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3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 25

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

1: Sam 3,3b-10.19
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 1 Kor 7,29-31
příště latinské č. 509

Dej mi
poznat svoje cesty,
Hospodine,
uč mě chodit
po svých stezkách.
Veď mě cestou
své pravdy
a vyučuj mě,
vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám
svou naději v tebe.
Žalm 25.4,5
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Ev. Jan 1,35-42

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa

28. ledna

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Tomáš Akvinský (1225–7. března 1274) byl katolický ﬁlosof a teolog scholastické tradice. Jeho práce znamenala vrchol scholastického
myšlení. Platí za jednu z největších teologických autorit. Za svatého
byl prohlášen roku 1323.Titul „učitel církve“ mu udělil papež Pius V.
roku 1567. Jím uspořádané poznání je základem po něm pojmenovaného ﬁlosoﬁckého a teologického systému nazvaného tomismus a novotomismus. Tomáš ve svém systému myšlení jasně vymezil hranice
mezi vírou a rozumem a uvedl je do vzájemného souladu. Pravda je
podle něj jen jedna, ale vedou k ní dvě cesty, cesta rozumu a cesta
víry, tj. cesta zjevené pravdy, která je poznatelná lidským rozumem
podobně jako pravdy přírodních zákonů. Stejně tak je možné obhájit
rozumem existenci Boha. Tomáš formuloval celkem pět následujících
cest vedoucích k poznání Boží existence, přičemž se inspiroval Aristotelovou metodikou:
z pohybu (změny) lze usuzovat, že musí existovat prvotní impuls
vše má svou příčinu, musí však existovat prvotní příčina
věci existují nebo neexistují; to, že existují, způsobuje nějaká nutnost
skutečnost je rozdělena dle stupňů dokonalosti, musí však existovat nejvyšší stupeň dokonalosti
v uspořádání věcí je smysl, stejně jako ve směřování věcí, musí však existovat něco, co
dané věci řídí

Sobota 31. ledna

Památka sv. Jana Boska, kněze

Jan Bosco, resp. Don Bosco (15./16. srpen 1815) byl italský katolický
kněz, světec, vychovatel, zakladatel a první hlava Salesiánů Dona Bosca. V roce 1989 byl Janem Pavlem II. prohlášen za Otce a učitele mládeže. Don Bosco je světec, o kterém je zachováno velmi mnoho svědectví
zázračných činů, které měl vykonat. Některé popisuje i on sám (např.
rozmnožení hostií, čtení ve svědomí druhých), mnohé z nich popisují
členové ústavu či životopisci. Tak např. chovanci popisovali, že ve zpovědnici, když si nevzpomínali na své hříchy, jejich hříchy všechny řekl.
Údajně byl spatřen na místě, ve kterém se v danou dobu nenacházel –
tzv. bilokace. Několikrát prý předpověděl i brzkou nečekanou smrt některého chlapce a jsou mu přisuzovány i další jasnovidecké schopnosti. Na jeho modlitbu se
údajně mnoho lidí náhle a nečekaně vyléčilo, což zapříčiňovalo i jejich následné štědré dary
pro účely kongregace.

SVATÝ PAVEL V ZÁBŘEZE – ÚTERÝ 27. LEDNA V 16.30
V rámci setkání spolupracovníků a průvodců cestovní agentury AWER
TOUR bude sloužena mše svatá, na kterou vás tímto srdečně zveme. Votivní mši svatou ke cti apoštola Pavla, bude celebrovat
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický
a P. Martin Mojžíš, delegát Slovenské biskupské konference pro pastoraci poutí v úterý 27. 1. 2009 v 16.30 hod. Mnohé z vás provázel P. Martin
jako průvodce ve Svaté zemi. Na závěr bohoslužby všem přítomným požehná P. Jaroslav Přibyl ostatky sv. apoštola Pavla, které budou přivezeny
z Lubniku.
Za AWER TOUR s.r.o. srdečně zve Lenka Hamplová,
za farnost P. František Eliáš
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Chcete pochopit biorytmus ženské plodnosti? Zveme Vás v pátek 31. ledna 2009
v 19 hod. ke Kolčavům do Dubicka na první setkání kurzu symptotermální metody
PPR. První setkání je zdarma, a nezavazuje na účasti na celém kurzu. Přijďte v páru
i jednotlivě, těší se na vás L+M Kolčavovi tel. 583 449 284
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky zveme na společnou mši
svatou obětovanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme slavit v úterý 3.
února v 17 hod.
Lenka Hamplová, 731 626 506
Ve čtvrtek 5. února v 18.30 hod. se znovu sejdou v Zábřeze na faře vedoucí sborů
a schol farností děkanátu Zábřeh. Úkolem vedoucích sborů a schol při tomto setkání
je přinést a následně zpracovat a připravit notový materiál pro setkání zábřežského
děkanátu s arcibiskupem Janem v sobotu 21. listopadu 2009.
Na úspěšné pracovní setkání se těší P. František Eliáš, děkan
POUŤ DO KOCLÍŘOVA se za obvyklých podmínek uskuteční v sobotu 7. února.
Hlavní téma přednášek bude Svatá Země – Izrael. Odjezd z Valové v 11.30 hod, nahlásit se můžete do neděle 1. února.
Ludmila Korgerová tel. 583 414 512
POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Spolek Metoděj připravuje poutní zájezd, jehož cílem je starobylý VELEHRAD. Při této pouti si připomeneme výročí úmrtí sv. Cyrila
(+14.2.869) a budeme si vyprošovat přímluvu světce jehož jméno máme v názvu sdružení. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v neděli 15. února v 6.45 hodin z Valové, cena 250 Kč (pro členy Spolku Metoděj
200 Kč) splatná v autobuse.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE. Setkání rodičů dětí třetího ročníku náboženství bude v pondělí 26. ledna 2009 v 19.00 hod. na faře v Zábřehu. Budeme mluvit
nejen o vyučování náboženství, ale také o přípravě na první svaté přijímání.
P. Jindřich Peřina - kaplan /mobil: 604 980 955
LA SALETTE 2009. Letos stejně jako loni, ve stejnou dobu
14. – 22. srpna 2009, se vydají poutníci na La Salettu. Pouť
organizuje farnost Zábřeh a protože musíme do konce ledna upřesnit objednávku noclehů, žádáme všechny, kteří již
vědí, že se chtějí zúčastnit a ještě se nepřihlásili, aby se co
nejdříve přihlásili na adresu farnosti (viz tiráž FI) případně
na mobil 731 626 509 (Hana Lexmanová) kvůli upřesnění
požadavku na ubytování (jedno nebo vícelůžkové pokoje).
Cenu (ubytování, doprava, polopenze a pojištění) předběžně počítáme do 7.000 Kč
(v případě jednolůžka).
P. František Eliáš
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY – OPRAVA. Omlouváme se, ale oproti původně uveřejněným údajům se výtěžek
TS 2009 díky dodatečnému daru ve výši 3.900 Kč ještě změnil.
Celkový výtěžek pokladniček v roce 2009 je 1.101.210 Kč.
Bc. Jiří Karger
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UČÍCÍ SE CÍRKEV JEŽÍŠ KRISTUS – SMYSLNOST NEBO POTŘEBA?
Podkladem dnešního tématu je list sv. Pavla (6,13), který poslal křesťanské obci v Korintu. Po Pavlově odchodu se někteří korintští křesťané opět vrátili k bývalému rozmařilému a nemravnému životu, kterým žili, než přijali svatý křest. Jednalo se o krvesmilníky,
které nevyloučili ze své náboženské obce a také o otázky týkající se manželství.
Smilstvo jakéhokoliv druhu je věcí velmi hanebnou, která poskvrňuje tělo, které je
údem Kristovým a chrámem Ducha svatého.
Když Bůh tvoří člověka podle svého obrazu – jako muže a ženu – vkládá do lidské
přirozenosti také mužské a ženské povolání a zároveň i schopnost a odpovědnost k lásce a společenství. Každé z obou pohlaví má stejnou důstojnost a je obrazem Boží moci
i něhy.
V okamžiku stvoření Bůh tomuto společenství muže a ženy požehnal.
Není to tedy žádná překonaná metafyzika, když církev mluví o přirozenosti lidské bytosti jako o muži a ženě a požaduje, aby tento řád stvoření byl respektován. Ve skutečnosti
jde o víru ve Stvořitele a naslouchání jazyku stvoření. Pohrdáme-li jí, vede to ke sebezničení člověka a tedy ke zničení samotného Božího díla.
Pohlavnost ovlivňuje všechny stránky lidské osoby v jednotě jejího těla a její duše. Týká
se to zvláště schopnosti milovat a plodit a všeobecněji způsobilosti navázat vztahy s druhými. Toto odlišení a vzájemné doplňování je zaměřeno na dobro manželství, rozvoj rodinného života, aby svou plodností zaplňoval zemi a nebe novými bytostmi. Při početí nové
lidské bytosti dává Bůh ve vzájemné spolupráci s rodiči duši ke každému tělu zplozenému
rodiči.
Čistota je pozitivní začlenění sexuality do lidské osoby. Stává se opravdu lidskou, když
je spravedlivě zapojena do vztahu mezi osobami. Čistota je mravní ctnost, Boží dar, milost
a plod Ducha svatého. Vyžaduje, aby se člověk naučil ovládat. Ovládání je školou lidské
svobody. Člověk stojí před volbou: buď poručí svým vášním a dosáhne pokoje, nebo se jimi
dá zotročit a nakonec se stane nešťastným. Důstojnost člověka vyžaduje, aby jednal tak, že
to vyšší bude vládnout nad nižším, duše nad tělem, tak, aby své vášně ovládal.
Ctnost čistoty úzce souvisí se základní ctností mírnosti. Sebeovládání je ale dlouhodobé dílo. Pokušení je blízké mladému člověku i starci, posvěcenému knězi i presidentu
země. Člověk si nikdy nesmí myslet, že sebe ovládnutí dosáhl jednou provždy. Je třeba začínat s úsilím vždy znovu a znovu! I v Novém zákoně mluví Ježíš o čistotě. Slyšeli jste, že
bylo řečeno: „Nezcizoložíš.“ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Mt 5.27-28). Tedy nejen vnější čin, ale už i vnitřní myšlenka, žádostivost,
je hříšná. Čistota jako mravní ctnost je také Božím darem, milostí, ovocem Ducha svatého,
který nám dává napodobovat Kristovu čistotu. Zvláště pokřtěný je povolán k čistotě, speciálně každý, podle svého vlastního životního stavu. Někteří v celibátu, neboli bezženství,
jako my kněží, jiné v panenství, jako řeholní sestry, ženy a muži, kteří se dobrovolně k čistotě zavázali, jiní, jsou-li v manželství uskutečňují manželskou čistotu, vdovy a vdovci žijí
čistotu ve zdrženlivosti pohlavního života.
Jaké jsou hlavní hříchy proti čistotě? Je to: cizoložství, sebeukájení (masturbace), nečisté myšlenky, slova, doteky, skutky, pornograﬁe, prostituce, znásilnění, homosexuální praktiky a další.... Jsou-li páchány na nezletilých, nebo při znásilnění, jsou těžkým hříchem proti mravnosti.
Ještě nikdo si neuškodil tím, že žil čistě. Ale milióny lidí na nečistotu doplatily ztrátou
zdraví, majetku, života, rozpadem manželství, rodiny – ano i vymíráním celého národa.
V těchto dnech byla u nás zveřejněna statistika a zjištěno, jak rapidně stoupá v naší zemi
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nákaza pohlavní nemocí – syﬁlis. Jediným, člověku důstojným prostředkem proti venerickým chorobám, včetně AIDS, je sebezápor, oběť... v manželství pak sexuální vztah k jednomu partnerovi.
Když o čistotu stojíme a prosíme o ni v modlitbě, přichází nám Bůh, který ví o naší slabosti na pomoc. Prosme také Pannu Marii, vždyť Panna Maria je Matka nejčistší a nám
i zde nejbližší. „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ (Mt 5,8)
Antonín Pospíšil
Na závěr VI. světového setkání rodin, které se konalo ve dnech 14.-18. 1.
2009 v Mexiku, žádal papež ve svém poselství respektování nezadatelných
práv rodiny. Papež uvedl, že „dnes víc než kdy jindy, je zapotřebí svědectví
a veřejného angažování všech pokřtěných, aby se znovu potvrdila důstojnost
a jedinečná a nezastupitelná hodnota rodiny, založené na manželství muže
a ženy, která je otevřená životu, a důstojnosti lidského života ve všech jeho
fázích.“ „Je zapotřebí podporovat legislativní a správní nástroje na pomoc rodině v jejich nezadatelných právech, potřebných k tomu, aby pokračovala ve
svém mimořádném poslání,“ zdůraznil papež. Svatý otec dále zdůraznil, že se modlí za
všechny rodiny, které se nacházejí v obtížné situaci, zvláště za ty, „které trpí chudobou,
nemocí, vyloučením na okraj společnosti, a především za ty, které jsou kvůli své víře pronásledované.“
IKONA SETKÁNÍ VI. SETKÁNÍ RODIN. Obraz znázorňuje návrat
z Jeruzaléma, po nalezení Ježíše v chrámě. Svatý Josef nese Ježíše na
svých ramenou a Ježíš pohlíží na svou matku, Pannu Marii. Během
cesty mu předá Maria svitek obsahující slova o jeho poslání. Je to
text z Izaiáše 61,1–2 psaný v řečtině: „Duch Panovníka Hospodina je
nade mnou. Hospodin mě pomazal a vyvolil mě…“ Tvář svatého Josefa nese rysy Božího služebníka, „otisk Kristovy tváře z posmrtného
roucha“ předznamenávající jeho poslání nést hříchy světa.

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (leden 4. část)
Dnešní příběh vypráví o setkání Ježíše s mužem Bartimaiem. Jeho
jméno v překladu znamená:“syn velmi váženého“. Bartimaios byl postižený, nikdo se o něho nestaral a proto seděl celé dny u cesty a žebral. Za
tu dobu jistě mnohokrát slyšel o Pánu Ježíši a také o tom, jak učí o Božím království a uzdravuje nemocné. Uvěřil tomu, že je to Boží Syn. Až
jednou uslyšel, že jde kolem, začal na něj křičet, aby přehlušil dav, který
s Ježíšem šel. Všichni okolo se pohoršovali, co tak huláká a napomínali
ho, ať je potichu. Chtěli, aby si Pán Ježíš povídal jenom s nimi a nikdo
aby je přitom nerušil a už vůbec ne nějaký žebrák. Byli sobečtí. Věřili
tomu, že jeho handicap je trestem za nějaké velké hříchy, které spáchal
on nebo jeho rodiče. On se však nezalekl a křičel ještě víc. Pán Ježíš jej
uslyšel a řekl lidem kolem, ať jej zavolají. Zeptal se ho, co chce a on odpověděl, že chce vidět. Protože věřil tomu, že Pán Ježíš to dokáže, mohl být
uzdraven. Víra otvírá bránu k mocným Božím činům i v našem životě.
Bartimaios byl:
Kde seděl?
Jak oslovil Ježíše?

a) hluchý; b) slepý; c) chromý
a) u městské brány; b) u rybníka; c) v chrámě
a) Pane Ježíši; b) Synu Boží; c) Synu Davidův
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 11. a 18. ledna 2009: Mohelnice 5.671; 3.296, Úsov 705; 1.580,
Studená Loučka 330; 207 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara
V úterý 27.1.2009 ve 14.00 hod. na faře se koná pravidelné setkání seniorů
Z ČECH AŽ DO SEVASTOPOLU. Zveme vás na přednášku P. Františka Lízny SI, faráře ve Vyšehorkách Z Čech až do
Sevastopolu aneb putování za křesťanskými kořeny Kyjevské
Rusi, která bude ve čtvrtek 29. ledna v 17 hod. v mohelnickém
muzeu. Vstupné 10 Kč.

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
POUŤ DO ITÁLIE. ŘKF Loštice a Moravičany si Vás v roku
sv. Pavla dovolují pozvat na pouť do Itálie.Ve dnech od 4. 5. 11. 5. 2009 navštívíme Benátky, Padovu, Assisi, Loretto, Monoppello a Řím. Pocestujeme moderním klimat. autobusem.
Ubytování v kvalitních hotelích s polopenzí. Cena za osobu
8.750 Kč. Pojďte s námi, neváhejte. Ještě je volných asi 15
míst. Do 8. února je možné přihlásit se na adrese: P. Pavel
Kavec, Moravičanská 22, 789 83 Loštice, tel. 583 445 043, mobil 723 723 728.
TEAM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009 REKAPITULOVAL. Setkání Loštického koledního týmu (LKT 09) mělo své nekonvenční pokračovaní. Sešli jsme se v příjemném prostředí oblíbeného biotopu Na Sirkárně v neděli 18.1. v podvečer. Rekapitulovali, vzpomínali na různé zážitky a nebezpečí, které takové koledování skýtá... raději no comment, které to asi jsou. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli. (koledovalo 9 skupinek, vysbíralo se 67. 924 Kč ) Přiťukli jsme si šumivým sektem a těšili se třeba i z toho,
že příští sbírka je až za rok! AHOOOJ!
P. Pavel Kavec CM
MOC SNĚHOVÝCH VLOČEK. Není to tak dávno, co tiskové agentury přinesly zprávu: "Sněhové vločky zastavily vlak !" Nakupeny v miliónech zastavily luxusní rychlovlak City of San Francisco v Sierra Nevadě.Na tři dny uvízlo ve vlaku 232 cestujících.
Pomocí moderní techniky lidi nakonec zachránili a mrznoucí muže, ženy a děti převezli do bezpečí. Tolik zpráva. Je úžasné, že nepatrné, jemné sněhové vločky, s minimální hmotností mají tak velkou moc. Ano, když jsou ve velkém množství, pak mají
nesmírnou sílu. Dobré skutky moc neváží, ale mají nesmírnou sílu. Když je nepočítáme a skládáme, taky mají ... NESMÍRNOU SÍLU

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 18. ledna 2009: Lubník 1.050; Tatenice 850; Hoštejn 3.350 (na motor
varhan); Kosov 520 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
V pátek 30. ledna vás zveme na LIDOVÝ PLES do Tatenice, pořádaný MO KDU-ČSL
a Římskokatolickou farností Tatenice. Začátek na zámečku ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje duo Bob a Bobek, na programu bude předtančení, tombola, k občerstvení
bufet. Vstupné 50 Kč.
P. Jaroslav Přibyl
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 18. ledna: Červená Voda 837; domov důchodců sv. Zdislavy 66;
Mlýnický Dvůr 150 (z betléma 135); Jakubovice (na opravy) 1.541; Písařov 805 Kč.
Dary: Červená Voda 2.000; Jakubovice 1.000 Kč. Stojanovské "Pán Bůh zaplať".
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 26. ledna v 17 hodin na faře,
v Červené Vodě ve středu 28. ledna v 18.15 hodin na faře.
SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 29. ledna po mši sv. na
faře v 8.45 hodin.
SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY v Červené Vodě bude v pátek 30. ledna v 19
hodin na faře.
SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY v Písařově bude v pondělí 2. února v 17 hodin na faře.
P. Pavel Vágner
HESLO PRO DĚTI: Tak jak Pavel i my chcem, směřovat jen za Kristem.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 1. února je mimořádná sbírka na opravy kostela Lesnice (minule 2356Kč),
na opravu fary v Chromči (minule 2560Kč), v Sudkově (minule 1120Kč). Všem
dárcům ať Pán odplatí.
P. Vladimír Jahn
Ve středu 28. února je na faře v Postřelmově v 19.00 biblická hodina.
JUNÁCKÝ PLES. Junáci z Lesnice Vás srdečně zvou v sobotu 31.
ledna 2009 do společenského domu v Lesnici na tradiční junácký
ples. K tanci a poslechu hraje „Country beseda“ z Uherského Brodu. Začátek ve 20.00 hod., vstupné 50 Kč. Na programu bude také
předtančení, tombola a bohaté občerstvení.
Miloslav Bartoš

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 18. ledna 2009: Štíty 1.800; Cotkytle 600; Horní Studénky
1.050 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
ADOPCE NA DÁLKU HAITI. Minulý týden jsem poslala
našim „adoptovaným dětem“ Rodletovi a Desilus dopisy. Ty
putují do Olomouce, kde budou přeloženy do francouzštiny
a pak převezeny na Haiti. Není možné posílat dětem balíčky,
a tak jsem se snažila dát do obálky alespoň malé dárky . Oba
dostanou nafukovací míče do vody, voskovky, notýsky, a nálepky. Desilus srdíčko na krk a přidala jsem i několik pohlednic Štítů. Doufám, že dopisy dojdou v pořádku a děti z nich
budou mít radost. Příspěvky na adopci, na další pololetí mi
můžete předat do konce měsíce. Všem zúčastněným děkuji.
Pecháčková Eva
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SBÍRKY z neděle 18. ledna: Zábřeh 10.830; Jedlí 1.500; Drozdov – pouť 1.900;
Svébohov 1.700; Klášterec 1.790; Zvole 2.720; Vyšehoří 400 Kč. Dary: pension
v Hněvkově na likvidaci lepry 200; Zvole – na Haiti 600 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM „HNÍZDO“ zve
v úterý 27. ledna na přednášku Jana Krieglera o Arménii.
Začátek v 9 hod. Naše adresa. Základní škola B. Němcové
(druhý pavilon vlevo).
Irena Švédová
PROGRAM MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA NA ÚNOR
Pravidelný program každý týden:
Pondělí 17.00–18.00 Modlitby matek Klubovna Hnízda, ZŠ Boženy Němcové 15.
Úterý
9.00–11.00 Maminec
Klubovna Hnízda, ZŠ Boženy Němcové 15.
16.00–17.00 Cvičení pro rodiče (prarodiče) s dětmi, sportovní průprava pro
děti od tří let pod vedením zkušené cvičitelky, tělocvična ZŠ
Boženy Němcové
Středa 18.00–19.00 Cvičení na balonech, tělocvična ZŠ Boženy Němcové 15
Čtvrtek 9.00–11.00 Barvínek – cvičeníčko pro nejmenší, ZŠ Boženy Němcové 15.
Program „Mamince“ (povídání, přednášky, besedy,
ochutnávky, káva).
3. února Ekologické čisticí prostředky
10. února Kampaň sítě mateřských center k národnímu týdnu manželství
(diskuse s Mgr. Martou Rýznarovou)
17. února Nejoblíbenější knížka mého dítěte – čtení
24. února Výroba náušnic a jiných šperků s Aničkou Hohnovou
Kontakt: www.hnizdozabreh.cz, e-mail: ahoj@hnizdozabreh.cz, Irena Švédová
603 891 571, svedova.irena@seznam.cz, Markéta Kroulová 604650880, mkroulova@
seznam.cz

SVÉBOHOV
Srdečně Vás zveme v sobotu 31. ledna 2009 v 16.00 hodin do Obecního domu ve Svébohově na KONCERT GRAFFOVA KVARTETA.
Program: Viktor Kalabis (1923-2006): Smyčcový kvartet č. 6 „Památce Bohuslava Martinů". (Allegro,Andante, Allegro vivo); Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Smyčcový kvartet f moll, op. 80 (Allegro vivace
assai, Allegro assai, Adagio, Allegro molto). Hrají: Štěpán Graffe, Lukáš Barboříkhousle, Lukáš Cybulski-viola, Michal Hreňo-violoncello. pořádá Obec Svébohov
SENIOŘI VE SVÉBOHOVĚ se sejdou ve čtvrtek 29. ledna 2009 v 17.30 hod. v klubovně s P. Františkem Eliášem.
Marie Šanovcová
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. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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