2. 2. 2014
Ročník XXI., číslo 5
svátek
uvedení páně do chrámu

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, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem,
byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme:
očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 24

Hospodin zástupů, on je král slávy!

1. Mal 3,1-4
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2. Žid 2,14-18
příště Latinské č. 509

Ev. Lk 2,22-40

„Nyní propouštíš v pokoji
svého služebníka,
Pane, podle svého slova,
neboť mé oči viděly tvé spasení,
které jsi připravil
přede všemi národy světlo,
jež bude zjevením pohanům,
slávou pro tvůj lid Izrael.“

Lk 22,29-32

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 3. února
Středa 5. února
Čtvrtek 6. února

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
památka sv. Agáty, panny a mučednice
památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím
končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby
ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje,
aby jiným dala světlo... Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou
temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách,
ale věrně kráčeli po tvých cestách.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
	Tuto neděli 2. února při mši svaté v 8.30 hod. v Zábřeze a ve farnostech Zvole, Jedlí
a Svébohov 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

„Kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, a odměňuje
ty, kdo Ho hledají. Žid 11,6
Po týdenní přestávce v době školních prázdnin se sejdeme nad další částí encykliky papeže Františka LUMEN FIDEI (Světlo víry) v úterý 11. února v 17 hod.
v Katolickém domě v Zábřeze.
P. František Eliáš

Ve čtvrtek 6. února nebude v Zábřeze, z důvodu školních prázdnin, slavena večerní mše
svatá pro rodiče a děti, místo ní bude v kostele sv. Barbory mše svatá v 9.40 hod.
		
P. Ladislav Sovadina
V ZÁBŘEZE o prvním pátku – 7. února od 15.30 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje
přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
Tuto neděli 2. února ve 14.30 hod. se jako obvykle o první neděli v měsíci sejdeme v
kostele sv. Mikuláše v Maletíně ke slavení mše svaté.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. února 2014 od 9 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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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.
Valentýnská oslava pro manžele. Zveme manželské páry na romantickou
večeři a společné promítání krátkého dokumentárního filmu „Ponožky
budu prát vždycky stejný...“
Kdy: v pátek 14. února 2014 od 19 do cca 21 hod. v prostorách Charity Zábřeh (přednášková místnost s kuchyňkou v podkroví).
Přihlášky a info: Mgr. Monika Sikorová mail: rodinazabreh@gmail.com, tel. 737 517 102.
		
Za Rodinu v akci zve Monika Sikorová
***

CHARITA ZÁBŘEH

KOJENECKÉ OBLEČENÍ. Pokud máte doma zachovalé kojenecké oblečení
(od nejmenších velikostí) nebo jednorázové pleny, které již nebudete potřebovat, věnujte je do sociálního šatníku Charity Zábřeh. Věci můžete přinést
na recepci Charity Zábřeh. Při větším množství kontaktujte, prosím, předem
vedoucího střediska Naděje Františka Klíče, tel: 736 509 436. Děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431; propagace@charitazabreh.cz
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Středisko terénní pečovatelské služby hledá posily pro občasnou práci na dohodu o provedení práce. Jde o výpomoc se zajištěním večerní a víkendové
péče o seniory na Zábřežsku.
Podrobné informace najdou zájemci na webu www.zabreh.charita.cz

POZVÁNÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ v roce 2014

Římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s CA AWER TOUR s.r.o. v Zábřeze opět
připravují na jaro letošního roku pouť do Svaté země. Přijměte proto naše pozvání na nejposvátnější místa všech křesťanů. Vydejme se po stopách Ježíše Krista společně obnovit
a posílit svoji víru, obnovit vztahy, najít novou
cestu… Poutní zájezd se uskuteční v termínu
od 30. 3. – 5. 4. 2014 (původní termín je o jeden den posunutý!). Jeho cena je 18.760 Kč.
CA AWER TOUR s.r.o. zabezpečí poutníkům
zdarma společnou dopravu ze Zábřehu – Valové na letiště do Katovic a zpět.
Více informací a přihlášky na poutní zájezd
získáte v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1,
Zábřeh, mobil 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš,
za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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OBŘAD KŘTU (nejpamátnější den tvého života – den tvého křtu)
Mar 16,15 - 18; KKC 1239-1245, 1253-1255
O křtu jsme už psali, ale jde o široké téma, které
se nedá jen tak lehce vyčerpat a proto se k němu vracíme.
Křest je branou k životu a k Božímu království. Je
první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli
věčný život, a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem,
když přikázal apoštolům: „Jděte, učte všechny národy
a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“
Když byla posvěcena voda, kterou se bude křtít,
nebo je k dispozici voda posvěcená na Bílou sobotu, může proběhnout PODSTATNÝ OBŘAD svátosti: křest ve vlastním slova smyslu, který osvobozuje
od moci temnot, uskutečňuje odumření hříchu, přivtěluje ke Kristově smrti, pohřbu i zmrtvýchvstání, uděluje Ducha adoptivních dětí Božích
a vstup do života Nejsvětější Trojice.
Voda ke křtu je požehnána starodávnou modlitbou, kterou nacházíme již v sakramentáři ze 6. - 7. století. Kněz nejprve vzdává za vodu díky a připomíná, jak ji Bůh používal
v dějinách spásy. Stvoření - obnova světa po potopě - záchrana Izraelitů před pronásledováním Egypťanů, to všechno byly předobrazy, které se vyplnily na křtu, svátosti, kterou ustanovil Boží Syn Ježíš. Kněz také prosí o Ducha Svatého.
Následovalo trojí ponoření křtěnce do křestní vody. Ovšem tato praxe v katolické církvi
ustoupila snadnějšímu úkonu; kněz třikrát lije vodu na hlavu křtěnce při vyslovování tradiční formule: „N., já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. Ve východních liturgiích je
křtěnec obrácen k východu a kněz říká: „Boží služebník N. je křtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. A při vzývání každé osoby Nejsvětější Trojice jej kněz ponoří křtěnce do vody.
Tak jako voda v přírodě očišťuje od špíny, tak v řádu duchovním „očišťuje“ duši od špíny a od hříchu. Ale současně je voda v přírodě podstatnou složkou růstu a podobně je tomu
i u člověka v řádu duchovním.
Protože jsme lidé nejen duchovní, ale také z masa a krve, máme potřebu viditelně
a hmatatelně zakoušet, co nám Bůh dává svým neviditelným působením. Vysvětlující obřady, které následují bezprostředně po křtu, k tomu slouží:
	Pomazání posvátným křižmem, směsí oleje a vonných látek, kterou biskup posvětil na
Zelený čtvrtek, poukazuje na milost Ducha Svatého, který byl při křtu dán, a jehož pečeť
jednou dítě přijme při biřmování. ... Při svěcení křestní vody se trochu křižma do této vody
přidává na znamení daru Ducha Svatého, který obdržel křtěnec obdržel, stal se křesťanem,
to je „pomazaným,“ přivtěleným ke Kristu, který je pomazán na kněze, proroka a krále.
V liturgii východních církví se po úkonu pomazání tímto svatým olejem udílí svátost
biřmování. V římské liturgii, to je u nás, tyto dvě svátosti na sebe časově přímo nenavazují,
ovšem dospělým křtěncům se svátost biřmování může udělit ihned. Takto svátost biřmování potvrzuje a dokonává křestní pomazání.
Po 2. vatikánském koncilu se ujal překrásný obřad. Kněz klade na křtěnce BÍLOU
ROUŠKU, která symbolizuje bílý šat, šat milosti posvěcující. Čisté, sněhobílé roucho
symbolizuje nový život, který byl dítěti dán; „oblékl se v Krista (Gal 3,27), s Kristem
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vstal z mrtvých a s Kristem a jeho pravdou se bude snažit jít životem bez ztráty křestní
milosti.
Dnešní praxe je taková, že si tuto roušku a to i krásně vyšívanou, donese ke křtu sama
rodina.
Zapálená svíce, kterou rodiče během křtu zapálí od velikonoční svíce – paškálu, je znakem světla vzkříšeného Ježíše, v němž dítě může po celý život chodit.
Obřad svátosti křtu končí modlitbou OTČENÁŠ. Nově pokřtěný je nyní Boží dítě, syn,
dcera nebeského Otce. A tak se opravdu může modlit modlitbu Božích dětí: „Otče náš...“
Nově pokřtěný, který se stal dítětem Božím a byl oblečen do svatebního roucha, je připuštěn k „SVATEBNÍ HOSTINĚ Beránkově“. Pokud je dospělý, přijímá pokrm nového života, Tělo a Krev Kristovu ve svatém přijímání jako posilu na životní cestu slzavým údolím
světa ke svému konečnému cíli - do místa a stavu Božího království. Takto je člověk duchovně vybaven, aby mohl žít jako člověk věřící, opravdový křesťan jdoucí ke svému cíli,
k blaženému společenství se samým Bohem, i se všemi svými drahými a lidmi této planety,
kteří uslyšili Boží volání.
Křest je „SVÁTOST VÍRY“. (Mt 16,19) Víra, která je pro křest žádaná, není dokonalá
a zralá, je to počátek, který se musí rozvíjet. Dar, který dostali křestní novorozenci - zvláště
malé děti „bez práce“, mají v dospělosti svobodně a zodpovědně přijmout a rozvíjet a pokud možno i plně obsáhnout.
Aby se mohla křestní milost rozvíjet, je důležitá pomoc nejen rodičů ale i kmotrů. Ti
mají být dobrými věřícími, schopnými a ochotnými být oporou nově pokřtěnému dítěti
(nebo i dospělému) na cestě křesťanského života. Jejich úkol, na což se u nás často zapomíná,
je opravdovou církevní službou. Dokonce i celé společenství církve, zvláště farnost, má odpovědnost za rozvoj a uchování milosti, kterou přijal jeden z jejich členů ve svátosti křtu.
Vzpomínej, který je nejpamátnější den tvého života. Je to den tvého křtu. Tehdy tě přijal nebeský Otec za své dítě a dal ti právo na největší dědictví - nebe. To je mnohem více
než kdyby ti patřil celý svět. Buď proto Bohu a církvi vděčný/ná!
P. Antonín Pospíšil

Z KŘESTNÍ LITURGIE:

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Hospodin:
„Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás
do vaší vlasti. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech
svých nečistot, očistím vás od všech vašich model.
Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím,
že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. Budete bydlet v zemi,
kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já budu vaším Bohem.“
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) My všichni, kteří jsme byli krtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem
ponořeni do jeho smrtí. Tím křestním ponořením do jeho smrtí byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my ted musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 26. ledna: Červená Voda 1430, Písařov 650, Mlýnický Dvůr 220, Domov důchodců sv. Zdislavy 410, Jakubovice 730, Janoušov 350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

BOŽÍ POŽEHNÁNÍ AŤ JE PRO NÁS JISTOTOU NA CESTÁCH ŽIVOTA!

Na Hromnice budeme mít v rukou hořící svíčku, symbol světla. „Hromnička“, jak ji tradičně
říkáme nám v dobách zkoušek, bouří a nesnázích připomíná blízkost Boha.
K pochopení této důležité skutečnosti nabízím malý příběh: Jedna vlaštovka dorazila pozdě
na každoroční setkání ptáčků před odletem do teplých krajin. Přesto neváhala a rozletěla se nad
vlnami, aby se mohla dostat přes moře.
	Byla hodně sklíčena, protože se obávala, že pouť nezvládne, protože letí sama. Jednoho dne
už byla tak unavena, že chtěla stáhnout křídla a padnout do vody.
Najednou uviděla pod sebou další vlaštovku, která letěla stejným směrem jako ona. To ji dodalo odvahy a nevzdala namáhavou cestu. Pohled na společnici ji dodával sil.
Když se konečně dostala na pevnou zem, všimla si, že ta druhá vlaštovka je pryč. Ve skutečnosti tam druhá vlaštovka nebyla, byl to pouhý stín, který se odrážel na mořské hladině. Opozdilý ptáček zvládl cestu naprosto sám!
K zamyšlení: Pokud nám dodá odvahu pouhé vědomí, že na věc nejsme sami, o co větší sílu
nám dává jistota, že je Bůh s námi! A tuto jistotu Boží přítomnosti v každé situaci života přeji
nám všem!
P. Pavel Kavec CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 26. ledna: Štíty 1.500; Cotkytle 440; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. ledna: Lubník 900, Tatenice 610 , Hoštejn 1.150, Kosov 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
*
*

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE je 12. února.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ bude v Hoštejně v pátek 7. února.

postřelmovsko

P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

Mimořádná příležitost svátosti smíření a tichá adorace před prvním pátkem v měsíci únoru
bude ve středu v Lesnici od 15.30 hodin, ve čtvrtek v Chromči od 16.00 hodin, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

***

PAPEŽ FRANTIŠEK K SITUACI NA UKRAJINĚ. „Modlitbou jsem na blízku Ukrajině, zejména těm, kteří tam v těchto dnech přišli o život a jejich rodinám. Pevně doufám, že dojde ke
konstruktivnímu dialogu mezi institucemi a občanskou společností, zabrání se každému násilí
a v srdci všech převáží duch pokoje a hledání obecného dobra.“
		
		
Papež František 26. ledna 2014
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 19. a 26. 1.: Mohelnice 4.798/3.737; Úsov 3.943/-; Studená Loučka 133/- Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
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..... pokračování:
Schubert si v poměrně krátké době získal proslulost jako geolog a současně paleontolog.
Jeho vědecké práce byly předány světu v řadě časopisů a v několika velkých samostatných
knihách, jako např. Geologie Dalmacie. Uprostřed úspěšné práce, která slibovala velkou budoucnost, povolala ho pod prapor propuknuvší světová válka.
Příliš brzy zmařila všechny naděje jeho smrt.
Dr. Schubert, který se jako nadporučík (rakouské armády) účastnil válečného tažení, byl
3. května 1915 za útoku, proti Rusy tvrdě hájené osadě Ušicie Jezuickie, v čele 10. kompanie
pěšího pluku č. 25, smrtelně raněn. Jeho muži ho odnesli zpět do ležení, kde brzy skonal, aniž
by nabyl vědomí. Na vedení c. k. geologického Říšského ústavu přišlo z velitelství batalionu
nejvyšší ocenění: „Dr. Schubert byl charakterní, vynikající důstojník, pečlivý, podřízenými
milovaný, přáteli ctěný a jako vynikající společník vysoce oceňovaný. Tento důstojník prokázal svou vynikající statečnost a neohroženost. V onen den ...nalezl v čele svého oddílu, který
vedl do útoku, hrdinskou smrt.“ Tento list byl předán profesorem Ampfererem farnímu úřadu v Mohelnici. R. i. p.
Dr. Schubert byl pochován na hřbitově ve Wietrzychowicích, později převezen do vlasti a
2. července 1915 s vojenskými poctami uložen do rodinného hrobu v Mohelnici.. Bartoš H.

SLOVO ARCIBISKUPA – VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE

Drahé sestry a bratři,
pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním v životě
počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas
a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, Vás
prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.
Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět
na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké
poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete
letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá
potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2014.
Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou
modlitbou provázejí.
Všem ze srdce žehná arcibiskup Jan
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Sbírka z neděle 26. ledna: Zábřeh 9.460; Jedlí 1.600; Svébohov 1.200; Klášterec 1.110; Zvole
3.280 Kč. Dary: Zábřeh – na farnost 10.000; růžencové společenství z Hněvkova – na farnost 500; růžencové společenství v Zábřeze – na Haiti 700; Jedlí – na opravy 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci lednu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 1.000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
PODĚKOVÁNÍ. Upřímné Pán Bůh zaplať vyslovujeme manželům Otrubovým z Postřelmůvka za časté finanční obětní dary. Ještě jednou děkujeme a vyprošujeme ochranu Panny
Marie.
Jménem společenství věřících z Postřelmůvka František Kulil
DARY NA LEPRU. Ze Zábřeha byla dne 26. ledna 2014 odeslána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

Nejenom seniory zveme v úterý 4. 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.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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

14. PLES CHARITY ZÁBŘEH se uskuteční v pátek 7. února
2014 od 20 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. 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., čeká vás
předtančení i domácí kuchyně. Vstupné 50 Kč.
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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