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8. 9. 2013
Ročník XX., číslo 36

23. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

Kdo nenese 
svůj kříž 
a nejde za mnou, 
nemůže být 
mým učedníkem.

Lk 14,27.

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen

ŽALM 90   Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
1: Mdr 9,13-18                                         2: Flm 9b-10.12-17                             Ev. Lk 14,25-33
Ordinárium: břízovo č. 503                   příště Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 9. září Sv. Petra Klavera, kněze
Úterý 10. září bl. Karla Spinoly, kněze a mučeníka 
Čtvrtek 12. září  Jména Panny Marie 
Pátek 13. září Památka sv. Jana Zlatoústého 
Sobota 14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže

*  HodY v RovenSKU oslavíme tuto neděli 8. září při mši svaté v 8.30 hod. Ve 14.30 
hod. bude svátostné požehnání. 
*  Mši svatou v kostele sv. Stanislava v Hynčině budeme slavit tuto neděli 8. září v 15 hod. 
   P. František Eliáš

občanské sdružení sv. barbora zábřeh o. s. vás zve v pondělí 9. 
září v 18 hod. na mši svatou nejen pro studenty, ale i pro všechny 
mladé duchem, s následnou besedou se zbigniewem Janem Czen-
dlikem.

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 
11. září. Mši svatou v 9.40 hod. bude celebrovat host setkání P. Karel 
Moravec, biskupský delegát pro poutní svatyni na Hoře Matky boží 
v Králíkách.                                                                     P. František Eliáš

SeTKÁní KATeCHeTŮ bude na faře ve čtvrtek 12. září od 19 hod..  P. Ladislav Sovadina 

leToŠní PoUŤ zA obnovU Rodin A zA novÁ 
KněŽSKÁ A ŘeHolní PovolÁní směřuje v sobo-
tu 14. září, o svátku Povýšení svatého Kříže na Kalvárii 
u Jaroměřic. Připomeneme si 300. výročí posvěcení kostela 
Svatého Kříže na Kalvárii a 1700 let od vydání ediktu milán-
ského Konstantinem I., kterým křesťané v římské říši pře-
stali být pronásledováni pro své vyznání. 
Na tuto pouť nás zve náš olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner, který také požehná poutníkům kříže, které budou mít 
poutníci pro své domácnosti s sebou. 
odjezd autobusu ze zábřeha – z valové bude ve 13.30 hod., 
cena 120 Kč bude splatná v autobuse. Hlaste se u paní Lud-
mily Korgerové 583 414 512 nebo 732 805 427. 

*  vŘeSovÁ STUdÁnKA. V neděli 15. září je pouť k Panně Marii bolestné na Vřesovou 
Studánku. Mše svatá v 15 hod. red. 
*  mAleTín. V kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá v neděli 15. září v 15 hod. 
*  v PoSTŘelmŮvKU oslavíme hody v neděli 15. září. Hodová mše svatá v 9.00 hod.
   P. František Eliáš

V úterý 17. září v 18 hod. bude za zábřežského tuláka dálného severu, JANA ESKYMO 
WELZLA, k 65. výročí jeho smrti, sloužena mše svatá. Liturgii doprovodí sbor Carmen.                                                          
                                                           P. František Eliáš
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Hnízdo – zAČínÁ v novÉm!!! nevÁHeJTe A PŘiJĎTe zA nÁmi!!!
Srdečně zveme všechny maminky či tatínky, babičky i dědeč-
ky do nových prostor Mateřského a rodinného centra Hníz-
do na dopolední program. Najdete nás na adrese Masaryko-
vo náměstí 7 (bývalá šicí dílna) v blízkosti městského úřadu. 
Začínáme již od 8 30 hodin, rozcházíme se v 11.30 hodin. Na všechny se moc těšíme!!! Po-
drobnější informace na www.hnizdozabreh.cz.  Za všechny se na Vás těší Irena Švédová

změnA TeRmínU! KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti 
nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. ve středu 18. září od 9 
do 16 hod. bude na faře v Zábřeze pracovnice, která má na starosti 
energie pro domácnost. 
Kompletní ceníky energií pro domácnost najdete na našich webových 
stránkách http://rkfzabreh.rps.cz.

 Jako každý měsíc, bude ve stejnou dobu na faře také pracovnice, která zajišťuje kon-
takt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro 
nová zapojení je souhlas faráře či děkana.  P. František Eliáš, děkan

Ohlášky
V sobotu 7. září si v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze

navzájem udělili svátost manželství
Mgr. Alois Juránek z bartoňova a Ivana Dobešová ze Zábřeha

V sobotu 14. září v kostele sv. barbory v Zábřeze
si vzájemně udělí svátost manželství

Luděk Kacele a Zdislava Krieglerová ze Zábřeha

V sobotu 12. října vstoupí do stavu manželského
v kostele v. Jana Nepomuckého v Ostravě-Staré bělé

Lukáš Hedrich ze Zábřeha a Amálie Vitulová z Nové bělé

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s naším synem Jaroslavem,

zvláště kněžím, ministrantům, schole a všem, kteří nám jakkoli pomohli
a modlili se za nás v této těžké chvíli.

 rodina Fričerova z Lukavice

PomAzÁní nemoCnÝCH v TomTo RoCe.
Příprava na přijetí svátosti pomazaní nemocných, začne v jednotlivých ob-
cích, podobným způsobem jako loni, v druhé polovině září.     P. Lev Eliáš
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Učící se církev – moUdRÝ bŮH  (1. čt. Moudr 9,13-18 KKC26-43)
 Když vyznáváme svou víru v boha, začínáme slovem „Věřím“ nebo „Věříme“. bůh, jenž 
je sám v sobě nekonečně dokonalý a blažený, v úradku své ryzí dobroty, ze své svobodné 
vůle, stvořil člověka, aby mu dal účast na svém blaženém životě. V plnosti času pak poslal 
bůh Otec svého Syna – Ježíše jako vykupitele a spasitele lidí, kteří upadli do hříchu.
 Víra je odpovědí člověka bohu, který se nám zjevuje a sdílí. Zároveň jej bůh hojně oza-
řuje světlem při hledání posledního cíle a smyslu života, který nám naznačil už sv. Augustin 
(+ 436): „Velký jsi, Pane, a veškeré chvály hodný..., neboť tys nás stvořil pro sebe a nepokoj-
né je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“
 Sám bůh, jenž stvořil člověka ke svému obrazu (Gen. 1,26) vepsal do lidského srdce 
TOUHU PO bOHU. I když člověk často tuto touhu nebere na vědomí, bůh ho nepřestává 
přitahovat k sobě. Chce, aby člověk žil a nacházel v něm plnost pravdy a štěstí, po nichž bez-
děčně neustále touží. Člověk je totiž svou přirozeností i svým povoláním náboženská bytost, 
schopná vstoupit do společenství s bohem. Toto hluboké spojení s bohem je základem dů-
stojnosti člověka. Když uvažujeme o stvoření, to je o světě a o člověku, můžeme pouhým ro-
zumem s jistotou poznat boha jako původce a cíl vesmíru a jako svrchované dobro, pravdu 
a nekonečnou krásu. říkat, vše je dílem slepé náhody, je jeden z největších omylů, je to poní-
žení rozumu a lidské důstojnosti. Z náhody se nevytvoří nic tak komplikovaného jako je život 
v tolika různých formách. Za vším musí stát bytost nesmírně moudrá, mocná a věčná.
 V minulosti, v dějinách světa i lidstva, u každého národa byť primitivního na úrovni doby 
kamenné, najdeme vztah k nějaké vyšší, nadlidské bytosti. Důkazy najdeme ve způsobu po-
hřbívání, v nálezech svatyň i chrámů, kreseb, na kterých jsou vyobrazeny oslavné tance...Tou-
ha uctít svého boha nebo bohy šla tak daleko, že jim obětovali plody polí, zvířata, ano i lidi. 
Sumerové, kteří přišli ve 4. tisíciletí do nížinných krajů Šinear v Mezopotámii, aby uchovali 
zvyk uctívat své bohy na horských výšinách (které v Mezopotámii nebyly) stavěli umělé hory, 
tzv. Zikkuraty. byly obrovských rozměrů, se základnou 90 x 90 m, vysoké také 90 m. Spotře-
bovali 85 milionů cihel, aby vybudovali sedm pater, z nichž sedmé bylo prostorem pro bohy. 
V Jižní Americe nacházíme úchvatné chrámy Aztéků a Inků, nebo v Kambodži jeden z nej-
tajemnějších chrámů - Angkor. Desetikilometrová kamenná zeď chrání jen vlastní chrámové 
stavby a třístupňová pyramida je postavena na ploše 200 hektarů. 
 U nás najdeme víc jak tisíc let staré kostelíky v Modré a Mikulčicích, ve kterých začínali 
svatí bratři Cyril a Metoděj svou apoštolskou misi na Velké Moravě. 
 Člověk při poznávání boha pouhým světlem svého rozumu naráží na mnoho obtíží. 
Sám nedokáže poznat skrytá boží tajemství. Proto chtěl bůh osvítit člověka svým zjevením 
nejenom v tom, co převyšuje lidské chápání, ale i v náboženských a mravních pravdách, 
které jsou samy o sobě rozumu dostupné, tak, aby je všichni lidé mohli poznávat bez potíží, 
s pevnou jistotou a bez příměsi omylu. 
 Toto zjevení znamená, že se bůh otvírá, zjevuje a promlouvá ke světu ze svého svobod-
ného rozhodnutí. Učinil tak před dávnými lety skrze patriarchy, z nichž první byl Abrahám 
kolem roku 1800 před Kristem, dále skrze proroky a naposledy skrze samého božího Syna 
– Ježíše Krista.
 Tyto pravdy zjevení jsou zaznamenány v bibli, v Písmu svatém Starého a Nového zákona. 
Je-li v božím zjevení něco nepochopitelného, vůbec to neznamená, že je to méně skutečné. 
 Mezi Stvořitelem a stvořením nelze vidět nějakou podobnost, která by zároveň nebyla 
ještě větší nepodobností. 
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 Proto je třeba stále naši řeč očisťovat od všeho, co je v ní obrazné a omezující, neboť 
dobře víme, že nikdy nelze plně vyjádřit nekonečná tajemství boha.
 O bohu však je možné mluvit ke všem a se všemi a to tak, že vyjdeme od dokonalosti člo-
věka a jiných tvorů, kteří jsou odleskem nekonečné boží dokonalosti, i když jen omezeným. 
 Co získáváme my věřící za svou upřímnou víru? Předně vědomí, že jdeme po správné 
cestě, životem, která nás dovede až do stavu nebe. Tak, jak jsme zpívávali s kytarami u tábo-
ráku v době totality: „Radostí mojí je bůh, moudrostí mojí je bůh a láskou mojí je bůh.“ 
 A konečně: „Zdroj křesťanské radosti z víry je jistota, že jsme milováni bohem a že 
Stvořitel miluje osobně každého z nás..., vášnivě a věrně, láskou větší, než je naše nevěra a 
náš hřích, miluje nás odpouštějící láskou.“ (benedikt XVI.)  P. Antonín Pospíšil

lošticko lošticko lošticko

TŘi mARiÁnSKÉ SvÁTKY v Jednom TÝdnU. 
 Církev slaví během jediného zářijového týdne hned tři ma-
riánské svátky, které mají pevné kořeny v lidové zbožnosti: Na-
rození Panny Marie, Jména Panny Marie a Panny Marie bolest-
né. Jde o svátky odpovídající potřebě věřících rozjímat a osla-
vovat tajemství vykoupení neustále novými obrazy. Přitom jde 
pořád o jediné tajemství: „bůh se stal člověkem a narodil se 
z ženy“.
 Tato žena má narozeniny stejně jako my, má jméno stejně 
jako my a trpí stejně jako my. Že se bůh narodil z člověka, jako 
jsme my, je nepochopitelné. Lze o tom jen znovu a znovu rozjí-
mat, žasnout nad tím a připomínat si to. Ať v rozjímání o těchto 
svátcích zakusíme pohlazení boží lásky!

z doSTAvníKU... Odbíjením dvanácté hodiny v neděli 1. září 
2013 dosáhl festival v Mohelnici úspěšně svého cíle. Námaha 
Aligátora, pořadatele Dostavníku a jeho týmu byla veliká a díky 
bohu dopadla dobře. Z účasti na festivalu si odnáším do běžné-
ho života inspiraci pro přesnost, cílevědomost a zodpovědnost ve 
všem, co dělám. A to není málo!

 Přiznávám, že mi bylo líto, když v průběhu nedělní mše svaté pod širým nebem na 
„Duhové scéně“ vydatně pršelo. Povzbudili mě všichni přítomní (cca 150 lidí – rozdali 
jsme 85 svatých přijímání), protože jejich tváře zářily pokojem a vděčností za přijaté du-
chovní dary.
 Díky kapele bPT Zlín, která bohoslužbu doprovázela, jsem opět zakusil, jak důležitou 
vzpruhou pro život je srdcem zazpívána píseň k boží oslavě. A to také není málo! Děkuji.
   P. Pavel Kavec, kněz loštický

Sbírka na Honduras z neděle 1. září: Loštice – 18.772 Kč (Pavlov 1.200), Moravičany – 
38.154 Kč. Všem dárcům ať odplatí a žehná Pán!

* * * 
HodY v dUbiCKU. Dubické hody budou v neděli 15. září. Mše svatá v 10 hodin, odpo-
ledne svátostné požehnání ve 14.30 hod.                                       Zvou farníci
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červenovodsko    červenovodsko
Sbírky z neděle 1. 9. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 245, Mlýnický Dvůr 400, Písařov 889, 
Jakubovice 671 Kč. Dary: Červená Voda na Haiti 2.108 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PoUŤ děKAnÁTU zÁbŘeH zA obnovU Rodin A novÁ KněŽSKÁ A ŘeHolní 
PovolÁní – letos putujeme do Jaroměřic u Jevíčka, a to v sobotu 14. 9. o svátku Povýše-
ní svatého Kříže. Na programu je křížová cesta (16.00 hod.) a mše svatá s Mons. arcibisku-
pem Janem Graubnerem (17 hod.). odjezdy autobusu: Červená Voda (parkoviště pod koste-
lem) 13.30, Písařov - Dolní točna 13.40, Jakubovice (u kostela) 13.45, Štíty 13.50, Svébohov 14 
hod. Cena: 120 Kč, přihlášky u P. Radka Maláče (739 245 986, nebo se napsat na papír v kostele), 
u P. Stanislava Suchánka (Štíty), u paní Šanovcové (Svébohov). V případě zájmu můžeme nabí-
rat i lidi po cestě (např. Jedlí – nahlaste se na tel. 739 245 986).  P. Radek Maláč

postřelmovsko postřelmovsko

V neděli 22. září bude pouť v Postřelmově. Patrona farního kostela sv. Matouše oslavíme 
 mší svatou v 8.00 hod. Svátostné požehnání bude v 15.00 hodin.

Blahopřání
V úterý 10. září oslaví 80 let paní Růžena Slouková ze Sudkova.
Hodně zdraví, božího požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie 
přejí sudkovští farníci.

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 25. července: Tatenice , Hoštejn 1.100, Kosov 500, Lubník 785 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

Ohlášky
V sobotu 14. září v kapli sv. Jana Nepomuckého v Kosově

vstoupí do stavu manželského
Michal Němec a Veronika bohatová z Kosova

ZMěNA MŠE SVATÉ: V neděli 14. září nebude sloužena mše svatá na Koruně. 
   P. Jaroslav Přibyl 

 štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 1. září: Štíty 2.030; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

Blahopřání
2. září 2013 oslavila své 75. narozeniny paní Anna Vernerová ze Štítů.
Připojujeme se k řadě gratulantů a do dalších let přejeme pevné zdraví, 
boží požehnání a ochranu Panny Marie.         štítečtí farníci a P. Stanislav 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 25. října 2013: Mohelnice 3.158 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Petr Šimara 

PoUŤ nA STŘíTěŽi. V neděli 8. září o svátku Narození Panny Marie se koná tradiční pouť 
na Střítěži. Začátek ve 14 hod. pobožností křížové cesty, po ní následuje mše svatá, kterou ce-
lebruje P. František Lízna. Příjezd až na místo je možný po lesní cestě od silnice z Mohelnice 
do Vranové Lhoty, odbočka za Vacetínem.  Zve farnost Vyšehorky.

* * *

z Homilie PAPeŽe FRAnTiŠKA v neděli 1. zÁŘí 2013
Drazí bratři a sestry, dobrý den.
 Dnes bych, drazí bratři a sestry, rád tlumočil křik, který vystupuje 
z každé části země, z každého lidu, z každého srdce, z jediné velké ro-
diny, kterou je lidstvo, a to s rostoucí úzkostí. Je to křik po míru! Tento 
křik důrazně říká: chceme svět míru, chceme být muži a ženami pokoje, 
chceme, aby v této naší společnosti drásané rozpory a konflikty vypuk-
nul mír; už nikdy válka! Nikdy válka. Mír je příliš cenný dar, který musí 
být podporován a chráněn. 
 Prožívám s obzvláštní bolestí a starostí početné situace konfliktů, 
které na této naší zemi existují, ale v těchto dnech je moje srdce hluboce 
zraňováno tím, co se děje v Sýrii, a znepokojeno dramatickými vyhlídkami, které se rýsují. 
 Vznáším mocnou výzvu k míru, výzvu, která vychází z mého vlastního nitra! Kolik jen 
utrpení, kolik jen zkázy, kolik bolesti přineslo a přináší užívání zbraní v oné mučené zemi, 
zvláště mezi bezbranným civilním obyvatelstvem! Pomysleme na to, kolik dětí nebude moci 
spatřit světlo budoucnosti! S obzvláštní rozhodností odsuzuji používání chemických zbraní. 
Stále mi zůstávají v mysli a v srdci hrozné záběry minulých dní! Existuje boží soud a dějinný 
soud, kterému se naše skutky nebudou moci vyhnout! Užití zbraní nikdy nevede k míru. Vál-
ka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí!
 Veškerou svojí silou žádám strany konfliktu, aby naslouchaly hlasu vlastního svědomí, 
neuzavíraly se ve svých zájmech, nýbrž hleděly na druhého jako na bratra, nastoupily směle a 
rozhodně cestu setkání a vyjednávání a překonaly slepé protiklady. Se stejnou silou vybízím 
také mezinárodní společenství, aby bez dalšího otálení vyvinulo veškerou snahu k prosazení 
zjevných mírových iniciativ v onom národě na základě dialogu a vyjednávání k dobru veške-
ré syrské populace...
 Co můžeme učinit my pro mír ve světě? Jak říkal papež Jan: všem náleží úkol rekonstru-
ovat vztahy soužití ve spravedlnosti a lásce (Pacem in terris, AAS 55 [1963], 301-302). Kéž 
všechny muže a ženy dobré vůle spojí řetězec snah o mír! Obracím se k celé církvi mocnou 
a naléhavou výzvou, kterou vztahuji na všechny křesťany ostatních vyznání, na muže a ženy 
každého náboženství a také na nevěřící bratry a sestry: mír je dobrem, který přesahuje kaž-
dou bariéru, protože je dobrem celého lidstva. 
 Nahlas opakuji: nikoli kultura střetu, kultura konfliktu buduje soužití v národě a mezi ná-
rody nýbrž kultura setkání, kultura dialogu je jedinou cestou k míru.
 Křik po míru, ať stoupá vysoko, aby dosáhnul k srdcím všech, a všichni složili zbraně a 
nechali se vést touhou po pokoji... 
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Sbírky z neděle 1. září: Jedlí 1.800; Klášterec 1.260; Svébohov 2.000 Kč
na misie v Hondurasu: Zábřeh 40.430; Rovensko 1.320; Hněvkov 630; Zvole 13.780 Kč. 
dary: Zábřeh – na Honduras 1.500 + růžencové společenství 300; Jedlí - na opravy 2.000; 
Klášterec - na opravy 1.000; Svébohov - na Honduras 1.000; Zvole - na Honduras 11.500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš 

RozvRH vÝUKY nÁboŽenSTví ve ŠKolním RoCe 2013/2014
1. a 2. třída  – čtvrtek 13.00 hod. - Mgr. Emilie Janů – ZŠ boženy Němcové
1. a 2. třída  – čtvrtek 16.30 hod. - Mgr. Marta Rýznarová, MRC Hnízdo, Masarykovo nám. 
3. třída  – čtvrtek 13.30 hod. - P. Ladislav Sovadina, kaplan – Charita Zábřeh 
4. třída  – pondělí 14.00 hod. - Mgr. Emilie Janů – ZŠ boženy Němcové
5 a 6. třída  – 14.00 hod. - Mgr. at Mgr. Jan Jílek – ZŠ boženy Němcové
5. a 6. třída  – 13.15 hod. - Mgr. bc. Jana Kratochvílová – ZŠ Severovýchod
7. třída  – čtvrtek 16.30 hod. - Ing. Anna Krňávková – fara Zábřeh
8. a 9. třída  – čtvrtek 14.00 hod. - Mgr. Emilie Janů – ZŠ boženy Němcové
Střední školy  – pátek 13.50 hod. - P. František Eliáš – gymnázium 

vyučování začne v týdnu od pondělí 9. 9. 2013. Pět minut před vyučováním se sejdou 
katecheté s dětmi před hlavním vchodem.
Pokud ze závažných důvodů nemohou děti navštěvovat příslušný ročník, je možné po do-
mluvě s katechetou docházet do jiné skupiny. 
Kontakty na katechety: Mgr. Emilie Janů 731 626 502; Ing. Anna Krňávková 603 827 736; 
Mgr. Jan Jílek 605 340 302; Mgr. bc. Jana Kratochvílová 731 621 288; Mgr. Marta Rýznarová 
731 626 552, P. Ladislav Sovadina 723 362 563; P. František Eliáš, děkan 731 626 500. 

Skautky a světlušky z oddílu Rozrazil (Junák - svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Skalička zábřeh) zvou všechna děvčata od šesti do dva-
nácti let mezi sebe:
Hraješ ráda hry a nesnášíš nudu? Chceš mít kolem sebe spoustu kamará-
dů? Jezdíš ráda do přírody? Chceš se něco nového naučit? Pak se právě ty 
můžeš stát součástí party dobrých kamarádů. Využij příležitosti se s námi 
po celý rok dobře bavit. Předveď kamarádům, co právě tobě jde nejlépe. 
Scházet se budeme pravidelně každý týden v pátek na dvě hodiny. 
Občas podnikneme dobrodružnou výpravu a v létě pojedeme na tábor.
nový školní rok zahájíme v pátek 13. září zahajovacím táborákem.
 Bližší informace ráda sdělí vůdkyně oddílu - Marie Skrottová, tel. 739873006, e-mail: 
maru.sk@seznam.cz.

oRel – „cvičím, cvičíš, cvičíme, tělo ducha sílíme a tak Boha chválíme. 
V Katolickém domě v Zábřeze, každé pondělí od 17 do 18 hod. 
Na všechny stálice a další odvážené ženy a dívky se těší cvičitelka 

Laďka Rýznarová. 


