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svátek svaté rodiny
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad Svaté rodiny
a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském
domově dosáhli věčné odměny a radosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
		
Amen

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina

ŽALM 128
1: Sir 3,3-7.14-17a
Ordinárium: latinské č. 509

2: Kol 3,12-21
příště Olejníkovo č. 502

Pastýři spěchali
a nalezli Marii
a Josefa
i děťátko
položené v jeslích.
Vstupní antifona
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Ev. Mt 2,13-15.19-23

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
V ZÁBŘEZE
A OKOLNÍCH FARNOSTECH
Neděle 26. prosince – Svátek sv. Rodiny – bohoslužby jako v neděli,
v na zábřežské interně blok B mše svatá ve 13.00 hod.
v v Hynčině mše svatá ve 14.30 hod.
Od pondělí 27. prosince (svátek sv. Jana apoštola a evangelisty, při mši svaté žehnání
vína) do čtvrtku 30. prosince bude v Zábřeze slavena mše svatá v 9.40 hod.
Pátek 31. prosince – v Zábřeze bude ve 14.30
hod. děkovná mše svatá za uplynulý rok a od 16
hod. VARHANNÍ KONCERT, ve kterém se budou střídat interpreti, které známe z tradičního
varhanního maratonu. Půlnoc přivítáme na věži
kostela slavnostním koncertem zvonů a začátek
nového roku oslavíme zpěvem TE DEUM.
v ve Zvoli bude děkovná mše svatá v 15 hod.
v Jedlí také v 15.00, v Rovensku 16.30, ve Svébohově v 17.00 a v Klášterci 17.00 hod.
NOVÝ ROK – Slavnost Matky Boží Panny Marie, bohoslužby jako v neděli.
V Maletíně v kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá v neděli 2. ledna ve 14.30 hod.
FARNÍ MUZEUM ZVE NA VÁNOČNÍ PROHLÍDKY. Farní muzeum bude ve dnech
26. prosince a 1. ledna otevřeno vždy půl hodiny po ranních bohoslužbách (od 8 do 8.30
a od 9.30 do 10 hodin).
Petr Krňávek
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED PRO B A R B O R K U. V neděli
26.12.2010 od 14 hod. bude v kostele sv.Barbory „ Den otevřených
dveří“. Od 16 hod. – ZPÍVÁME KOLEDY.
Přijďte si s námi zazpívat staré krásné české koledy za doprovodu
SCHOLY a nově zrekonstruovaných varhan.
POZVÁNÍ NA KONCERT DO SVÉBOHOVA. V pondělí 27.
prosince v 17 hod. jste srdečně zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově na koncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“. Účinkuje sbor svébohovské a jedelské farnosti pod vedením Josefa Hrocha a jeho hosté.
VÁNOČNÍ HVĚZDY.
Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje prodáno 153
květin a na konto dětské onkologie přibylo 15.712 + 20 Eur.
Děkuji za štědrost a přeji všem, aby je „Vánoční hvězda“ provázela
celými vánočními svátky.
Annemarie Tempírová
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PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

Děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do
života našich farností, všem, kteří pomáhají osobním
nasazením, modlitbou nebo finančním darem. Děkuji zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v minulém
roce spolupracovali.
Přeji Vám všem radost z narození Ježíše Krista
a požehnání do nového roku 2011. Ať s vámi zůstává
Boží pokoj a dobrá vůle.
Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan
Poděkování a přání z Charity. Na sklonku roku 2010 chci vyjádřit vděčnost každému,
kdo se na práci Charity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskytnutou podporu a zázemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce byla nemyslitelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit – propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám
finance či charitativní dílo provázejí modlitbou.
Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních svátků a každodenně zakoušenou Boží blízkost. V novém roce 2011 pak vše dobré
a pevné zdraví.
Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh
Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům za účast na orelských akcích a za pomoc při jejich organizování. Radostné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2011 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou pomoc
a spolupráci v letošním roce a do roku 2011 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a pokoje.
Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří
Všem dárcům peněžitých i květinových darů, určených na výzdobu kapličky Panny
Marie Lurdské vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať. Zároveň přejeme milostiplné prožití svátků vánočních a ochranu Panny Marie po celý příští rok.
		
Marie Janů a Marie Zíková
Dovoluji si poděkovat za všechny naše farníky za Farní informace. Otci Antonínu
Pospíšilovi za příspěvky – učící se církev, které jsou pro nás stále poučné a obohacující
a všem ostatním, kteří se o vydávání FI zasloužili a stále na nich pracují. Jejich přičiněním se tato periodika stala velmi oblíbenou.
S díky Milada Krobotová
Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, podporu a trpělivost, které
nám věnovali v uplynulém roce. Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům. V neposlední řadě také Marušce Badalové za grafický doprovod k úvodníku, stejně jako našim
kurýrům, bez nichž by se neobešla doprava výtisků FI z tiskárny do Zábřeha, i těm,
kteří se podílejí na distribuci FI do farností. Bůh žehnej Vaší práci pro druhé! Ať Váš
nový rok provází zdraví a radost! redakce
3

UČÍCÍ SE CÍRKEV: HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

V tuto posvátnou noc vánoční spolu se slavnostním vyzváněním zvonů zpíváváme my lidé s pohnutým srdcem:
„Nám, nám narodil se Kristus Pán.“ Připojujeme se k té světové oslavě jako kapka v moři a radujeme se z narození Božího Syna, Ježíše Krista, v městě Betlémě.
Vánoce mají své nezastupitelné kouzlo, jsou opředeny
zvyklostmi, vnějším bohatým rámcem, vánočním stromkem,
dárky, bohatým vánočním stolem plným Božích darů, koledy i písněmi a pohodou volných dnů. Přemýšleli jsme někdy
o tom, co bychom v životě ztratili, kdyby nebylo Vánoc, kdyby nebylo Krista a naše země nebyly křesťanské? Jsme za to
vše Kristu vděční, že se narodil a že se zvěst o něm rozšířila do našich zemí a že se i přes nepřízeň časů stále udržuje?
Jsme vděční nebeskému Otci, že nám dal svého Syna?
My lidé žijeme v těle, v hmotném světě a času. Zůstat však jen při tom, je velmi málo. To
bychom byli jako pohané, nevěřící. Ořech má slupku a pod ní chutné jádro. Slupku musíme
rozbít, abychom se k jádru dostali. Tak i za všemi těmi vánočními obyčeji a kouzlem Vánoc je
třeba vidět vlastní jádro Vánoc, pravou skutečnost věcí. Mnozí lidé se těší ze slupky vychutnávají ji, ale neokusili sladkosti jádra.
Bůh se narodil, Boží Syn přišel mezi nás, žil náš život, podobal se nám ve všem kromě hříchu. To je vlastní myšlenka Vánoc! Pod tímto zorným úhlem mluvíme o třech věcech, hodnotách Vánoc. O velikosti Boží lásky k nám, o velikosti člověka a o velikosti naší odpovědnosti,
jakou máme za Boží lásku i svou velikost.
VELIKOST BOŽÍ LÁSKY k nám lidem. Nad kolébkou tohoto podivuhodného Dítěte nám
dnes zaznívají slova sv. apoštola Pavla z listu Titovi: „ Projevila se Boží dobrota, která přináší
spásu všem lidem“ (2, 11). To nám dává pochopit to úžasné drama betlémské kolébky, jakého
není v dějinách obdoby. Promysleme dnes ten úchvatný fakt! Bůh vstupuje v Betlémě mezi nás
tvory, zapojuje se do řetězu lidského rodu, vstupuje do tohoto světa a tohoto času. Nedbá na lidskou tvrdost, nedbá na to, že lidé pro něho nemají místo, a tak se rodí ve stáji mezi zvířaty. Musel si najít jakousi skulinku, jakousi škvíru a potajmu vstoupit do světa, potajmu - ve chlévě. Nevyhýbá se drsnosti, zimě a chudobě tohoto světa. Vyvolil si tento způsob, při kterém ho nevítá
ani jeho tvorstvo. A až dospěje, bude solidární s lidmi i ve velkém utrpení. Promyslit to do důsledku, to by nás mohlo srazit na kolena. Proto Pavel v úžase praví a vyjadřuje tak důvod, proč
přišel Bůh mezi nás: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný“(Jan 3, 16). Láskou až do krajnosti, láskou obětavou, láskou
zborcenou krví. Vždyť blízký kříž se rýsuje na pozadí jesliček.
VELIKOST ČLOVĚKA. Když někdo příliš a často zdůrazňuje, že člověk povstal ze zvířete, je třeba tuto větu doplnit stanoviskem Písma svatého, že velikost člověka také určuje
blízkost člověka k Bohu. Dá něco větší hodnotu člověku než křesťanství, když říká, že člověk
je obraz Boží, že pro člověka, jeho záchranu, pro jeho dobro přišel sám Bůh? Ano, velikost
člověka pochopíme teď o Vánocích pohledem na jesličky. Kdo tam leží? Bůh? A pro koho
tam leží? Pro člověka! Jak tedy musí být člověk velký, když se pro něho stal Bůh člověkem!
Pro nic malého by to Bůh neudělal. Ale uvědomujeme si vůbec tuto svou velikost a při tom
svou ODPOVĚDNOST za ni? „Probuď se, člověče“, volá v jednom svém kázání svatý biskup
Augustin věřícím v Hipponu, „Pro tebe se stal Bůh člověkem. Navěky byl bys mrtev, kdyby
se nebyl narodil v čase. Neboť jaká větší milost od Boha nám mohla zazářit, než když měl
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jediného Syna a toho učinil Synem člověka a tak na oplátku udělat z lidského syna, z nás
syny Boží“.
Ano, Bůh přišel s nebe na zem, abychom my mohli přijít ze země do nebe. Bůh se stal člověkem, abychom se my stali božími dětmi.
V dnešní době se mluví o krizi identity, vlastní podstaty člověka. Člověk neví, kdo vlastně
je. Hledá velikost tam, kde není. Chlubí se tím a zakládá si na tom, co není velké, hledá štěstí
tam, kde není pravé a ani trvalé štěstí. Proto ještě jednou. Aby člověk poznal, KDO JE a tak
poznal svou velikost, pohleďme na jesličky. Vánoce k nám mluví o velkosti Boží lásky, o velikosti nás lidí, ale i o velkosti odpovědnosti za tuto lásku a naši velikost. Plesající andělé pějí při
Pánově narození: Sláva na výsostech Bohu... My se k nim přidejme svým slovem, hlasem, ale
hlavně svými dobrými skutky, spravedlivým životem. Odložme proto starého člověka s jeho
skutky! A když jsme získali účast na Kristově narození, zřekněme se všeho, co nás vzdaluje od
Krista, od jeho lásky k nám, i od naší velikosti. A vánoce budou opravdu radostné, požehnané, milostiplné.
P. Antonín Pospíšil
VÝSTAVA OLOMOUCKÉ BAROKO je uspořádána
v Arcidiecézním muzeu Olomouc, v Muzeu moderního umění a ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava
byla zahájena 2. 12. 2010 a bude trvat do 27. 3. 2011. Ve
středy a neděle je vstup zdarma. Na výstavě jsou shromážděna nejkrásnější umělecká díla této doby, zapůjčená mnohými farnostmi naší arcidiecéze. Cílem výstavy je
komplexní zpracování historie a zejména výtvarné kultury města Olomouce a regionu v období baroka, tedy v 17.
a 18. století. V tomto období prožila Olomouc po zkáze
Třicetileté války jedno z nejvýraznějších období kulturního vzepětí.

lošticko

lošticko

lošticko

O Vánocích a po Vánocích předávejme úsměv dál...

Někteří lidé se umí krásně usmívat. Matka se usmívá na své dítě, až jiskra přeskočí a také
dítě se zasměje. Jen člověk se může smát. O Vánocích předávejme úsměv dál. Druzí budou
dlouho vzpomínat, protože nikdy se nezapomíná na lásku, které se nám od jiných dostalo.
A co nám dávají Vánoce? Snad je na místě otázka: Proč se Bůh rozhodl stát člověkem? Chtěl
mít nohy, aby mohl přicházet k lidem? Chtěl mít ruce, aby mohl pohladit? Lidé, kteří neumějí
nikoho pohladit, kteří se to nenaučili, mají tvrdé a neohrabané ruce. Chtěl mít ruce, aby mohl
objímat, jako někdo, kdo chce obejmout nebe, zemi, lásku? Chtěl mít uši, aby slyšel naše mlčení, smích a lidský pláč? Chtěl mít ústa, aby mohl políbit, říci slovo, povzbudit? Chtěl mít oči,
které se usmívají, hladí a rozněcují lásku?
Bůh chtěl být člověkem, protože my lidé stále zapomínáme, jakými dary nás obdařil.
Svým vtělením nás vybízí, abychom byli lidmi. Lidmi se stáváme tím, že pracujeme, namáháme se pro lidi. Ano, Bůh je tam, kde jsou lidé: „Co jste udělali jednomu z mých nejmenších
bratří, to jste mně udělali.“ (Mt 25,45). Vánoce mají jedno jméno a to je „Ty“.
Dovolím si v těchto chvílích poděkovat realizačnímu týmu (taky všem autorům příspěvků) za to, že v roce uplynulém pracovali pro nás všechny. Děkujeme za to, že se dobré zprávy,
které přinesl život v našem zábřežském děkanátu, dostaly do tepla našich domovů a motivovaly nás k další spolupráci na šíření Božího království v srdcích lidí dobré vůle!
		
P. Pavel Kavec, CM
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 19. prosince: Červená Voda 1806; Domov důchodců sv. Zdislavy 940;
Mlýnický Dvůr 90; Písařov 725; Jakubovice 760; Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Všem, kdo finančně pomáháte našim adoptovaným dětem Blandine a Walkimu
z Haiti přeji radostné a požehnané svátky Vánoční.
J. Knápková.
BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU:
31. 12. 2010 – Červená Voda děkovná bohoslužba v 16.00 hod.
1. 1. 2011 – bohoslužby jako v neděli
v Zveme děti na turnaj ve stolním hokeji na faru v Červené Vodě ve čtvrtek 30.12.2010
od 9.30 hod.
v Zvu všechny k „Posezení na faře“ v Červené Vodě ve čtvrtek 30.12.2010 od 16.00.
S sebou dobrou náladu, přineste si navzájem k degustaci vánoční cukroví. Čaj s rumem
zajištěn.

Ať všichni v tomto roce poctivě a vytrvale kráčíme – jako Tři králové – za Světlem z Betléma!
P. Radek Maláč
postřelmovsko

postřelmovsko

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU:
31. 12.2 010 - 16.00 Postřelmov, 16.00 Lesnice - na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2011 - 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov, 11.00 Chromeč

Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn
štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 19. prosince: Štíty 2.310; Cotkytle 670; Horní Studénky 880 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
BOHOSLUŽBY NA NOVÝ ROK: Horní Studénky 7.30; Štíty 9.00; Cotkytle 11 hod.
JAN JAKUB RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ. Tuto neděli 26. prosince v 16.00 hod.
Vás zveme do kostela Nanebevzetí Panny Marie na koncertní provedení České mše vánoční. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor BENDL z České Třebové a Komorní orchestr Jaroslava Kociána. Vstupné dobrovolné.
Už tradičně i letošní rok, se bude konat V HORNÍCH STUDÉNKÁCH FARNÍ TŘÍKRÁLOVÝ PLES. Na ples jste všichni srdečně
zváni pořádající mládeží. K příjemné zábavě i poslechu Vám bude
hrát hudební skupina Menhet a v průběhu večera Vás bude bavit
zajímavý program. Na setkání s Vámi se budeme těšit 8. 1. 2011 v
19.30. v sokolovně v Horních Studénkách. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji od 24. 12. na tel: 731 402 199 u P. Stanislava
Suchánka. Pokud byste chtěli přispět nějakým drobným dárkem do
naší Tříkrálové tomboly, je možné se domluvit na témže čísle.
Přeji všem farníkům radost z Kristova narození a hojnost Božího
požehnání v roce 2011.
P. Stanislav Suchánek

6

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 19. prosince: Mohelnice 4.171; Úsov 2.249; Studená Loučka 260 Kč .
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
Skončil čas adventní, vánoční svátky jsou tady
a s tím spojené narození Ježíška v jesličkách. Přípravy nutné k vystavení betlémů v našich chrámech pomalu a jistě vrcholí. Ne jinak je tomu
i v mohelnickém kostele sv. Tomáše Becketa. Ve
středu 15. 12.2010 přivezl řezbář František Nedomlel do Mohelnice další vyřezávaný přírůstek
v pohybu. O co konkrétně jde, bude prozrazeno
až o Štědrém dni, ihned po skončení půlnoční
mše svaté. Při této příležitosti předesílám, že ve vánočním dvojčísle týdeníku „Naše rodina“
č.52 – 53/2010 najdete poměrně rozsáhlý článek i s fotografiemi našeho Mohelnického betlému.
Pavel Nenkovský – správce mohelnického betlému

Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým
rokem 2011.
P. Petr Šimara
farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19. prosince: Lubník 590, Tatenice 770, Hoštejn 960, Kosov 700 Kč.
Bohoslužby na přelomu roku: v úterý 28.12. v Tatenici v 17.30 bude sloužit mši sv. novokněz P. Jan Polák. V sobotu 1. ledna: Lubník 7.45, Tatenice 9.00, Hoštejn 10.30, (Kosov
nebude), 2. ledna jako každou neděli.
V neděli 2. ledna v 16 hod. se v Lubníku v kostele sv. Petra a Pavla již podruhé uskuteční
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Účinkuje Chrámový sbor u sv. Václava v Lanškrouně.
Děkuji Vám všem, kteří jste se v průběhu uplynulého roku 2010 dokázali otevřít, zapojit
a pomoci jakýmkoliv způsobem modlitbou, prací či finančně ve farnostech a službě druhým
lidem. Odměnou kéž je Vám pravá radost, pokoj, láska a Boží blízkost, jež Vám nic a nikdo
nevezme. Přeji požehnaný celý nadcházející rok 2011.
P. Jaroslav Přibyl

VÁNOCE JSOU KDYŽ....

***

Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat všechny své bratry
a sestry – ten den jsou VÁNOCE.
Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil – toto vnuknutí jsou VÁNOCE.
Když se setkáš s člověkem, kterému je třeba pomoci a pomůžeš mu, - v tvé pomoci
jsou VÁNOCE.
Když vychováš své děti, aby se zřekly zbytečných a drahých hraček, abyste pomohli
tomu, kdo je v nouzi, - to jsou VÁNOCE.
Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, komu selhává hlas a nemá sílu – to
jsou VÁNOCE.
(Podělili jsme se s Vámi o myšlenky P. Františka Sedláčka)
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SBÍRKY Z NEDĚLE 19. PROSINCE: Zábřeh 11.540; Jedlí 1.700; Svébohov 1.650; Klášterec 1.440; Zvole 2.980 Kč.
DARY – Zábřeh: na farnost 30.000; na hospic v Olomouci 3.000, Maletín: na kostel
5.000, Zvole: na kostel 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM

v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu
zveme na tradiční Povídání o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých
vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské
cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. v pondělí 27. prosince ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů)
100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v Ve středu 29. prosince Vás zveme na Putování za betlémy. Navštívíme známý Proboštův betlém v Třebechovicích, Perníkovou chaloupku v Pardubicích a na zpáteční
cestě Muzeum loutek v Chrudimi. Odjezd v 8.00 hodin od Kulturního domu. Cena zájezdu (jízdné+vstupy) splatná v autobuse činí – děti 270 Kč, důchodci 300 Kč, dospělí
330 Kč. Přihlášky u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
v Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 30. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin.
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2011 při Silvestrovské veselici, tentokrát se skupinou F-BAND,
kterou připravujeme na pátek 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v
předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ,
Žižkova 37, ( 739 068 248.
v Dvořákovy Biblické písně, nebo například známá vánoční píseň Adeste fideles, ale
také české a moravské lidové písně či americké tradicionály zazní v úterý 4. ledna v Katolickém domě při Tříkrálovém benefičním koncertu. Interpretace se ujme sólista Státní opery v Praze Ivo Hrachovec za klavírního doprovodu Ireny Szurmanové. Začátek
koncertu v 19.30 hodin. Příspěvkem do kasičky s dobrovolným vstupným napomohou
návštěvníci koncertu zábřežské Charitě s pokrytím nákladů na pořádání aktivizačních
akcí pro seniory.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
***

Jak svědčí kalendář, rok starý skončený je a nový nastává.
Však pomni, křesťane: kdo novým člověkem se v pravdě nestává,
Angelus Silesius
ten dosud stále ve starém věku žije.
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