26. 1. 2014
Ročník XXI., 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
ŽALM 27

Hospodin je mé světlo a má spása.

1. Iz 8,23b – 9,3
Ordinárium: Břízovo č. 503

2. 1 Kor 1,10-13.17
příště Ebenovo č. 504

Ev. Mt 4,12-23

„Pojďte
za mnou,
a udělám z vás
rybáře lidí.“

Mt 4,19

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 28. ledna
pátek 31. ledna

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
památka sv. Jana Boska, kněze

* Tuto neděli 26. ledna bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
		
P. Ladislav Sovadina
* 	MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ 1. ÚNORA. Odjezd z Valové v 11.30 hod.
		
Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Příští neděli 2. února při mši svaté v 8.30 hod. v Zábřeze a ve farnostech Zvole, Svébohov a Jedlí budou farnostem představeny děti, které letos poprvé přijmou 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. František Eliáš, P. Ladislav Sovadina

SETKÁVÁNÍ NAD ENCYKLIKOU LUMEN FIDEI.
„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný,
kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“
Jan 12,46
V úterý 28. ledna v 17 hod. se v Katolickém domě v Zábřeze sejdeme nad další částí encykliky papeže Františka LUMEN FIDEI (Světlo víry).
P. František Eliáš

POZVÁNÍ Z HNÍZDA

Pondělí 27. 1. 8.30 – 11.30 hod.: Etické otázky v rodině, téma:
Přístupy k prevenci HIV
a AIDS (interaktivní seminář),
přednáší Mgr. Marie Hojgrová
Pondělí 27. 1. 16.45 – 18.30 hod. Modlitby matek
Úterý 28. 1. 8.30 – 11.30 hod. Základy první pomoci pro maminky s dětmi
		
s MUDr. Hanou Weinlichovou
Středa 29. 1. 8.30 – 11.30 hod. Tvoříme z pedigu a diskutujeme na pondělní téma
Středa 29. 1. 16.30 – 17.30 hod. Středa, táty je třeba aneb tatínku pojď si se mnou hrát!
Vlaky a vláčky - dones si svůj vláček...
Čtvrtek 30. 1. 8.30 – 11.30 hod. Cvičení dětí s rodiči (v 8.30 hod. sraz u ZŠ B. Němcové). Po cvičení hrátky v klubovně Hnízda
Pátek 31. 1.
8.30 – 11.30 hod. Modlitby matek s dětmi
Těšíme se na vás a na vaše děti. Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum o.s.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. V sobotu 8. února od 9 hod.
(zápis 8.30) proběhne v Katolickém domě turnaj ve stolním tenise.
Zúčastnit se mohou hráči od 12 roků. Startovné 50 Kč, vlastní pálku s sebou. Přihlášky je třeba zaslat do 6. února do 12 hod. na email
kubicek.jana@seznam.cz, tel. 605 536 270 nebo odevzdat na recepci Charity Zábřeh.
Jana Kubíčková
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O historii „SEDMIKRÁSKU“ hovoříme s jeho zakladatelkou
Mgr. Ludmilou Ryšavou.

Liduško, jak je to dlouho, co jsi se Sedmikráskem v naší farnosti začínala a z čeho jsi čerpala?
Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem založila Sedmikrásek, když byly
našemu nejstaršímu synovi asi 3-4 roky, tzn. někdy v roce 1994. Byla to
doba porevoluční a v té době i v církvi bylo plno nadšenců, kteří přemýšleli, jak po letech nesvobody obohatit mešní liturgii pro děti tak,
aby dobře pochopily myšlenky evangelia a chodily do kostela rády. V té
době k nám přijeli známí z Olomouce a nadšeně vyprávěli, jak se děti,
které jsou na mši svaté, po jejím skončení scházejí se Sedmikráskem
(loutkou). Používali materiály vydané Brněnským katechetickým centrem, které sepsal P. Jiří
Kaňa pod názvem „Sedmikrásek“ a které obsahovaly jednotlivé katecheze pro děti ve věku od
3 do7 let. P. Jiří Kaňa později vytvořil a sepsal materiály a metodické pokyny, které se používaly při vyučování náboženství pro 1. a 2. třídu a na Sedmikráska navazovaly.
A tak jsme se, za podpory P. Františka Eliáše, také začali scházet v neděli po mši svaté
na oratoři nad sakristií. Docházely tam nejen děti, doprovázeli je i rodiče.
Nyní, když takto rekapituluji, si uvědomuji, že Sedmikrásek funguje (s malým přerušením) již 20 let a ve vedení se vystřídalo nejen mnoho ochotných maminek, ale i dnes již
dospělých lidí, kteří do Sedmikráska chodili jako děti. To je známka, že myšlenka je dobrá
a scházet se s dětmi a přiměřenou formu jim přiblížit obsah nedělního evangelia má smysl.
S dětmi jsem vždy byla ráda a ráda jsem s nimi pracovala a stále pracuji.
Vždy jsem chtěla, aby moje děti znaly Bibli, chodily rády do kostela a rostly ve víře v Boha.
A tak, pokud jsem mohla a měla jsem tu možnost, přibrala jsem i další děti z farnosti.
Jak jsem již zmínila, scházeli jsme se s dětmi po mši svaté. Během let se čas setkání přesunul, a děti odchází již během bohoslužby slova.
V naší farnosti je zvykem, že rodiče s dětmi přicházejí na nedělní mši svatou v 8.30 hod.
Ze své zkušenosti vím, že udržet pozornost malých dětí po celou mši je úkol těžký a pokud
není bohoslužba slova přizpůsobena alespoň částečně dětem, myslím si, že je toto souběžné
spojení mše svaté a Sedmikrásku dobré. Jsem však přesvědčena, že žádná, ani tato katecheze, nemůže nahradit rodiče, kteří jsou zodpovědní za výchovu svých dětí k víře a měli by si
s dětmi v Bibli číst a povídat si o příbězích, které v Bibli jsou.
S novým rokem zveme opět každou neděli všechny předškoláky do SEDMIRKÁSKU.
Odcházíme ze mše svaté před prvním čtením a během promluvy máme s dětmi připravený program, ve kterém jim přiblížíme čtené evangelium. Vracíme se při obětním průvodu, ve kterém děti přinášejí na oltář, spolu s dary, Pánu Ježíši to, co vyrobily nebo nakreslily.
Tým Sedmikrásku
***
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. února 2014 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, spolu s pracovnicí,
která má na starosti energie pro domácnost. P. František Eliáš, děkan
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MISIJNÍ RÁZ CÍRKVE

Mat. 28,16-20; KKC 849-856
Ježíš Kristus po tříletém kazatelském úsilí, které bylo nakonec
poznamenáno krvavým křížem, ale i vrcholnou událostí - jeho zmrtvýchvstáním, svolává své učedníky na horu Olivovou, kde se s nimi
loučí, a předává jim poslání - hlásání a šíření jeho „radostné zvěsti“
– evangelia a to všem národům, kteří ho ještě neznají.
Putující církev byla poslána k národům světa, aby jim zvěstovala
naplnění dávných proroctví o příchodu Mesiáše na svět. Ježíš sám
byl prvním misionářem, ale jen ve své vlasti.
Přinášet světu Kristovu pravdu, jeho lásku a pokoj, není nic jiného,
než mít podíl na společenství, které existuje mezi Otcem a Synem v duchu jejich lásky. „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ (2 Kor 5,14),
tak zdůvodňuje Pavel lásku, která jej vede k lidem. Bůh chce přece spásu všech skrze poznání pravdy. To je konečným cílem misií. Tak církev
pokračuje během tisíciletých dějin v poslání samého Krista.
Proto mají křesťané všem lidem hlásat radostnou zvěst, kterou
přinesl Kristus, a to tak, že půjdou jeho cestou, ochotni se obětovat
až k mučednictví (jak to dokázaly tisíce Kristu oddaných). K tomu
říká výstižně papež Benedikt XVI.: „Církev se nemůže nikdy spokojit se zástupem těch, které si už získala, Církev nesmí zpohodlnět
a nesmí se stáhnout „na vlastní píseček“. Jejím úkolem je péče o celek, o všechny.“ Jsou to opravdu moudrá slova Svatého Otce a odpovídají plně Kristovu rozkazu k misijní činnosti jeho církve.
Ale v dnešní době „přehřátých“ lidských práv je praxe mnohdy taková, že se nijak zvlášť
nesnažíme. Všichni křesťané napříč církvemi jsou prý křtem na jedné lodi Kristově. To ale
nevylučuje příkaz k misionářské činnosti, přinejmenším k dialogu, rozhovoru o pravosti
Kristovy církve a o Kristově bolesti z rozdělení.
Aby byla církev ve své misijní činnosti věrohodná, musí jít stejnou cestou, jakou šel
Kristus. Totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování až k smrti, nad kterou
Pán zvítězil svým zmrtvýchvstáním. To také zdůrazňuje a svými činy naplňuje nynější papež František. Celá jeho promluva pronesená seminaristům, novicům a novickám 7. července 2013 byla přímou výzvou k jejich misijní činnosti, která se má u nich projevit radostí
útěchy, láskyplným přijetím Kristova kříže a nakonec vroucí modlitbou.
V tom spočívá tajemství pastorační plodnosti Pánova učedníka. Ježíš posílá své učedníky bez „měšce, mošny a opánků“. (Lk 10,4) Šíření evangelia není zajištěno ani počtem
lidí, ani vážností zřízení, ani množstvím dostupných zdrojů. Záleží na tom, abychom byli
proniknuti Kristovou láskou, nechali se vést Duchem Svatým a naroubovali vlastní život na
strom života, kterým je Pánův kříž. Jak je to krátce, ale jasně řečeno!
Církev skrze své vlastní poslání jde spolu s celým lidstvem, sdílí s ním týž pozemský osud
a je jakoby kvasem a duší lidské společnosti, kterou má v Kristu obnovit a přetvořit v Boží
rodinu. Misionářské úsilí tedy vyžaduje TRPĚLIVOST. Začíná hlásáním evangelia národům
a skupinám, které ještě nevěří v Krista, pokračuje vytvářením křesťanských společenství, které jsou znamením Boží přítomnosti ve světě a zakládáním místních církví - farností.
Vzorem misijní služby, podle ovoce a účinku, který přinesla, může být misie slovanských bratří, sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě.
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Jak už jsme vzpomněli, církevní misie vyžaduje úsilí o JEDNOTU KŘESŤANŮ. Vždyť
rozdělení křesťanů brání církvi uskutečňovat plnost KATOLICITY v těch synech a dcerách, kteří jsou k ní sice křtem přidruženi, ale jsou odloučeni od plného společenství s ní.
Ano, něco spojuje, ale mnohé rozděluje.
Jestliže hlásáme radostnou zvěst těm, kteří ji neznají, je to kvůli tomu, abychom upevňovali, doplňovali a povznášeli pravdu a dobro, které Bůh rozšířil mezi národy, aby je očišťovaly od omylů a zla, k Boží slávě, k zahanbení zlého ducha a ke štěstí člověka, zde v čase
a jednou i v blaženosti nebe.
Raduj se, že jsi údem katolické církve a přispěj svým životem, aby její misijní činnost –
v církvi, farnosti i v rodinách byla i tvým příkladem účinná.
P. Antonín Pospíšil

NĚCO PRO PŘEMÝŠLIVÉ HLAVIČKY ANEB
JAK SE RESTITUCE DOTKNOU JEDNOTLIVÝCH FARNOSTÍ

V loňském roce jsme si připomněli výročí 950 let od založení olomouckého biskupství.
Olomoucké arcibiskupství je tedy nejdéle kontinuálně působící „organizací“ na Moravě.
Olomouckou arcidiecézi tvoří 418 farností.
Každá farnost má svou právní subjektivitu, své IČO, svůj majetek a hospodaří samostatně. K tomu jí pomáhají sbírky, dary, odkazy a také výtěžek z hospodářské činnosti, nejčastěji výnosy polí a lesů. Pokud farnost kromě kostela a případně kaple nic nemá, je plně
odkázaná na sbírky a dary.
Platové zabezpečení nejen kněží, ale i zaměstnanců kurie a zaměstnanců v děkanátech,
zajišťuje arcibiskupství. Doposud to bylo z příspěvků ministerstva kultury, ale po provedení
restituční tečky, to bude pouze z vlastního hospodaření arcibiskupství.
V mezidobí, než bude část historického majetku vydána, bude postupně klesající příspěvek z ministerstva financí posílán na účet arcibiskupství jako náhrada. Vlastní hospodaření arcidiecéze bude muset do budoucna vygenerovat zisk nejenom na platy, ale také na
režii arcibiskupství, a také na církevní školy a školská zařízení.
Z toho vyplývá, že farnosti ani do budoucna nebudou muset zajišťovat platy těch, kteří
se o ně starají. V režii každé farnosti ale zůstanou všechny ostatní finanční náklady tak jako
dosud; jako jsou náklady na opravy a údržbu majetku (kostely, kaple, fary atd.), náklady na
energie, náklady na pastoraci a misie atd.
Např. farnost Svébohov nemá žádné majetky, které by mohly být restituovány, stejně
tak farnost Klášterec.
Farnost Jedlí je na tom obdobně. Tam pozemkový fond přes zákaz blokačních paragrafů, prodal to, co mělo být vráceno (asi 10 ha), žádat můžeme o navrácení necelých 2 ha.
Ve farnosti Zábřeh to bude necelých 7 ha polí, které připadají v úvahu, ve farnosti Zvole necelé 2 ha.
Roční výnos z jednoho ha pronajaté půdy je v podmínkách našeho děkanátu obvykle
500 – 1.500 Kč. Roční příjem a náklady ve farnosti to ovlivní velice málo. Spotřeba energií
v každém kostele je mnohonásobně vyšší, tedy i tam, kde se bude něco vracet, to nezaplatí
ani pronájem elektroměru.
Dá se říct, že restituce jsou, co se vztahu k farnostem týká - mnoho povyku pro nic.
P. František Eliáš
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 19. ledna: Červená Voda 2.498, Písařov 750, Mlýnický Dvůr 220, Domov
důchodců sv. Zdislavy 219, Jakubovice 455 Kč. Černoušek – Písařov 804, Červená Voda
1488 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* SETKÁNÍ SENIORŮ se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna v 8.40 hod. na faře v Červené
Vodě.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Ježíš, všude, kudy chodil, dobře činil... (Mt 4,12-23)

Žitá láska přesvědčuje. Slova mohou strhávat, ale skutky mění. Dnes však ty skutky dost
chybí! Křesťanství je dnes málo přesvědčivé. Lidé mají strach, že narazí, bude-li jejich víra
čistá a příliš zjevná. Následky takového strachu jsou nezávazné chování, polopravdy a na
konec prázdné kostely.
Přeji nám všem odvahu ve víře na přímluvu sv. apoštola Pavla! (Svátek Obrácení sv.
Pavla slavíme letos v sobotu 25. ledna)

POZVÁNKA NA POUŤ PO STOPÁCH SV. PAVLA
A PRVNÍCH KŘESŤANŮ

Misijní tým Loštice (P. Pavel a P. Lubomír) ve spolupráci
s cestovní kanceláří Palomino Vás srdečně zvou na putování
„Po stopách sv. Pavla a prvních křesťanů“!
V termínu 09. 06. – 16. 06. 2014 (23.900/osoba) nás čeká
bohatý program v Turecku.
Společně navštívíme rodiště sv. Pavla – Tarsus, Antiochii Syrskou, slavnou Kilíkijskou branou vstoupíme do pohádkového světa Kapadocie. Dále nás čeká Cavusin a kostel sv. Jana
Křtitele, antické Ikonium, Demre, kde působil sv. Mikuláš...
(7 x ubytování v hotelích *** včetně polopenze, letenka Praha – Antalye a zpět, transfer a doprava po Turecku luxusním
busem, kompletní pojištění a služby průvodce). Máte-li zájem
jet s námi, prosím, přihlaste se nejlépe do 15. února 2014 na
adrese: P. Pavel Kavec, Loštice, e-mail: kavec@rps.cz, mobil: 723 723 728. Děkujeme!
		
P. Pavel Kavec,CM, moderátor Misijního týmu

postřelmovsko

postřelmovsko

* 	Biblická hodina bude ve středu 29. ledna od 19 hod. v Postřelmově na faře. Všichni
jste srdečně zváni.
* V sobotu 1. února od 9 hod. bude v Postřelmově Večeřadlo - mariánská pobožnost
a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 2. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.223 Kč),
v Chromči (minule 2.320 Kč) a v Sudkově na farní kostel (minule 815 Kč). Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z 19. ledna: Štíty 2.150; Cotkytle 590; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
29. ledna oslaví 90. narozeniny paní Stanislava Minářová ze Štítů.
Ze srdce jí přejeme všechno dobré, hodně zdraví a spokojenosti.
Vyprošujeme Boží požehání a ochranu paní Marie.
Přejí P. Stanislav, farníci, zpěváci a MO KDU

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 19. ledna: Lubník 810, Tatenice 920, Hoštejn 2.550, Kosov 740 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
* ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE je 12. února.
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
*

V úterý 28. ledna 2014 ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – SVĚTOVÁ VÁLKA
Světová válka si vyžádala jako oběť i jednoho velkého syna našeho města, kterým byl velmi vážený učenec, pan Dr. Richard Schubert. Narozen 18. prosince 1876 jako syn nynějšího pana starosty Josefa Schuberta a jeho manželky Marie, navštěvoval v rodném městečku pětitřídní
obecnou školu. Na středoškolských studiích byl nejprve na gymnasiu
v Olomouci, později na benediktinském gymnasiu v Melku. Jeho brzy
probuzený zájem o přírodovědná studia jej vedl ke studiu geologie na universitě v Praze,
kde brzy získal místo demonstrátora na geologickém ústavu university. V dalším vzdělávání pokračoval na universitě v Tübingenu. Po návratu z Tübingenu získal místo asistenta
u profesora Uhliga na katedře geologie Německého vysokého učení technického v Praze,
kde roku 1900 obdržel doktorát geologie. S prof. Uhligem podnikl Schubert řadu geologických exkursí a také ho podporoval při geologických výzkumech v Karpatech. S doporučením svého učitele nastoupil Schubert, který zvláště v paleontologii získal výborné vzdělání, v listopadu 1900 na tehdejším C. k. říšském geologickém ústavu ve Vídni jako volontér
(dobrovolný pracovník) a byl zde už 1. listopadu 1901 jmenován asistentem. Tehdejší ředitel tohoto ústavu určil mladému nadějnému volontérovi jako pracovní oblast nový popis
Dalmacie. Schubert se pustil do této práce s mladickým pracovním nadšením a důrazností
a během několika málo let naše znalosti o geologických poměrech této oblasti příkladně
rozšířil. V překvapivě velkém množství kratších i delších sdělení předložil světu výsledky
své vědecké práce. Současně pokračoval v rozsáhlých paleontologických výzkumech. Ačkoliv pracoviště Dr. Schuberta leželo daleko na jihu, nezapomínal na domov, kam se rád
vracel při návštěvě rodičům. Za mnohé obohacení vědeckých poznatků o naší nejbližší domovině, po stránce geologické a paleontologické, vděčíme jemu. Láska k otčině ho vedla
k tomu, aby po skončení prací v Dalmacii přeložil své pracoviště zcela na Moravu, kde nejprve zmapoval Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko.
Bartoš H.
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Sbírka z neděle 19. ledna: Zábřeh 9.080; Jedlí 2.200; Drozdov 870; Svébohov 1.800; Klášterec 910; Zvole 3.120 Kč. Dary: Zábřeh – 4.000; Klášterec – 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 byly slavnostně a oficiálně vyhlášeny
zhruba 250 návštěvníkům nedělního Tříkrálového
koncertu, který letošní sbírku završil.
Velkým překvapením pro organizátory sbírky byla štědrost a solidarita dárců. Celková částka
1.239.600 Kč byla totiž v patnáctileté historii nejvyšší. Proti loňsku byla vyšší o 58.049 Kč. Velice
nás těší, ale zároveň zavazuje, důvěra, kterou lidé ke
sbírce i Charitě mají, ale především jejich solidarita s potřebnými. Podrobné výsledky letošního koledování (podle obcí i jednotlivých skupinek) a například i srovnání s roky předchozími je možné si
prohlédnout na webu zábřežské Charity www.charitazabreh.cz a ve vývěskách v kostelech.
Děkujeme za Vaši štědrost i volbu pomáhat potřebným prostřednictvím naší Charity. Vaše důvěra nás
zavazuje, opět se budeme snažit využít poskytnuté dary co nejsvědomitěji.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Rodina v akci pořádá JARNÍ PRÁZDNINY NA SKALIČCE pro děti od 6 let.

Kdy: 3. - 6. února 2014 (pondělí- čtvrtek) vždy od 8.00 – 15.00 hod. Zázemí
v klubovně s kuchyňkou a krbem na Skaličce v Zábřeze. Děti se mohou těšit
na partu kamarádů, hry a výpravy do okolí, teplo u krbu, dobrý oběd. Cena
540 Kč/4 dny nebo 150 Kč/den (zahrnuje program, nájem, oběd, pojištění).
Přihlášky a informace:
Mgr. Monika Sikorová, tel. 737 517 102, rodinazabreh@gmail.com.

14. PLES CHARITY ZÁBŘEH se uskuteční v pátek 7. února 2014 od
20 hod. v Katolickém domě Zábřeh. K tanci i poslechu hraje F-Band
z Klášterce. Součástí programu bude výuka valentýnského společenského tance a každý pár si z plesu odnese společné foto (v ceně vstupenky).
Výtěžek akce, který bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy, bude použit na nákup zdravotních pomůcek. Předprodej vstupenek je na recepci
Charity Zábřeh v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
Na 14. SVÉBOHOVSKÝ PLES jste zváni v sobotu 15. února do Obecního domu ve Svébohově Zahájení ve 20 hod.
Srdečně Vás zve pastorační rada farnosti Svébohov
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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