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3. 2. 2013
Ročník XX., číslo 5
4. 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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 71 Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
1: Jer 1,4-5.17-19
2: 1 Kor 12,31 – 13,13
Ev. Lk 4,21-30
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

,,Nyní poznávám věci jenom nedokonale,
potom poznám dokonale,
podobně, jak Bůh poznává mne.
Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice.
Ale největší z nich je láska.“

(1 Kor 13, 12-13)

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

Úterý 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa 6. února Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

MALETÍN

Tuto neděli 3. února můžete vyrazit do Maletína na mši svatou do kostela sv. Mikuláše. Začínáme jako obvykle ve 14.30 hod. a příští neděli do Hynčiny, taktéž na 14.30 hod.
		
P. František Eliáš
Tuto neděli 3. února při mši svaté v 8.30 hod. v Zábřeze, a ve Zvoli při
mši svaté v 10.15 hod. budou farnostem představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Krista.
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“.
Adolf Jiří Pleskač (* 1955) je moravský řeckokatolický duchovní, fytoterapeut a
podnikatel. Patří mezi vyhledávané zpovědníky. Velmi populárním se stalo jeho
vystupování v bylinkové poradně pořadu „Apetýt“ vysílaného Českým rozhlasem Brno. Od roku 2011 je administrátorem řeckokatolické farnosti Otrokovice.
Fytoterapie (z řeckých slov fyton, „rostlina“, a therapeuein, „pečovat, léčit“) dříve označována jako bylinářství, je využití léčivé síly rostlin. Využívání rostlin v lékařství je patrně
stejně staré jako lidstvo samo, léčivé rostliny provázejí člověka v průběhu celé etapy jeho
historického vývoje a byliny byly vlastně prvními léky, se kterými se člověk setkal. Do 18.
století bylo bylinářství obvyklou formou léčby. Následný rozmach chemie a výroba syntetických léčiv, vytlačily bylinky a jejich používání do ústraní. Postupně se však lidé začínají
k léčivým bylinám vracet a během posledních dvaceti let zájem o bylinářství opět vzrůstá.
Světová zdravotnická organizace odhaduje, že je bylinářství na celém světě praktikováno třikrát až čtyřikrát častěji než klasická medicína. Navíc stále narůstá počet odborných
fytoterapeutů, kteří léčí většinu nemocí svých pacientů pomocí rostlinných produktů.
Je dobré si zapamatovat: staří, vážení lékaři neznali moderní medikamenty, ani mnohé léčivé rostliny, používali jen několik tuctů léčivých prostředků, vesměs rostlinného původu a to s úspěchem. Národy ve svém základě
byly mnohem zdravější, než dnešní generace.
Nezáviď proto známému, že na svou chorobu sehnal
za velkých obětí „zaručeně účinný“ zahraniční lék. Možná
mu zabere, možná ne, možná mu těžce poškodí zdraví – ty
se obrať k Bohu. Neboť jak čteme v Bibli u moudrého Sirachovce: „Bůh stvořil léčivé byliny ze země a moudrý člověk
jimi nepohrdá!“ (Sir 38, 4).
P. Mgr.Ing. Jiří A. Pleskač (redakčně zkráceno)
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DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 6. února. Mše svatá
bude slavena jako obvykle v 9.40 hod. (příležitost k svátosti smíření – před postní dobou)
		
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
11. únor je dnem zasvěceným Panně Marii Lurdské a církev si v tento den také připomíná Světový den nemocných.
Arcibiskupství olomoucké u příležitosti Světového dne nemocných pořádá ve čtvrtek
7. února 2013 v Arcibiskupském paláci (Wurmova 9, Olomouc) SETKÁNÍ PRO LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY.
Program: 18 hod. - mše svatá v kapli Arcibiskupství olomouckého, od 19 hod. - raut a rozhovory lékařů a zdravotníků s Mons. Janem Graubnerem.
VALENTÝNSKÁ OSLAVA PRO MANŽELE. Zveme manželské páry na romantickou večeři a společné promítání filmu
„V jednom ohni“, abychom oslavili dobré časy. Kdy: ve středu
13. února 2013 od 18.00 hodin v prostorách Charity Zábřeh.
Info: www.rodinazabreh.webnode.cz,
mail: rodinazabreh@gmail.com,
za Rodinu v akci zve Monika Sikorová.
SOBOTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY.
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a zábřežské společenství Modliteb matek srdečně zvou na jednodenní duchovní obnovu pro ženy, která proběhne v sobotu 23. 2. 2013 od 9 do 16 hodin na ZUŠ (Farní ulice).
Pozvání do Zábřeha přijal duchovní otec Modliteb matek P. Šebestián Smrčina, který bude
i naším duchovním průvodcem.
Přihlášky na mailu: svedova.irena@seznam.cz, nebo na telefonu 603 891 571.
NEVYHAZUJTE NEPLATNÉ MINCE A BANKOVKY naší i cizích měn, které se obvykle
povalují v našich domácnostech.
	Římskokatolická farnost Brno-Lesná, která je zatím bez fary a kostela, se chystá ke stavbě komunitního centra, které nebude levnou záležitostí.
I neplatné mince se dají prodat například mezi sběratele, některé dokonce vyměnit v národních bankách v příslušných státech. Farníci z této brněnské farnosti roztřídili a zhodnotili odhadem na 800 kg mincí, jejichž zhodnocení jim pomůže ke stavbě kostela.
Neplatné bankovky a mince stačí hodit do pokladničky v kostele (do kterékoliv pokladničky, při kterékoliv mši svaté).
P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - BOŽSKÉ CTNOSTI

S odkazem na 2. čt 1 Korintským 13:13: „ A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší
z té trojice je láska“ - KKC 1812-1829
Při křtu svatém nás přijal nebeský Otec za své milované děti. Stalo se to ve chvíli, kdy
nám byl odpuštěn dědičný hřích. Tím jsme obdrželi milost posvěcující. Tehdy jsme dostali od Ducha svatého schopnost a sílu žít nad své přirozené síly - tedy žít nadpřirozeně, pro
nebe, jako děti Boží. Těmto schopnostem říkáme ctnosti nadpřirozené nebo vlité, protože
nám byly do naší duše vlity zároveň s milostí posvěcující.
Ze ctností nadpřirozených, vlitých, jsou nejdůležitější CTNOSTI BOŽSKÉ. Jsou to
víra, naděje a láska, které nazýváme Božskými ctnostmi. To proto, že jejich původem, důvodem a bezprostředním předmětem je sám Bůh. Jsou vlity člověku s posvěcující milostí
a uschopňují ho žít v důvěrném vztahu k Nejsvětější Trojici. Jsou základem a hybnou sílou mravního jednání křesťana, oživují lidské ctnosti. Jsou zárukou přítomnosti a působení
Ducha svatého ve schopnostech člověka tak, aby získal „život v hojnosti“ (Jan 10,10).
Co je to VÍRA? Víra je Božská ctnost, kterou přijímáme Boha a všechno,
co nám zjevil, a vytváříme si k němu osobní pouto. Víra je Bohem stvořená cesta k pravdě. Protože Ježíš je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6) nemůže být ani víra jen pouhým názorem či „věřením“ v něco. Víra má jasný obsah, který církev vyznává v Krédu - vyznání víry, jak se je modlíme
zvláště v neděli při mši svaté. Ten, kdo přijímá dar víry, kdo chce věřit,
vyznává tuto víru, církví věrně střeženou a procházející věky a kulturami.
Ve víře jde o důvěryplný vztah k Bohu současně rozumem i srdcem. Víra
totiž začíná být účinná teprve „láskou“ (Gal 5,6). To, že někdo skutečně
věří v Boha, který je láska, nevyplývá z jeho prohlášení, ale z jeho života
v lásce. Potvrzuje to svatý Jan apoštol: „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a
Bůh zůstává v něm“. (1 Jan 4,16) Ale kdo tvrdí „znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává,
je lhář a není v něm pravda. (1 Jan 2,4) A platí pro nás radostné: „Ke každému, kdo se ke
mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10, 32)
Co je to NADĚJE? Naděje, je Božská ctnost, kterou vytrvale toužíme po
věčném životě jako po svém štěstí. Tady na zemi jsme proto, abychom
chválili Boha a sloužili mu. V tom spočívá naše skutečné štěstí: hledat
své naplnění v Bohu. Naděje je důvěra v to, co nám Bůh zaslíbil ve stvoření, skrze proroky a především v Ježíši Kristu, i když to ještě zatím nemůžeme vidět na vlastní oči. Opíráme se při tom o pomoc milosti Ducha svatého. Výstižně to vyjadřuje svatý Augustin: „Doufat znamená věřit v dobrodružství lásky, důvěřovat člověku, odvážit se skoku do neznáma a naprosto se
odevzdat Bohu“.
Co je to LÁSKA? Láska, je Božská ctnost, s jejíž pomocí se
dokážeme odevzdat Bohu, protože on si nás zamiloval jako
první, abychom s ním byli jedno a abychom kvůli Bohu
přijímali druhé bez zábran a tak srdečně, jako přijímáme
sebe samé. Ježíš své učedníky vyzývá: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15, 12) Svatý Augustin
prohlašuje: „Miluj a dělej, co chceš.“ Není to vůbec tak jednoduché, jak to na první pohled
vypadá. Láska je největší z toho důvodu, že je energií, která oživuje a naplňuje Božským ži4

votem. A opět svatý Augustin: „Těm, kteří milují Boha, se všechno mění v dobro, a Bůh jim
přičítá k dobru i jejich bloudění a chyby.“
Svatý František Saleský k tomu výstižně dodává: „Láska je podivuhodná ctnost. Je to
prostředek a účel v jednom, je to pohyb a cíl, je to cesta, která vede k sobě samé. Co je tedy
zapotřebí udělat, aby člověk dokázal milovat? Nepotřebujeme k tomu žádné zvláštní umění, stačí prostě jen milovat: tak jako se učíme hrát na loutnu tím, že na loutnu hrajeme, tak
jako se učíme tančit tím, že se dáme do tance.“
Tomáškův katechismus myšlenku sv. Františka S. rozebírá šířeji a jasněji:
„Chceš mít otužilé tělo a silné svaly? Pak nestačí dobře jíst, je třeba také pravidelně
pracovat, pěstovat zdravý sport, cvičit. Chceš mít silnou duši? Pak je třeba nejen se modlit, chodit na mši svatou, k svaté zpovědi a k svatému přijímání, nýbrž je nutné v sobě přemáhat, co je zlé a cvičit se v tom, co je dobré. Tak budeš odkládat špatné vlastnosti a budeš
získávat pohotovost konat ochotně dobré, staneš se ctnostným. Ctnost se jmenuje latinsky
„virtus“, to znamená „síla“. Jen ctnostný je silný! Získávej ctnosti, tak budeš posilovat svou
duši do životního zápasu. Při tom pamatuj na slova apoštola, svatého Pavla: „Cvičení těla
je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život
nynější i budoucí.“ (l Tim,4,8).
P. Antonín Pospíšil

DON BOSCO V ČESKÉ REPUBLICE

Ve dnech 1. - 13. února 2013 navštíví Českou republiku socha s ostatky sv. Jana Boska, která během tříletých příprav na 200. výročí jeho narození putuje po
různých zemích světa. Don Bosco tímto způsobem
zavítá do celkem jedenácti měst v Čechách a na Moravě.
Jedním z blízkých míst kam ostatky sv. Jana Bosca doputují, bude také dne 4. února 2013 Litomyšl. V kostele Povýšení Sv. Kříže bude od 16.00 do 18.45 hod.
duchovní program včetně mše svaté.
K dispozici je také zázemí na faře, která slouží komunitě Litomyšlských salesiánů.
Pro ty, kteří by měli zájem se této výjimečné události účastnit, vypravuji mikrobus a k dispozici je 7 míst.
Odjezd do Litomyšle: 4. února ve 14.30 hod. od
fary. Pro svoji účast na setkání volejte na tel.: 777 590 735.
		
Na setkání s vámi a společně s donem Boscem se těší Boleslav Kriegler.
Více na: www. sdb.cz/co-delame/akce/don-bosco-u-nas/
***
Naděje a víra v Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie se projevila ve zrenovování
skříňky s obrázkem korunování Panny Marie, umístěné na lípě před hrází „Brassova rybníka“, zásluhou paní Heleny Krejčí, Františka Odstrčila, Metoděje Jílka, paní Zbořilové a
Libora Štábla, za finančního příspěvku paní Boženy Štáblové.
Ať jim Pán žehná za jejich lásku k církevním památkám našeho města.
Děkují a Boží požehnání vyprošují farníci.
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lošticko

lošticko

lošticko

K volbám, které jsou již naštěstí za námi...
1. „Jedna z důležitých věcí na světě: Mít možnost zavřít za sebou své vlastní dveře.”
(jít z důchodu na HRAD se nevyplácí...)
2. „Politici musí být pokrokoví. Jejich pravý život se odehrává v budoucnosti, jelikož vědí,
že v minulosti toho dobrého pro národ moc neudělali.”
3. „Je těžké mít reprezentativní vládu, když je nám tak vzdálená.” (Gilbert Keith Chesterton, anglický kritik a esejista, 1874-1936)
POZVÁNKA
V rámci roku víry Vás srdečně zveme na pokračování cyklu
přednášek pod názvem PUTOVÁNÍ S VÍROU.
Druhé setkání proběhne v sobotu 9. února 2013 v rodinném
prostředí Na Sirkárně (Loštice, Jevíčská ul.) v 16.00 hod.
Přednášku „...věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána
našeho...” (2. článek Apoštolského vyznání víry) moderuje P. Lubomír Konfederák,CM, kaplan loštický.
P. Pavel Kavec,CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. ledna: Štíty 1.900; Cotkytle 660; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 27. ledna: Tatenice 1.710; Hoštejn 1.300; Lubník 610; Kosov 500 Kč.
Sbírky od betlémů na ,,Adopci na dálku“: Lubník 1.125; Tatenice 1.850; Hoštejn 5.760; Kosov 450 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
HOŠTEJN – V neděli 10. února od 14 hod. proběhne na sále v Globusu DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Občerstvení a tombola
zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé (skauti, obec, farnost....)
ADORAČNÍ DEN farnosti Tatenice se uskuteční v úterý 12. února.
Od 15 hod. bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, v 18.00 hod. mše
svatá zakončená svátostným požehnáním.
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 27. ledna: Domov důchodců sv. Zdislavy 365, Mlýnický Dvůr 352, Červená Voda 1.513, Písařov 650, Jakubovice 347, Janoušov 580 Kč.
Dary: Jakubovice - jesličky 700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v 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
v Rodiče prvokomunikantů se setkají ve středu 6. února v 18.00 na faře v Červené Vodě.
v Mše svatá v Domově důchodců sv. Zdislavy nebude tento týden v sobotu, ale už v pátek
8. února a to v 15 hod.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 27. ledna: Mohelnice 3.429; Úsov 660; Studená Loučka 430 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Ve středu 6. února v 17.45 hod. se koná na faře setkání lektorů nad Písmem.

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY.

Katastrofální požár města v roce 1841
Poslední hrozný požár, jak tomu mohlo být jen za tehdejší nedostatečné požární ochrany, vypukl v tehdejší Moravičanské ulici (dnešní Smetanova). Rychle se rozšířil do Hradební ulice a směrem k náměstí, kde
zasáhl tehdejší kasárna (dnešní stará budova Městského úřadu). Žárem
chytily i boudy trhovců, stojící uprostřed náměstí. Oheň přeskočil na Kostelní náměstí a dále
Třebovskou ulici, odtud na předměstí. Popelem lehla celá Zábřežská ulice. V důsledku požáru
shořelo: 133 domů ve městě, 58 domů na předměstí. 383 rodin s 1373 rodinnými příslušníky
bylo zůstalo bez přístřeší. Vnitřek radnice a s ní spojený městský archiv byl zásluhou neohroženého zákroku obecního sluhy Kletzela zachován.
Požár kostela, věže a přilehlých budov. Ten den se také opravovala střecha na farním kostele. Místa, kde byla krytina sejmuta, se rychle vznítila, a v krátké době celá střecha kostela stála v jednom plameni. Ciferníky hodin se prodral oheň do věže. Zvony, o celkové váze
100 centů se roztavily a sotva jedna třetina slitiny zůstala zachována. Naštěstí, varhany zůstaly ohněm ušetřeny, ale dvě dřevěné sochy u hlavního oltáře zhořely.
S kostelem vyhořela i fara, která tehdy stála průčelím k severu, a k ní přiléhající bývalá škola, kaplanka a domek zvoníka. Tyto patronátní budovy byly, s výjimkou kaplanky, nově postaveny konkurenční cestou, přičemž bylo průčelí fary obráceno k západu. Kostel byl po
požáru proměněn ve skladiště, ale v roce 1844 obnoven. Věž a kostel byly pokryty nouzovou plochou střechou z plechu, což obec stálo celkem 228 zl. 6 kr. konv. měny. Ještě před zastřešením věže byl na ni 12. prosince 1841 slavnostně vytažen velký zvon, užívaný také jako
umíráček, ulitý olomouckým zvonařem Stankem. Vážil 50 centýřů a stál 2399 zl., většinou
uhrazených městskou obcí, zatímco ze sbírek se získalo jen 955 zl. 39 kr.
Tehdejší farář Scholz byl dobročinný člověk. Na mohelnickou nemocnici daroval 1000 zlatých. Během požáru, musel být jako těžce nemocný přenesen do farního dvora na Třebovské ulici, kde také ten den zemřel.
Bartoš H.
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Sbírka z neděle 27. ledna: Zábřeh 8.030; Jedlí 1.500; Svébohov 1.400; Klášterec 1.040; Zvole
17.590 (sbírka na kněžský hrob – za opravu hrobu bylo zaplaceno 50.000 Kč); Pobučí 400 Kč.
DARY: Zábřeh – na lepru 200; Svébohov – na opravu střechy kostela 5.000 Kč; Zvole – na Haiti
1.000 Kč; Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Ze Zábřeha byla dne 27. ledna předána částka 3.300 Kč.
Upřímné „Pán Bůh zaplať všem dárcům.“
Marie Zíková
Velký dík patří všem, kteří přispíváte na vysílání našich křesťanských médií RADIA PROGLAS a TV NOE. V průběhu roku 2012 jsem dostala pro Radio Proglas vaše příspěvky ve výši
44.000 Kč, pro TV Noe částku 26.000 Kč.
Přeji Vám požehnaný rok 2013 a těším se na další spolupráci.
Helena Fuchsová
ZPRAVODAJ TELEVIZE NOE
Drazí přátelé, donátoři a akcionáři, děkujeme Vám, že už již 7 let tak skvěle
pomáháte ukazovat dobro a krásu kolem nás. (z dopisu P. Leoše Ryšky, ředitele TV NOE)
V novém zpravodaji TV NOE najdete nejen informace o programové nabídce, ale i technické změny ve vysílání, vysvětlení zavedení poplatku Skylink
i novou možnost pravidelného přispívání formou SIPO. Součástí zpravodaje je i objednávka
DVD z produkce Telepace, např. Střípky, Labyrintem víry s T. Halíkem, záznam ze setkání mládeže ve Žďáru a jiné, které by se mohly stát i milým dárkem. Několik kusů zpravodaje je v kostele sv. Bartoloměje, na policích s tiskovinami, případně ve farní kanceláři v Zábřeze.
red.

KATOLICKÝ DŮM

v Všechny 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 na 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
vvv
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.
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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