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22. 1. 2017
Ročník XXIV., číslo 3

3. neděle v mezidobí
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

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                                    2: 1 Kor 1,10-13.17                                 Ev. Mt 4,12-23 
Ordinárium: Břízovo č. 503              příště Ebenovo č. 504 

„Pojďte za mnou, 
a udělám z vás 
rybáře lidí.“ 
                                    Mt 4,19
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 SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 24. ledna  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
Středa 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Čtvrtek 26. ledna Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Sobota 28. ledna Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Tomáš Akvinský citáty: 
 „Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která 
všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.“ 
  „Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.“

TŘíKRÁlovÝ KonCeRT 
Srdečně vás všechny zveme v neděli 22. ledna 2017 od 14.30 hod. do 
kulturního domu v Postřelmově na Tříkrálový koncert, kterým vyvr-
cholí letošní Tříkrálová sbírka. Zahrají skupiny Madalen a Vodníci. 
V průběhu koncertu se dozvíte výsledky sbírky, vylosujeme výherce 
tříkrálové tajenky a pro malé děti bude otevřen hrací koutek. Vstup 
je zdarma. Těšíme se na vás.  Jana Skalická 

mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve:
24. ledna v 9.30 hod. na besedu se Z. Štefanidesovou „RESPEKTUJÍCÍ PŘÍ-
STUP K DÍTĚTI“.  Účastníci se během setkání seznámí s pojmem respek-
tování a respektující přístup k dítěti. Dotknou se témat, jako je partnerský 
a mocenský přístup ve výchově, budování respektujících vztahů v rodině, 
spektra možností zvládání negativních emocí při řešení výchovných situací. 
Budou v krátkosti představeny i tři základní typy výchovy a jejich projevy v každodenním 
životě. V závěru i během setkání bude také ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které 
mohou účastníci sdílet své názory.

SeTKÁní SvÉPomoCnÉ SKUPinY
Zveme domácí pečovatele na setkání a sdílení svých zkušeností z péče o své 
blízké, i vzájemnou podporu. Sejdeme se ve středu 25. ledna 2017 v 16 hodin 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).  Jana Skalická,
 propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKAdemie PŘiPRAvUJe:
MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D. – „Dříve vyslovená přání – jak mů-
žeme o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemůžeme“ 
– 31. 1. 2016, 18.00, Katolický dům, zábřeh.
V přednášce se dozvíme, jaké právní náležitosti musí text dříve vyslove-
ných přání mít a konkrétně co a jak si promyslet pro dobu, kdy předpo-
kládáme, že budeme muset o sobě rozhodovat, ale ze zdravotních důvo-
dů to nepůjde.
 Jaromír Matějek, Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK, 
 klinický etik, pediatr, teolog.
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PoděKovÁní. Děkuji všem, starším i mladším, kteří se 
v sobotu 14. ledna zapojili do úklidu haluzí na pasece ve far-
ním lese nad Zábřehem (na Račici). 
Udělali jsme kus práce, při práci provětrali hlavu i tělo a o sva-
čině užitečně popovídali u ohně při opékání uzeniny. 
Organizovaně se zase sejdeme na téže pasece v sobotu 4. úno-
ra v 8.30 hod. Kdyby se nějaká skupinka chtěla vydat na pase-
ku i jindy, ohniště jsou připravena stále. P. František Eliáš 

PoděKovÁní A PoCHvAlA. Děkujeme všem a chválíme všechny, kdo se s odvahou 
a úsilím, nehledě na čas, pustili a s vytrvalostí pokračovali v pastoračním vzdělávacím 
kurzu v Zábřeze. Někteří minulou sobotu 21. ledna účast na kurzu ztvrdili i závěrečnou 
zkouškou. Věříme, že investovaný čas přinese užitek každému jednotlivci zvlášť i celému 
společenství víry. Účastníci přicházeli a přijížděli nejen ze zábřežské farnosti a děkanátu 
ale i z okolních děkanátů.   P. František Eliáš a Mgr. Luděk Diblík 

PRvní SvATÉ PŘiJímÁní 2017. ve čtvrtek 2. února o Svátku Uvede-
ní Páně do chrámu, při mši svaté v 17.30 hod. budou zábřežské farnosti 
představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Krista. i ve 
zvoli bude představení dětí, připravujících se na první sv. přijímání ve 
čtvrtek 2. února při mši svaté v 17.00 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. Martin Rumíšek 

SoUTěŽ o neJlePŠí PoJmenovÁní PRo bÝvAloU zUŠ nA FARní 9
Do dnešního dne jsem dostal několik desítek návr-
hů pojmenování. Abyste měli představu, z čeho bu-
deme vybírat (nabídku ještě můžete rozšířit), došlé 
názvy s poděkováním všem autorům uvádím: U Bar-
toloměje, Farní dům, Farní centrum, FD u sv. Bartolo-
měje, FD Natanael, Pastouška, Pastuška, Dům světla, 
Dům, Domeček, Farní dům, Na setkání, Spolčo, Kruh, 
Solnička, Pastorka, Děkanátní dům, Děkanka, Děka-
ňák, Archa, Pod střechou, Na dobrou, Nad farou, Mra-
veniště, Včelín, Betlém, Cecílie, Cecilka, Pastýř, Srub, 
Platan, Krédo, Směr, Dar, Hlas, Hvězdička, Sluníčko, 
Bárka, Koráb, Jasněnka, Intarsie, Jahoda, Malina, Zvo-
nek, Rolnička Světluška, Bartholomeum, Budova dob-
rého díla, Zedka (zázemí křesťanských aktivit), Devít-
ka, Kompas (komunitní a pastorační středisko). 
Komisí pro výběr jména budovy bude ustanovená 
ekonomická rada farnosti, protože s pořízením domu 
měla prozatím největší starost.      P. František Eliáš
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dRŽeT Se KRiSTA
 V synagoze měl každý dospělý muž právo přihlásit se o veřej-
né čtení Starého Zákona a pokusit se též o nějaký výklad či aspoň 
poznámku k přečtenému úryvku. Na čestném místě v tresoru sy-
nagogy se uchovávaly svitky Písma svatého a zvláštní strážce měl 
tento tresor na starosti. 
 Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje ve-
šel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali 
mu knihu proroka Izajáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: 
„Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou 
zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propus-
til zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“
 Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny.
 Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Lk 4,16-21
 A Ježíš vykládá slovo Izajáše a vztahuje toto prorocké místo bez dalšího na sebe a před-
kládá posluchačům jeho pravý smysl. Vykládá prorocké Písmo ne jako kdokoli z poslu-
chačů, ani jako nějaký rabín, ale jako „moc mající“, jako bytost jiného řádu. „Já jsem ten 
Mesiáš Izajášem předpověděný, který přišel hlásat radostnou zvěst o spáse všech lidí, mož-
nost vrátit se do náruče nebeského Otce. 
 Není divu, že nazaretští chudí venkované poslouchali se zájmem toto radostné posel-
ství. Ale brzy přišla reakce pýchy. Jízlivé poznámky samolibých závistivých předáků obce, 
zámožnějších a starších občanů začaly podrývat důvěru ostatních a po chvíli se začalo 
v synagoze šeptat a pak následovaly i hlasité poznámky o tom, že přece ten chudý, ošumělý 
syn tesařův nemá pro své učení a pro svá odvážná tvrzení žádné lidské předpoklady. Chy-
bí mu vznešený původ, chybí mu zámožná rodina, chybí mu řádné vzdělání v rabínských 
školách v Jeruzalémě, a vlastně nemá vůbec oč opřít tato svá tvrzení a své velkohubé sliby, 
jakých se neodvážil dosud žádný prorok. 
 Všichni Židé očekávali spásu, čekali Mesiáše, čekali ho jako zachránce politického 
i náboženského – mravního reformátora, který… Ale tvrdit, že slíbený, očekávaný Mesi-
áš je už tu, a že stojí dokonce před nimi a to v tak skromné a chudé podobě syna tesařova, 
to věru bylo na Nazareťany trochu moc. A proto se za chvíli začala zvedat bouře odporu. 
„Copak to není syn Josefův?!“ V těch slovech cítíme opovržení pro Ježíšův skrovný původ 
a chudobu jeho rodiny.
 Ježíš žil mezi lidmi, jejichž obzory byly omezené a pro něž bylo těžké přijímat jeho in-
spirovaná slova. Přestože žil mezi nimi a chodil se s nimi modlit, „jak měl ve zvyku“, chys-
tali se ho zavraždit.
 Věřme, že ten biblický text a jeho aktuální Ježíšův výklad nám mají co říci i dnes. To 
evangelium, které Ježíš zvěstoval tehdy v Nazaretu. Boží vysvobození už nastává, už je 
tady. Ještě se neprosazuje zcela viditelně v dějinách, ale je plně a účinně přítomno v tom 
mocném slovu, které začíná dějiny a svět pomalu proměňovat zevnitř.
 A tak ať už se dostanete v tomto roce do jakékoli situace, i kdybyste se dostali do ně-
jaké ze situací, o nichž se mluví u Izajáše, ať už budete v tomto roce chudí, zajatí čímkoli 
a kýmkoli, i kdybyste oslepli či byli nějak zaslepeni, a i když budete možná leckdy zdeptaní 
a vystresovaní, buďte si jistí, že právě nám platí Boží záchrana a vysvobození. 
   P. Antonín Pospíšil 
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KniHA Homilií PATeRA AnTonínA PoSPíŠilA. Pokud máte zájem o novou kni-
hu homilií otce Antonína Pospíšila, můžete si ji zdarma vyzvednout na faře v Zábřeze. 
   redakce 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 15. ledna: Domov důchodců sv. Zdislavy 302, Písařov 734, Jakubovice 
513, Červená Voda 2.120 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PoděKovÁní patří všem dárcům, kteří finančně přispěli našim dvěma adoptovaným 
dětem Blandine a Walkymu z Haiti. Pán Bůh vám všem zaplať!  Jaroslava Knápková

 Biřmovanci se setkají tuto neděli 22. 1. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
 Senioři se setkají ve čtvrtek 26. 1. v 8.00 hod. na faře v Červené Vodě.
 Všichni jsou srdečně zváni ve čtvrtek 26. 1. ve 14.30 hod. k paní Hrazdírové do Jaku-

bovic na Korunku k Božímu Milosrdenství.
 Mše sv. v Janoušově bude v neděli 29. 1. v 16.00 hod.  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

„Bože náš, Králi náš, tys vyvolil svatého Huberta za velekněze a svěřil mu 
své poklady, aby z nich bohatě rozdával.“ To jsou slova vstupního zpěvu 
Svatohubertské mše B-dur skladatele Františka Macka, rodáka z Hrabi-
šína, která zazní 28. ledna 2017 v 15.30 hod. v kostele všech svatých 
v dlouhomilově. 
Vzpomeneme při ní na všechny zemřelé členy Řádu sv. Huberta. Zpěvem 
ji doprovodí Mužský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřehu pod vedením Josefa Hrocha. Mše 
bude provedena za varhanního doprovodu samotným autorem mše Fr. Mackem. 
Letos si připomínáme 1290. výročí od smrti biskupa sv. Huberta (+ 30. 5. 727), který již za 
svého života byl nazýván apoštolem Arden. Jeho slova z poslední promluvy k lidem jsou 
dodnes aktuální: „Pokud živi jsme, jsou nám dveře milosrdenství Božího otevřeny; po smr-
ti naši zavřou se však a otevře se brána pekelná, aby pohrdače a přestupníky zákona Božího 
ku potrestání přijala. Uvaž tedy každý, čím jsi byl, co jsi a čím zakrátko budeš! Čím prohře-
šil jsi se proti přikázáním Božím, z toho vydej dobré ovoce pokání a smiř se s Bohem.“ Farní 
společenství spolu s Řádem sv. Huberta, vás tedy tímto všechny zve v sobotu 28. ledna do 
Dlouhomilova. Místní hostinec „U Pacinů“ na tento den připravil speciality ze zvěřiny, na 
které jste po mši sv. zváni.  Za farní společenství Pavel S. Bartoš, EOSH.

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 15. ledna: Jedlí 1.800; Svébohov na opravy 5.800; Klášterec 1.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Wladyslaw Mach, SDS

SvÉboHov: 
 Setkání seniorů je ve středu 25. 1.2017 v 17 hod. v klubovně OD.
 Klub přátel hudby Svébohov vás zve v sobotu 28. 1. 2017 ve 14.00 hod. do obecního
domu na koncert Čeňka Pavlíka – housle a Miroslava Sekery – klavír. 
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 15. ledna: Loštice 3.298 Kč; Moravičany 4.055 Kč. 
 Pán ať odmění Vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM
 

 V náboženství v úterý máme jako obvykle.  
 Příští setkání biřmovanců máme 1. 2. 2017
 V pátek a sobotu budeme na oslavě zrodu vincentského charismatu v BA. 
Proto mše svaté v úterý v 17.00 a v pátek v 7.30 a v sobotu v penziónu slaveny nebudou.

400. vÝRoČí zAloŽení miSiJní SPoleČnoSTi Sv. vinCenCe de PAUl
Rok 2017 bude pro vincentské hnutí na celém světě jubilejním rokem, ve kterém budeme 
slavit 400. výročí zrození vincentského charizmatu. 
Toto výroční oslavíme příští neděli 29. 1. 2017 ve farních kostelích v Lošticích a v Moravi-
čanech. Kazatelem bude P. Ján Janček CM z Dobrušky, který začne sérii vicentských kázá-
ní, která budou průběžně probíhat během celého jubilejního roku. 

PozvÁnKA do divAdlA 
Srdečně vás zveme do Divadla Andreje Bagara v Nitře na muzikál 
o Janu Pavlovi II., který nese symbolický název Povolání papež.
Jeli bychom devítimístními auty na některé víkendové představení 
pravděpodobně v březnu, nebo dubnu.  Cena lístků je do 20 eur. 
Předběžní zájemci - nahlaste se u P. Kristiána 733 742 500, abychom 
věděli, zda je zájem a mohli zajistit vstupenky a dopravu.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 15. ledna: Štíty 1.640 + dar na opravu pastorační místnosti 5.000, Cotkyt-
le na opravy 2.240; Horní Studénky 3.146 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk 

Tuto  neděli 22. 1. bude ve Štítech sbírka na opravy pastorační místnosti a také boho-
služba pro děti. 
 

 Děkujeme dárci za poskytnutí daru 5.000 Kč na opravu pastorační místnosti.  
 V kostele na nástěnce je vyvěšen pastorační plán farnosti Štíty na rok 2017 s uvedením 
svátků, pobožností a akcí ve farnosti.
 Biřmovanci se sejdou v sobotu 28. 1. v 18 hodin na faře ve Štítech.  P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 15. ledna: Lubník 1.380; Tatenice 780; Hoštejn 1.250; Kosov 490 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

lidovÝ PleS. V pátek 3. února jste zváni na zámeček na maškarní ples. Začátek ve 
20.00 hod., hraje skupina TRIANGL. 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 15. ledna: Mohelnice 3.749; Úsov 571; Studená Loučka 443 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
V úterý 31. ledna ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
z mohelnické farní kroniky- Fr. martinek,  lP 1967 (dokončení)
Chrámový sbor. Pravidelné zkoušky vánočních zpěvů začaly v měsí-
ci říjnu  v sakristii, která se vytápí naftou. Účastní se jich 16 mužů a 20 
žen. Chuť je značná, jen ředitel kůru pan Lexman se  necítí  zdráv. Ná-
cvik provádí administrátor. Zpíváno i na Dušičky. Na Vánoce se nacvi-
čuje Kolaříkova mše, Marhulova se opakuje.
byla provedena vizitace ve farnosti. Razítko o vizitaci: Vidi ia visitatione canonica dne 
16. 11. 67. Al. Tylšar děkan
vánoční svátky. Byly ve znamení radosti i bolesti. Chrámový betlém byl rozšířený o mo-
helnický chrám, který vyřezal  J. Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu, byl středem po-
zornosti dospělých i dětí. Chrámový sbor 35 členů zapěl Kolaříkovu mši za dirigování 
hosta JUDr. Josefa Martínka z Karlových Varů na půlnoční (v 19.30 hod.) a druhý den 
mši Marhulovou. Bohužel u varhan byl náhradník pan Jan Tichý, jelikož dne 24. 12. 1967 
umírá ředitel kůru pan Alois Lexman na rakovinu. Pohřeb měl až 29. 12. o 13.00 hod. 
z farního chrámu. Sbor a hudební přátelé mu zapěli díkem. Pak byla rakev se zemřelým, 
oblíbeným ředitelem Aloisem Lexmanem vyprovázena za velké účasti farníků směrem 
k Zábřehu. Ve chrámu se s ním rozloučil  duchovní správce František Martínek. V Zábře-
hu byl pohřben děkanem Aloisem Tylšarem. Bůh mu zaplať za vše dobré.  Bartoš H.

* * *
Hromniční pouť matek v sobotu 4. února v kostele zvěstování Pm ve Šternberku

PROGRAM: v 9.20 hod. – radostný růženec a sv. smíření; 10.00 – mše 
svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant 
P. Josef Červenka; 13.00 hod. – přednáška v kostele „I tvou vlastní 
duší pronikne meč“; 13.35 hod. – adorace matek za děti. 
Rok od roku se k nim připojuje stále více žen, aby také prosily s rozža-
tou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a za odvráce-
ní zla od svých rodin. V roce 2005 poprvé připutovaly matky z Hnutí 
modlitby matek, a tak se stala jedinečnou poutí v naší zemi. 
  Hromniční pouť pořádá Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu 

z aktuálního čísla Katolického týdeníku č. 3
 POCHOD PRO ALEPPO – upozorňuje na situaci v syrském Aleppu. Vyšel
z Německa a v těchto dnech prochází ČR. 
 NEJSME POSLEDNÍ KŘESŤANÉ, ALE AVANTGARDA – jak obstát uprostřed nevě-

řícího okolí? Odpovědi nabízí samotné Písmo. 
 VĚDA MÁ O DUŠI JEN HYPOTÉZY – dlouholetý profesor psychologie na Masary-

kově univerzitě Vladimír Smékal mluví o lidské duši. 
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Sbírky z neděle 15. ledna: Zábřeh 10.990; Zvole 4.530; Postřelmůvek 610 Kč. 
Dary: Zábřeh – na likvidaci lepry 300, na Haiti 300 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PoděKovÁní vŠem, KTeŘí PŘiSPívAJí nA liKvidACi lePRY
Před několika dny jsem se vrátil z kontrolní cesty po Indii, kde dílo Likvida-
ce lepry finančně zajišťuje projekt dvou nemocnic nesoucích jméno sv. Jose-
fa. Tato cesta byla pro mne v mnohém šokující, ale i poučná. Setkání s čas-
to krutou indickou realitou každodenního zápasu o přežití donutí každého 

z nás znovu a znovu promýšlet a přehodnocovat své životní priority. Při návštěvě „našich“ 
nemocnic a při osobním setkání s pacienty jsem si opět uvědomil, jak velkou úlevu a na-
ději přináší dílo Likvidace lepry lidem, kteří se nacházejí na samém okraji zájmu společ-
nosti. A nejde jen o materiální a odbornou lékařskou pomoc. Přináší jim i neméně cenný 
dar – dar lidskosti a vzájemné úcty. Vaše ochota pomáhat druhým je vlastně vánočním 
poselstvím, které naplňujete každým svým darem. 
Ať láska, pokoj a požehnání Betlémského dítěte obohacuje Váš život a provází Vás sváteč-
ními i všedními dny nového roku. 
   Stanislaw Góra, biskupský vikář pro diakonii a prezident Likvidace lepry
 

velKÉ PoděKovÁní patří otci Martinovi, který naši maminku Anežku Hamplo-
vou z Nemile navštěvoval v její nemohoucnosti, poskytoval jí duchovní posilu, a který ji 
s námi 7. ledna vyprovodil na poslední cestě.  pozůstalá rodina 

lidovÝ PleS. MO KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh 
vás srdečně zvou na Lidový ples, který se uskuteční v Katolickém domě 
v Zábřeze v pátek dne 27. ledna 2017 od 19.30 hod., se zahájením ve 
20.00 hod. K poslechu i tanci hraje KMČ a ZN. Na programu taneční vy-
stoupení studentek ZUŠ Šumperk, půlnoční překvapení a jiné.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně vstupenky 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 program pro děti. vstupné dobrovolné. 
   RNDr. František John

PleS CHARiTY zÁbŘeH. V pátek 3. února 2017 vás zveme do Kato-
lického domu na 17. ples Charity Zábřeh. Začátek ve 20.00 hod. K tanci 
i poslechu hraje skupina Broadway ze Šumperka. Těšit se můžete na vy-
stoupení Crusado Zábřeh, originální světelnou show, výtečnou kuchyni, 
míchané nápoje, tombolu. Výtěžek večera zdvojnásobí Nadace Divoké 
husy a bude použit na zřízení vyvýšených záhonů pro zahradní terapii 
klientů stacionáře Domovinka. Více na www.charitazabreh.cz.
Předprodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní dny 
od 7 do 16.30 hod.

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz


