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27. 1. 2013
Ročník XX., číslo 4
3. 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, 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

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

ŽALM 19
1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 1 Kor 12,12-30
příště latinské č. 509

Ev. Lk 1,1-4; 4,14-21

„Dnes se naplnilo
toto Písmo,
které jste
právě slyšeli.“

Lk 1,21

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 28. ledna Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
Sobota 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
v Do kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí jste zváni ke slavení mše svaté tuto neděli 27. ledna ve 14.30 hod.
v V pátek 1. února v 15 hod. bude slavena mše svatá v DPS (dům s pečovatelskou službou, Nerudova ul.)
P. Pawel Zaczyk

TOKIJSKÉ KVĚTY.

V úterý 29. ledna v 18.30 hod. uvádí DORIS Šumperk v rámci cyklu komorních setkání VIA LUCIS pořad TOKIJSKÉ KVĚTY.
Hostem setkání je prof. PhDr. LUDVÍK AMBRUSTER. Vstupné 50 Kč, rezervace vstupenek Petr Konupčík tel. 731 610 037, mail konupcik@doris.cz
SVÁTOST SMÍŘENÍ V ZÁBŘEZE. O prvním pátku – 1. února od 16.00 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
Pouť do KOCLÍŘOVA bude o první sobotě v měsíci, 2. února, tentokrát na téma Medžugorie. Více na plakátku v kostele sv. Bartoloměje. Odjezd z Valové jako obvykle v 11.30 hod.
Ludmila Korgerová 583 414 512, mobil 732 805 427.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

Příští neděli 3. února při mši svaté v 8.30 hod. v Zábřeze, a ve
Zvoli při mši svaté v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti,
které letos přijmou poprvé eucharistického Krista. Ve Svébohově bude představení dětí v sobotu 2. února na svátek Uvedení
Páně do chrámu při mši svaté v 10.30 hod.
První svaté přijímání je významnou událostí pro celé farní společenství. Proto vás prosíme o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem hlubšího vztahu s milujícím Bohem.
P. Pawel Zaczyk
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh Vás zve v úterý 5. února
v 18 hod. do Katolického domu na přednášku Mgr. Ing. Adolfa Jiřího Pleskače
„ZDRAVÍ – blaho duševní, tělesné a sociální“.
Jana Nováková
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
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CHARITA ZÁBŘEH
„Zima na ulici“ – prosba o potraviny
V rámci projektu „Zima na ulici“, rozšiřuje Charita Zábřeh v mrazivých dnech
letošní zimy zázemí pro nouzové přespání osob bez domova. Kromě přístřeší
a pracovních aktivit v přilehlé dílničce je jim nabízeno také jedno teplé jídlo
denně – polévka s pečivem. Do její přípravy jsou zapojeni pracovníci i dobrovolníci. Suroviny na ni nakupujeme nebo žádáme o přebytky z restaurací. Chtěli bychom
požádat také vás o drobný materiální příspěvek - pokud máte nazbyt potraviny, které se
dají využít k přípravě polévky, či jiné jídlo (i zamražené), můžete nám ho donést na recepci
Charity. Bližší informace podá paní Ludmila Macáková, tel: 736 529 295. Děkujeme.
Tříkrálová sbírka - oprava
V minulých FI byl zveřejněn výtěžek sbírky v obcích děkanátu. Vyskytla se chyba, kterou
chceme napravit: výtěžek pokladničky jedné skupinky koledníků, která koledovala v Líšnici, byl připočten obci Vyšehorky. Správný výsledek tedy je: Líšnice - 7.625 Kč, Vyšehorky- 5.209 Kč. Omlouváme se líšnickým i vedoucím skupinek. Plakáty s výtěžky již však
byly vytištěny, proto bude oprava provedena na webových stránkách Charity. Děkujeme
za pochopení.
Zároveň připojujeme poděkování. Děkujeme vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporujete činnost Charity. Kdykoliv jsme prostřednictvím Farních informací žádali o pomoc nebo příspěvek na nějakou aktivitu - potraviny (štědrovečerní večeře pro lidi bez domova), materiál na rukodělnou činnost uživatelů charitních služeb či dobrovolnickou práci, vždy jsme se setkali s kladnou reakcí. Velice si veškeré spolupráce vážíme a děkujeme
vám za ni!
Jana Skalická, propagace tel: 736 509 431
Pokud jste minulou neděli (20. 1.) sledovali KŘESŤANSKÝ MAGAZÍN a
zaujal Vás příspěvek o manželech Kolčavových, možná se dáte rádi pozvat:
Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru zvou na kurz
symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce - „Prostřednictvím přirozeného plánování rodičovství k pevnému a zdravému
manželství.“
Začátek ve čtvrtek 21. února 2013 od 18 hod. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc
Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny jsou 7. 3., 21. 3. a 4. 4. 2013.
První setkání je určeno i pro širší veřejnost. Další informace a přihlášky: manželé Kolčavovi, tel. 731 267 331; 725 861 449, e-mail: rodina.kolcavova@seznam.cz
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou
na volně koncipovaný cyklus duchovních obnov „Pane, nauč nás modlit se“, který má přímou souvislost s vyhlášeným Rokem víry.
Duchovní obnova na téma: „Otče náš, jenž jsi na nebesích“ se uskuteční ve dnech 16.17. února 2013.
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S. Siarda L. Trochtová). Končíme v neděli ve 13 hod.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 11. února: info@premonstratky.cz
3

UČÍCÍ SE CÍRKEV - VZNIK PENTATEUCHU

Neh 8, 2nn
Velmi diskutovanou otázkou je vznik Pentateuchu - to je pěti knih Mojžíšových (z řeckého slova pente teuche - pět nádob, obsahujících svitky Mojžíšovy Tóry). Tyto Mojžíšovy
knihy nesou v hebrejské tradici označení podle úvodního slova, jímž začínají a v řecké tradici podle svého obsahu.
1. kniha (Mojžíšova (50 kapitol) - Genesis (stvoření světa a lidského pokolení).
2. kniha Mojžíšova (40 kapitol) - Exodus (historie odchodu z Egypta)
3. kniha Mojžíšova (27 kapitol) - Leviticus (kněžský zákoník)
4. kniha Mojžíšova (36 kapitol) -Numeri (začíná výčtem jednotlivých kmenů)
5. kniha Mojžíšova (34 kapitol) - Deuteronomium (opakování Zákona,
druhé zákonodárství)
Původně křesťanská i židovská tradice připisovala autorství
Pentateuch přímo Mojžíšovi. Podle hypotéz, které se od doby osvícenství začaly ujímat na evropských univerzitách, byl text Tóry sestaven z několika předcházejících zdrojů. Ke společně sdíleným východiskům moderního biblického bádání dnes patří předpoklad,
že je text Tóry kompromisem kněžských a laických materiálů. Ke
spojení těchto tradic do díla, které známe jako Tóru či Pentateuch,
došlo pravděpodobně za vlády Peršanů. Poslední upravovatel z 5.
stol. př. Kristem dodal konečně Mojžíšovu cyklu textovou podobu,
kterou nacházíme v dnešní hebrejské bibli.
Že to odpovídá skutečnosti, vyplývá např. z toho, že Mojžíš by nemluvil v Zajordání,
když sám nevkročil na půdu zaslíbené země západně od Jordánu. A těžko by popisoval
události kolem své vlastní smrti na hoře Nebo. Je však ústřední postavou těchto dějin.
U nekatolických exegetů byl zpočátku pohled na skladbu Pentateuchu kritický, úřední,
dnes je již hodně zmírněný a blíží se tradičnímu pojetí. Jádro a podstata zákonů a událostí v Pentateuchu spadají do doby Mojžíšovy, biblické pradějiny jsou ještě staršího data, viz
první kapitoly Genese.
Často se navazovala otázka, zda biblické pradějiny spočívají na PRAZJEVENÍ, které
bylo předáváno od Adama pozdějším generacím až k Abrahámovi a izraelskému národu.
Jestliže se ovšem uvádí, že mezi Adamem a Abrahámem, jehož postavou začíná historická
doba v dějinách hebrejského národa, leží víc než půl milionu let, musí se vyloučit podání,
které by bylo tak specifikované a určité, že by mohlo přicházet v úvahu jako vysvětlení obsahu pradějin.
Tedy jediným a výlučným vysvětlením pro izraelské náboženství je zjevení dané speciálně Izraeli. Na základě tohoto zjevení – působením Ducha svatého - rekonstruovali Izraelité prvotní skutečnosti.
První redakce těchto knih patří Mojžíšovi, jeho pomocníkům, žáku a nástupci Josuemu. K této první sbírce zákonů a historických událostí se později připojovaly nové důležitější zákony a dějepisné poznámky, takže je velmi obtížné říci, kdy byla jejich poslední redakce a stylizace. Všeobecně se předpokládá, že to bylo v 5. století. Jistě velmi důležitou roli
zde hrála doba babylonského zajetí za Ezdráše a Nehemiáše (Nehemiáš, vysoký úředník na
dvoře perského krále Artarxerxa po návratu z babylonského zajetí roku 445 před Kristem
a Ezdráš, rovněž vysokého postavení v královské perské kanceláři). Oba začali obnovovat a
upevňovat civilní, společenský a náboženský život v Jeruzalémě a vůbec v Izraeli.
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Dojemné jistě bylo, když po návratu ze zajetí – všechen lid se shromáždil jednomyslně na
prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli....
Četl z něho od svítání do poledne.. .Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy Zákona....
Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen“. Padli na kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi“...
A podobně: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte...I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.“ (Neh 8, 1 -12).
Tóra je první část hebrejské bible a obsahuje pět knih Mojžíšových a je jádrem židovské
bohoslužby. Židé předčítali Toru v synagogách.
Přes tisíc let je Bible spjata s naší národní a kulturní historií. U kolébky naší kultury je
cyrilometodějský překlad, geniální dílo nejen teologické učenosti ale i velkého jazykového
a stylistického umění - dílo, které se v životě národů vyskytne jednou za staletí. Izraelský
lid před 2.500 roky důstojně, radostně a slavnostně přijal Boží slovo - Zákon Mojžíšových
pěti knih. I na nás spočívá odpovědnost, jak přijímáme, jak čteme a životem naplňujeme
Boží sdělení z Bible. Nejen Nového zákona, ale i Zákona starého. Neboť i ten je stále časový,
je světlem na cestě temnotami k našemu konečnému cíli - v blaženém, věčném společenství
s Bohem, i jeho Synem Ježíšem Kristem a Matkou Boží, Pannou Marií.
		
P. Antonín Pospíšil
Přišel jeden pohan k Šamajovi a řekl mu: Stanu se židem, pokud mě naučíš celému učení
Tóry po dobu, co vydržím stát na jedné noze. Šamaj se rozlítil, neboť to považoval za drzost
a pohana vyhnal. Tentýž pohan přišel k Hilelovi a učinil mu tentýž návrh. Hilel řekl: Co
nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim. To je podstatou Tóry, vše ostatní je jen komentář. Nyní jdi a uč se.
(z Talmudu).

LIST O PŘIHLÁŠKÁCH DO SEMINÁŘE

Drazí bratři a sestry,
znovu nastává doba přihlášek do kněžského semináře. Proto si dovoluji oznámit, že v něm máme dost místa pro nové kandidáty kněžství,
kteří by se zde připravovali na své poslání.
Děkuji všem, kteří seminář podporují, všem, kteří se za nová povolání modlí, ale i těm, kteří rádi přijímají do své rodiny děti a dobře je
vychovávají, všem, kteří pomáhají kněžím a zapojují se do služby ve
farnosti.
Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří jste se někdy myšlenkou na
kněžství zabývali, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a
pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu
s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání
uvažují.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás
zdraví a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. ledna: Červená Voda 1.932, Písařov 491, Jakubovice 547, Dary: Červená Voda - na Haiti 1.056 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Členy živého růžence z Jakubovic a Písařova srdečně zvu na mši svatou, která za ně bude
sloužena v pondělí 4. února v 16 hod. v Písařově. Po mši svaté bude přichystáno malé pohoštění na faře.
P. Radek Maláč
ZÁPAS ROKU. Tak tenhle rok jsi, Ježíši, zase prohrál. Oba jste v mém obýváku - tvůj kříž
i televize. Dokonce ti trochu nadržuji a jsi na místě ještě trochu významnějším. A přesto
jsi ten celoroční zápas s obrazovkou opět prohrál. A tak spolu s tebou a za tebe přemýšlím,
kde jsi asi udělal chybu. Co víc jsem ještě pro tebe mohl udělat a neudělal? Visíš na čestném
místě uprostřed stěny, obrazovka je tak trochu zastrčena. A přesto zase vyhrála.
Přijmi tedy několik mých rad. Možná je tvá nabídka málo atraktivní. Podceňuješ trochu reklamu. Podívej se na televizi, kolik procent celkového času dává reklamě. Slibuje stále víc. A co slibuješ ty? Já vím, že také slibuješ. Ale televize to neustále obnovuje. To, co slibovala včera, už dávno neplatí. Nabízí stále nové a nové a tím starým, co bylo včera, se už
dávno nezdržuje. Slibuje vždycky víc než průměr, každý předváděný výrobek dokáže mnohem víc než „obyčejný“ výrobek. Stále slibuje víc a víc. Stále svou nabídku stupňuje. A ty jsi
tak trochu ustrnul. Slibuješ stále jen to samé a ani to ještě pořád neopakuješ a nepodtrhuješ
poutavými efekty, aby nás to chytlo.
Další věc je, že v televizi jde pořád atraktivní děj, a ty stále bez proměny visíš s roztaženýma rukama. Z tebe jednou strhali oděv, v televizi si ho strhávají nebo nejrůznějším způsobem
odkládají dnes a denně. Tebe jednou umučili, ale v televizi mi nabízejí mučení, zabíjení a krev
v mnoha variantách každý den. Televize mě nenechává chvilku v klidu. V televizi je obrovské
množství aktivity, které mě v důsledku vede k příjemně lenivé pasivitě. U tebe je to přesně obráceně. Tvá stálá „pasivita“ na kříži mě nakonec provokuje k aktivitě.
Pane Ježíši, tento rok jsi prohrál. Upřímně jsem ti přál vítězství, to mi věř, ale ty jsi získal
o tolik hodin míň mého času proti televizi, že je to až trapné. Bylo by dobré, kdyby ses nad
tím vážně zamyslel. A začal s tím něco dělat. Tento rok jsi, bohužel, prohrál. Ale dávám ti
opět šanci - další rok. Teď mě trochu napadá, kdo že komu ten další rok dává? A jestli ještě
ten další rok šance bude? Nebo kdo vlastně bude mít šanci? Ty ten další rok mít jiště budeš,
ale budu ho mít ještě já? Budu mít skutečně ještě celý rok šanci, abych ti měřil tvé skóre s
televizí, abych mohl až do konce roku sledovat tento podivný zápas?		
		
Podle Josefa Hese – (Z)povídačky) Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. ledna: Štíty 1.550; Cotkytle 550; Horní Studénky 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V neděli 3. února oslaví pan Alfred Kühn životního jubileum - 80 let.
Přejeme mu hodně zdraví, Božího požehnání, ochranu Panny Marie
a děkujeme za dlouholetou práci na farní zahradě.
P. Stanislav Suchánek a farníci
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postřelmovsko postřelmovsko
v Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi před prvním pátkem bude ve středu v Lesnici
od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
v Ve středu 30. ledna od 19.00 hodin je BIBLICKÁ HODINA v Postřelmově na faře.
v O první únorové sobotě od 8.30 hod. bude VEČEŘADLO - mariánská pobožnost a v 9.30
hod. mše svatá ke cti Panny Marie ze svátku Uvedení Páně do chrámu - Hromnic. Přineste si
své svíce k požehnání.
V neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1988 Kč) a v Chromči (minule 2300 Kč) a Sudkově (minule 965 Kč) na farní kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

lošticko

lošticko

lošticko

Proč se máme zlobit? Když jsem usedl k počítači a chtěl psát příspěvek do našich informací, napadlo mě, že když ho budete číst, bude již po volbách prezidenta. Někteří se budou na
výsledky zlobit, ale nic jim to nebude platné. Snad vás nenapadne volit „oranžového” a dáte
hlas „modrému” kandidátovi...
K poučení malý příběh: Jednoho dne shodil pes Isaaca Newtona (1643-1727), který se
jmenoval Diamant, zapálenou svíčku, což způsobilo vzplanutí papírů se všemi výpočty a
studiemi, které velkého vědce stály léta dřiny. Newton ale neztratil klid.
Zavolal si k sobě psa a s nepopsatelným smutkem si mu postěžoval do ucha: „Ach, Diamante! Kdybys věděl, cos dnes udělal!”
K zamyšlení: V dnešní době se stále více rozmáhá netrpělivost. Lidé si dokonce přicházejí stěžovat na městské úřady kvůli hádkám se sousedy, kvůli klepání bot, hlasité muzice od
sousedů, vodě vytékající na terasu, hluku televize... Proč se zlobit, když se nakonec stejně
musíme uklidnit? Přeji nám všem klid a rozvahu v každodenním rozhodování!
		
P. Pavel Kavec,CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. ledna: Tatenice 970; Hoštejn 4.400; Lubník 1.410; Kosov 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P Jaroslav Přibyl
Farnost Tatenice a MO KDU-ČSL Tatenice Vás srdečně zvou v pátek 8. února 2013 od 20
hod. na MAŠKARNÍ LIDOVÝ PLES na zámku v Tatenici. Vstupné masky 30 Kč, ostatní
50 Kč. Hraje skupina Triangl. Můžete se těšit na tombolu, občerstvení a možná i něco navíc.
Popusťte uzdu své fantazii a přijďte se pobavit v originálním přestrojení.
		
Těší se na Vás pořadatelé

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 20. ledna 2013: Mohelnice 3.198; Úsov 2.521; Studená Loučka 253 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Pravidelné setkáni lektorů nad Písmem se koná ve středu 23. ledna po večerní mši
svaté v 17.45hod.
v Setkání seniorů se koná v úterý 29. ledna ve 14 hod. na faře.
Zvou: V. Vykydalová a V. Šléšková
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Sbírka z neděle 20. ledna: Zábřeh 10.270; Jedlí 5.100; Svébohov 1.300; Klášterec 1.010;
Zvole 2.550; Postřelmůvek 425 Kč. DARY: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.200 Kč. Všem
štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: ze Zábřeha byla dne 20. ledna 2013 předána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
Marie Zíková
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.

KATOLICKÝ DŮM

v Příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES, který se
uskuteční v pátek 8. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace F-BAND. V průběhu plesu se představí taneční skupina DAREN, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky……. Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si
zakoupit místenku v předprodeji na recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15,
( 739 246 015 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme.
v Ve spolupráci s Klubem Ámos z Ostravy (nám dobře známým ze
spolupráce na interaktivních výstavách) připravujeme na sobotu 9. února tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zveme všechny děti a
jejich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým nás provede klaun „doktor Voháňka“. Nebude chybět tradiční tombola, promenáda masek, či balónková show. Začátek ve 14 hod. Vstupné 25 Kč.
v Nejenom seniory zveme v neděli 10. února na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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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