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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Žalm 29   Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
1: Iz 42,1-4.6-7 2: Sk 10,34-38  Ev. Mt 3,13-17 
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, 
že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu 
sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny 
a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce.
 Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

A z nebe se ozval hlas: 

„To je můj milovaný Syn, 

v něm mám zalíbení.“

Mt 3,17
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VÁNOČNÍ DOZNÍVÁNÍ. Tuto neděli 8. ledna 2017 v 15.00 hod. jste srdečně zváni na 
koncert kapely CLASSIC BAND. Poslední vánoční melodie zahraje a zazpívá  pod taktov-
kou Ivana Zely v kostele sv. Barbory v Zábřeze. red.

Tuto neděli ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v Pobučí P. Martin Rumíšek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Koledování probíhá již do 2. ledna a s koledníky se můžete potkávat až 
do neděle 15. ledna 2017. Poznáte je podle královského oděvu, s kera-
mickou hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem 
Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost proká-
že občanským průkazem. 
Pro vedoucí skupinek: po koledování můžete pokladničky odevzdávat na recepci Charity 
průběžně během pracovní doby (po-pá 7-16.30 hod.) a také v neděli 8. ledna od 8 do 10 hod.  
v přízemí Charity (Žižkova 15). 
Pokud žádnou z těchto možností nemůžete využít, ozvěte se, domluvíme svoz individuál-
ně. Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

V „BARBORCE“ VYSTOUPÍ VOKALISTÉ Z AFRIKY
Neobvyklý zážitek nabídne koncert vokální skupiny Nsango ma-
lamu, který se uskuteční v sobotu 14. ledna v kostele sv. Barbory. 
Skupina prezentující především africkou duchovní hudbu a tradič-

ní folklorní písně z Konga a Angoly zpívá v jazycích lingala, v konžštině a také ve svahil-
štině. Její členové se v některých písních doprovázejí na djembe nebo perkuse. Zájemci 
o zajímavé vystoupení s atmosférou exotických dálek, které bude pátým koncertem cyklu 
Bravo v letošní sezoně, jsou zváni do „Barborky“ v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.

PhDr. Zdeněk David

SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD DĚKANÁTU
V úterý 17. ledna 2017 v 17.00 hod. se členové pastoračních a ekonomic-
kých rad opět sejdou v Katolickém domě v Zábřeze s děkanem a jeho spo-
lupracovníky. 
Tentokrát bude součástí tohoto setkání přednáška Th.Lic. Jakuba Doležela 
o praktických možnostech charitní služby v každé jednotlivé farnosti. Naváže na zajímavou 
přednášku P. Jiřího Kani o životě farnosti. Na přednášku zveme také všechny aktivní věřící 
z farností děkanátu.  P. František Eliáš, děkan 

PODHÁJSKA 24. – 29. 1. 2017 relaxační pobyt ve slovenských 
termálech. Cena 7.700 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zá-
břehu, 5 x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku 
na venkovní termální koupaliště.

Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Mila-
nem Palkovičem, oblíbené „Večerníčky“ v podání MgA. Martiny Pavlíkové, nabídka du-
chovní literatury na zpestření volného času či další duchovní program.
Více informací a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zá-
břeh, mob. 731 626 506.

Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o.  Lenka Hamplová
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE:
MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D. – „Dříve vyslovená přání – jak může-
me o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemůžeme“ – 31. 1. 2016, 
18.00 hod., Katolický dům, Zábřeh.
V přednášce se dozvíme, jaké právní náležitosti musí text dříve vyslovených 
přání mít a konkrétně co a jak si promyslet pro dobu, kdy předpokládáme, 
že budeme muset o sobě rozhodovat, ale ze zdravotních důvodů to nepů-
jde.

Jaromír Matějek, Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK, klinický etik, pediatr, teolog.

Úterý 21. února – Mgr. Kateřina Vytejčková
Alevité – náboženská menšina v Turecku ovlivněná křesťanstvím
Pátek 28. března – PhDr. Jan Stříbrný – České 20. století

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE: 
11. ledna v 9.30 hod. –  „Canesterapie“, beseda s M. Drozdovou
17. ledna v 9.30 hod. – Jak zaujmout personalisty, aby vybrali právě mě? H. Švédová
24. ledna v 9.30 hod. – Respektující přístup k dítěti. Z. Štefanidesová
31. ledna v 9.30 hod. – Jak se žilo za komunistů, bylo opravdu lépe? M. Jílková
 Pravidelné aktivity Hnízda najdete na www.hnizdozabreh.cz

VÝZVA Z HNÍZDA – RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh z. s. se opakovaně 
aktivně zapojuje do kampaně Národní týden manželství, jejímž 
cílem je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat 
se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého 
manželství.
Letošní kampaň s názvem RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ proběhne v týdnu od 
13. do 19. 2. 2017 a potěšila by nás i Vaše účast. Cílem tohoto ročníku je najít radu, jak 
žít v tom pravém, plnohodnotném manželství. Jsme si vědomi, že univerzální recept 
neexistuje, ale třeba svým podnětem inspirujete a obohatíte jiné. Zapojte se tedy do 
letošního ročníku!
Stačí do 12. 2. na adresu ahoj@hnizdozabreh.cz zaslat odpovědi na 3 otázky, které jsme 
pro Vás připravili, nebo povzbudit Vaším osvědčeným receptem na dobré manželství.
Otázky: 1. Co manželství škodí?
 2. Co manželství pomáhá?
 3. Co udělám do jednoho měsíce pro zlepšení svého manželství?
Z vašich zaslaných odpovědí se pokusíme sestavit recept na dobré manželství, který 
zveřejníme na webových stránkách Hnízda.

RELAXACE PO VÁNOCÍCH. Kdo je rád na čerstvém vzduchu a zároveň chce udělat 
něco užitečného pro farnost, je zván na brigádu do farního lesa za Zábřehem na úklid 
paseky po těžbě. 
Brigáda bude v sobotu 14. ledna od 8.30 hod. Setkáme se u fary nebo přímo na pasece 
v lese. Občerstvení (špekáčky pro brigádníky) a ohniště zajištěno. 
 Na spolupracovníky se těší P. František Eliáš tel. 731 626 500   
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KŘEST PÁNĚ 
Zatím, co se Ježíš v nazaretské dílně oháněl sekerou, ozval 
se hlas z pouště z kraje Jordánu u Mrtvého moře. Poslední 
z proroků, Jan Křtitel vybízel Židy k pokání, ohlašoval, že se 
blíží království nebeské, předpovídal blízký příchod Mesiáše, 
činil trpké výtky hříšníků, kteří se k němu sbíhali, a ponořoval 
je do řeky, aby toto vnější omývání bylo jaksi počátkem očiš-
tění vnitřního. Tím byl vyjádřen i úmysl k obrácení a připra-
venost pro příchod Boží vlády. 
V té době přichází k Jordánu i Ježíš, sám čistý a bez hříchu a řadí se k ostatnímu lidu, poně-
vadž mu chce být podobný ve všem. Pro Ježíše znamená tento křest způsob posvěcení jeho 
povolání. Duch Boží, který na něho sestoupí a hlas z nebe dosvědčí, že Ježíš je Mesiáš a milo-
vaný Syn nebeského Otce. 
Křest Ježíšův je takový projev epifanie, Božího zjevení: zazáření zjevujícího se Boha. Otec na-
zývá Ježíše, který se postavil do řady hříšníků, svým milovaným Synem.  Duch Boží spočívá 
na něm a povede ho do pouště, potom do Galileje, Jeruzaléma a na Golgotu. V síle tohoto 
Ducha přinese Ježíš sám sebe jako oběť za hříchy světa. 
Ježíš se připravuje na své životní povolání – hlásat Boží spásu a pro lidstvo se cele obětovat. 
Jeho duše je proniknuta vážností úkolu, pokorou, vědomím, že potřebuje pomoc shůry. 
Křest v Jordáně dosvědčuje, že tento Syn Boží se neštítí obyčejných, hříšných lidí. Staví se s nimi 
do jedné řady, aby dal najevo, že se chce ujmout právě těch, kteří jsou v nouzi a v maléru. Tenhle 
Mesiáš nepřišel proto, aby byl s lidmi jen o slavnostních příležitostech. Aby pronesl slavnostní 
projev a pak se stáhl do svého soukromí. Je dobře si to jasně uvědomit: Ježíšovo evangelium není 
slavnostní řeč pro sváteční chvíle. Není to sváteční „vánočka“ ale každodenní chléb, program 
života pro dny všední. A ty nebývají vždy idylické. Ježíš se setkává s lidmi při jejich každodenní 
práci. S rybáři při rybolovu, s celníky na celnici. Setkává se s lidmi, kteří prožívají svá trápení: 
v nemoci, při umírání, tam, kde byli „slušnou“ společností nepřijati. Ježíš je beránek, který slovy 
Janovými snímá hříchy z lidí, vysvobozuje je z jejich posedlostí, zlých návyků a závislostí. 
Ježíšův křest se týká každého z nás osobně. Vždyť i my jsme byli pokřtěni, a každému z nás 
řekl Bůh při křtu: Ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera. Stvořil jsem tě, dal jsem 
ti život, jsi můj. Vodou křestní a slovem kněze jsem tě povýšil do řádu nadpřirozeného, dal 
ti novou mohutnost, nový rozměr, který přesahuje čas i zemi a jsem schopen tě převést do 
šťastné budoucnosti. Proto jdi, poslouchej mého Syna a drž se jeho evangelia.  Posílám vás, tak 
jako jsem poslal jeho. Jděte a žijte podle evangelia lásky a pokoje. Tak budete mými misionáři 
ve světě. 
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen 
jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.“ (J 1, 12-1)

P. Antonín Pospíšil  

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
• V úterý 10. ledna v 18.00 hod. jsme zváni na ekumenickou 

bohoslužbu do modlitebny Českobratrské církve evangelické v Zábřeze 
(U vodárny 2) abychom se jako každoročně spolu modlili za posílení víry 
a vzájemné důvěry mezi církvemi. Tématem letošního týdne modliteb je 
rodina a děti.  

• Do kostela svaté Barbory jste zváni v den Památky Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů ve středu 18. ledna v 18.00 hod. Liturgii doprovodí sbor Carmen. 
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POZVÁNÍ DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY 
Mons. Josef Hrdlička (*19. 1. 1942), pomocný biskup olomoucký, 
poděkuje za 75 let života mší svatou v olomoucké katedrále v sobotu 
21. ledna 2017 v 10 hodin.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde ve čtvrtek  
12. 1. 2017 v 17.45 hod po mši svaté. P. František Eliáš 

MALETÍN. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude slavena v neděli 15. 1. 2017 
ve 14.30 hod.  

VYHLAŠUJI SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POJMENOVÁNÍ
PRO BÝVALOU ZUŠ NA FARNÍ 9 V ZÁBŘEZE
Tak, jako se ujal název Ledňáček, či Hnízdo, tak se jistě ujme výstižný 
název nové budovy pro pastorační zázemí ve farnosti.
Už více než rok v budově probíhá množství aktivit: pastorační kurz, 
nácviky sborů, setkání katechetů děkanátu, příprava biřmovanců 
a setkávání animátorů mládeže, setkání kronikářů, divadlo pro děti, 
příprava rodin před prvním svatým přijímáním a další aktivity. 
Názvy s adresou autora můžete vhodit do schránky na faře…
Autor vybraného pojmenování bude odměněn lahví dobrého mešního vína.  

P. František Eliáš

červenovodsko          červenovodsko

SBÍRKY O VÁNOCÍCH: 23.12.: Domov důchodců sv. Zdislavy 217; 24. 12.: půlnoční 
(na Nadační Fond Betlém nenarozeným): Písařov 2.406, Jakubovice 1.421, Červená 
Voda 3.398; 25. 12.: Červená Voda 2.919, Jakubovice 435, Písařov 827, Janoušov 690; 26. 
12.: Jakubovice 480, Šanov 7.626 (na opravu varhan), Mlýnický Dvůr 362; 1.1.: Domov 
důchodců sv. Zdislavy 166, Písařov 1.204, Červená Voda 2.990,  Jakubovice 590 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

 Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 12. 1. ve  
13.00 hod.

 Biřmovanci se setkají tuto neděli 8. 1. ve 14.30 hod.

 Vedoucí buněk se setkají tuto neděli 8. 1. v 18.00 hod.

 Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 16. 1. v 16.45 hod.  
na faře v Písařově.

 Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pondělí 16. 1. v 18.30 na faře.

 P. Radek Maláč

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 1. ledna: Jedlí 3.400; Svébohov 3.200; Klášterec 1.600 + dar na TV NOE 
1.000 Kč, Vyšehoří 760 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Wladyslaw Mach, SDS
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postřelmovsko           postřelmovsko

V neděli 15. 1. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 6.131Kč) 
a v Chromči (minule 4.000 Kč a dary 1.000 + 800 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jáhn

MO KDU – ČSL Leština si Vás dovoluje pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná 
v sobotu 14. ledna 2017 od 20.00 hod. v kulturním domě v Leštině. K tanci a poslechu 
hraje duo Stanislav Gregora a Pavla Zechová. Bohaté občerstvení a tombola zajištěno. 
V průběhu plesu vystoupí Mažoretky ZUŠ Zábřeh. Vstupné je 80 Kč. Vstupenky lze do-
předu rezervovat u paní Mileny Hradilové tel. 605 988 410.  

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z období Vánoc: Lubník 4.470; Tatenice 7.190; Hoštejn 7.320; Kosov 1.600 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

Srdečně zveme na Tříkrálový koncert do Lubníku a to tuto neděli 8. ledna od 15.00 
hodin. Vystoupí schola Gaudium pod vedením pana Josefa Hrocha.

• Tuto neděli 8. ledna v 18.00 hod. se sejde v Tatenici na faře společenství chlapů. 
 P. Jaroslav Přibyl 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírky z 24., 25. a 26. 12. 2016 a z 1. 1. 2017: Loštice 5.126, 4.246, 0, 3.668; Moravičany 
3.064, 6.083, 1.444, 1.467 Kč. Pán ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant

Děkujeme všem koledníkům a dobrodincům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky.

 Dnes 8. ledna je mládežnická mše svatá v Lošticích, na kterou zveme zvlášť mládež 
a biřmovance.

 V náboženství v tomto týdnu pokračujeme jako obvykle: druháci v úterý v 14.30 na 
faře v Lošticích;  třetí až sedmý ročník v úterý v 15.45 v Moravičanech na faře; 

 biřmovanci ve středu v 18.00 v Lošticích.

 Duchovní obnova pro kluky od 14 do 20 let bude na faře v Loš-
ticích v dnech 13. – 15. ledna 2017. Nahlaste se u P. Jana, tel. 
604 296 423.

 Kdo by chtěl požehnat dům u příležitosti Tříkrálového požehná-
ní, ať se v průběhu ledna přihlásí u P. Kristiána, nebo P. Jana. 

Rádi vás navštívíme a požehnáme vašim domům i rodinám.
P. Kristián Libant

Zveme vás na Lidový ples, který bude v kulturním domě v Lošticích 
21. 1. 2017 od 20 hod.  
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mohelnicko        mohelnicko        mohelnicko

Sbírky z neděle 1. ledna: Mohelnice 4.597; Úsov 1.020; Studená Loučka 820 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří  se postarali o klidný průběh vánočních svátků: pří-
pravou  a  stavbou betléma, úklidem a vyzdobením  kostelů, službou u betléma, zpěvákům 
i hudebníkům při koncertech. P. Petr Šimara

Mohelnický betlém v kostele sv. Tomáše, bude po Slavnosti Zjevení Páně od  6. 1. 2017 
přístupný až do 2. února v těchto dnech: úterý, čtvrtek, sobota od 15 do 16 hod. a v neděli  
od 14 do 17 hod. vchodem na jižní straně kostela. Bartoš H.

Z Mohelnické farní kroniky, LP 1966
Na nové liturgické změny o mši svaté si lid nemůže zvyknout. I naříze-
ní z konzistoře jsou ukvapená. Mnozí kněží by chtěli změny uspíšit. Je 
však nutno postupovat tak, aby reformy byly přijaty radostně a ochot-
ně. Zdejší administrátor tak činní.
Večerní bohoslužby po celý rok (mimo prázdnin) jsou dosti i ve všední dny navštíveny 
a osvědčují se.
O svátcích velikonočních se jeví zájem věřících daleko větší než minulá léta.
První svaté přijímání bylo 12. června za účasti 36 dětí, z toho 6 bylo z Květína.
Do kroniky nalepil děkan Martinek několik fotografií dobrovolníků, kteří pracovali při 
opravě kaple u Křemačovského rybníka.
Byl opraven: černý kříž na Třebovské ulici, komíny na farní budově, byla dokončena opra-
va kaple sv. Leonarda u cukrovaru a kaple v Květíně a Slavoňově. V kronice je množství 
fotografií z oprav, postup a popis  oprav je podrobný. Jsou tam i seznamy zúčastněných 
dobrovolníků. 
23. října byla děkovná bohoslužba v opravené kapli ve Slavoňově. Konsistoř na základě 
žádosti děkana povolila ve Slavoňově bohoslužby v každou první neděli a na Boží Hod 
velikonoční a vánoční. Povolení mělo platnost 10 roků.
Vánoce byly prožity klidně a důstojně. Věřící měli zájem i mládež. Do betléma přibylo koň-
ské spřežení, dar řezbáře Josefa Nedomlela, ze Starého Města u Bruntálu.
Obnovený chrámový sbor o počtu 30 členů zpíval mše Marhulovy, za dirigování Dr. Josefa 
Martínka, bratra administrátora. Na varhany provázel ředitel kůru Alois Lexman. Příprav-
né zkoušky sboru vedl administrátor. Lidem se to líbilo i sboru. Bartoš H.

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 1. ledna 2017: Štíty 2.060, Cotkytle 590; Horní Studénky 1.500 Kč 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Děkujeme dárci za poskytnutí daru 10.000 Kč na účet farnosti Štíty na opravy pastorační 
místnosti. 
Děkujeme dárci z Cotkytle za poskytnutí daru 10 000 Kč na opravy ve farnosti Cotkytle. 
 Biřmovanci se sejdou v sobotu 14. ledna v 18 hod. na faře ve Štítech.

P. Jacek Brończyk
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Sbírky z neděle 1. ledna: Zábřeh 13.520; Zvole 6.010; Maletín 1.230 Kč.
Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 12.000, na Haiti 1.000, na likvidaci lepry 200, na 
Proglas 500 a 500 Kč na Cestu 121. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                                           

P. František Eliáš

Na kostel sv. Barbory jste v prosinci do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli 
částkou 1.825 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

V průběhu roku 2016 byly odeslány fi nanční příspěvky na podporu rádia Proglas ve 
výši 4.100 Kč a na televizi Noe  8.700 Kč. Děkuji všem dárcům a přeji vše dobré v novém 
roce. Anna Krňávková,

Dary na likvidaci lepry za rok 2016. Od roku 1993 včetně uplynulého roku 
bylo odevzdáno 1.098.220 Kč, z toho za rok 2016: z Jedlí 5.000; z Rovenska 
14.500; a ze Zábřeha 39.600 Kč. Celkem 59.100 Kč. Pán Bůh zaplať.

Marie Zíková 

Ať Pán odplatí požehnáním Spolku přátel údolí Moravské Sázavy za dar na Haiti ve výši 
600 Kč. redakce 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ  patří rodinám, které se sešly o Vánocích v kos-
tele sv. Bartoloměje u betlému, aby se podělily o radost z narození Ježíše 
Krista, poděkovaly koledou a svou přítomností umožnily i ostatním ná-
vštěvníkům potěšit se u „jesliček“. P. František Eliáš

PODĚKOVÁNÍ patří otci Martinovi za hluboký zážitek ze svatoštěpánské mše svaté, 
slavené na zábřežské interně dne 26. 12. 2016 pro klienty i návštěvníky našeho zařízení. 
Za úžasnou vánoční atmosféru děkujeme také mládeži, která liturgii doprovodila zpě-
vem a hrou na kytaru a housle. Marcela Doleželová    

MO KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás srdeč-
ně zvou na Lidový ples, který se uskuteční v Katolickém domě 
v Zábřeze v pátek dne 27. ledna 2017 od 19.30 hod. se zaháje-
ním ve 20.00 hod. K poslechu i tanci hraje KMČ a ZN. Na pro-
gramu taneční vystoupení studentek ZUŠ Šumperk, půlnoční 
překvapení a jiné.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně vstupen-
ky je i místenka a šatna. Předprodej vstupenek v recepci Charity 
Zábřeh. 
Všechny děti zveme na dětský maškarní karneval, který se 
uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 od 14.00 hod. Bohatý pro-
gram pro děti. Vstupné dobrovolné. RNDr. František JohnRNDr. František John


