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2. neděle v mezidobí
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 VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Rád splním tvou vůli, můj bože, 

tvůj zákon je v mém nitru.“ 

Spravedlnost jsem zvěstoval – 

ve velkém shromáždění, –

svým rtům jsem nebránil, 

ty to víš, Hospodine!

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; 
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 
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 40

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
1: 1 Sam 3,3b-10.1       2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20      Ev: Jan 1,35-42 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502          příště břízovo č. 503



2

SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 17. ledna  – památka sv. Antonína, opata
Středa 18. ledna  – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Pátek 20. ledna  – sv. Fabiána a sv. Šebestiána
Sobota 21. ledna  – památka sv. Anežky římské, panny a mučednice

PozvÁní nA mŠi SvAToU 
s biskupem mons. Pavlem Posádem.
V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA 
AWER TOUR s.r.o. bude i letos slavena v kostele sv. bartolo-
měje v Zábřehu v pondělí 16. 1. 2012 v 16.00 hod. mše svatá, 
na kterou vás všechny tímto srdečně zveme. Mši svatou bude 
již tradičně celebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný biskup 
českobudějovický a prezident Charity ČR. 

Za AWER TOUR s.r.o. 
v Zábřehu srdečně 

zve Lenka Hamplová

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 
18. ledna ke společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou v 9.40 hod. budeme 
slavit v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a zahájíme Tý-
den modliteb za jednotu křesťanů.                                       P. František Eliáš 

Týden modliteb za jednotu křesťanů ukončíme v kostele sv. bartoloměje ekumenickou 
bohoslužbou ve středu 25. ledna v 17.30 hod. v duchu motta pro tento rok: „Sjednoceni 
v učení apoštolů, společenství, lámání chleba a modlitbě“ (Sk 2,42).  P. František Eliáš 

TRAdiCionÁlY A dUCHovní PíSně v ReTRU. 
Nejznámější tradicionály a duchovní písně dvou uplynulých tisíciletí 
zazní na koncertu komorního hudebního tria v neděli 22. ledna od 16 
hodin v kinu RETRO. 
Skladby jsou přetransformované do příjemné, netradiční podoby a 
program je doplněn informacemi o autorech písní a jejich vzniku. 
Trio hraje ve složení: Simeon Hýbl – zpěv a klávesy, Zbyněk Krystek – 
akustická kytara, Oldřich Picek – baskytara.  Red.

FARnoST KlÁŠTeReC. V pondělí 23. ledna bude mše svatá v 17 hod. a potom setkání 
členů pastorační rady.  P. František Eliáš

ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKAdemie PŘiPRAvUJe přednášku Doc. PhDr. 
Oldřicha Kašpara, CSc. „Smrtí dílo nekončí - jezuité z České provincie v Me-
xiku 17. a 18. století“, která bude v úterý 24. ledna v 18.00 hod. v Katolickém 
domě.

v drozdově budeme slavit mši svatou ke cti svatých Fabiána a Šebestiána, patronů 
kaple, v neděli 22. ledna v 10.30 hod.                             P. František Eliáš

Red.
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi
 Po skončení „odpolední směny“ – focení dětí, zařazených do programu adopce, jsme se 
chtěli podívat do Gonaives, dokoupit nějaké zásoby a najít hospodu s čímkoliv chlazeným. 
Naši mladí přátelé a průvodci nás vedli a podařilo se nám splnit obojí. Jak nakoupit, tak najít 
ČISTOU KLIMATIZOVANOU restauraci s chlazenými nápoji. Já a Irena jsme se cítili jako 
v nebi. Musím se přiznat, že první pivo jsem vypil na ex, ještě než paní číšnice došla na konec 
stolu a druhé do mne spadlo stejnou rychlostí a teprve po tom třetím jsem přestal mít žízeň. 
To už se na mne dívala číšnice podezřívavě, co to sem přišlo za divné - vyschlé lidi. Potom 
jsme si dali jídlo a konečně jsme měli možnost trochu si s haitskými přáteli popovídat. bylo 
to moc příjemné a dozvěděli jsme se od nich spoustu informací. Nám tam bylo rajsky a ne-
chtělo se nám ven, ale našim haitským společníkům byla zima. 
 Druhý den se dopolední program podobal předcházejícímu dni. Setkání, focení, orga-
nizování skupinek. Výraz „suri puri“ (usměj se na mně) už jsem dokonale nesnášel. Ale děti 
byly fantastické a trpělivé, až jsem se styděl. Po focení dětí jsme se také byli podívat v nutrič-
ním centru, kde sestřičky pomáhají mladým maminkám, které nemají nikoho a nic. Pomáhají 
jim starat se o jejich děti, pomáhají jim s jídlem, učí je správně o děti pečovat a dělají základ-
ní osvětu nejenom o výživě, ale také o hygieně a prevenci nemocí. Ten program je nesmírně 
důležitý a potřebný. Mladé ženy se tam také učí šít na šicích strojích, aby si mohly přivydělá-
vat a postupně se postarat samy o sebe. Uvědomovali jsme si, kolik je potřebných a jak málo 
z nich má možnost takové pomoci využít.
 Odpoledne jsme byli domluveni, že navštívíme stavbu nové školy, zázemí pro sestřičky 
kousek za městem. Stávající místo leží v zátopové oblasti a při každém větším monzunovém 
dešti je škola i dům sestřiček částečně pod vodou. Kromě toho je na tom místě opravdu ne-
představitelné množství moskytů, kteří úporně obtěžují všechny i ve dne. Propletli jsme se 
autem spletí uliček v centru a zanedlouho jsme začali stoupat do mírného kopce. K nové ško-
le to není z centra moc daleko, a poloha nové školy je mnohem lepší. Zatím se ale bohužel 
jedná jen o rozestavěnou budovu, které k dokončení schází ještě hodně času, práce i peněz. 
V nové škole bude ale naděje na vyřešení mnoha problémů. Sestřičky nebudou v nájmu, za 
který by musely platit, poloha je mnohem výhodnější a bezpečnější po všech stránkách. Celé 
Haiti je v tektonicky aktivní oblasti, proto je stavba koncipována tak, že splňuje antiseismické 
parametry. bez toho bychom ji nebyli ochotni podpořit, ale sestřičky jsou velmi zodpověd-

né i bez našich podmínek. Část školy bude 
navíc řešena bezbariérově, což je na Haiti 
zcela neobvyklou a nevídanou záležitostí. 
Handicapované děti se totiž v drtivé většině 
vůbec nevzdělávají. Po návratu jsme měli 
ještě s projektantem a realizátorem stavby 
rozhovor o dostavbě školy, o rozpočtu, plá-
nech a možnostech spolupráce. Zcela roz-
ptýlili naše obavy. Když chceme nějaký pro-
jekt doporučit dalším partnerům, potřebu-
jeme mít sami jistotu, že to s čistým svědo-
mím udělat můžeme. Po večeři jsme se ještě 
museli sbalit, protože druhý den nás čekal 
přesun přes baie de Henne až do Mole Saint 
Nicolas na severním pobřeží Haiti. 
        Václav Keprt – pokračování příště
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UČíCí Se CíRKev- Je moŽnÉ boHA doKÁzAT?
 Jestliže křesťansky věříme, ne-
jednáme nerozumně, protože se 
spoléháme na boží pravdomluv-
nost; víme s jistotou, že učení naše-
ho náboženství pochází od boha a 
tím můžeme dokázat jeho pravdi-
vost i boží existenci.
 Je možné boha dokázat? Roz-
hodně ne ve smyslu exaktních důkazních postupů a metod. Důkazy náleží věcnému světu. Ale 
bůh není žádná věc, nýbrž „Ty“. Každý ví, že řadu otázek týkajících se člověka a mezilidských 
vztahů nelze zodpovědět přísně vědecky. 
 bůh stvořil viditelný svět v celém jeho bohatství, v jeho rozmanitosti a řádu. Písmo 
symbolicky představuje dílo stvořitele jako božskou „práci“ v pořadí šesti dnů, která končí 
„odpočinkem“ sedmého dne. Posvátný text týkající se stvoření učí pravdy zjevené bohem pro 
naši spásu a hlavně k oslavě boha – Stvořitele. Svět má svůj počátek, když byl božím slovem 
učiněn z ničeho; všechny exitující bytosti, celé lidské dějiny mají svůj prapůvod v této první 
události: je to sám tvůrčí akt, jímž vznikl svět a začal čas. 
 Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý. O každém díle „šesti dnů“ je 
řečeno; „A viděl bůh, že je to dobré!“. Patří k samému pojmu stvoření, že „všechny věci mají 
vlastní trvalost, pravdivost, hodnotu, vlastní zákony i uspořádání. Různí tvorové, které bůh 
chtěl v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné boží moudrosti 
a dobroty. Každý člověk má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní. 
 Pokud si staví modly z věcí, které nezřízeně užívá, pohrdá Stvořitelem a jeho chování při-
náší zhoubné následky lidem a prostředí. 
 vzájemná závislost tvorů je boží záměr. Slunce a měsíc, cedr i malý květ, orel i vrabec: 
pohled na jejich nesčetné rozmanitosti nám říká, že žádný tvor si sám nestačí, že tvorové exis-
tují jen ve vzájemné závislosti, tak, aby se navzájem doplňovali a sloužili jeden druhému. 
 Krása vesmíru. řád a harmonie stvořeného světa vyvěrají z rozmanitostí bytostí a z je-
jich vzájemných vztahů. Člověk tyto vztahy postupně objevuje jako přírodní zákony. Jsou 
předmětem obdivu vědců. Krása stvoření je odleskem nekonečné krásy Stvořitele. Má vnukat 
úctu k Stvořiteli a podřízenost rozumu i vůle člověka. 
 Hierarchie tvorů je vyjádřena pořadím „šesti dnů“, které postupuje od méně dokonalého 
k dokonalejšímu. bůh miluje všechny své tvory, o každého se stará, dokonce i o vrabce. A pře-
ce Ježíš říká: „Máte větší cenu než všichni vrabci.“ (Lk 12,7); a dále: „Oč větší cenu má člověk 
než ovce!“ (Mk 12,12)
 Člověk je vrcholem díla stvoření. Písmo to vyjadřuje tak, že jasně rozlišuje stvoření člo-
věka od stvoření ostatních tvorů. Je pozoruhodné, jak veliký důraz klade biblická zpráva na 
laskavý zájem a hlubokou péči, kterou bůh vynakládá na stvoření lidského těla. Ostatní stvo-
ření byla povolána do života přímo s hravou lehkostí: „buď světlo!“, „buď klenba!“, „Vydej 
země rozmanité druhy živočichů!“ bůh sám v sobě hluboce uvažuje a vkládá celou svou do-
vednost, celou svou lásku a přímo své srdce do díla, jímž mělo být dovršené viditelné tvor-
stvo: „Učiňme člověka, aby byl našim obrazem podle naší podoby!“ (Gen 1,26). 
 mezi všemi tvory existuje solidarita, jeden druhého potřebuje, protože mají všichni té-
hož Stvořitele a všichni jsou zaměřeni k jeho slávě. 
 Sobota – konec díla „šesti dnů“. Posvátný text říká, že bůh sedmého dne dokončil své dílo, 
které konal“ a tak „byla dokončena nebesa i země; že sedmého dne odpočinul a „požehnal a 
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posvětil sedmý dne, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (Gen 2,1-3). So-
bota je srdcem zákona Izraele. Křesťanství se svou nedělí zachovává boží přikázání a správně 
odpovídá na moudrost svého boha, jak to vyjadřuje dílo stvoření. 
 osmý den. Pro nás však nastal nový den: totiž Kristovo zmrtvýchvstání. Sedmý den bylo 
dokončeno první stvoření, osmého dne počíná stvoření nové. Tak se dílo stvoření vzchopí ve 
větší síle, ve vykoupení. První stvoření nalézá svůj smysl a vrchol v novém stvoření, v Kristu, 
jehož zář převyšuje ono první. Osmý den bude navíc pro věrné bohu a Kristu věčným „odpo-
činkem“ v blaženosti nebe.  P. Antonín Pospíšil

CHlAPi v KoSTele. Chlapi, v úterý 17. 1. 2012 ve 20.00 hod. máte příle-
žitost připojit se ke společné modlitbě v kostele – v prostoru pro ticho, zpěv 
a naslouchání božímu slovu.  
 Za společenství „chlapi Zábřeh“ zve Ondra Sikora

SPoleČenSTví Rodin v novÉm! Setkání budou v roce 2012 
probíhat nově ve středu, cca jednou za měsíc. První lednový ter-
mín bude 25. 1. 2012 od 18.00 hod. do cca 19.30 hod. Společen-
ství rodin je otevřené, přijít může kdokoli, kdo cítí potřebu spo-
lečného setkávání se a povzbuzení v rodinném způsobu života a 
v duchovní oblasti života. Srdečně vás zveme! Náplň setkání byla 
tvořena s pomocí materiálů přímo nachystaných pro společenství 
rodin, které budou každému páru k dispozici. Samozřejmě se vě-
nujeme tomu, co se nás aktuálně dotýká a čím žijeme. Další info 
na www.rodinazabreh.webnode.cz, tel. 737 517 102.  Za Rodinu v akci -M. Sikorová

CARiTAS – vyšší odborná škola sociální olomouc připravila 
pro zájemce o studium Den otevřených dveří, který se uskuteční 
v pátek 20. ledna od 9.00 do 14.00 hod. v budově školy na nám. Re-
publiky 3 v Olomouci. 
Naše církevní škola vzdělává sociální, charitativní a humanitární 
pracovníky a my budeme rádi, když se co nejvíc zájemců o tuto 
oblast přijde na Den otevřených dveří k nám podívat. K dispozi-
ci uchazečům budou studenti a zaměstnanci školy. Kromě základ-

ních informací o studiu a přijímacích zkouškách představí několik studentů v rámci 
krátkých prezentací své zahraniční praxe. Více o naší škole na www.caritas-vos.cz .

Mgr. Magdaléna Vaculčiaková oddělení komunikace. 
Tel: 585 209 027 mobil 777 713 450 

Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek vás společně zvou v sobo-
tu 4. února 2012 na HRomniČní PoUŤ mATeK do farního chrámu 
Zvěstování Panny Marie ve Šternberku s duchovní obnovou pro matky. 
Maminky, které se chcete zúčastnit, přihlašujte se nejpozději do 30. led-
na 2012 na adresu: římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, 
tel: 731 621 117 nebo 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z 8.1.1012: Červená Voda 2068; Domov důchodců sv. Zdislavy 289; Mlýnický 
Dvůr 590; Písařov 606; Jakubovice 706; dary: Písařov Haiti 75; Písařov na otlář 457; Pí-
sařov Farní informace 363. Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Radek Maláč

postřelmovsko      postřelmovsko

FARnoST leŠTinA. Místní organizace KDU-ČSL Leština pořádá v sobotu 14. ledna 
2012 v prostorách kulturního domu v Leštině tradiční „Společenský ples“. Zahájení je 
ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Postylion. V průběhu plesu vystou-
pí Taneční škola Olympia Šumperk. Vstupné 60 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. Vstupenky 
možno zajistit předem u paní Dany Ruprechtové – mobil 737 610 889. 

lošticko     lošticko     lošticko

„Ať všichni jsou jedno...“ (Jn 17, 21)
  Týden modliteb za jednotu křesťanů má svůj počátek ve 
20. století. V roce 1908 americký episkopální kněz Paul Watson 
(+1940), navrhl oktáv modliteb za jednotu křesťanů od 18. – 25. 
ledna (pozn. americká episkopální církev je odnoží anglikánské, 
Paul Watson později přestoupil do katolické církve). Dalším prů-
kopníkem ekumenismu byl katolický kněz Paul Couturier (1881-
1953) v Lyonu. Navrhl, aby se křesťané za jednotu modlili společ-
ně, což byl v této oblasti značný posun. Jeho zásluhou byl v roce 1939 tento čas modliteb 
pojmenován jako „Týden modliteb za jednotu křesťanů“. Snažil se navázat kontakty se 
židy, hinduisty a muslimy, byl v úzkém spojení se Světovou radou církví. Z jeho odkazu 
čerpal bratr Roger Schutz (+ 16.8.2005) a ekumenické společenství v Taizé, bl. sr. Marie 
Gabriella Sagheddu (1914-1939), trapistka, rodačka ze Sardinie a patronka ekumenismu, 
kterou blahořečil bl. papež Jan Pavel II. 25. ledna 1983. 2. vatikánský koncil dal velký im-
puls k ekumenickému hnutí, proto již v roce 1965 byly připraveny ekum. dokumenty ve 
spolupráci se Světovou radou církví.
 Svatý otec benedikt XVI. při svém projevu kardinálům řekl: „Úkolem nástupců apo-
štola Petra je neúnavně pracovat na obnovení plné a viditelné jednoty všech následovní-
ků Krista. Dobré úmysly nestačí. Jsou potřebná konkrétní gesta, která osloví srdce a po-
vedou k činům...“ 
 V duchu těchto myšlenek vás Římskokatolická farnost loštice a Církev českosloven-
ská husitská, náboženská obec loštice zvou na eKUmeniCKoU PoboŽnoST, která 
bude v sobotu 21. ledna 2012 v kostele sv. Prokopa v lošticích. začátek v 15 hod. 

děKUJeme všem koledníkům, kteří se letos zapojili do Třikrá-
lové sbírky. Díky vaší oběti mohli lidé v našich farnostech přispět 
finanční částkou. Kéž boží požehnání a poselství o narození Spa-
sitele, které jste jim přinesli, provází i vás a vaše rodiny! Děkuje-
me taky všem dárcům!  P. Pavel Kavec CM, kaplan loštický
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírka z neděle 8. ledna: Lubník 460; Tatenice 730; Hoštejn 1.200; Kosov 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 štítecko            štítecko            štítecko

Sbírka z neděle 8. ledna: Štíty 2.570; Cotkytle 690 ; Horní Studénky 2.300 (sbírka z 1.1. 
správně 3.400) . Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

farnost dubicko        farnost dubicko

Dne 15. ledna se dožívá 90 roků br. Vratislav Hampl z Dubicka, který byl dlouhole-
tým předsedou MO KDU-ČSL v Dubicku, členem OV KDU-ČSL v Šumperku a staros-
tou jednoty ORLA v Dubicku. 
Za jeho celoživotní službu lidoveckou i občanskou pro farnost Dubicko mu děkujeme. 
Přejeme do dalších roků zdraví, spokojenost, pohodu s Božím požehnáním a ochranou 
Panny Marie.        Členové MO KDU-ČSL, jednoty ORLA a farníci z Dubicka a okolí 

 
v poslední době dochází k nárůstu vyjádření ve sdělovacích prostřed-
cích na téma vracení či nevracení církevního majetku. Česká biskup-
ská konference považuje za nutné uvést na pravou míru některé sku-
tečnosti:
 Jednání se státem byla motivována snahou vyjít vstříc hlasům občanů, 
kteří právem chtějí, aby církev (resp. církve a náboženské společnosti) byla samofinancována 
a na její chod nebyly používány finanční prostředky všech daňových poplatníků. Tento stav 
byl navozen po záboru církevního majetku státem po roce 1948 a trvá dodnes. Obnovení eko-
nomické samostatnosti církví je proto vázáno na vypořádání se s tímto záborem....
Naturální předávání části majetku proběhne za přísných pravidel, pouze po jasném předlože-
ní právních dokumentů, svědčících o původním vlastnictví. Nejde o dar církvím, ale o částeč-
né majetkové vyrovnání z církevního majetku drženého v současnosti státem.
Zmíněné finanční odškodnění spolu s hospodářským výnosem není určeno k ničemu jinému 
než k vytvoření finanční základny, především a de facto pro provoz zmíněných církví a cír-
kevních subjektů v budoucnosti.
Poprvé v dějinách naší země došlo ke shodě na solidaritě všech u nás tradičně působících 
církví a Federace židovských náboženských obcí, takže na finanční náhradě za nevrácený ma-
jetek katolické církve budou mít účast církve sdružené v Ekumenické radě církví a Federace 
židovských náboženských obcí.
Již v této chvíli se nad rámec platného zákona farnosti prakticky samofinancují a to lze chá-
pat jako dar ve prospěch státu. 
Majetkové vyrovnání též umožní městům, obcím i ostatním soukromým držitelům bývalého 
církevního majetku nabytí právní jistoty. bude zrušena blokace tohoto původního majetku a 
tím bude otevřena cesta k jeho dalšímu rozvoji. Pro použití v rámci územních plánů obcí se 
uvolní majetek v hodnotě minimálně 14 miliard korun. 
Církve mají zájem o spolupráci se státem na poli školství, kultury, zdravotnictví i sociální 
péče. Tato kooperace bude pokračovat a církve předpokládají, že i dále rozvíjet.

                              Autor: Monika Vývodová (redakčně zkráceno)
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Sbírky z neděle 8. ledna: Zábřeh 10.360; Jedlí 1.900; Svébohov 1.500; Klášterec 990; 
Zvole 3.370; Postřelmůvek 510; Maletín 1.350 Kč; DARY: Zábřeh – na kostel sv. barbory 
4.000; na farnost 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
dary na likvidaci lepry: v roce 2011 jste darovali: z Jedlí 5.000; z Rovenska 16.000; ze 
Zábřeha 37.150 - celkem 58.150 Kč, od roku 1993 do konce roku 2011 jste darovali již 
850.070 Kč.Ještě jednou všem štědrým dárcům „Pán bůh odplať“.  Marie Zíková 

zAČÁTeK PleSovÉ SezÓnY
Místní organizace KDU-ČSL Zábřeh a Mladí křes-
ťanští demokraté Vás srdečně zvou na oKReSní li-
dovÝ PleS, který proběhne v pátek 20. ledna 2012 
ve 20.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. K posle-

chu i tanci hraje TRIANGL. Předtančení, tombola. Vstupné 110 Kč 
(v ceně místenka, šatna a malé občerstvení). Předprodej: TRAFIKA-
CAFÉ, Žižkova 37, Zábřeh, tel. 739 068 248.
 do programu plesu se podařilo zajistit přehlídku šatů a 
společenských oděvů svatebního salonu Sen. 

děTSKÝ mAŠKARní KARnevAL proběhne v sobotu 21. ledna 
2012 od 14.00 v Katolickém domě. Vstupné dobrovolné. bohatý pro-
gram pro děti.

římskokatolická farnost Svébohov pořádá v sobotu 21. ledna v místním obecním domě 
Xii. SPoleČenSKÝ PleS. Začátek ve 20 hod. vstupné 50 Kč. Hraje skupina Triangl, 
připravená bude bohatá tombola a tradiční domácí kuchyně. 

* * *

zÁJmovÉ KRoUŽKY PRo děTi A mlÁdeŽ
v ATeliÉRU oÁzY, CHARiTA zÁbŘeH, ŽiŽKovA 15

KYTARA - hraní pro radost, k táboráku NEbO jen tak podle > akordo-
vých značek, hudba, rytmus, poslouchání se navzájem, ...) 
Informace na tel. 774 799 717, mailu: nepal.06@seznam.cz 

vÝTvARně-PŘíRodovědnÝ KRoUŽeK. Náplň - všímání si pří-
rody kolem nás, práce s přírodními aj. materiály, inspirace a povídání o přírodě, přená-
šení pozorování do výtvarných objektů - malba, kresba, stará řemesla, netradiční výtvar-
né techniky. Hry, vycházky, tvoření se vzdělávacím i terapeutickým laděním, zlepšování 
komunikace a spolupráce ve skupině... Náplň bude přizpůsobena složení zájemců, věk 
8 – 13 let. Scházíme se vždy v pondělí od 14.30 do 16.30 hod. S sebou: přezůvky a 50 Kč 
příspěvek na materiál. 
 Informace na tel. 774 799 717, mailu: nepal.06@seznam.cz, Jindra báťková, spolek 
Metoděj Zábřeh


