láska 
sobecká: miluji tě proto, abys ty miloval mě. Zatímco matka vedoucí dítě k otci a otec 
k matce, mohou prakticky ukazovat, že láska je nezištné směřování k třetímu, ne půjč-
ka za oplátku.

Rodinu může potkat bolest, že nemohou mít vlastní děti. Najdou-li odvahu k přijetí za 
vlastní nebo do pěstounské péče děti bez rodičů, jejich srdce se mohutně rozšíří. Podob-
ně i postižené dítě může být pro manželství zkouškou, ale pokud je plně přijato, je cestou 
k objevení zvláštní hloubky lásky.
Výchova dětí

K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova. Jejím cílem jsou děti vychované v sa-
mostatné a odpovědné lidi, dobré křesťany. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je to 
nejlepší vysvědčení rodičů. „Nikdo nedá, co sám nemá,“ říká stará moudrost. Nejvíc to asi 
platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: „To, co jsi, křičí tak hlasitě, že neslyším to, co 
říkáš.“ I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě, co vyzařují, jaké pro-
středí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a pamatuje si. Přebírá vzorce 
jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně významné 
doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně 
jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou in-
vesticí do budoucnosti dítěte i dalších generací.

Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stro-
je, ale abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád a  spravedlnost, ale i  sociální 
návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a  nesobecky pomáhat (to se daří nej-
lépe v  početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a  s  vytr-

valostí a  trpělivostí znovu začínat. Jestli se v  nábo-
ženské oblasti podaří vybudovat upřímné přátelství 
s Bohem a vzbudit touhu líbit se mu, podařilo se to 
nejdůležitější.

Křesťanští rodiče nechají své děti co nejdříve po-
křtít. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim budou pomá-
hat s  náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být 
katolíci, kteří jsou biřmovaní (teprve biřmováním se 
získává právo na kmotrovství), a  také podle víry žijí, 
aby mohli být dobrým příkladem.
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Rodina jako domácí církev
Posvátnost rodiny zazáří, když rodina žije jako domácí církev, jako společenství víry, 

které staví na Božím slově, které se nejen v rodině čte, ale i uvádí ve skutek a navzájem se 
o duchovní zkušenosti dělí. Společenství, které se modlí, které počítá s Bohem, chce se mu 
líbit a oslavovat ho, přivádí k němu další. 

I v rodinné církvi má své místo oběť. Každá bolest či nezdar nebo dobrovolné ovládnutí 
se může spojit s Ježíšovou obětí a darovat Bohu jako dar lásky. Přináší to požehnání a po-
svěcení domova i povznášející radost. Mnozí rodiče mají dobré zkušenosti s tím, jak pro 
jednotlivé členy rodiny účinně vyprošovali Boží dary, když k modlitbám přidali dobrovol-
nou oběť z lásky. Skvělou zkušenost mají někteří také s tím, že svou rodinu svěřili Bohu, 
třeba formou zasvěcení rodiny. Zdroj ČBK, publikováno 7. 7. 2020

HISTORICKÉ OKÉNKO 
Paní Marii Hamplové z Kosova vyšla v loňském roce kníž-
ka „Římskokatolické farnosti děkanátu Zábřeh“. Rádi by-
chom vám v historickém okénku přiblížili, se svolením au-
torky,  jednotlivé farnosti, kostely, kapličky a obce našeho 
děkanátu. 
Dnes začneme děkanátem Zábřeh 
Znak děkanátu Zábřeh, Arcidiecéze Olomouc, provincie 
moravská 
Popis znaku děkanátu Zábřeh 
Štít kosmo-černočerveně dělený, v  něm heroltský kříž na 
černém zlatý, na červeném stříbrný. Ve druhé čtvrti štítu zlaté gotické písmeno M pod zla-
tou korunkou se dvěma splývajícími zlatými stužkami. Polovina děkanství náležela až do 
poloviny 16. století k litomyšlské diecézi, na jejíž znak odkazuje štít s křížem i barvy černá 
a zlatá, červená a stříbrná je odkazem na barvy olomoucké diecéze, k níž náleží děkanát 
nyní. Symbol Panny Marie korunované písmeno M je připomínkou mariánského zasvě-
cení dnes zaniklých klášterů Corona Sanctae Mariae v Třebařově a Cella Janua Vitae Ma-
riae v Klášterci. 
(Katalog ol. arcidiecéze, ThDr. Josefa Vrany, 1986; wikipedia.org/wiki/Děkanát_Zábřeh)
Historie děkanátu: 
Děkanát Zábřeh  byl založený roku 1787. Je územní částí Arcidiecéze Olomouc s rozlohou 
640 km². Tvoří ho 28 farností, 111 kostelů a kaplí. Děkanem je R. D. Radek Maláč, farář 
v Zábřehu, místoděkanem R. D. Mgr. František Eliáš, farář ve Zvoli. V děkanátu působí 11 
diecézních a 4 řeholní kněží. 
Zábřežská farnost se poprvé připomíná v r. 1351 v souvislosti s biskupstvím v Litomyšli. 
Toho roku olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi postupuje město Zábřeh, benediktinský 
klášter v Klášterci i další města a 30 far na severu Moravy, nově založ. (30. 4. 1344) biskup-
ství v Litomyšli. O faře je další  zmínka až v r. 1407. V letech následných přinesly změny 
diecézních hranic nové založení, tak vznikl v r. 1787 dodnes trvající děkanát Zábřeh, prv-
ním děkanem byl od roku 1730 Josef Maxmilián Lang. 

(http://muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum
sumperk.cz/index.php/cs/publikace/vlastivednezajimavosti)
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 26. července:  Červená Voda 2.967; Jakubovice 411; Písařov 1.960; do-
mov důchodců 235 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 26. července: Lubník 1.180; Tatenice 1.060 + dar 500 Kč; Hoštejn – pouť 
10.506 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v  neděli 2. srpna, v  Hoštejně jako obvykle  
v 18.00 hod. 

NA POUŤ NA KORUNĚ jste zváni v neděli 16. srpna. Poutní mše svatá bude ve 14.30 hod.  

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 26. července: Klášterec 1.700; Svébohov 2.900; Jedlí 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

Návštěvy nemocných budou jako obvykle ve všech farnostech o prvním pátku v měsíci, 
to je 7. srpna. 

postřelmovsko              postřelmovsko

Před prvním pátkem v  srpnu bude možnost přijetí svátosti zpovědi a  tichá adorace:  
ve středu v Leštině od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin. P. Vladimír Jahn 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 26. července: Štíty 2.620; Cotkytle 455 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: 
Ve středu 12. srpna v 18.00 hod. bude slavena mše svatá a po ní FATIMSKÁ POBOŽ-
NOST. Svoje prosby můžete dát do schránky na oltáři Panny Marie.

POZVÁNÍ NA POUŤ.
V neděli 16. srpna v 9.00 hod. zveme poutníky na poutní mši svatou 
ke cti Panny Marie Nanebevzaté, po mši sv. bude svátostné požehnání.

Účelové sbírky na opravy budou v neděli 16. 8. při mši svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli 
v 11.00 hod. P. Jacek Brończyk

HORNÍ STUDÉNKY:
Ve čtvrtek 6. srpna v 15.30 hod. svátost smíření, v 16.00 hod. mše svatá, 
po ní pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. P. Jacek Brończyk
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 26. července: Zvole 5.260; Pobučí 510 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ZNOVUPOŽEHNÁNÍ KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V JESTŘEBÍ
Přijďte ve středu 12. srpna na slavnost znovupožehnání kaple Panny Marie Sněžné v Jestře-
bí. Slavnost začne v 17.00 hodin liturgickým průvodem a následně mší svatou, které bude 
předsedat otec biskup Josef Nuzík. Po mši svaté jste všichni srdečně zváni do kulturního 
domu na malé občerstvení a posezení s otcem biskupem a se všemi, kteří se na opravách 
podíleli. Helena Pěničková

KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ byla postavena v roce 1865.
Opravy v   letech 2011 až 2018. Prokoukl hlavně vnitřní prostor kaple a  to díky nové 
vnitřní omítce, nové dlažbě, byl usazen nový božanovský pískovcový schod, na východní 
straně vybudovány odvětrávací šachty a kaple byla zabezpečena novým zabezpečovacím  
zařízením.
Díky finančním darům věřících pak bylo možné pořídit nové vybavení kaple – lavice, 
obětní stůl, ambon, taburety, sedes, lavice pro varhaníka, stojany na květiny a nové mod-
řínové žaluzie. Kaple byla vyzdobena křížovou cestou namalovanou MgA. Dušanem Roh-
líkem a doplněna křížky z  olivového dřeva dovezeného ze Svaté země otcem Františkem 
Eliášem.
V roce 2019 se kaple Panny Marie Sněžné dočkala nového kabátu a to díky finančnímu 
daru dvou jestřebských občanů a obětavé organizaci prací na obnově kaple kostelnicí He-
lenou Pěničkovou.
V polovině září roku 2019 byla po obvodu kaple otlučena omítka, po vyschnutí byla 
provedena nová asanační omítka. Počátkem října pak byly zahájeny práce na přípra-
vě nové fasády a souběžně byl proveden nátěr plechové střechy věže a všech plecho-
vých částí. V důsledku uhnilého středového trámu došlo k nahnutí kříže na věži, pro-
to byl kříž společně s bání snesen z věže, uhnilý trám byl vyměněn a ostatní trámy 
ošetřeny. Opravy se dočkaly také okapy a plechy, sokl kaple byl oplechován a báň byla 
pozlacena. Na těchto opravách se podílely firmy – firma Jiří-
ho Nýdeckého ze Zábřehu, Břetislava Zemene z Nemile, dále 
Mariana Janků z  Lupěného, Mirka Nezvala z  Leštiny a  Olivy 
ze Šternberka.
Při takto velké opravě kaple je zvykem uložit do schránky infor-
mace o provedených pracích a věci vypovídající o naší době. O vy-
robení této schránky byla požádána místní firma BOKR & syn. 
Do nově pozlacené báně tak byla umístěna schránka pro další ge-
nerace, do které byly vloženy pamětní list s informacemi o opravě 
kaple a historii obce, mince, fotografie z opravy i letecké snímky 
Jestřebí, noviny a upomínkové předměty obce.
 (Převzato ze stránek obce)

Tuto neděli 2. srpna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele 
sv. Mikuláše v Maletíně.
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TUTO NEDĚLI 2. 8. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA HAITI 
Sbírky z neděle 26. července: Zábřeh 12.402; Rovensko 720  Kč. 
DAR na potřeby farnosti 6.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

Dne 28. července byl odeslán z Rovenska dar ve výši 2.000 Kč na likvidaci lepry. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z  neděle 26. července: Loštice 4.540; Moravičany 1.617; Bílá Lhota 1.551 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.
 P. Kristián Libant CM

I LETOS PROBĚHNE NA FAŘE V LOŠTICÍCH PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tábor bude 
od 24. do 28. srpna, v čase od 8.00 do 16.00 hod. 
Přihlášky najdete v kostele, nebo se můžete nahlásit osobně u otce Jana, tel. 604 296 423. 
Příspěvek na stravu a den je 50 Kč. Hlaste se do 20. 8. 2020

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 najdete na stole v koste-
le. Vyplněné vraťte do konce srpna.

MORAVIČANSKÉ OKRAŠLOVACI SPOLEK
Moravičanské okrašlovaci spolek zve v sobotu 8. srpna od 10.00 hod. na veřejnou brigádu 
na Farské zahradě. Budeme stavět hmyzí domky z přírodního materiálu. V poledne opé-
kání. Suroviny a občerstvení zajištěno. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.   

LETNÍ KONCERT NA BESEDĚ bude v sobotu 8. srpna od 20.00 hod. 
S vlastní i převzatou tvorbou se představí studentka kroměřížské kon-
zervatoře Kristýna Novotná (piáno, poezie, zpěv).
 Vstupné dobrovolné. 

Moravičanské okrašlovaci spolek ve spolupráci s  farností Moravičany vás zve v  neděli 
9.  srpna od 9.00 do 11.00 hod. do komunitního centra Beseda na akci NEDĚLNÍ KA-
VÁRNA, při které můžete zhlédnout projekci P. Kristiána Libanta CM o putování Ura-
lem. Výtěžek akce půjde na revitalizaci a zpřístupnění farské zahrady. V neděli 30. srpna 
bude KAVÁRNA s otcem Jánem Jakubovičem CM

Na podzim 2020 plánujeme veřejnou výsadbu stromů ve Farské zahradě. Již máme určený 
termín, a to v sobotu 10. října. Budeme rádi, když se k pracím v zahradě připojí i členové 
farnosti a široká veřejnost.
Pro Farskou zahradu v Moravičanech jsme získali další grant od Nadace Via, a to v hod-
notě 49.000 Kč. Peníze jsou určeny primárně na založení užitkové zahrady, výsadbu 
drobných užitkových rostlin a keřů, a také na nářadí a technické pomůcky. Díky společ-
nosti BEST a.s. Mohelnice jsme obdrželi betonové skruže na vybudování nové studny 
v zahradě. Děkujeme všem podporovatelům a dárcům


