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slavnost
sv. jana křtitele

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Ty, dítě, budeš 
prorokem Nejvyššího, 
neboť půjdeš před Pánem 
připravit mu cestu.

Zpěv před Evangeliem

bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista;
dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy. 
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 139  Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
1: Iz 49,1-6                                            2: Sk 13,22-26                                       Ev. Lk 1,57-66.80
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502  



2

svÁtkY a PaMÁtkY tÝDne
neděle 24. června  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
středa 27. června  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele
čtvrtek 28. června  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
pátek 29. června  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

MoDlitBY Matek. Mše svatá obětovaná za děti a mládež se uskuteční 
v úterý 26. 6. 2012 v 17.00 hod. Předcházet jí bude od 16.00 hod. adorace a 
od 16.30 hod. modlitba růžence. Od 16.30 hod. bude rovněž příležitost ke 
svátosti smíření.                                                        za MM Lenka Hamplová

DĚkanÁtnÍ RaDa. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 27. 6. 2012. Mši sva-
tou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš 

kRistÝn slUŽeBnÍk s.r.o. Ve středu 27. června od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o za-
pojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana. 

   P. František Eliáš

k ZakonČenÍ ŠkolnÍHo RokU se sejdeme při mši svaté ve čtvrtek 28. června. Pak 
se na dva měsíce se školním rokem i čtvrtečními bohoslužbami rozloučíme při táboráku za 
Katolickým domem.  P. František Dostál 

katoliCkÝ DŮM
v Nejenom seniory zveme v úterý 3. července na „Zábav-
né odpoledne s hudbou a tancem“. Známé melodie zahraje 
F-bAND z Klášterce. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. 
                   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

v Spolek Metoděj nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu Katolického domu 
v Zábřeze. bližší informace podá Josef Klimek na telefonním čísle 731 465 717.

PojeĎte s nÁMi na PoUŤ. Všechny mariánské ctitele zveme na poutní zájezd, jehož 
cílem je známé moravské poutní místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje Romuald Štěpán 
Rob OP. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 
731 465 717, Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 737 618 172. Odjezd v pátek 13. 
července v 16.00 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22.30 hodin, cena 200 Kč splat-
ná v autobuse.

PRvnÍ MaRiÁnskÁ soBota v koClÍřovĚ. V měsíci červenci jste zváni 7. 7. na 
mariánskou sobotu do Českomoravské Fatimy v Koclířově. Odjezd z Valové v 11.30 hod. 
Hlásit se můžete od 26. června do 2. července 2012! 

                                     Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427
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slavnost sv. CYRila a MetoDĚje
DnY liDÍ DoBRÉ vŮle na veleHRaDĚ.
 Ve dnech 4. – 5. července 2012, 
v rámci slavnosti sv. Cyrila a Meto-
děje a zároveň státního svátku, se 
na Velehradě uskuteční již třináctý 
ročník Dnů lidí dobré vůle. 
 ve středu 4. července v 19.30 
hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní koncert „Večer lidí dobré vůle“. Záštitu pře-
vzali Mons. Jan Graubner, Ing. Livia Klausová, CSc. a hejtman Zlínského kraje MVDr. Stani-
slav Mišák. Přímým přenosem jej bude od 20 hodin vysílat Česká televize a Český rozhlas 1 
– Radiožurnál. Od 20 hod. bude probíhat adorace v bazilice s příležitostí k osobním rozhovo-
rům zakončená v 23 hod. mší svatou. v den slavnosti, ve čtvrtek 5. července v 10.30 hod. 
bude předsedat slavnostní liturgii J. Em. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Spo-
lu s ním budou slavit mši svatou biskupové Čech, Moravy a Slezska. V přímém přenosu ji 
bude vysílat Česká televize a Český rozhlas Praha. Odpolední program nabídne například 
přednášku PhDr. Jana Stříbrného na téma „České martyrologium XX. století“, která bude od 
13.30 ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Podrobný program obou dnů naleznete na 
stránkách www.velehrad.eu.

PřÍPRava na jUBileUM PřÍCHoDU CYRila a MetoDĚje v RoCe 2013
Modlitba: Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium 
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě 
a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen 

PoUŤ v RÁjeČkU. Ve čtvrtek 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a 
Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Ve-
lehradě, dovoluji si vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke spo-
lečné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
 Slavnost v kapli sv. Cyrila a Metoděje začne v 11.00 mší svatou, kterou 
bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hud-
bou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. bartoloměje. 
 Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde 
místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení“. 
Pro děti bude připraven skákací hrad a celá řada her a soutěží o sladkosti s tematikou požární 
ochrany. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu a bohatá tom-
bola. 
 Sváteční odpoledne zpestří od 13.00 svým vystoupením hudební skupina POHODÁřI a 
PÍSKLATA. V 15.00 se představí skupina historického šermu VANIR a od 16.00 bude k po-
slechu a tanci vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Slavnost pak ve 22.30 vyvrcholí ohňo-
vou show skupiny FIRE & LIGHT. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak neza-
pomeňte přijít!     Za farníky z Ráječka Josef Klimek

PoUŤovÁ MŠe svatÁ ke Cti sv. CYRila a MetoDĚje se ve čtvrtek 5. 7. 2012 koná 
také v Olšanech. Začátek v 9.00 hod. na hřišti.      Srdečně zve společenství věřících
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UČÍCÍ se CÍRkev – povolaní ke kněžství. 
S odkazem  l. čt. Iz 49,1-6    KKC  1577-1580

 „Hospodin si svého služebníka Izaiáše utváří už od nitra jeho mat-
ky a učiní jej základem nového Izraele“. Takto charakterizují a vysvět-
lují Svatá Písma tajemství povolání Izaiáše za proroka Izraele. Jistě to-
též mohou říci kněží církve katolické, že i je utvářel bůh v lůně jejich 
matky a v dalších letech je vedl, aby se stali Kristovými kněžími a jeho 
pravdu, evangelium rozsévali božímu lidu.
 Na jáhna, kněze či biskupa může být platně vysvěcen jen muž, který 
přijal katolickou víru, byl v ní pokřtěn a který je pro tento úřad povo-
lán církví. Pán Ježíš vyvolil muže, aby vytvořil sbor dvanácti apoštolů, a 
apoštolové udělali totéž, když si vybírali spolupracovníky, kteří měli po 
nich pokračovat v jejich poslání. Sbor biskupů, s nimiž jsou kněží spo-
jeni v kněžství, zpřítomňuje a uskutečňuje sbor Dvanácti až do Kristova 
návratu na tuto zem na konci světa. Církev si je vědoma závaznosti této 
volby, kterou vykonal sám Pán. Proto není možné svěcení žen.
 Vyhrazení svátosti kněžství pouze mužům v žádném případě neznamená pohrdání že-
nami. Před bohem mají muži i ženy stejnou důstojnost, pouze jejich charismata a úkoly jsou 
rozdílné. Církev následuje Ježíšovo rozhodnutí při ustanovení svátosti kněžství ve večeřadle  
a povolává výhradně muže. Papež Jan Pavel II. prohlásil roku 1994, že „církev nemá žádnou 
pravomoc udělovat ženám svátost kněžství a že se všichni věřící mají s konečnou platností 
držet toto rozhodnutí“.
 Nikdo by nedokázal být lepším knězem něž Panna Maria. Ona si mohla dovolit bez za-
váhání prohlásit: „Toto je moje tělo..., toto je má krev“, protože skutečně darovala Ježíšovi 
vlastní tělo i vlastní krev. A přece její Syn, Ježíš, ji nepovolal do večeřadla, aby jí spolu s apo-
štoly udělil svátost kněžství. Ona zůstala jen prostou služebnicí Pána, takže se na ni kdykoliv 
můžeme obracet jako na svou Matku. Ona je jednou z nás a my jsme s ní navždy spojeni. Po 
smrti svého Syna žila dále na této zemi, posilovala apoštoly v jejich službě a byla jim Matkou, 
dokud mladá církev nezískala svou konkrétní podobu.
 Nikdo nemá PRÁVO dostat svátost kněžství. Nikdo si totiž nemůže tento úřad přivlast-
nit. Člověk k němu musí být povolán bohem. Kdo si myslí, že poznává boží volání ke služ-
bě udělované svěcením, musí vlastní touhu pokorně podřídit autoritě církve, neboť odpo-
vědnost a právo povolat někoho k přijetí svěcení spadá do její pravomoci. Jako každou mi-
lost, i tuto svátost lze přijmout jen jako nezasloužený boží dar.
 Všichni posvěcení služebníci latinské církve, s výjimkou trvalých jáhnů, jsou vybíráni z vě-
řících mužů, kteří jsou svobodní a mají úmysl zachovat CELIbÁT „pro nebeské království“ (Mt 
19,12). Jsou povoláni, zasvětit se Pánu a „jeho věcem“ s nerozděleným srdcem a tak se zcela dá-
vat bohu a lidem. Celibát je znamením toho nového života, k jehož službě je služebník církve 
posvěcen; když jej přijímá s radostným srdcem, hlásá příkladným způsobem boží království.Ve 
východních církvích je už po staletí v platnosti kázeň rozdílná; zatímco biskupové jsou vybíráni 
jedině z těch, kteří žijí v celibátu, mohou být na jáhny a kněze svěceni ženatí mužové. Tato praxe 
je už dlouhou dobu považována za oprávněnou. Tito kněží vykonávají svou plodnou službu v 
lůně svých společenství. Z druhé strany je kněžský celibát ve východních církvích ve veliké váž-
nosti a četní kněží si jej dobrovolně zvolili pro boží království. Jak na Východě, tak i na Západě 
se nemohou oženit ti, kteří už svátost kněžství přijali.
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 Když byl muž, kandidát kněžství, obdařen svátostí kněžství, můžeme pokorně, ale prav-
divě říci, že kněz není člověk jako ostatní lidé. Je v něm něco, co přesahuje lidství, sféru při-
rozenou. Je to člověk, který ztělesňuje božství, je svědkem Nadpřirozena. Je připomínkou a 
výzvou nadsmyslových skutečností, požadavků ducha, na které člověk ve víru pozemské dy-
namiky tak snadno zapomíná. Je-li kněz mužem božím, druhým Kristem, potom musí se 
božství zračit v jeho životě. Víra musí jeho život prosvětlovat. Ale o tom více jindy.
                                                                                                              P. Antonín Pospíšil

Způsoby modlitby jsou pouze prostředky k cíli. Navzdory vše-
mu, co bylo o modlitbě řečeno, a různým radám, jež jste slyšeli, 
nic z toho vám nemusí pomoci. Na tom ale nezáleží. Důležité je, 
abyste používali takový způsob modlitby, který vám pomáhá nejlé-
pe. Způsoby, metody a techniky modlitby jsou pouze prostředky k 
cíli. Ve skutečnosti jsou jen oporou, která pomáhá udržet naše srd-
ce a mysl pozvednuté a otevřené bohu. Jsou to nástroje k tomuto 
cíli a jako takové by se měly používat. Neexistují dokonalé metody, 
pouze různé prostředky pro různé lidi v různých obdobích jejich 
duchovní cesty.
 Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, nemusí mu být ku 
pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když šel z kopce s 
větrem v zádech, může mu být k ničemu, když šplhá nahoru a zá-
pasí s větrem ve tváři. Co mu bylo ku pomoci na jaře života, nemusí mu pomáhat v jeho 
podzimu.
 buďte si jisti, že nikdy nenaleznete žádnou modlitební metodu vytvořenou člověkem, 
která naprosto zničí všechna rozptýlení, která na nás dotírají v našich nejlepších okamži-
cích. Nezávisle na tom, co je kdekoliv řečeno, modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš. Jaká-
koli modlitební metoda, která ti pomůže tady a teď udržet srdce a mysl pozvednuté k bohu 
a zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou, je pro tebe ideální modlitební metodou.
Používej takový  způsob modlitby, který ti pomáhá nejlépe...

Z knihy O modlitbě s Davidem Torkingtonem,  kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 17. června: Lubník 980 (+ 2.000 dar); Tatenice 1.120; Hoštejn 3.900;  Ko-
sov  350 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať .  P. Jaroslav Přibyl

v PoUŤ k sv. janU křtiteli v tateniCi  oslavíme tuto neděli 24. 6. v 10 hod.  
 Srdečně jste všichni zváni. 

v PoUŤ ke sv. PetRU a Pavlovi v lubníku bude v neděli 1. července v 10 hod. 

ZMĚnY MŠÍ svatÝCH:
 Čtvrtek 28. června: mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla v Tatenici v 18.30 hod. 
(ve středu a v pátek mše svatá nebude). 
 Pátek 29. června: mše svatá v Hoštejně  v 18.00 hod. ze slavnosti sv. Petra a Pavla 
(ve čtvrtek mše svatá nebude)  
 Sobota 30. června: Tatenice 18.30 s nedělní platností
 Neděle 1. července: Kosov 7.15; Hoštejn 8.30; Lubník 10.00 pouť
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červenovodsko          červenovodsko

sbírky z 17. června: Červená Voda 2.209; Domov důchodců sv. Zdislavy 316; Písařov 950; 
Jakubovice 1.085 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  
v Tuto neděli 24. června bude sbírka v Červené Vodě určena na opravu varhan.
v V úterý 26. června v 17.00 hod. bude za farou v Červené Vodě táborák pro děti. Špe-
káčky zajištěny.
v Ve čtvrtek 28. června v 8.45 hod. bude na faře v Červené Vodě setkání seniorů.
v FARNÍ DEN V PÍSAřOVě. V pátek 29. června bude na faře v Písařově farní den far-
ností Písařov a Jakubovice. Všichni jsou srdečně zváni. Zajištěno bude pivo, nealko, špe-
káčky. S sebou můžete vzít koláčky a jiné podobné pochutiny (není podmínkou). Čeká nás 
i tradiční soutěž v lukostřelbě, děti snad čeká i jízda na koni. Začátek v 16.30 hod. 
  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

ZaslÍBenÍ nejsvĚtĚjŠÍHo sRDCe jeŽÍŠova - 3. část. 
10.  „kněžím pomůžu obrátit zatvrzelá srdce hříšníků.“
 Všichni jsme pozváni k apoštolské práci na spáse své i svých bližních. 
 Kdo z nás nemá v rodině někoho, kdo by nepotřeboval obrácení se k Bohu?
11. „jména ctitelů jsou zapsány hluboko v mém srdci.“
 Jak krásná Slova! Cítíme, jak nás všechny Bůh miluje??
12. „všem, kteří přistoupí ke sv. přijímání na první pátek devět měsíců nepřetržitě po 
sobě, slibuji milost pokání při umírání.“
 Nadšence výpočtu zklamu: zde nejde o počet, ale o věrnost a jistou pravidelnost 
 v přistupování ke sv. smíření a Eucharistie. Kdo miluje, nepočítá. 

k zamyšlení: Když za časů Markéty Marie Alacoque (1647-1690) lidé zdivočeli, když kon-
čila třicetiletá válka (1618-1648), tehdy si vybral Ježíš skromnou sestru Markétu a v jed-
nom vidění byla svědkem, jak Ježíš vyňal její srdce a vložil do svého srdce hořícího. Ona 
pocítila v sobě nesmírné nadšení. Pak jí ho Ježíš vrátil zpátky a řekl: „Já jsem tvé srdce roz-
žal, běž a zapaluj.“ Ona se snažila lásku Srdce Ježíšova rozšířit všem. Změnit zdivočelé lidi, 
ty chladné, studené lidi... Pojďme, prosím a jednejme podobně. Doba se v mnoha rysech 
nezměnila.   P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 

štítecko     štítecko     štítecko

sbírky z neděle 17. června: Štíty 3.690; Cotkytle 1.300; Horní Studénky 1.550 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

opět vás po roce zveme k setkÁnÍ na PoMeZÍ ČeCH a MoRavY. 
 Začne v pravé poledne mší svatou v kostele Povýšení svatého Kříže ve 
Valteřicích. Setkání k oslavě 100. výročí Skautingu bude slavnostně zahá-
jeno v 13.30 hod. Od 14 hod. se můžete těšit na Věru Martinovou a Len-
ku Slavíkovou, od 15 hod. na Jaroslava Hutku. Dále vystoupí Magdalena 
Mrożek, žákyně ZUŠ Štíty a dechová hudba Moravanka. 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 17. června: Mohelnice 5.074; Úsov 11.327; Studená Loučka 360 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v Setkání seniorů se koná v úterý 26. června ve 14.00 hod. na faře. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z MoHelniCkÉ kRonikY 
– V nepokojné době dochází ke střídání farářů po krátké době.
1567 Schimberger, Magistr Daniel z bílovce, olomoucký kanovník 
1571 Jiří Speier 
1573 Jakub Adler, farář Jan. Po něm byl ustanoven farářem mohelnický 
rodák a pozdější pražský arcibiskup Martin Medek. Za jeho nástupce Ros-
nauera, žaloval tehdejší mohelnický oltářník Ondřej, Ulricha z Miličína, že si neoprávně-
ně přivlastnil na vesnicích Rohli a Třeština upsaných 400 marek. O tom jak spor dopadl, 
kniha mlčí.
 Založení bratrstva Těla Kristova. Jistý pan Jakub z Mohelnice roku 1578 svojí nadací ve 
výši 256 zlatých a 18 krejcarů, založil při farním chrámu bratrstvo Těla Kristova, kterému 
olomoucký biskup kardinál Ditrichstein udělil odpustky. Také pro bratrstvo založil nadač-
ní oltář, k pomoci a spáse duší členů bratrstva. Pro farní chrám určil i nový a chvályhodný 
pořádek. Časté střídání duchovních v oněch pohnutých dobách a za tehdejších nábožen-
ských poměrů, je lehce pochopitelné.  Bartoš H.
 
tv noe – „Mezi pražci“ 
 Pravidelně jednou měsíčně můžeme na TV NOE zhlédnout hudební magazín „Mezi 
pražci“, který mapuje rozmanité dění nejen na folkové scéně. Pořad moderuje vynikající 
muzikant Honza Žamboch ze Vsetína.
 Premiéra červnového 9. dílu byla v sobotu 2.6.2012 v 18.40 hod. na TV NOE. Od té 
doby bylo odvysíláno celkem 7 repríz. Poslední repríza před prázdninami bude odvysílaná 
v pondělí 25. 6. 2012 dopoledne v 9 hod. 

Část tohoto magazínu byla věnovaná Mohelnickému dostavníku® a di-
vákům tak byla nabídnuta možnost nahlédnout do „dostavnické ku-
chyně“ a dozvědět se něco z historie tohoto známého festivalu hudby 
a kamarádství.Pravidelné mediální partnery letošního 37. Mohelnic-
kého dostavníku® (Radio Proglas, TV NOE, Telepace Ostrava) letos 

poprvé rozšíří i naši kamarádi ze Slovenska – Rádio LUMEN. Více informací na www.mo-
helnickydostavnik.cz .  Pavel Aligátor Nenkovský 

v v v

BlaHoPřÁnÍ k jUBileU. Otci Jaroslavu Šímovi při příle-
žitosti 30 let jeho kněžské služby vyprošujeme jasný pohled na 
boha, aby cesta jeho života měla správný směr a ukazovala cestu 
i celé naší farnosti.                                                 Farníci z Dubicka
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sbírky z neděle 17. června: Zábřeh 8.980; Jedlí 1.500; Svébohov 1.500; Klášterec 1.410; 
Zvole 4.120 Kč. 
DaRY: Jedlí - na opravy 22.500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

FaRnost jeDlÍ
PoUŤ. Tuto neděli 24. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí slav-
nostní mší svatou narození sv. Jana Křtitele. Při této poutní mši 
svaté si budou farníci vyprošovat duchovní pomoc svého patrona. 
Poutní sbírka bude určena na opravy kostela. 
v Odpoledne v 15 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Jana Křtitele na DĚkovnÝ 
konCeRt, který bude poděkováním všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na 
opravě kostela. Vystoupí žáci ZUŠ ze třídy Martina Hrocha a schola GAUDIUM. Dobro-
volné vstupné bude věnováno na opravy.  P. František Eliáš
v Při mši svaté v neděli 1. července přistoupí tři děti poprvé ke stolu Páně. Provázejte je 
svou modlitbou.  P. František Dostál 

FaRnost Zvole
PatRoCiniUM PoBUČÍ. V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí oslavíme 
svátek patronů kostela (26. června) při mši svaté tuto neděli 24. června 
v 15 hod.  P. František Dostál 
Rodiče s dětmi srdečně zveme na tradiční „nocování ve farním domě“ 
ve Zvoli. Tentokrát se sejdeme v sobotu 30. 6. 2012. Akce začíná v 17 hod. 
S sebou spacák, karimatku, ešus, lžičku, něco na opékání, buchtu a dobrou 
náladu.  Karla Hrochová

FaRnost MaletÍn
 V neděli 1. července poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Začátek mše svaté 
v 15 hod.  P. František Eliáš

v v v
Centrum pro rodinu RODINA V AKCI pořádá pro děti 
PřÍMĚstskÝ tÁBoR „s kaMaRÁDY je PRiMa ii“. 
termín 9. – 13. července 2012 (pondělí - pátek). 
 Program každý den od 8.30 hodin do 16.30 hod. Cena 700 
Kč/týden, sleva pro sourozence 600 Kč/ týden (zahrnuje obědy, 
pitný režim, cestovné, vstupné, materiál na tvoření). 
Děti čeká parta kamarádů, hry v přírodě, soutěže, výlety, tvo-
řivé aktivity, opékání. Zázemí s kuchyňkou v klubovně na Ska-
ličce. Tábor vedou manželé Sikorovi. 
 Přihlášky: Monika Sikorová, tel: 737 517 102, mail: rodinazabreh@gmail.com. Více na 
www.rodinazabreh.webnode.cz. Program je finančně podpořen městem Zábřeh. 






