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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Velkým Ježíšovým příslibem je Život: 

život věčný, život božský,  

jaký má věčný Boží Syn od Otce. 

Ježíš žije z Otce, se zaměřením na Otce, 

ve stálém společenství s ním. 

A tento život chce dát i nám.

 „ze stolu Božího slova“

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; 
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, 
co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa 
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 34   Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý
1: Joz 24,1-2a.15-17.18b    

2: Ef 5,21-32    Ev: Jan 6,60-69 

Ordinárium: latinské č. 509
příští neděli Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  28. srpna Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Úterý 29. srpna   Památka umučení sv. Jana Křtitele 

 Patrocinium sv. Bartoloměje oslavíme letos tuto neděli neděle 27. srpna. Svá-
tostné požehnání v 15 hod. 

 Farní Muzeum Zábřeh Vás zve na výstavu „ Katoličtí faráři v Zá-
březe (1624 - 1899)“. Výstava bude zahájena tuto neděli 27. srpna 
(9.30 - 12.15 hod.) v prostorách Farního muzea Zábřeh. Výstava je 
součástí cyklu výstav „Zábřeh, místo setkávání na křižovatce cest“ 
a budete mít možnost si ji prohlédnout i při všech dalších akcích do 
konce letošního roku. 
 Farní muzeum Zábřeh vydalo při příležitosti desátého výročí své existence pa-
mětní turistický suvenýr. Tématicky tento suvenýr zapadá do ediční řady „Kostely 
Čech, Moravy a Slezska“, která mapuje sakrální památky po celé České republice. 
Suvenýr bude veřejnosti představen při příležitosti vernisáže výstavy „Katoličtí fa-
ráři v Zábřeze (1624 – 1899)“.                                                                  Petr Krňávek

 Zářijové putování na Vřesovou Studánku bude v sobotu 9. září. Hlavní ce-
lebrantem poutní mše svaté ve 14.30 hod. bude 
P. Petr Eliáš. Ze Zábřeha bude vypraven na Čer-
venohorské sedlo autobus, odjezd autobusu z Va-
lové v 11.30 hod. (hlaste se na čísle 583 414 512 
u Ludmily Korgerové, pojedeme pouze v případě, 
že se naplní autobus). Poutní průvod z Červeno-
horského sedla vychází v 13.00 hod. Poutníci, kte-
ří vlastními silami nezvládnou putování ze sedla 
na Vřesovou Studánku, budou mít  možnost vyu-
žít služeb kyvadlového „sběrného“ vozidla.   

 Do KOCLÍŘOVA můžete s námi putovat za obvyklých podmínek v sobotu 2. 
září. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Nahlaste se, prosím,  včas na tel. 583 414 512. 

 Ludmila Korgerová

 Hudební festival pod záštitou Arcibiskupství olomouckého. Ve Svébohově za-
číná  koncertem v pondělí 4. září v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Účinkují: Jan Broda, trubka a Zdeněk Nováček, varhany.             Marie Šanovcová

Dne 26. srpna se dožívá 60 roků
paní Anička Haltmarová 

Přejeme hodně zdraví, síly a pokoje. Vyprošujeme hojnost 
Boží milosti a požehnání. K přání rodiny i k poděkování 
za obětavou péči o staré rodiče se připojují farníci z Jedlí. 



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 POPOUŤOVÉ ODPOLEDNE plné her a sou-
těží spojené s posezením u táboráku se usku-
teční ve čtvrtek 31. srpna od 15. hodin. Občer-
stvení i něco k opékání zajištěno. 
 Světově proslulý virtuóz a jeden z nejlepších 
současných českých houslistů Ivan Ženatý zahra-
je v Katolickém domě v úterý 5. září od 19. hodin.
 Seminář s PhDr. Jiřinou Prekopovou - významnou 
německou psycholožkou českého původu na téma dopro-
vázení dětí na cestě k dospělosti se uskuteční v pátek 8. září od 16. hodin. Cena 120 
Kč. Přihlášky a bližší informace Alena Enterová, tel. 731 626 526

 Co s volným časem? 
Se začátkem školního roku se i v Katolickém domě opět rozeběhne celá řada volnoča-
sových aktivit pro děti a mládež. Pokud nevíte co s volným časem, nabízíme Vám jeho 
aktivní využití v následujících zájmových kroužcích :

Klub leteckých modelářů  vedoucí Petr Janů a Dobroslav Krutta
Pěvecký sbor SVĚTÝLKO  vedoucí Zdeněk a Hana Jarmarovi
Střelecký kroužek  vedoucí Bohumil Dostál
Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar

Přihlášky a bližší informace v Katolickém domě na telefonu 583 412 108, mobil 
731 465 717, nebo přímo u vedoucích jednotlivých kroužků.

Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

PŘIPRAVUJEME:  Podzimní výstava. Po loňské, velice úspěš-
né premiéře, připravuje Spolek Metoděj Zábřeh na závěr mě-
síce září výstavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi veřejnos-
ti pochlubíte květinami, zeleninou, či ovocem, které Vám do-
zrává na zahrádce, přihlaste, prosím svoje exponáty do 20. 9. 
Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou 
navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším po-
čtem obdržených návštěvnických hlasů budou oceněny.

 Pojeďte s námi. 
- v sobotu 30. září na poutní zájezd do Zlatých Hor, Bílé Vody a Travné. Odjezd  

v 7 hodin. Cena 200 Kč.
- v sobotu 7. října na zájezd pro příznivce dechovky na velkolepý festival v praž-

ské Sazka Aréně. Vystoupí 16 nejlepších českých a moravských dechovek. Odjezd  
v 5.00 hodin, cena 1.100 Kč.

- v sobotu 14. října na zájezd do Prahy. Dle vlastního výběru můžete navštívit před-
stavení nového nastudování muzikálu KLEOPATRA v divadle Broadway, nebo sou-
těžní klání ve všech šesti disciplínách amerického rodea v Sazka Aréně. Odjezd  
v 7. hodin, cena 1.100 Kč.

Přihlášky a bližší informace u pana Josefa Klimka na telefonu 583 412 108,
mobil 731 465 717, e-mail spolek.metodej@tiscali.cz.



SBÍRKA NA OPRAVY  Z NEDĚLE 20. 8. 2006
Zábřeh 13.910; Jedlí 10.000; Klášterec 2.488; Svébo-
hov 2.900; Rovensko 900; Postřelmůvek 1.500 Kč. 
Dary Zábřeh: na opravy 7.000 Kč. 

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Před svátkem sv. Bartoloměje byl interiér našeho 
farního chrámu osvobozen od lešení, které jej „ob-
léhalo“ celé dva roky. To, co je už opraveno na boč-
ních oltářích i na svatostánku, dává tušit, jak se in-
teriér změní do obnovené krásy.
U příležitosti ukončení další z etap opravy přijmě-
te srdečné díky všichni, kteří jste během prázdnin 
přiložili ruku k dílu uvnitř i vně kostela. Děkuji 
také všem, kteří na opravy přispívají, či  podporují 
zázemí farnosti svou prací a modlitbou. 
Ať jim Pán odplatí svým požehnáním.

P. František Eliáš   

POJĎTE S NÁMI CHVÁLIT BOHA HUDBOU A ZPĚVEM
Schola Piccola hledá nové zpěváky, zpěvačky a hudebníky (kytaristy, klavíris-
ty, houslisty, flétnisty, bubeníky,...) ale i ty, kteří na nic nehrají a zpívat zatím
moc neumí a chtěli by s námi oslavovat našeho Pána při mších. Na všechny se 
moc těšíme. Naše první zkouška v nastávajícím školním roce se uskuteční ve 
středu 6. září 2006 v 15.30 na faře.                       Bára Hamplová (731 626 507)

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o.,
Žižkova 15,  Zábřeh, tel. 583 418 297, 731 626 506,
e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz
Vás srdečně zve na podzimní poutní zájezdy:
SVATÁ ZEMĚ   21. 9. – 28. 9. 11 990 Kč
(letecká doprava)   24. 9. – 2. 10.   9 990 Kč !! 
     28. 9. – 5. 10. 11 990 Kč
SVATÁ ZEMĚ  - SINAJ  5. 10. – 16. 10. 14 990 Kč
SVATÁ ZEMĚ  - SINAJ - PETRA 5. 10. – 16. 10. 18 490 Kč
ŘÍM (autobusová doprava) 1. 10. – 5. 10.    3 890 Kč
TURECKO po stopách sv. Pavla     
(letecká doprava)   2. 11.  – 9. 11.   19 990 Kč        Lenka Hamplová

LOUČENÍ NA BOUZOVĚ. Pro účastníky pouti na Bouzov je na faře k dispozici celko-
vá fotografie.                                                                                              Hana Lexmanová

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
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.



DOPIS JEHO BLAŽENOSTI PATRIARCHY GREGORIA III. O VÁLCE V LIBANONU

Dnes dochází na Blízkém Východě k ničení mostů a ke 
stavění zdí. A to je pravý opak toho, co je třeba dělat:  
budovat mosty, aby se lidé mohli setkávat, a bourat zdi, 
které je oddělují; to je záruka pro důstojný život lidí 
na této zemi a v našem arabském světě, namísto ohně, 
který spaluje, a zbraní, které rozsévají smrt a vzbuzují 
nářek v Palestině, v Iráku a v Libanonu.
Hluboká příčina
Všechny pohromy, krize, války a příkoří na Blízkém 
Východě jsou výsledkem izraelsko-palestinského kon-
fliktu. Stejně tak výsledkem tohoto konfliktu jsou i fun-
damentalistická hnutí jako je Hamas a Hizballáh, jakož 
i nejednota a nesvornost v arabském světě, nedostatek 
rozvoje a prosperity, rozhořčení a beznaděj mladých, 
kteří v arabských zemích tvoří většinu obyvatelstva. 
Svornost, která jako jediná může znovu nastolit mír a spravedlnost v Palestině a na ce-
lém Blízkém Východě, vyžaduje od Arabů jednotný, důsledný, aktivní a otevřený postoj 
k palestinské otázce a k jejímu řešení, ale stejně takový upřímný, důsledný a jednotný 
postoj vyžaduje i od Američanů a Evropanů. Nejdůležitější je, abychom boj mezi mírem 
a válkou, boj za spravedlnost, bezpečnost a rozvoj vyhráli společně. To očekávají mladé 
arabské generace, křesťané i muslimové, stejně tak jako i všechny naše politické strany, 
všechna naše společenství a všechen náš lid.
Jednota arabského světa
Jednota arabského světa, už jen svou pouhou existencí, musí podnítit Izrael, Ameriku, 
Evropu i Spojené národy k mírovému řešení konfliktu.
Nacházíme se na historickém mezníku. Arabové i Izraelci se musí spojit, aby se skuteč-
ně poučili z toho, co se nyní děje v Libanonu, i ze všeho, co se odehrálo během všech 
jejich válek.
Tlaky na jednu nebo druhou arabskou zemi, jako je Sýrie, anebo tlaky mimo arabský 
svět, na Irán, odsuzování Hamasu, Hisballáhu i všech islamistických extrémistů jsou 
velkým útěkem, neboť vedou k úniku od pravé zodpovědnosti, která spočívá v tom, že 
se bude dělat všechno pro dosažení věrohodného konsensu s vůlí znovu nastolit mír 
a spravedlnost v Palestině, této Svaté zemi, která je už půl století klíčem k válce a počát-
kem všech konfliktů v tomto regionu i ve světě.
My, arabská církev, církev Arabů a islámu, apelujeme na evropské a arabské země i na 
Spojené státy. Dovolujeme si je ze všech sil varovat před odložením vyřešení konfliktu
sine die, před odložením, jež by se rovnalo jeho pokračování.
Emigrace křesťanů
Jedním z nejzávažnějších důsledků tohoto konfliktu je vystěhovalectví inteligence, mlá-
deže, umírněných muslimů a především křesťanů. To vše oslabuje budoucnost svobody, 
demokracie a otevřenosti v arabské společnosti.
Pokud jde o emigraci křesťanů, její následky a dopady jsou krajně závažné. Emigrace 
věřících ze všech našich společenství v arabských zemích, zvláště z Libanonu, Sýrie, 
Palestiny, Jordánska, Egypta a z Iráku znamená, že se arabský Východ vyprazdňuje od 
křesťanů. To však znamená velkou ztrátu pro pluralismus a různorodost v arabském 



světě a společnosti a také ztrátu pro islámsko-křesťanský di-
alog, který není jen dialogem náboženským, ale i kulturním, 
je dialogem civilizací. Emigrace křesťanů z Blízkého Výcho-
du znamená, že arabská společnost se stane společností cel-
kem výlučně muslimskou, tváří v tvář společnosti „západní“, 
takzvaně „křesťanské“ (i když mnoho z těchto zemí se stalo 
„laickými“) v Evropě a v Americe.
V této perspektivě směřujeme ke konfliktu mezi arabským
a islámským Východem a „křesťanským“ Západem, k islám-

sko-křesťanskému konfliktu.
Důležitost důvěry mezi Východem a Západem
Dnes cítíme, že neexistuje téměř žádná důvěra mezi Východem a Západem, mezi arab-
skými zeměmi s islámskou většinou a euro-americkým Západem.
Nový Blízký Východ, o němž hovoříme, není pro nás křesťany v arabském světě mož-
ný jinak než na základě vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu. Řekl bych tedy Ev-
ropanům: chcete-li rozdělit Araby do dvou táborů, nebude moci existovat nový Blízký 
Východ. Nebude moci existovat demokracie v jedné zemi bez druhé. Vytvářet pakty, 
které Araby rozdělují, znamená ničit budoucnost celého regionu. Síla spočívá jen v jed-
notě arabských zemí, v jejich vzájemné důvěře, v jejich důvěře k Západu, v důvěře mezi 
muslimy a křesťany. Právě v tom záleží úloha křesťanů v arabském světě: pracovat pro 
vytváření atmosféry důvěry mezi Evropou na jedné straně a arabským světem a islá-
mem na straně druhé. My jsme integrální součástí tohoto světa, my jsme církve s tímto 
světem solidární, církve, které žijí s islámem už 1400 let.
Říkáme Evropě, Americe a vůbec celému Západu: dejte nám vaši důvěru a my vám 
dáme svou; mějte důvěru v arabský svět a on bude mít důvěru ve vás. Nerozdělujte 
arabské země pakty, ale spíše jim pomáhejte při uskutečňování jednoty a solidárního 
rozvoje.  Nevytvářejte rozdělení a nesoulad mezi arabskými křesťany a arabskými musli-
my, neboť my všichni jsme Arabové, ať křesťané či muslimové. A jestli naneštěstí se vám 
podaří – což Bůh nechce – vytvořit takové rozdělení, pak budete žít ve strachu z arab-
ského a islámského světa.
Činnost Svatého stolce
Chtěli bychom, především my východní katolíci všeobecně a zvláště katolíci řecko-mel-
chitští, apelovat na naši starší sestru, římskou církev a na římský Apoštolský svatý stolec 
i na naše sesterské katolické místní církve v Evropě a v Americe, aby koordinovaly své 
snahy se zainteresovanými vládami a s  arabskými křesťanskými církvemi.
Z hloubky srdce děkujeme katolickým biskupským konferencím, které nám adresovaly 
projevy své účasti.
Chceme zde rovněž vyjádřit svou vděčnost všem papežům, kteří se s velkou citlivostí 
a zodpovědností od počátku zabývali palestinskou otázkou, od doby Pia XII., především 
Janu Pavlu II. a Jeho svatosti Benediktu XVI.
Od počátku tragických událostí libanonské války nepřestává papež Benedikt XVI. opa-
kovat modlitby a výzvy k míru ve Svaté zemi a v Libanonu; trvá při tom na faktu, že při 
úsilí vybudovat mír nese každý člověk svůj díl zodpovědnosti.
Slova evangelia
V duchu slov evangelia říkáme západnímu světu: milujte arabský svět, milujte muslimy, 
neboť jako vy a jako my všichni jsou stvořeni „k obrazu a k podobnosti Boží.“



Vzpomeňme si, že evangelium říká: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jedno-
rozeného Syna ... aby svět byl skrze něho spasen“ (Jan 3, 16-17). Věříme, že toto je lék, 
který zachrání svět: milovat. 
Tato slova, s nimiž se na vás obrací jeden arabský křesťan, biskup a patriarcha jedné 
arabské církve, vyjadřují podstatu evangelia, které na svých stránkách obsahuje Boží 
slovo překračující veškerou lidskou moudrost.
Svěřujeme vám naše vnitřní přesvědčení založené na naší víře. Naše víra – víra křesťa-
nů, ale i židů, muslimů a ostatních věřících - je skutečnou zbraní v dnešním světě. Ne-
budeme-li se utíkat k víře, zůstaneme v tragickém a krvavém bludném kruhu války, za-
bíjení, násilí, terorismu a fundamentalismu.
Říkáme vládám světa: pracujme pro to, aby se na naší planetě, a především na arabském 
Východě, uskutečnil zpěv andělů zaznívající při narození našeho Spasitele Ježíše Krista: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení!“
Věřím, že je zde jedinečná příležitost pro Araby i pro Izraelce, aby pochopili historii. 
Všechny je vyzýváme, aby složili zbraně a podle Izaijášových slov, aby přetavili své zbra-
ně v srpy pro žatvu.
Vyzýváme je, aby učinili z celého našeho regionu oblast beze zbraní, bez válek, bez 
nepřátelství, bez nenávisti a agresivity, aby se stala skutečně zemí Bohem posvěcenou 
a aby zde spolu žili v míru a svornosti věřící třech velkých monoteistických náboženství 
- židovství, křesťanství a islámu – která zde mají svou kolébku, aby ji učinili plodnou 
a obnovili její tvář.
Ať místo tragických konfliktů, které zde trvají více než padesát let a jsou znamením
konce světa, nastoupí spíše znamení počátku nového světa, nové země a nových nebes, 
jak říká Žalm 84 (85): „Spravedlnost s pokojem si dají políbení.“
Smíření podle svatého Pavla
Všechny, kdo budou číst tento dopis, ujišťuji, že jsem ho nepsal v logice války, ani vítěze 
nebo poraženého nebo v logice pomsty či nenávisti. Když vycházím z logiky své křes-
ťanské víry, nemohu mít nenávist vůči nikomu, protože každý je Božím tvorem, tak, jak 
nám to připomíná sv. Pavel. Už nejsou rozdíly mezi židy a pohany (cizinci), otroky a lid-
mi svobodnými, mezi muži a ženami.
V listě sv. Pavla k Efeským (2, 13-22), čteme-li ho novýma očima, je jakoby proroctví 
pro tento tragický čas, který prožíváme, výzva ke vzájemnému smíření národů mezi 
sebou:  „Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu 
prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozdě-
luje a působí svár. Svou obětí odstra-
nil zákon ustanovení a předpisů, aby 
z těch dvou, z žida i pohana, stvořil 
jednoho nového člověka, a tak nasto-
lil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jed-
nom těle, na kříži usmrtil jejich nepřá-
telství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, 
kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. 
A tak v něm smíme obojí, židé i poha-
né, v jednotě Ducha stanout před Ot-
cem. Nejste již tedy cizinci a přistěho-
valci, máte právo Božího lidu a patříte 



k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kame-
nem sám Kristus Ježíš.V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený 
v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“
Dnes více než kdy jindy máme zapotřebí této vize, která překračuje současné okolnosti, 
krize, jimiž prošla tato země, války mezi Izraelci a Araby, dnešní boj proti fundamenta-
listům, Hizballáhu, Hamasu a Džihádu; vize, která překračuje tlaky na Sýrii a Irán i tra-
gédii Libanonu, neboť to všechno má svůj počátek v izraelsko-palestinském konfliktu.
Jestliže dnešní svět dokáže tento konflikt vyřešit, bude tu nový Blízký Východ, nová ne-
besa a nová země v arabském světě.
A nakonec vyzýváme naše bratry a sestry na Západě a žádáme je, aby udělali vše, co je 
v jejich silách pro to, aby nám pomohli k uskutečnění této vize.
Prosíme je, aby pomohli Libanonu nabrat nový dech, aby pomohli při jeho obnově. Kéž 
je to země schopná naplňovat své poslání, neboť ona sama je posláním, jak to velmi dob-
ře řekl Boží služebník Jan Pavel II, tento velký papež a přítel Východu a Libanonu.

             +Gregorios III., Patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzaléma

VÝZVA PŘEDSEDY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE Mons. JANA GRAUBNERA
Jménem biskupů České biskupské konference prosím a vyzývám všechny věří-
cí, aby přijali pozvání Svatého otce Benedikta XVI. k modlitbě za mír na Blízkém 
východě a odpověděli na prosby našich bratří a sester ve víře, jejichž jménem 
nás oslovil Gregorios III., melchitsko-katolický patriarcha Antiochie a celého Vý-
chodu a Emanuel III., chaldejský patriarcha Babylonie z Bagdádu.
Nabídněme za mír své modlitby, soukromé a i společné, a skutky pokání. Spo-
jme se denně k modlitbě „Zdrávas Maria“ v pravé poledne, za dar míru.
 Děkuji všem, kteří přijmou naši výzvu.

Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference

SBÍRKY Z NEDĚLE 20. SRPNA 2006:
ŠTÍTECKO: Štíty 2.950; Horní Studénky 900; Cotkytle 660 Kč.

 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE: Hoštejn 6.210 (na opravy); Lubník 900;  Ta-
tenice 1.490; Kosov 400 Kč.                                         „Pán Bůh zaplať“  P. Jaroslav Přibyl

ZVOLE:  3.260 Kč. Dar na TV NOE 1.000 Kč. Dárcům srdečně děkuji.
Ať jim Pán odplatí  svým požehnáním.                                              P. František Janhuba 

MOHELNICKO: Mohelnice 4.030; Úsov 1.015; Studená Loučka 370 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

MATEŘSKÉ CENTRUM OVEČKA MOHELNICE – PROGRAM NA ZÁŘÍ
 7. 9. beseda na téma: velká rodina v dnešní společnosti, přednáší Luboš Nágl
 14. 9. výroba hedvábných šátků - 250 Kč s sebou a potřeby: igelit. 
taška, 2 kelímky od jogurtu, 3 víčka od plast. láhve, kulaté štětce 6 a 8 
a stříkačka 2ml - dá se koupit v lékárně + sůl
 21. 9. beseda: jak nastolit rovnováhu v rodině - přednáší Pohanková
 28. 9. státní svátek


