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20. 1. 2013
Ročník XX., číslo 3
2. neděle v mezidobí
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

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
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 96 Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
1: Iz 62,1-5
2: 1 Kor 12,4-11
Ev. Jan 2,1-11
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

„Udělejte všechno,
co vám řekne.“
Jan 2,5

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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Pondělí 21. ledna
Čtvrtek 24. ledna
Pátek 25. ledna
Sobota 26. ledna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ, které v příštím roce poprvé přijmou svaté přijímání, bude
tuto neděli 20. ledna v 19 hod. (po večerní mši svaté) na faře.
P. Pawel Zaczyk
FARNOST MALETÍN. Do kostela sv. Mikuláše v Maletíně jste zváni ke slavení mše svaté
tuto neděli 20. ledna ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bude slavena mše svatá v neděli 27. ledna ve 14.30 hod. 		
		
P. Pawel Zaczyk
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve dnech 18. – 25. ledna v katolických
kostelích tradičně probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v letošním roce tradiční ekumenické
setkání nebude. Místo něj přijměte ve středu 23. ledna v 9.40 pozvání ke mši
svaté, při které budeme prosit o dary Ducha svatého na cestě k moudré volbě
prezidenta, za Boží požehnání pro náš národ a samozřejmě také za to, aby křesťané i nadále
hledali cestu k jednotě a byli „kvasem“ této země.
P. František Eliáš
Ve středu 23. ledna v 16.00 hod. bude ekumenická bohoslužba v kapli kostela Československé církve husitské. Budu opravdu rád pokud se sejdeme, abychom se společně pomodlili a zazpívali si.
David Přichystal farář CČSH

PREZIDENTSKÉ VOLBY

Z PROHLÁŠENÍ STÁLÉ RADY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
Věříme, že k druhému kolu prezidentských voleb všichni přistoupíme se stejnou vážností a svůj hlas dáme tomu kandidátovi, od kterého
očekáváme, že jako státník naplní vědomí odpovědnosti za náš stát, dokáže důvěryhodně reprezentovat naši kulturu a opírá se o vnitřní morální kodex. V Praze dne 15. ledna 2013
kardinál Dominik Duka OP
arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference,
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a místopředseda České biskupské konference,
Mons. František Lobkowicz biskup ostravsko-opavský,
Mons. František Radkovský biskup plzeňský

Zpráva ČKA

Pokud jste nestihli navštívit přednášku kardinála Vlka 28. listopadu 2012
v Katolickém domě, nebo pokud vás zaujala a chcete si ji připomenout,
najdete ji na:
http://kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=665.
Jana Nováková
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ TŘÍKRÁLOVÉHO KOLEDOVÁNÍ 2013
Kurzívou jsou uvedeny výsledky z roku 2012

Benkov 912/ 1.393/; Bezděkov 2.884/ 2.457; Bohdalov 2.113/ 2.487; Bohuslavice 12.147/
12.364; Brníčko10.862/ 11.523; Březná 2.788/ 3.565; Bukovice 7.700/ 8.812; Cotkytle 1.606/
4.510; Cotkytle-Janoušov 4.895/ 2.451; Crhov 3.732/ 3.960; Červená Voda 28.591/ 34.537;
Červená Voda-Mor. Karlov 2.046/ 2.376; Červená Voda -Šanov 4.487/ 4.757; Dlouhomilov 7.649/ 9.508; Doubravice 4.430/ 4.458; Drozdov 8.388/ 7.934; Dubicko 26.432/ 26.419;
Herbortice 2.300/ 2.281; Heroltice 4.269/ 3.191; Hněvkov 5.519/ 5.653; Horní Studénky
13.960/ 12.959; Hoštejn 10.627/ 12.342; Hrabišín 10.082/ 12.754; Hrabová 13.120/ 13.144;
Hynčina 2.767/ 2.479; Chromeč 19.275/ 21.045; Jakubovice 3.270/ 2.682; Janoslavice 3.659/
3.494; Janoušov 2.090/ 2.536; Jedlí 21.293/ 26.315; Jestřebí 14.477/ 11.820; Kamenná 7.837/
7.167; Klášterec 5.597/ 3.287; Klopina 9.685/ 9.728; Kolšov 13.542/ 14.001; Koruna 1.751/
1.703; Kosov 8.421/ 8.134; Krasíkov 6.195/ 5.546; Krchleby 1.066/ 1.701; Křemačov 2.803/
3.068; Křižanov-Dlouhá Ves 3.464/ 4.207; Květín 3.577/ 3.017; Lechovice- 1.290; Lesnice 11.600/ 13.344; Leština 27.261/ 27.052; Libivá 6.294/ 5.506; Líšnice 9.014/ 4.040; Loštice 67.934/ 68.893; Lubník 12.078/ 11.151; Lukavice 12.817/ 11.262; Maletín + Javoří
8.807/ 7.246; Mírov 6.808/ 7.821; Mitrovice 6.040/ 5.760; Mlýnický Dvůr 1.833/ - ; Mohelnice 85.684/ 90.538; Moravičany 37.711/ 36.296; Nedvězí 2.485/ 3.232; Nemile 12.279/
12.856; Obectov 2.117/ 2.408; Palonín 2.482/ 5.469; Pavlov 2.704/ 3.113; Písařov 15.042/
16.296; Pivonín 4.570/ 4.890; Pobučí -/ 2.224; Podolí 5.086/ 4.149; Police 3.470/ 3.171; Postřelmov 65.184/ 58.879; Postřelmůvek 7.306/ 7.486; Radnice 1.540/ 1.901; Rájec 16.869/
16.112; Rohle 5.929/ 5.693; Rovensko 21.359/ 22.193; Řepová 3.419/ 2.945; Slavoňov 4.789/
5.260; Stavenice 2.281/ 2.683; Strážná 3.805/ 4.368; Strupšín 1.920/ 1.784; Studená Loučka 6.090/ 5.504; Sudkov 13.584/ 13.228; Svinov – 1.600; Svébohov 14.557/ 14.745; Štíty
25.008/ 28.244; Tatenice 18.068/ 18.008; Třeština 7.310/ 7.369; Újezd 4.397/ 5.122; Úsov
20.661/ 18.432; Vacetín 140/ 148; Václavov 5.220/ 6.731; Veleboř 3.506/3.142; Veselíčko
1.501/ 1.464; Vlachov 1.881/ 1.951; Vlčice 1.791/ 2.657; Vyšehorky 3.591/ 8.794; Vyšehoří
5.955/ 6.137; Zábřeh 176.103/ 192.679; Zavadilka 1.973/ 2.623; Zborov 4.191/ 3.665; Zvole
15.443/ 17.782; Žadlovice 6.118/ 6.450 Kč.
CELKEM 1.137.913/ 1.181.551 Kč
Hned dvě NEJ si připsala Tříkrálová sbírka 2013 organizovaná Charitou
Zábřeh: nejvíce zaregistrovaných skupinek koledníků- celkem 340, ale především nejvyšší vybraná částka v historii konání sbírky na Zábřežsku.
Celkový výtěžek 1.181.551 Kč předčil všechna očekávání. Proti loňsku se
zvýšil o 43.638 Kč. „Takový výsledek jsme nečekali ani v tom nejoptimističtějším snu,“ podělila se s dojmy koordinátorka sbírky Markéta Horáková: „Lidé
v navštívených domácnostech byli solidární s potřebnými a vnímaví k potřebám Charity a nebáli se štědře přispět do charitních kasiček“.
Tři nejbohatší kasičky naplnili v Lošticích – loňské prvenství „obhájila“ paní Ludmila Schwarzová s částkou 16.526 Kč, v pokladničce paní Elišky Škarkové byla
částka 10.309 Kč a jen o 17 Kč nižší, tedy 10.292 Kč vykoledoval pan Jan Malík.
Průměrný výtěžek na pokladničku činil 3.475 korun, což je zhruba o 100 Kč méně než v
roce 2012. Další informace o sbírce najdete na webových stránkách www.charitazabreh.cz
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - OBŘADY SVáTOSTI MANŽELSTVÍ
		
Jan 2,1-I2 KKC 1621 – 1624
„Už tedy nejsou dva, ale jeden“ (Mt 19,6)
Sedmou svátostí v katolické církvi je svátost manželství. V latinském obřadu dva katoličtí věřící uzavírají své
manželství obvykle během mše svaté, protože všechny
svátosti jsou spojeny s Kristovým velikonočním tajemstvím. V eucharistii se uskutečňuje památka nové smlouvy, kterou se Kristus navždy spojil s církví, svou milovanou nevěstou, za níž se sám vydal. Je tedy vhodné, aby
novomanželé zpečetili svůj souhlas dát se jeden druhému
obětí svých životů tím, že ji spojí s Kristovou obětí za církev zpřítomněnou v eucharistické oběti a přijmou eucharistii, aby přijímáním téhož těla a téže krve Krista „byli jedno tělo“ v Kristu. (Srov 1 Kor
10,17)
Jako svátostný úkon posvěcení musí být svatební obřad - zabudovaný do liturgie - sám
o sobě platný, důstojný a prospěšný. Je tedy radno, aby se budoucí novomanželé připravili
na slavení svého manželství tím, že přijmou svátost smíření.
Jak se SLAVÍ svátost manželství? Měla by se slavit veřejně v rámci liturgického slavení. Před vlastním manželským slibem se kněz nebo jáhen ptá snoubenců na svobodu jejich
rozhodnutí, na jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout děti.
Kněz nebo jáhen požehná snubní prsteny, které si novomanželé vymění. Celebrant potvrdí sňatek a udělí požehnání.
Snad bude vhodné rozvést svatební obřad. Církev se v něm ústy celebranta ptá ženicha
a nevěsty: „N. N., rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem:
Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?“ Ženich/nevěsta: „Ano“. Celebrant: „Chcete
si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu
opravdu na celý život?“ Ženich/nevěsta : „Ano“. Celebrant: „Chcete založit rodinu. Ptám se
vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Boha ochotně a budete je vychovávat podle
Božího zákona?“ Ženich a nevěsta: „Ano“.
V latinské církvi se obecně má za to, že si manželé jako služebníci Kristovy milosti navzájem udělují svátost manželství tím, že před církví vyjádří svůj souhlas. Ve východních
liturgiích služebník svátosti (nazývané „korunovace“) je kněz nebo biskup. Ten nejprve přijme vzájemný souhlas novomanželů a pak korunuje ženicha a nevěstu na znamení manželské smlouvy.
Různé liturgie mají bohatství modliteb, žehnání a epiklézí (prosba k Duchu svatému)
aby proměnil chléb a víno v Tělo a Krev Páně, které vyprošují od Boha milost a požehnání
pro novou dvojici, zvláště pro nevěstu. V epiklézi této svátosti dostávají novomanželé Ducha svatého jako společenství lásky Krista a církve. On je pečetí jejich smlouvy, stále přístupným pramenem pro jejich lásku, silou, kterou se bude jejich věrnost obnovovat.
Starozákonní žena, Moabka Rut, prabába krále Davida, slibuje naprostou věrnost
„Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid je mým lidem a tvůj Bůh je mým
Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co
chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ (Rt 1,16-17) Opravdu překrásné vyznání a slib i pro
naše manžely v dnešní době!
P. Antonín Pospíšil
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ČLOVĚK A MANŽELSTVÍ
* Anglikánská svatební modlitba: Hlas, který zněl v ráji v první den
manželství, a Boží požehnání platí bez ustání. Utěšiteli, spoj ty sám manžele, které jsi povolal, jako jsi spojil církev s jejím ženichem Kristem.
* Modlitba Tóbijáše a Sáry: Tóbijáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře:
„Sestro vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu.“ Vstala a počali se modlit, aby se jim dostalo spásy. Tóbijáš začal slovy: „Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po
všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty
jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: 'Není dobré, aby člověk byl sám. Učiňme mu pomoc jemu rovnou.' Hle,
neberu si tuto svou sestru pro smilnění, nýbrž veden věrností. Přikaž, abych došel slitování,
já i ona, a abychom společně dožili stáří.“ A oba řekli: „Amen, amen.“ (Tób 8,4-8)
* „Kráčet ke svatosti spolu, jako pár, je možné, krásné, mimořádně plodné a má zásadní
význam pro dobro rodiny, církve i společnosti.“
Jan Pavel II.
* Není možné žít na zkoušku, není možné zemřít na zkoušku. Není možné milovat na
zkoušku, přijmout člověka jen na zkoušku a omezenou dobu.
Jan Pavel II.
*

Přeji každému z lidí, aby mohl říci: Drž mě pevně alespoň minutu, teď tě potřebuji!
A přeji každému z lidí, aby našel druhého člověka, který to pak jednoduše udělá.
		
Andrea Schwarz
***

TOKIJSKÉ KVĚTY

V úterý 29. ledna v 18.30 hod. uvádí středisko volného času
DORIS v sále střediska Doris Šumperk, ulice 17. listopadu 2,
v rámci cyklu komorních setkání Via LUCIS, pořad TOKIJSKÉ KVĚTY. Vstupné 50 Kč, rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel. 731 610 037, mail: konupcik@doris.cz
Hostem setkání je prof. PhDr. LUDVÍK AMBRUSTER, kněz,
jezuita, vědec a pedagog. Od r. 1961 žil a působil v Japonsku.
Přednášel filozofii na univerzitě Sophia v Tokiu. Vedle své
akademické činnosti vedl v letech 1965–70 jako regens interdiecézní kněžský seminář v Tokiu a v letech 1975–83 byl ředitelem centrální knihovny univerzity Sophia.
Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy jezuitské řeholní
provincie v České republice a současně i obnovení a rozvoje vysokoškolského studia teologie u nás. Od roku 2003 stál jako děkan v čele Katolické teologické fakulty UK. Působí jako
kněz v kostele sv. Ignáce v Praze.

BLAHOPŘÁNÍ.

Dne 30. ledna se dožívá 80 roků

paní Marie Hošková z Postřelmůvka.
Všichni farníci jí přejí do dalších roků Boží požehnání a ochranu.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. ledna 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 428, Mlýnický Dvůr 150,
Červená Voda 1513, Písařov 827, Jakubovice 572 kč.
Dary: Červená Voda: černoušek 948; Písařov: Na Haiti 360, na oltář 453; černoušek 1096.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
První setkání kurzu „Malá škola modlitby“ ve farnosti Jakubovice se uskuteční ve středu
23. ledna v 10 hod. u paní Hrazdírové.
V sobotu 2. února zveme všechny ženy – matky na tradiční HROMNIČNÍ
POUŤ MATEK DO ŠTERNBERKA. Na programu bude mj. mše sv. (celebrant Mons. Josef Nuzík), po obědě duchovní program s biskupem Josefem
Hrdličkou. Předpokládané náklady: 200 Kč za autobus (když nás bude víc,
tak i méně), účastnický poplatek 50 Kč, oběd s sebou. Dobře se oblečte. Odjezd z Červené Vody 7.45 hod., Písařov dolní točna 8.00, Jakubovice od kostela 8.05. Přihlášky P. Radek Maláč 739 245 986.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

OHLÉDNUTÍ SE ZA SETKÁNÍM S VÍROU

Avizovaný cyklus přednášek o článcích Apoštolského vyznání
víry má za sebou první část. Setkání v sobotu 12. ledna 2013, v rodinném prostředí Na Sirkárně v Lošticích, překvapilo. Pozvánka nalezla, díky Bohu, kladnou odpověď v srdcích adresátů.
(foto na www.farnostlostice.cz)
Na 16. hodinu přišly asi tři desítky těch, kteří mají zájem prohloubit, neřku-li znovuobjevit a posílit svůj vztah k nezaslouženému daru víry. Po úvodní modlitbě jsme uvažovali a hledali odpověď taky na otázky: Co je náboženství? Jaký smysl má pro náš život víra? Co je příčinou
ateismu? Mluvilo se o stvoření světa, člověka, pádu našich prarodičů a důsledcích prvotního hříchu . . . V závěru prezentace 1. článku Apoštolského vyznání víry zaznělo protoevangelium - zásvit spásy, příslib Vykupitele ( Gn 3,15)
Dovolujeme si Vás pozvat na pokračování duchovního programu v sobotu 9. února
2013 v 16 hod. na Sirkárnu (Loštice, Jevíčská ul.). Moderuje P. Lubomír Konfederák,
CM, kaplan loštický.

POZVÁNKA

„Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne, ať jsou všichni jedno.“ 		
		
(Jn 17,20n)
V sobotu 26. ledna 2013 v 15. 00 hod. Vás srdečně zveme do Husova sboru na Palackého
ulici v Lošticích na Ekumenickou pobožnost.
P. Pavel Kavec,CM, kaplan loštický

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. ledna: Štíty 2.210; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 13. ledna: Tatenice 670; Hoštejn 1.150; Lubník 500; Kosov 830 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 13. ledna 2013: Mohelnice 3.730; Úsov 1.095; Studená Loučka 362 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Pravidelné setkáni lektorů nad Písmem se koná ve středu 23. ledna po večerní mši svaté
v 17.45 hod.
Setkání seniorů se koná v úterý 29. ledna ve 14 hod. na faře.
Zvou: V. Vykydalová a V. Šléšková

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY.

Počátkem 19. století působili v Mohelnici tito faráři:
1805 Ignác Uhlář
Narozen ve Frýdlantě v přerovském kraji. Do Mohelnice
přišel z Budišova a zemřel v Mohelnici 1. května 1809. Za něj
byla obnovena městská věž u farního kostela. Ve farském dvoře
na Třebovské ulici byly nově pokryty chlévy. Byl založen druhý
inventář.
1809 Antonín Weiss
Narozen v Katscheru v pruském Slezsku. Před příchodem do Mohelnice byl arcibiskupským sekretářem a ceremoniářem. Zemřel 26. prosince v roku 1820.
1821 Ludvík, svobodný pán z Rauber
Narozen v Krainu, před svým příchodem do Mohelnice byl olomouckým kanovníkem.
Roku 1824 odešel jako probošt do Kroměříže.
1824 František Scholz
Narozen v Braunnseifen, u Rýmařova. Zemřel 80 let stár, 14. srpna 1841, po katastrofálním požáru celého města, při němž 21. května lehl popelem i farní kostel s farou. Scholz
daroval 1000 zlatých špitální nadaci, zřízené měšťanem Josefem Rauscherem. Bartoš H.
***

RANNÍ MODLITBA POSLEDNÍCH OPTINSKÝCH STARCŮ.

Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mně přinese tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle; každou hodinu tohoto dne mě
ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno jsi seslal ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil
a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět. Amen.
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Sbírka z neděle 13. ledna: Zábřeh 10.030; Jedlí 1.900; Svébohov 1.700; Klášterec 910; Zvole
3.430; Postřelmůvek 700 Kč.
DARY: Zábřeh – na střechu sv. Bartoloměje 5.000, na Haiti 500 Kč, ze Skaličky na kostel sv.
Bartoloměje 1.595 Kč; Svébohov – na opravu kostela 10.000 Kč; Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 6. února 2013 od 9 hod. do 16
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn
služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš

PLESOVÁ SEZÓNA

13. ples Charity Zábřeh. Srdečně vás zveme na tradiční ples Charity Zábřeh, který se koná v pátek 1. února 2013 od 20 hod. v Katolickém domě
v Zábřeze. K tanci a poslechu bude hrát skupina Triangl. V průběhu plesu vystoupí taneční škola Crusado a známý imitátor Václav Faltus. Výtěžek večera bude použit na pořízení otočné autosedačky umožňující tělesně
postiženým osobám snadnější nastupování a vystupování z vozidla. Cena
vstupenky 150 Kč, předprodej - od 14.1.2013 v recepci Charity.
Jana Skalická, propagace tel: 736 509 431
Orel Rovensko srdečně zve v sobotu 2. února od 19.58 hodin do sálu Orlovny v Rovensku
na OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM BASY. V průběhu večera budou předvedeny ukázky standardních, latinskoamerických a jiných tanců v podání profesionálních tanečníků a tanečnic. K tanci a poslechu hraje hudební skupina STYL, připravena
je tombola a speciality domácí kuchyně. Na setkání se těší realizační tým Orla Rovensko
Římskokatolická farnost Svébohov Vás zve v sobotu 9. února 2013 do obecního domu na
XIII. SVÉBOHOVSKÝ PLES. Zahájení ve 20 hod., vstupné 50 Kč. Hraje skupina Triangl,
čeká vás tradiční domácí kuchyně, bohatá tombola, předtančení. Zvou pořadatelé.
***
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí koncertní duo Petr Nouzovský violoncello a Ladislav
Horák akordeon. Koncert se uskuteční v neděli 20. ledna v 18 hod v obecním domě. Vstupné dobrovolné.
Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek vás společně zvou na HROMNIČNÍ POUŤ
MATEK do farního chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku s duchovní obnovou
pro matky v sobotu 2. února 2013 od 9.30 do 15 hod. V 10 hod. bude slavena mše svatá,
kterou celebruje Mons. Josef Nuzík. V odpoledním programu přednáší Mons. Josef Hrdlička na téma: Rok víry a Rok eucharistie.
Farnost Červená Voda pojede do Šternberka autobusem, pokud byste se chtěli přidat, můžete
to zkusit u P. Radka Maláče, mobil 739 245 986, pokud bude volné místo, rádi vás přiberou.
		
Red.
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