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17. 11. 2013
Ročník XX., číslo 46

33. 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

„Přijdou dny, 
kdy z toho, 
co vidíte, 
nezůstane kámen 
na kameni, 
všechno bude 
rozbořeno.“

Lk 21,6

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou 
radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                                      Amen

ŽALM 98  Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
1: Mal 3,19-20a 2:                                  2 Sol 3,7-12                                              Ev. Lk 21,5-19
Ordinárium: latinské č. 509                 příště Olejníkovo č. 502 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 21. listopadu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pátek 22. listopadu  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

mAleTín. Tuto neděli 17. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mi-
kuláše v Maletíně.  P. František Eliáš

UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH v zÁbŘeze
 Příprava na udělování SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude 
probíhat od pondělí 18. do středy 20. listopadu. 
 Program: 8.45 modlitba RŮŽENCE, 9.15 promluva k tématu, 9.45 MŠE 
SVATÁ. 
 Udělení svátosti bude ve čtvrtek 21. listopadu při MŠI SVATÉ v 9.40 hod. 
Svátost smíření, která je k pomazání nemocných nutným předpokladem, 
bude možné přijmout vždy před nebo po MŠI SVATÉ.  P. Lev Eliáš
 Všimněte si, prosím, starších lidí ve svém okolí, a zkuste jim pomoci zúčastnit se společné-
ho udělování svátosti pomazání nemocných, případně nám předejte na faru informaci o tom, 
že pomoc potřebují. Pokud by se nemohli dostavit do chrámu, bude jim SVÁTOST POMAZÁ-
NÍ udělena doma.

nÁCviK RYbovY mŠe vÁnoČní je každé úterý v 17 hod. v ZUŠ Zábřeh. Přijďte všich-
ni, kteří rádi zpíváte, ať důstojně oslavíme Narození Páně.  Dagmar Braunerová 

V pátek 22. listopadu při mši svaté v 17.30 hod. vzpomeneme nedožitého výročí 91 let 
od narození pana Jindřicha Majstršína, dlouholetého zábřežského kostelníka. Liturgie mše 
svaté doprovodí pěvecký sbor CARMEN.  Red. 

KÁliKŮv Podzim. Zveme vás v sobotu 23. listopadu v 15.00 hod. 
do kostela sv. bartoloměje na 21. ročník tradiční přehlídky pěveckých 
sborů pořádaný na počest hudebního skladatele Václava Kálika (1891 
- 1951), který v letech 1898 až 1908 studoval na zábřežském gymnáziu. 
Vystoupí: PS Šternberk, PS města Vrbna pod Pradědem, Gaudium Ko-
márno, Slavice Zábřeh a Carmen Zábřeh. Pořádá občanské sdružení 
Kálik a římskokatolická farnost Zábřeh. Vstupné dobrovolné.

KonCeRT SCHolY GReGoRiAnY PRAGenSiS v zÁbŘeze
České a latinské roráty 15. a 16. století zazní při koncertu v pondělí  2. 12. 2013 v 18 hod. 
v kostele sv. bartoloměje v Zábřehu. Vstupné dobrovolné
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                          den ARCidieCÉze
věřící všech farností srdečně zvu do olomoucké katedrály, kde 23. listo-
padu společně oslavíme 950. výročí obnovení moravského biskupství. 
Při mši svaté v 10.00 hod. poděkujeme bohu za nesčetné milosti, které lidem 
na Moravě dal. Od 13.00 do 15.30 hod. prohlídky: katedrály, Arcibiskupské-

ho paláce a kurie a Arcidiecézního muzea a otevřených kostelů, Sarkandrovy kaple, či teo-
logické fakulty; prezentace: Charity, center pro katechezi, mládež, rodinu, církevní školy. 
 bude příležitost ke svátosti smíření i k tiché adoraci. Zakončení v 16.00 hod. svátost-
ným požehnáním.   Arcibiskup Jan
Den arcidiecéze bude zajišťovat na 350 pořadatelů. Na více místech bude připraveno občer-
stvení. Využijte jedinečnou příležitost navštívit místa, jinak pro veřejnost nepřístupná. 
ze zábřeha bude vypraven autobus. odjezd v 8.30 hod. z valové cena (100 – 150 Kč 
podle počtu poutníků) splatná v autobuse. Hlaste se u paní Korgerové 583 414 512 nebo 
732 805 427.                                                                                                   P. František Eliáš

RoK víRY – SlAvnoSTní zAKonČení ve FARnoSTeCH
Ve farnostech zakončíme Rok víry v neděli 24. listopadu o Slavnosti Ježí-
še Krista Krále slavnostním vyznáním víry, k němuž si přineseme z domu 
kříž. Letos totiž slavíme výročí Ediktu milánského, kterým v roce 313 dosta-
li křesťané svobodu (císař Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok po 
tom, co zvítězil ve znamení kříže).
Je vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila kaž-
dá rodina, která ho dosud nemá. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže, nebo ales-
poň ten, který nosíme na krku. Na závěr vyznání víry budou kříže požehnány.

FARnoST Jedlí – KonCeRT nA PoděKovÁní...
V neděli 24. listopadu v 15 hod. o Slavnosti Ježíše Krista Krále se 
ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí uskuteční děkovný koncert 
především pro všechny ty, kteří se v letošním roce jakkoliv zapojili 
do obnovy interiéru farního kostela (dary, veřejnou sbírkou, modlit-
bou, prací či organizací). 
Na koncertě kromě dětí ZŠ a scholy Gaudium vystoupí varha-

nář a varhaník Petr Strakoš se svými přáteli. Mimo jiné si poslechneme v našem regionu 
z mnoha koncertů známou sólistku moravskoslezského divadla Janu Kurečkovou. Setkání 
i koncertní program bude pokračovat v kulturním domě v Jedlí při koláčcích, které upečou 
ženy z farnosti.  Pastorační rada farnosti Jedlí

PozvÁní nA mŠi SvAToU s biskupem mons. Pavlem Posádem, světícím biskupem 
českobudějovickým.
V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA AWER TOUR s.r.o. bude i letos 
slavena v kostele sv. bartoloměje v Zábřehu v pondělí 25. 11. 2013 v 16.30 hod. mše svatá, 
na kterou vás všechny tímto srdečně zveme. Mši svatou bude již tradičně celebrovat Mons. 
Pavel Posád, pomocný - světící biskup českobudějovický a prezident Charity ČR.   
                  Za AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu srdečně zve Lenka Hamplová
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Učící se církev – SvÁToSTi SPÁSY - věČnÉHo ŽivoTA;  KKC 1127-1134
 Co je nejdůležitější v našem pozemském životě: „Pána boha milo-
vat nade všecko a bližního jako sebe samého.“ A při tom žít svůj život 
spravedlivě dle božího zákona „v očekávání, v blažené naději na slav-
ný příchod našeho velikého boha a Spasitele, Ježíše Krista“(Tit 2,13) na 
konci tohoto viditelného světa, do něhož z nebe sestoupil. „Maran atha“ 
- Přijď, Pane Ježíši - (1 Kor 16,22) tak volali první křesťané po odchodu 
Ježíše do nebe.
 Na dobu než přijde ve slávě na konci věků nám Ježíš Kristus, pro 
naši spásu a pro náš duchovní život, zanechal sedmero svátostí. 
 Nejen nám, kteří žijeme dnes, ale všem, kteří žili i tisíce let nazpět. 
Nad tím se zamýšlí ve své knize „Syntéza víry“ profesor Václav Wolf, 
odborník na slovo vzatý.
 Problém je nesnadný proto, že na jedné straně si zakladatel svátostí 
Ježíš Kristus vědomě nárokoval své požadavky vůči celému lidstvu a ve všech etapách jeho his-
torie - jako jediný Spasitel. Na druhé straně však není možné zavírat oči před skutečností, že 
od počátku lidských dějin množství lidí o Ježíši Kristu vůbec nic nevědělo a ani dnes není pro 
miliony lidí zakladatel křesťanství nijak závaznou autoritou (viz islám, buddhisté, nevěřící...)
 Pokud jde o myslící lidské tvory v dávném pravěku, je třeba vyjít z faktu, že ukřižování vtě-
leného boha, Ježíše Krista, má nekonečnou smírčí hodnotu, jejíž rozsah zahrnuje celou lidskou 
historii od začátku do konce. Ze zdroje ukřižování čerpají svou spásnou sílu i všechny křesťan-
ské svátosti a předávají ji jednotlivým lidem. Ale jak mohla být přivlastněna spásná síla Kristova 
kříže v době, kdy ještě žádné svátosti neexistovaly? Je třeba si připomenout, že bůh není povinen 
svou lásku a pomoc vázat na smyslově vnímatelné svátosti, a že v době, kdy svátosti ještě nebyly 
ustanoveny, zřejmě ospravedlňoval lidi, nacházející se ve stavu dědičného hříchu, se zřetelem na 
budoucí Kristovy zásluhy, duchovou a duchovní cestou, udělováním různých úkonů pomáhající 
milosti, které nakonec vyústily v přijetí posvěcující milosti, pokud člověk přiměřeně spolupra-
coval a boha si nadpřirozeně zamiloval v duchu přirozeného mravního zákona, který vepsal bůh 
do duše každého člověka, a ten zní „Čiň dobré a varuj se zlého!“
 A co tehdejší DěTI, které nedospěly k užívání rozumu ani ke spolupráci s milostí? Sv. To-
máš Akvinský předpokládá existenci jakési přirozené svátosti, která spočívala v různých for-
mách modliteb, požehnání ze strany jejich rodičů, kteří takto byť nevědomky, vyjadřovali víru 
v budoucího Spasitele a takto mohli dosáhnout pro své potomky daru nadpřirozeného ospra-
vedlnění. Tyto možnosti a postoje spásného přivlastnění Kristovy smírné oběti platí zřejmě 
dodnes pro lidi žijící v oblastech, kde není Kristova radostná zvěst dostatečně známá.
 U vyvoleného NÁRODA ŽIDOVSKÉHO se přivlastnění Kristovy spásné milosti děje pro-
střednictvím obřízky a mojžíšských předpisů. Ale ani u pohanských „přirozených svátostí“ a 
ani u Izraelitů se ovšem nejedná o svátosti v pravém slova smyslu. K ospravedlnění se nedospí-
valo silou provedeného úkonu - ex opere operato - vnitřní silou svátostí - jako u křesťanských 
svátostí, ale na základě vnitřní dispozice člověka- ex opere operantis. V dnešním kulturním 
prostředí a zvláště v oblastech, kde byla katolická nauka dostatečně předložena a kde lze jen 
těžko počítat s nezaviněnou nevědomostí - jsou však svátosti nutným prostředkem ke spáse. 
 Tato nutnost se týká svátosti křtu pro každého jednotlivce, svátosti smíření pro ty pokřtě-
né, kteří se dopustili těžkého hříchu a svátosti kněžství pro existenci společenství církve. 
 U svátosti křtu a smíření je tato nutnost nahraditelná, neboť skutečné přijetí těchto svátos-
tí může být nahrazeno v případě nouze upřímnou touhou tyto svátosti přijmout a dokonalou 
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lítostí z lásky k bohu. Přijetí ostatních svátostí (eucharistie, biřmování, manželství a svátosti 
nemocných) je nutné ne proto, že by bez nich člověk nemohl být spasen, ale cesta ke spáse je 
bez nich velmi obtížná. Navíc je zde, jako u všech svátostí, nutné přijímat je též kvůli příkazu 
Ježíše Krista, který dobře věděl co dělá, když je ustanovil. Kdo pohrdá svátostmi, pohrdá tedy 
samým Kristem.
 Závěrem ještě shrnutí napsaného. Svátosti se neuskutečňují spravedlností člověka, který ji 
uděluje nebo přijímá, ale mocí boží. Kdykoliv se slaví svátost tak, jak ji zamýšlí církev, půso-
bí v nich a skrze ně Kristova moc i moc jeho Ducha Svatého, a to nezávisle na osobní svatosti 
toho, kdo ji uděluje (což právě popíral Luther). Plody svátostí však také závisí na duchovním 
rozpoložení toho, kdo svátost přijímá.
 Sv. Tomáš Akvinský shrnuje různé rozměry svátostného znamení takto: „Svátost je zna-
mení připomínající minulost, totiž utrpení Páně. Je znamením poukazujícím na plody, které v 
nás působí jeho utrpení, totiž milost. Je prorockým znamením, které ohlašuje předem budou-
cí slávu.“
 Duch Svatý připravuje ke svátostem božím slovem a vírou, která přijímá slovo v ochot-
ných srdcích. Tak mohou být svátosti posilou a výrazem víry a života dle božího přání. Ovoce 
svátostného života je povahy zároveň osobní i církevní a v důsledku tom i společenské. Z jed-
né strany je tímto ovocem pro každého věřícího život pro boha v Ježíši Kristu; na druhé straně 
toto ovoce znamená pro církev i společnost – růst v lásce a v poslání vydávat svědectví o hod-
notě sedmera svátostí.   P. Antonín Pospíšil 

SoboTA PRo ŽenY v Hnízdě 23.11.2013
Srdečně zveme na odpočinkově vzdělávací program s 
názvem : „Jsem maminkou a přesto jsem to stále JÁ..“
9.00 – 11.00 hod. - vzdělávací workshop – „Jak nezapo-
menout být sama sebou a přesto vše skloubit s důležitou 
rolí matky“ · relaxační cvičení. 
Přednášející: Mgr. Zdeněk březa a Mgr. Lenka Osladi-
lová.
12.00 hod. – společný oběd (v ceně) 
13.00 – 16.00 hod. – kreativní tvoření u kávy a jiné ra-
dosti 
Počet účastníků je omezený. Přihlášky u Ireny Švédové, email: svedova.irena@seznam.cz 
nebo tel. 603891571. Vstupné: 100 Kč.

PozvÁní mlAdÝCH nA CíRKevní SilveSTR. I když je konec kalendářního roku ješ-
tě daleko, ten církevní už má namále. Pro nás to může být čas zamyšlení, ale také radosti, po-

děkování (a zábavy). Proto vás animátoři zábřežského děkanátu 
zvou na tradiční akci - CÍRKEVNÍ SILVESTR. Konat se bude 30. 
11. 2013 tentokrát v Rájci. Začínáme mší svatou v místní kapli v 
18.00 hod., poté se přesuneme do kulturního domu. Večerem pl-
ným tance a her vás bude provázet James b(l)ond, těšit se můžete 
na tombolu, půlnoční modlitbu a přípitek. S sebou by bylo dobré 
si vzít 50 Kč na vstup a také něco na útratu u baru např. na drink, 
za lidové ceny samozřejmě. 
Dále karimatku a spacák (kdo by chtěl přespat). Těšíme se na vás!
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 10. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 192, Mlýnický Dvůr 220, Pí-
sařov 1.145, Jakubovice 784, Červená Voda 2.178, Moravský Karlov 270 Kč. 
dary: Moravský Karlov na Haiti 179 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

Werenfried van Straaten – bojovník proti komunismu a za dů-
stojný život - známý jako „Špekpáter“ byl premonstrátský kněz, 
který založil a postupně vybudoval mezinárodní charitní organi-
zaci Kirche in not – Církev v nouzi.
 Narodil se 17. ledna 1913 v Mijdrechtu (Nizozemí) jako dru-
hý ze čtyř dětí. Původně se chtěl stát učitelem, a proto se zapsal 
na univerzitu v Utrechtu. Cítil však v sobě duchovní povolání, ale 
kapucíni ho pro slabé zdraví nepřijali, což dost těžce nesl.
 Proto vstoupil do premonstrátského kláštera v Tongerlo u Antverp a přijal jméno We-
renfried – bojovník za mír (původně se jmenoval Filip). Kvůli TbC bylo jeho zdraví křeh-
ké, a proto se stal sekretářem opata. Založil časopis, kde na Vánoce 1947 zveřejnil článek, 
který změnil jeho život. Jednalo se o výzvu k věřícím o pomoc 14 miliónům Němců, kteří 
byli po válce vyhnáni ze svých domovů ve střední a východní Evropě a z nichž bylo 6 mili-
ónů katolíků. Jeho práce vyústila v založení organizace Kirche in not, která sídlí dodnes ve 
městě Königstein im Taunus (u Frankfurtu nad Mohanem).
 V době studené války pomáhala organizace církvi za železnou oponou. Vybaven faleš-
ným pasem a v přestrojení podnikal cesty do krajin komunistického bloku a nebál se ne-
bezpečí. V roce 1962 jej papež bl. Jan XXIII. požádal o rozšíření jeho práce do Latinské Ame-
riky. Největším příznivcem Špekpátra se stal papež bl. Jan Pavel II., který mu byl blízký an-
tikomunismem. Wojtylovi pomáhal finančně při stavbě proslulého kostela ve městě Nowa 
Huta... P. Werenfried odsuzoval pohromu komunismu, ale nebál se ani ostře kritizovat zá-
pad, který fakticky propadá „ateismu-materialismu“. „Společnost, která podporuje inter-
rupci je – podle něho – v nebezpečí zatracení... “
 Dnes by zřejmě nepochválil katolíky, kteří u nás v posledních volbách volili levici a za-
kuklené komunisty... V Rusku se ho lidi báli, protože ho podezřívali, že je ve službách Va-
tikánu, který chce podkopat moc pravoslavné církve. Zemřel krátce po svých 90. narozeni-
nách, 31. ledna 2003 v bad Soden v Německu.  P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

V měsíci listopadu oslaví své 50. narozeniny:
 17. listopadu paní Maruška Hufová 
 a 23. listopadu paní Anička Drlíková
Ze srdce jim přejeme všechno dobré, hodně zdraví, lásky, spokojenosti 
a vyprošujeme boží požehnání a ochranu Panny Marie.

            Členové živého růžence z Postřelmova
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 10. listopadu: Lubník 830, Tatenice 980, Hoštejn 1.200, Kosov 320 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

V pátek 15. listopadu při večerní mši svaté jsme si připomněli již 11 let od chvíle, kdy byl 
Pánem povolán ke službě věčné tatenický duchovní správce P. Jaroslav Agapit Pátek (+ 16. 
11. 2002). Děkujeme všem za modlitbu a vzpomínku na něj.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 10. listopadu: Mohelnice 6.161; Studená Loučka 356; Úsov 1.368 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

*  V úterý 19. listopadu ve 14 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 
*  Ve středu 20. listopadu v 17.45 hod. bude na faře setkání lektorů nad Písmem.

z mohelnické farní kroniky.
N ástupcem faráře W. Hausnera se stal rodák z nedalekého Klášterce 
Monsignor Josef Kubíček, narozený 18. listopadu 1855 v Klášterci, okres 
Zábřeh. Studoval na gymnasiu v kněžském semináři v Kroměříži a na vyš-
ším c. k. německém gymnasiu tamtéž. Po maturitě roku 1875, jako alum-
nus (bývalý žák) kněžského semináře, nastoupil na theologickou fakultu 
v Olomouci. byl 5. července roku 1879 kardinálem Fürstenberkem vysvěcen na kněze. Své 
první místo, jako kooperátor, nastoupil v Jevíčku a později působil jako městský kaplan 
v Uničově. Roku 1888 byl jmenován arcibiskupským ceremoniářem. V ordinární kance-
láři ve funkci sekretáře zůstal až do roku 1892. Jako farář působil až do roku 1899 ve Slav-
kově u Opavy a potom do 30. června 1913 jako farář a děkan ve Všechovicích u Kelče. 
Roku 1888 jej papež Leo XIII. jmenoval čestným papežským komořím a roku 1908 kardi-
nál bauer konsistorním radou, a roku 1921 čestným kanovníkem.
 Dne 2. července roku 1913 byl olomouckým arcibiskupem, kardinálem bauerem jme-
nován mohelnickým farářem, děkanem a arciknězem Mohelnického arcikněžství.
 Dne 20. července 1913, byl slavnostně uveden do úřadu mohelnického faráře a arcikně-
ze. Slavnostní kázání při jeho investituře měl jeho bratr, Msgre. ThDr. Jan Kubíček, univer-
sitní profesor z Olomouce. Dále byli přítomni, světící biskup a olomoucký probošt ThDr. 
Karel Wisnar a zástupci mohelnické městské rady. Přítomni byli kněží; ThDr. Antonín Ku-
bíček, profesor z Kroměříže, a ThDr. Metoděj Kubíček, profesor na vyšším gymnasiu v Pře-
rově (bratři Josefa Kubíčka). Nechť všemohoucí požehná mému působení v Mohelnici.
 OSLAVY bITVY U LIPSKA. Ve dnech 17. až 19. října roku 1913 probíhaly v Mohelnici 
oslavy stého výročí bitvy u Lipska, ve které byl roku 1813 poražen Napoleon. byl uspořádán 
lampiónový průvod a město bylo slavnostně osvětleno. Druhý den byla ve farním chrámu 
sloužena mše svatá a Te Deum.  Bartoš H.

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 10. listopadu: Štíty 1.960; Cotkytle 870; Horní Studénky 2.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                P. Stanislav Suchánek 
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 10. listopadu: Zábřeh 10.240; Jedlí 1.700; Klášterec 1.132; Svébohov 1.600; 
Zvole 3.482; Postřelmůvek 570; Hynčina 290 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš 

TUTo neděli 17. liSToPAdU Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA ARCidi-
eCÉzní CHARiTU.

KAToliCKÝ dŮm zÁbŘeH
v  v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY. Dnes, tj. 17. listopadu od 10 hod. 
se postupně představí: domácí Veselá kapela, Loštická Veselka, kapela Kdo Má Čas, Slezská 
muzika z Hradce nad Moravicí a na závěr valašská kapela Polančanka. Tombola a občerst-
vení zajištěno.
v  SPoleK meToděJ zÁbŘeH, Šermířský spolek Šumperk a občan-
ské sdružení Thilisar zvou v sobotu 23. listopadu do Katolického domu na 
stylovou akci s názvem MUMRAJ DObY STřEDOVěKÉ. Housti budou 
kapely F-band a Turdus z Plzně, tomboly, programu i občerstvení hojnost. 
Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, nebo také 130 Kč. Zahájení rázem 
osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni 
i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více na www.stre-
doveky-ples.cz. 
v  Nejenom seniory zveme v úterý 26. listopadu na zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina F-bAND z Klášterce. Začátek ve 14 hodin, 
vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v  TUnKlŮv KAPR. Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 30. 
listopadu k přátelskému posezení při akci nazvané Tunklův 
KAPR. Jak už název akce napovídá, budeme nabízet tradiční-
ho smaženého kapra, ale budete také moci ochutnat například 
i kapra uzeného, pstruha na másle, uzeného tolstolobika, či jiné 
rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři můžete 

zakoupit mražené kapří půlky. K příjemné pohodě zahraje kapela Kamarádi z Loštic. Pro 
nejmenší budou připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 13 hodin, vstupné dob-
rovolné.
v  Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 1. prosince na 
tradiční SeTKÁní S miKUlÁŠem. I v letošním roce bude setkání 
součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na Masarykově 
náměstí probíhat kulturní program. Otevřena bude „Nebeská pošta“, 
u které budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Če-
kání na Mikuláše si budete moci zpříjemnit nákupem vánočního zbo-
ží, tradičního svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá 
akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin a ná-
slednou nadílkou.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek


