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svátek křtu páně
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.

„Já vás křtím vodou. 
Přichází však mocnější než já; 
jemu nejsem hoden 
ani rozvázat řemínek u opánků.
On vás bude křtít 
Duchem svatým a ohněm.“

(Lk 3, 16)

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

Žalm 104    veleb, duše má, Hospodina!
1: Iz 40,1-5.9-11                            2: Tit 2,11-14; 3,4-7                              Ev. Lk 3,15-16.21-22 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příště břízovo č. 503 
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svátkY A pAMátkY tÝDne
Čtvrtek 17. ledna  památka sv. Antonína, opata
Pátek 18. ledna  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

FARnOst MALetÍn. Tuto neděli 13. ledna ve 14.30 hod. bude v kostele sv. Stanislava 
v Hynčině slavena mše svatá. Do kostela sv. Mikuláše v Maletíně jste zváni ke slavení mše 
svaté v neděli 20. ledna ve 14.30 hod.   red.

DěkAnátnÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. ledna. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

pAstORAČnÍ RADA farnosti kLáŠteReC se sejde ve středu 16. ledna v 18 hod.
 Téma setkání bude pastorační plán na rok 2013.  P. František Eliáš

MLáDeŽnICká MŠe svAtá v Zábřeze bude v pátek 18. ledna v 17.30 hod. 

setkánÍ s RODIČI DětÍ, které v příštím roce poprvé přijmou svaté přijímání, bude v 
neděli 20. ledna v 19 hod. (po večerní mši svaté) na faře.  P. Pawel Zaczyk

týden modliteb za jednotu křesťanů 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2013 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. 
MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2013 mají motto „Co od 
nás Hospodin žádá?“                                                                      (srov. Mi 6,6-8)
V kostele sv. bartoloměje bude ekumenická bohoslužba v úterý 22. ledna v 17.30 hod. 
    P. František Eliáš

FARnOst MALetÍn kOupÍ HOspODářskÝ Les.
Desetiletá zkušenost 
s hospodařením 
ve farních lesích 
ukazuje, 
že tento způsob, 
jak pomoci 
zabezpečit péči 
o kostely je správný. 
Proto má farnost 
zájem o přikoupení 
hospodářského lesa.  
P. František Eliáš, děkan 
731 626 500
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svÉBOHOv
senIOřI ve svébohově se sejdou ve středu 16. ledna v 17. hod. v OÚ. budeme promítat 
primiční mši svatou otce Pawla.
   Srdečně zve nejenom seniory Marie Šanovcová a P. Pawel Zaczyk 

kruh přátel hudby svébohov uvádí koncertní duo Petr Nouzovský violoncello a Ladislav 
Horák akordeon. Koncert se uskuteční v neděli 20. ledna v 18 hod na OÚ. Vstupné dob-
rovolné. 

pOsLOuCHáMe pÍsMO svAtÉ. Ne každý má dost sil a možností číst pravidelně Pís-
mo Svaté – třeba i z důvodu slabého zraku. Nadační fond Lumen Christi nabízí k zapůjčení 
nebo i k prodeji nahrávky textů božího slova. Viz. níže.

nADAČnÍ FOnD LuMen CHRIstI. Knihovna 
pravidelně načítá novinky křesťanských nakladatel-
ství ale i světovou beletrii, pohádky nebo poezii a 
zajišťuje jejich výrobu v podobě digitálních nahrá-
vek na flash (tzv. USb klíčenka). V současné době 
výpůjční fond obsahuje okolo sedmi set titulů včet-
ně Nového i Starého Zákona. 
kontakt: Lumen Christi, Čs. armády 1705, box 57, 253 01 Hostivice; Telefon: 222 353 845
Mobil: 608 526 105 (Antonín Vrzal) e-mail: fond@lumenchristi.cz
Více na http://www.lumenchristi.cz/...
Kdo by chtěl podpořit toto dílo bližním, může přispět na účet fondu 5040190008/4000.
     red. 
  

InFORMACe Z pApeŽskÉHO MIsIJnÍHO DÍLA
nOvÉ DvD „ZAMBIJskÝ BAMBO“ (DÉLkA 25 MInut + 18 MInut BOnusY)
 Nový film o bohoslovcích v Zambii zachycuje prostředí, ze kterého přicházejí mladí 
muži do semináře, pojednává o radostech i úskalích, která život budoucích kněží v této af-
rické zemi provázejí. DVD je rozděleno na deset tematických kapitol: Start, Povolání, For-
mace, Radosti, Farma, Pastorace, Celibát a praxe, Výzvy, Rekreace a Modlitba.
 DVD si můžete objednat v Národní kanceláři Papežských misijních děl. Více informací: 
PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, pmd@missio.cz, 
www.missio.cz. 

CentRuM pRO kAteCHeZI vYDává HRu O CYRILOvI A MetODěJI
pro děti od 9 let s názvem: „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Tato společenská hra 
má hráče seznámit s některými etapami života svatých Cyrila a Metoděje. Je jedním z ma-
teriálů připravených k blížícímu se výročí 1150 let od příchodu těchto věrozvěstů na Vel-
kou Moravu.
 Hra se hraje s figurkami a kostkou a její délka je 60-90 minut. Ocení ji jak rodiče školá-
ků, tak i učitelé náboženství a animátoři skupin dětí. 
 Cena jedné hry je 250 Kč. Hru si můžete objednat telefonicky nebo mailem v olomouc-
kém katechetickém centru. Kontakty: 
ARCIbISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ, Centrum pro katechezi, biskupské nám. 2
Olomouc 771 01, Telefon: 587 405 241, Mobil: 739 344 128, E-mail: katecheti(at)arcibol.cz
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uČÍCÍ se CÍRkev - pOsLánÍ MesIáŠe  Iz 42, 1 -4.6 - 7 KKC 436 _ 443
 Dějinami Starého zákona se jako zlatá niť táhne neochvěj-
ná víra národa židovského-vyvoleného Hospodinem - v příchod 
Mesiáše neboli Pomazaného Páně. A této velkolepé touze po Vy-
kupiteli lidstva říkáme idea mesiánská neboli mesianismus.
 Mnozí židé i někteří pohané, kteří sdíleli jejich naději, uznali, 
že Ježíš má základní rysy mesiášského „Davidova syna“, kterého 
bůh slíbil Izraeli. Část jeho součastníků jej však chápala z pohle-
du příliš lidského a v podstatě politického. V kratičkém prohlá-
šení „Ježíš je Kristus“ je vyjádřen celý základ křesťanské víry: Je-
žíš, prostý syn tesaře z Nazareta, je vytouženým Mesiášem a Za-
chráncem. Jak řecké slovo „Christos“, tak i hebrejský výraz „Me-
šijach/Mesiáš“ znamená „pomazaný“. V Izraeli byli pomazáni 
do svého úřadu králové, kněží a proroci. Apoštolové byli svědky 
toho, že Ježíš byl pomazán „Duchem svatým“ (Sk 10,38). 
 V římských katakombách narazíme na zobrazení starokřesťanského tajného znamení, 
které bylo vyznáním víry v Ježíše Krista - slova ICHTHYS - řecky ryba. Rozdělíme-li toto 
řecké slovo na jednotlivá písmena, dostaneme počáteční písmena pěti řeckých slov: Iesous, 
CHristos, THeou = boží, HYos = Syn a Soter = Spasitel.
 Když Ježíš sám sebe označuje za „jednorozeného božího Syna“ (Jan 3,16), když to vyzná 
Petr a další, znamená to, že jenom Ježíš je ze všech lidí na světě více než pouhý člověk.
 Na mnoha místech Nového zákona (Jan 1,14.18; 1 Jan 4,9; Žid 11,7 atd.) se Ježíš nazývá 
„SYNEM“. Při křtu v řece Jordánu a při proměnění na hoře Tábor nazývá Ježíše „milova-
ným Synem“ hlas z nebe. Ježíš otvírá před svými učedníky svůj jedinečný vztah k nebeské-
mu Otci: „Všechno je mi dáno od mého nebeského Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, 
ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce syn zjevit“. (Mt 11,27) Skutečnost, že 
Ježíš Kristus je opravdu boží Syn, vychází plně najevo při zmrtvýchvstání. Ježíš přijal vy-
znání víry apoštola Petra, který ho uznával za Mesiáše a sám pak oznamuje, že utrpení Syna 
člověka je už blízko. Tak odhalil vlastní obsah své mesiášské královské důstojnosti v nadpři-
rozené totožnosti Syna člověka, „který sestoupil z nebe“ (Jak 3,13) a zároveň ve svém vyku-
pitelském poslání jako trpícího služebníka: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale 
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mt 20,28) Proto se pravý smysl jeho 
královské důstojnosti ukazuje jen z výše kříže. Teprve po vzkříšení může Petr prohlásit jeho 
mesiášskou královskou důstojnost před božím lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelské-
mu národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil bůh právě toho Ježíše, kterého jste ukřižova-
li.“ (Sk 2,36)
 boží Syn je ve Starém zákoně titul, který se dává andělům, synům Izraele a jejich králům. 
V těchto případech to znamená adoptivní synovství. Když je tedy slíbený Král-Mesiáš na-
zýván „božím Synem“, nutně z toho nevyplývá, podle literárního smyslu oněch textů, že je 
víc než člověk. Ti, kdo takto označovali Ježíše jako izraelského Mesiáše, nechtěli asi říci nic 
víc.
 Jiná věc je, když Petr vyznává, že Ježíš je „Mesiáš, Syn živého boha“ (Mt 16,17), proto-
že Ježíš mu odpovídá slavnostním způsobem: „Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský 
Otec“. Podobně Pavel prohlásí o svém obrácení na cestě do Damašku: „bůh, který si mě 
už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal, rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych 
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kázal o něm radostnou zvěst všem pohanům“. (Gal i, 15-16) „A hned začal v synagogách 
kázat Ježíše, že to je boží Syn.“ (Sk 9,20) Toto vyznání bude od samého počátku středem 
apoštolské víry, kterou prohlásil nejdříve Petr jako základ církve.
 Jestliže Petr mohl uznat, že Mesiášovo božské synovství má nadpřirozenou povahu, pak 
jen proto, že to sám Ježíš jasně naznačil. Před veleradou na otázku svých žalobců: „Ty jsi 
tedy boží Syn?“ Ježíš odpověděl: „Vy správně říkáte, já jsem.“ (Lk 22,70) Už mnohem dříve 
se označil za „Syna“, který se liší od služebníků, jež bůh dříve posílal svému lidu, a který je 
vyšší než sami andělé. Odlišil své synovství od synovství svých učedníků tím, že nikdy neří-
kal „Otče náš“, kromě příkazu, který jim dal. „Vy se tedy modlete takto: Otče náš...“ (Mt 6,9); 
a zdůraznil toto rozlišení „...k Otci svému, i Otci vašemu.“ (Jan 20,17)
 Toto vysoké Ježíšovo důstojenství božího Syna má pro nás lidi závažné důsledky. Fran-
couzský básník Paul Claudel to vyjadřuje takto: „O Kristu hovoř jen tehdy, budeš-li dotá-
zán. Avšak žij tak, aby se tě na Krista ptali...“ Vždyť lidé tolik nekritizují Krista, jako kritizují 
křesťany za to, že se mu nepodobají. A benedikt XVI to vyjádřil takto: „Tam, kde bůh není 
na prvém místě, dává se v sázku lidská důstojnost. Proto je naším naléhavým úkolem vést 
dnešní lidi, aby poznávali skutečnou tvář boha zjevenou Ježíši“. P. Antonín Pospíšil

extroverti a introverti – aneb „Jak si tě Bůh může použít“.  (Francis MacNutt)
 byl bych rád, kdyby tento článek osvobodil některé z vás od zbytečného pocitu viny. Po-
kud jde o náš temperament, jsme buď přirozeně sdílní a hovorní, anebo hloubaví a tiší. Jsme 
všichni buď extroverti (směřující ven) nebo introverti (zaměření dovnitř). 
 Extroverti jsou ti, kteří mají rádi večírky, rozhovory a telefonování. Obvykle mají 
mnoho přátel. Introvertům na druhé straně obvykle vyhovuje, když mají několik blízkých 
přátel a hledají způsob, jak brzy z večírku odejít domů a před spaním si číst knížku. Ex-
troverti nabíjí své baterie, když jsou obklopeni lidmi, zatímco introverti cítí, že když tráví 
dlouhý čas s druhými, energii ztrácí.
 Ale co to má společného s modlitbou? Docela dost. Víme, že nemáme otrocky napodo-
bovat styl modlitby druhých. Jeden z prastarých principů křesťanství mluví o tom, že „ milost 
staví na přirozenosti“. Jelikož boží dary jsou různé, jsou různé i dary k modlitbě a naše styly 
modlitby prochází vývojem. Lidé spíše společenštější tíhnou k modlitbě expresivnějším způ-
sobem. Charismatické či letniční církve a modlitební skupiny z mnoha důvodů tíhnou k ote-
vřenosti spojené s hlasitými projevy radosti a chvály. Ve své podstatě nás opravdu zkušenost 
naplnění Duchem a modlitba v jazycích pozvedá na křídlech radosti a díkůvzdání.
 Introverty upřednostňovaný přístup k modlitbě se však tolik nesoustředí na to, co říkají 
bohu, ale je zaměřen k naslouchání tomu, co může bůh říkat nám. Podle těchto lidí potře-
bujeme být ztišeni a obráceni dovnitř, což je velkým protikladem hlasité modlitby a vzdá-
vání chvály bohu. Můžeme to vidět v kostele po svatém přijímaní. Extroverti chtějí zpívat; 
introverti chtějí v kleče, se zavřenýma očima hledat boha ve vlastním nitru.
 V ideálním případě by ve svém modlitebním životě měl být každý z nás vyvážený; občas 
být hlasitější, jindy být zaměřen dovnitř, aby naslouchal bohu. Protože však většinou tíhne-
me k jedné nebo druhé straně, nejlepší bude, když si najdeme kostel či modlitební skupinu 
jejíž styl modlitby nám vyhovuje.
 Všem pak doporučuji, aby byli vnímaví ke svým odlišnostem, přestali posuzovat druhé 
a sloužili bohu tím nejlepším způsobem, kterého jsou schopni. Různé modlitební styly totiž 
odpovídají osobnostním rozdílnostem. Oba však jsou autentické a cenné.                                       

Redakčně zkráceno
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sBÍRkY
Z neděle 30. 12. 2012: Domov důchodců sv. Zdislavy 394, Mlýnický 
Dvůr 195, Červená Voda 2262, Písařov 1133, Jakubovice 553, Janou-
šov 373 Kč. Z 1. 1. 2013: Jakubovice 548, Písařov 1152, Červená Voda 
2215 Kč. Z 6. 1. 2013: Mlýnický Dvůr 270, Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 356, Červená Voda 2283. 26.12: Jakubovice 464, Písařov 823 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.
Ve čtvrtek 17. ledna v 8.40 hod. bude setkání seniorů na faře v Červe-
né Vodě a v 18.00 setkání modlitebního společenství tamtéž.     P. Radek Maláč

lošticko      lošticko      lošticko

JAk sI ZvÍřátkA vOLILA vŮDCe. Jednou si zvířata zvolila za svého vůdce psa, pro-
tože dokáže velmi silně štěkat, a tudíž držet hodně daleko všechny nepřátele.
 Když ale nastala slavnost jeho korunování, všechny kolemstojící zklamal. Z výšin trůnu 
uviděl na podlaze velkou kost, a místo toho, aby štěkal, vrhl se na ni, a začal ji ohryzávat.
k zamyšlení: Tento příběh není politicky korektní, nechce nikoho urazit, ale je bohužel 
stále aktuální. Všem voličům hlavy státu přeji šťastnou ruku. Volte srdcem a s rozumem 
osvíceným vírou! 
 

pODěkOvánÍ. Touto cestou děkujeme všem našim kolední-
kům z loštické a moravičanské farnosti za obětavost při koledo-
vání v Tříkrálové sbírce 2013. „I z prázdné peněženky má zbýti 
na sněženky.“ (zpěvák Karel Kryl) Všem obětavcům a dárcům ať 
požehná Pán!
Zde jsou neoficiální výsledky: Loštice: 68.893, Vlčice: 2.675, Ža-

dlovice: 6.450; Moravičany: 36.296, Doubravice: 4.458, Mitrovice: 5.760 Kč.
   P. Pavel Kavec,CM, kaplan loštický

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 6. ledna: Štíty 2.180; Cotkytle 670; Horní Studénky 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

BLAHOpřánÍ. Dne 17. ledna oslaví své 80. narozeniny 

paní Ludmila Macháčková z Horních Studének.
Přejeme jí všechno dobré a do dalších let hlavně hodně zdraví, spokoje-
nosti, božího požehnání a ochranu a pomoc Panny Marie.  
 P. Stanislav Suchánek a farníci

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 6. ledna: Tatenice 1.030; Hoštejn 1.400; Lubník 910; Kosov 730 + 500 dar Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                               P. Jaroslav Přibyl 
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V neděli 20. ledna bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 4.758 Kč) a v 
Chromči (minule 3.130 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
V pondělí 14. ledna bude v Postřelmově od 16.30 hod. pobožnost a mše svatá ke cti Du-
cha svatého.
Ve středu 16. ledna bude v Postřelmově na faře od 19.00 biblická hodina. Všichni jste sr-
dečně zváni.   P. Vladimír Jahn

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z 30. 12. 2012, 1. 1. 2013, 6. 1. 2013: Mohelnice 3.583, 4.143, 3.967; Úsov 535, 691, 
3.314; Studená Loučka 320, 330, 780 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

Z MOHeLnICkÉ FARnÍ kROnIkY 
 Mohelnickým rodákem-učitelem, kterého zmiňuje pamětní kniha, byl v 17. stol. pia-
rista Paulus Widholz. Narodil se v Mohelnici roku 1683. Psal mnoho o poesii a básnickém 
umění. Roku 1723 bylo ve Vídni vydáno jeho dílo „Camilus sine pugna victor“. Widholz 
zemřel v roce 1753.
 Od roku 1795 působil v Mohelnici farář Anton, svobodný pán butz de Rolsberg, naro-
zený v Uherském Hradišti, olomoucký kanovník, odešel r. 1805 jako probošt do Kroměří-
že. Za něho byl r. 1801 v mírovském zámku zřízen nápravný dům (Correctionshaus) pro 
provinilé kněze.
 byla obnovena věž hřbitovního kostela, která od požáru v r. 1739 zůstala nepostavena. 
V makovici uložený zápis zní: „V roce 1739, 9. března, při velkém požáru vyhořel kostel 
spolu s velkou věží a zcela se zřítil a tak zůstal kvůli nedostatku kostelního jmění až do roku 
1793. Toho roku o svátku sv. Ondřeje bylo započato se stavbou částečně nákladem dobro-
dinců, částečně z hotovosti horního (farního) kostela, hlavně však za činné podpory slo-
vutného magistrátu a ctihodného obecního výboru, za (vedení) důstojného, urozeného a 
veleučeného pana Josefa blumenwitze, konsistoriálního rady, arcikněze, děkana a zdejšího 
dřívějšího faráře, krátce před jeho přeložením jako děkana do Holešova. Ještě v onom roce 
byla věž z větší části postavena. 
 Za důstojného, vysoce urozeného pána Antona, svobodného pána z Rolsbergu, pána 
na Kirchenwiedern, kanovníka v Olomouci, sv. církve doktora, konsistoriálního rady, ar-
cikněze, děkana a faráře zde, za vřelé péče a uspořádání zdejšího rodáka současného pana 
kaplana Johanna Aloise Lauterbacha, byla dokončena a posvěcena.“
 Tolik zápis pamětní knihy k velkému požáru města, kdy vyhořela víc jak polovina domů 
(asi 90) a bylo poničeno městské opevnění.   Bartoš H.

* * *
Z myšlenek Josefa Ratzingera
*  Bůh tu není jako četník nebo soudce, aby nám dával tresty nebo pokuty. Ale v zrcadle víry 
a úkolu, které mám, musím každý den přemýšlet o tom, co je v pořádku a kdy něco nehrálo.
*  Boží řeč je tichá. Ale dává nám mnohé pokyny. Právě zpětně lze poznat, že Bůh námi po-
hnul skrze přátele, knihu nebo i prostřednictvím domnělého neúspěchu, či dokonce nehody.
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sbírka z neděle 6. ledna: Zábřeh 8.820; Jedlí 1.600; Svébohov 2.000; Klášterec 1.008; Zvole 
3.680; Postřelmůvek 730 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. barbory 1.000; na misie 600; růženco-
vé společenství na Haiti 700 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

DARY nA LepRu: v roce 2012 byla ze Zábřeha odeslána částka 28.800; z Rovenska 12.000 
a z Jedlí 3.000, to je celkem 43.800 Kč. Od roku 1993 byla již odeslána částka 893.870 Kč.   
Všem štědrým dárcům „Zaplať Pán bůh“.  Marie Zíková 

ZtRACenA v AFRICe AneB kARIBu BuRunDI 
úterý 15. ledna, 17.00, kino Retro
 Audiovizuální pořad Elišky Maradové o prá-
ci a životě ve středooafrickém státu burundi aneb 
povídání o devíti měsících prostoupených dobro-
družstvím. „Povídání o tom, jak jsem se v Africe 
ztratila, abych se v ní znovu narodila a zamilova-
la si ji. Nemůžete zachránit Afriku od chudoby, 
to nejde, je součástí Afriky, zrodila se v ní. Ale ta 
chudoba je provokující, nutí se bít, nutí lidi vy-
cházet ze sebe sama ven, nutí komunikovat, nutí 
být člověkem.“ Pořádá Zábřežská kulturní a míst-
ní skupina České křesťanské akademie v Zábřeze. 
Vstupné dobrovolné bude věnováno na projekt 
založení knihovny ve vesnici buraniro 
(www.facebook.com/kniznicaburaniro).
Zároveň přijměte pozvání na nové webové 
stránky: http://cka-zabreh.webnode.cz/

 Jana Nováková

PLESOVÁ SEZÓNA 
KDU-ČSL a MKD si Vás dovolují srdečně pozvat na Okresní lidový 
ples, který se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v pátek dne 18. 
ledna 2013 ve 20.00 hodin. K poslechu i tanci hraje kapela Usb. Vystou-
pení tanečnic, tombola. Předprodej vstupenek v recepci Charity Zábřeh. 
Cena 100 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a šatna. Všechny děti zve-
me na dětský maškarní ples, který se uskuteční v Katolickém domě v Zá-
březe v sobotu 19. ledna 2013 ve 14.00 hodin. bohatý program pro děti. 
Vstupné dobrovolné. RNDr. František John

13. ples Charity Zábřeh. Srdečně vás zveme na tradiční ples Charity Zá-
břeh, který se koná v pátek 1. února 2013 od 20 hod. v Katolickém domě 
v Zábřeze. K tanci a poslechu bude hrát skupina Triangl. V průběhu ple-
su vystoupí taneční škola Crusado a známý imitátor Václav Faltus. Výtě-
žek večera bude použit na pořízení otočné autosedačky umožňující těles-

ně postiženým osobám snadnější nastupování a vystupování z vozidla. Cena vstupenky 150 Kč, 
předprodej - od 14.1.2013 v Recepci Charity.    Jana Skalická, propagace tel: 736 509 431


