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7. 12. 2014
Ročník XXI., číslo 49

druhá neděle adventní
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

Hlas 

volajícího na poušti: 

Připravte cestu Pánu, 

vyrovnejte mu stezky!“
Mk 1,3

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, 
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

Žalm 85   Pane, ukaž nám své milosrdenství!
1: Iz 40,1-5.9-11                                         2: 2 Petr 3,8-14                                       Ev. Mk 1,1-8
Ordinárium: Břízovo č. 503                     příště Ebenovo č. 504
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SvátKY a PaMátKY tÝdne
Pondělí 8. prosince Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Pátek 12. prosince  Panny Marie Guadalupské
Sobota 13. prosince Památka sv. Lucie, panny mučednice 

tuto v neděli 7. prosince při mši svaté ve 14.30 hod. společně oslavíme oblíbeného svět-
ce a patrona farního kostela v Maletíně - sv. Mikuláše (odjezd autobusu ve 13.45 z Valové, 
kontakt: J. Klimek 731 465 717). Přede mší svatou bude kratičká prohlídka kostela a jeho 
okolí a modlitba litanií. Po skončení mše svaté krátký koncert komorní hudby, při kterém 
vystoupí varhanář Petr Strakoš a jeho přátelé.  P. František Eliáš
KateChetÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 11. prosince od 19. hod.

                                                                                                          Martin Rumíšek, jáhen

adOraČní den FarnOStI ZvOle bude o Slavnosti Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu v pondělí 8. prosince. 
 Nejsvětější svátost bude vystavena v 9.00, od 14.00 můžete využít příležitos-
ti ke svátosti smíření (zpovídá P. Alfréd Volný). Adorační den zakončíme mší 
svatou v 17.00 hod.                                                                          P. František Eliáš
děKanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 10. prosince. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KrIStÝn SluŽeBníK s.r.o. Ve středu 10. prosince 2014 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnos-
ti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, 
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, 
která má na starost energie pro domácnost. 

 Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava 
smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

ADVENTNÍ KONCERTY
adventní KOnCertY - SPS CarMen. Srdečně vás zveme na ad-
ventní koncerty. Tuto neděli 7. prosince 2014 v 18 hod. do kostela sv. 
Stanislava v Hynčině. Příští neděli 14. prosince 2014 se uskuteční kon-

cert v kostele sv. Matouše v Postřelmově - začátek ve 14 hod. a v 17 hod. v kulturním domě 
v Jestřebí. Při všech koncertech vystupuje SPS Carmen.  Za SPS Carmen Jan Bartoš 

v Na adventní koncert vás zveme v neděli 7. prosince ve 14 hod. do kostela sv. Marti-
na v rohli. Zazní skladby: J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Muffata, F. CH. 
Mohrheima. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich. 
v V sobotu 13. prosince jste zváni na adventní koncert Dechového 
orchestru ZUŠ Zábřeh do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. 
v V neděli 14. prosince od 15 hod. zpívají a hrají v kostele sv. Barbory 
v Zábřeze žáci ZUŠ. 
v V sobotu 21. prosince od 15 hod. účinkuje v kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřeze Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh.
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duChOvní OBnOva PrO FarnOStI ZáBŘeŽSKa
Se uskuteční v sobotu 20. prosince 2014 v Tunklově Dvorci v Zábřehu. 
Duchovní obnovu vede P. Martin Sklenář (http://masklen.webnode.cz/) na téma 
„KOHO OČEKÁVÁM?“
Časový harmonogram:
Od 7.30 hod. - zpovídání (nutno nahlásit předem, možnost pro 6 osob)
9.00 hod. - první přednáška „Mesiáš, jak nám ho představuje první část adventní doby“
10.30 hod. - druhá přednáška „Mesiáš, jak nám ho představují Ó-antifony“
12.00 hod. - mše svatá v kostele sv. Barbory
13.00 hod. - oběd (možnost objednání pizzy na místě)
14.00 hod. - třetí přednáška „Adventní postavy, Jan Křtitel a Panna Maria“
Ukončení po 15 hod. 
 Děkujeme všem, kteří přispějí něčím sladkým ke kávě. Přihlášení do 17. 12. 2014 na te-
lefon: Irena Švédová 603 891 571 nebo ahoj@hnizdozabreh.cz
 V kostele sv. Bartoloměje bude paralelně probíhat zpovědní den od 7.00 do 18.00 hod.
   Irena Švédová 

BetlÉMSKÉ SvětlO 2014
Stalo se již tradicí, že ve vánočním čase skauti a skautky společně s mno-
ha lidmi dobré vůle roznášejí plamínek světla zapálený přímo v Betlémě, 
na místě narození Ježíše Krista. 
Letošní rok si budete mít možnost zapálit Betlémské světlo již 20. pro-
since na nádraží v Zábřeze u vlaků R 905 (9.23), R 1405 (9.32) a Os 3725 

(12.46). Dále bude Betlémské světlo rozdáváno na zábřežských vánočních trzích 23. pro-
since na náměstí u zámku. Zde bude k dispozici od 9 do 17 hodin, na Štědrý den pak v kos-
tele sv. Bartoloměje od odpoledního otvírání jesliček. 
 Víte – li o někom, komu by plamínek Betlémského světla udělal radost a nemůže si pro 
něho sám přijít, napište, prosím, jeho jméno a adresu do úterý 23. prosince večer na listy 
umístěné vzadu v kostele sv. Bartoloměje nebo na podatelnách Městského úřadu Zábřeh. 
Těmto lidem skauti světlo donesou dopoledne na Štědrý den.  Za skauty Josef Sitta

V předvánočním čase přicházíme s již tradiční nabídkou mražených kaprů na Váš štěd-
rovečerní stůl.  Přebytky z naší „kapří“ akce je možné za výhodných podmínek zakoupit od 
pondělí 8.12. v charitní prodejně Ledňáček.

KatOlICKÝ dŮM
v  Nejenom seniory zveme v úterý 9. prosince na „Zábavné od-
poledne s hudbou a tancem“. Známé melodie tentokrát zahraje po-
pulární skupina F-BAND. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v  Na neděli 28. prosince vás zveme na již tradiční putování za 
betlémy. Prohlédneme si betlémy v několika domech ve městě bet-
lémů - Třešti na Vysočině a poté je plánovaná komentovaná pro-
hlídka městské památkové rezervace v Telči. Odjezd od Kulturního domu v ZÁBŘEZE v 
6.30 hodin, předpokládaný návrat kolem 19. hodiny. Zájemci se mohou přihlásit do 10.12. 
u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.

                     Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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OBěŤ – ZvláŠtě KrIStOva (1. Kor 11,23-26; KKC 1356-1381)
 Není v dějinách vesmíru a lidstva větší a důležitější udá-
losti, a také už nikdy nebude, než příchod Boha jako člověka 
na tuto zem, a to až k úchvatnému, nepochopitelnému pod-
stoupení kruté smrti na kříži. A proč to všechno?
 Bůh stvořil vesmír a tvorstvo jako bytosti nerozumné a 
člověka s rozumem a vůlí jako svůj obraz. Tím byl určen 
vztah tvorstva ke svému Tvůrci: úcta, vděčnost, poslušnost, 
láska… Všechno tvorstvo tak činí už svou krásou, svým by-
tím, uspořádaností, účelností…. Člověk to má však činit vě-
domě a dobrovolně. 
 Nejvznešenější způsob, kterým Boha prohlašujeme za 
svého nejvyššího Pána, je přinášení OBĚTI. 
 Oběť spočívá v „odevzdání“ cenných předmětů, nebo 
zvířat Bohu. Původně šlo o zničení předmětů (např. spálení potravin, popř. zabití obětních 
zvířat). 
 Oběť zastupovala samotného člověka, který tím potvrzoval, že se Bohu plně podrobuje 
a je ochoten přinést v oběť i svůj vlastní život, ale místo sebe klade na oltář jako oběť tvory 
země. 
 Oběti jsou staré jako samo lidstvo. I pohané přinášeli svým bůžkům oběti a to i lidské 
(oběti Mayů, Inků, Aztéků)… 
 Ve Starém zákoně už po prvních lidech Adamovi a Evě žádal Bůh přinášení oběti… 
Byla to oběť poslušnosti: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého 
a zlého však nejez.“ (Gen 2,16) Oběť z plodů země a oběť zvířete je ve SZ poprvé zmiňová-
na jako oběť Kainova a Abelova. Existovaly tedy oběti krvavé i nekrvavé. I Noe po potopě 
postavil oltář a na něm obětoval z vděčnosti k Bohu tvory. 
 Dále je ve SZ vzpomínána oběť Abrahámova, Izákova, Jákobova, Melchizedechova….
 Sám Bůh vyžadoval od židů tyto oběti, kterými si tento národ stále připomínal, že Bůh 
je jeho nejvyšším Pánem, kterému za všechno vděčí, kterého musí poslouchat, ale hlavně 
tyto oběti stále ukazovaly na zaslíbeného Vykupitele, který měl Bohu přinést jedinou pra-
vou a libou oběť.
 Všechny tyto oběti byly předobrazem oběti, kterou za nás Ježíš Kristus na kříži přinesl. 
Jenom jeho oběť měla sílu a moc zbavit lidstvo hříchů a usmířit je s Bohem. 
 Aby tato jeho nekonečná zásluha mohla být přivlastněna lidstvu, bylo třeba, aby pro-
středníkem mezi Bohem a lidmi byl někdo, kdo byl zároveň Bůh a člověk v jedné osobě. 
Neboť hřešil člověk a výkupnou moc má Bůh. Ježíš Kristus podal svému nebeskému Otci 
plné zadostiučinění svou poslušností a tím, že prolil za nás svou krev na kříži. Tato dvojí 
oběť Kristova – poslušnosti a života – měla pro Boha nekonečnou hodnotu a otevřela nám 
opět bránu ztraceného ráje. 
 Večer před svou smrtí vzal Ježíš chléb do svých svatých rukou a proměnil jej ve své tělo, 
lámal a podával svým apoštolům, se slovy: „Toto je moje tělo, které se za vás a za všechny 
vydává na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku“. 
 Láska Kristova k nám tak vymyslila způsob, kterým se tato krvavá oběť na kříži nekr-
vavě opakuje a připomíná ustavičně vykupitelskou smrt i přivlastňuje nám bez ustání její 
užitek, který nám Spasitel svým životem a utrpením zasloužil.
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 Mše svatá není však pouhou upomínkou na Kristův život, jeho utrpení, smrt, vzkříše-
ní a nanebevstoupení, nýbrž skutečnou obětí, ve které sám Ježíš Kristus se pod způsobami 
chleba a vína svému nebeskému Otci nekrvavě obětuje.
 Při mši svaté je Kristus také knězem a obětníkem, který se obětuje skrze ruce a hlas 
viditelného a k tomu posvěceného kněze, který zastupuje Kristovo místo obětníka a jeho 
jménem mluví. Jsou to tedy slova Kristova, která kněz pronáší, neboť mu vkládáním rukou 
biskupových byla svěřena moc proměňování. Úslovím „vydává se“ a „prolévá“ je naznačen 
obětní prvek. Co se dálo na Kalvárii, to se na oltáři děje nekrvavým způsobem. Mezi obě-
tí kříže a obětí mše svaté není tedy podstatného rozdílu, neboť v obojím je stejná obětina i 
stejně obětující kněz – Ježíš Kristus. 
 Mše svatá je nejen obětí Kristovou, ale také obětí Církve a jejich jednotlivých údů – 
křesťanů. V ní skrze Krista, s Kristem a v Kristu přinášíme Bohu nejdokonalejší hymnus 
chvály, díků, smíru a proseb.   P. Antonín Pospíšil 
 

PrOBuĎte Svět, PíŠe PaPeŽ ZaSvěCenÝM OSOBáM (28. 11. 2014)
 U příležitosti Roku zasvěceného života, který začal v celé 
církvi v neděli 30. listopadu 2014, napsal papež František apoš-
tolský list. 
 Prioritou těch, kdo zvláštním způsobem následují Krista, je 
být v současném světě proroky:
„Očekávám od vás, že ´probudíte svět´, neboť známkou zasvěce-
ného života je proroctví. Jak jsem řekl generálním představeným, radikalita evangelia není 
jen věcí řeholníků: Požaduje se po všech. Řeholníci však následují Pána zvláštním způso-
bem, prorockým,“ píše papež. 
 Dalším Františkovým očekáváním od zasvěcených osob je blízkost chudým a tvůrčí na-
sazení při hlásání evangelia: „Očekávám od vás konkrétní skutky přijímání uprchlíků, blíz-
kosti chudým, tvůrčí přístup v katechezi, v hlásání evangelia a v uvádění do života modlit-
by,“ uvádí papež. (Výňatek z apoštolského listu)   red.

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: náboženství bude v úterý v 14.30 ve škole, adorace bude v pátek v 16.30 hod. 
*  Sbírka z minulé neděle 3.742 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
*  Změna programu mší svatých: v pondělí 8. prosince o Slavnosti Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu, bude mše svatá v 7.30 hod. 
* V sobotu 13. prosince od 15.00 vás zveme na Sirkárnu na adventní ZaBIJaČKOvÉ 
hOdY. Vstupné dobrovolné. 

Moravičany: náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře, adorace ve čtvrtek 16.30. 
*  Sbírka z minulé neděle 1.745 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

* PŘedvánOČní KOnCert S vŮní SKOŘICe. Kulturní komise obce Moravičany a 
Občanské sdružení A. M. Úlet zvou všechny v sobotu 13. prosince v 17 hod. do místní so-
kolovny na předvánoční koncert. V programu zazní známé i méně známé adventně vánoč-
ní písně v podání pěveckého sboru Bernardini z Břidličné a moravičanské vokální skupiny 
Addams Family. Vstupné dobrovolné.                       P. Miroslav Obšívan, CM
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 30. listopadu: Červená Voda 1.705, Jakubovice 1.659, Písařov 312, Domov 
důchodců sv. Zdislavy 91, Janoušov 735 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

vÝStava BetlÉMŮ v KOStele Sv. MatOuŠe. 
 Římskokatolická farnost Červená Voda všechny srdečně zve na výstavu betlémů ve far-
ním kostele sv. Matouše v Červené Vodě. Hlavním lákadlem výstavy bude červenovodský 
farní betlém, jehož opravě jsme v letošním roce věnovali nemálo úsilí i peněz. 
 Byl vyroben pravděpodobně roku 1932 v Tyrolsku tamními mistry. Jde skutečně o uni-
kátní kousek, postavičky jsou velice precizně propracované. Je docela dobře možné, že náš 
betlém se stal předlohou pro hedečský betlém, který kopíruje tento tyrolský styl, není ale 
tak propracovaný. Desítky budov, stovky figurek, skály atd. jsme nově umístili na dvě tří-
stupňová pódia o rozměrech zhruba 1,5 x 2 metry. 
 Přestože farní betlém bude rozsahem největší, nebude pochopitelně jediný – máme při-
slíbeno zapůjčení i řady dalších, např. od řezbáře pana Valenty či betlém zesnulého pana 
Špačka. 
a nakonec časy, kdy bude výstava v červenovodském kostele otevřena:
pátek 12. prosince 15.00 – 18.00 hod.; sobota 13. prosince 9.00 – 11.00 hod.; neděle 14. 
prosince 14.00 – 17.00 hod.; úterý 16. prosince 9.00 – 11.00 hod.; středa 17. prosince 
14.00 – 17.30 hod.; čtvrtek 18. prosince 9.00 – 11.00 hod.  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

CharIta váS Zve na adventní KOnCert 
 Srdečně vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 14. prosince 2014 
ve 14.30 v kostele sv. Matouše v Postřelmově. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. Mů-
žete se těšit na duchovní zpěvy, židovské písně, spirituály a lidové písně. Výtěžek koncer-
tu bude použit na zakoupení skládacího masážního lehátka pro fyzioterapii, rehabilitace 
a masáže, poskytované přímo v domácnostech klientů. Více na www.charitazabreh.cz. 

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

vánOČní hvěZda.
 Minulou neděli jsme v našich kostelech prodali celkem 192 
kusů Vánočních hvězd (vloni 160 ks). Na konto dětské hematolo-
gie a onkologie při Fakultní nemocnici v Olomouci byla odeslána 
částka 21.680 Kč (vloni 16.900 Kč). Výtěžek z prodeje květin činil 
částku 19.200 Kč a částku 2.480 Kč činil součet jednotlivých darů. 
Dlouhomilov 1.300 Kč + dar 100 Kč; Chromeč 7.500 Kč; Lesnice 
3.000 Kč + dar 60 Kč; Postřelmov 6.300 Kč + dary 2.220 Kč; Sud-
kov 1.100 Kč + dar 100 Kč.
 Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo jste zakoupením květiny nebo finančním darem 
přispěli na konto Šance Olomouc, otci Vladimíru Jahnovi i všem, kdo pomáhali při převze-
tí, rozvozu a prodeji květin.                                  Ludmila Leharová 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 30. listopadu: Mohelnice 5.124; Úsov 4.588 (sbírka na opravu kostela); 
Studená Loučka 390 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

na SetKání S MIKuláŠeM zveme rodiče s dětmi tuto neděli 7. prosince v 16.00 hod. 
do kaple kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici.  P. Petr Šimara
v V úterý 16. prosince ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů na faře. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

MOhelnICKá KrOnIKa - životní příběh faráře Jana Kostrouna
 Pan Walter Exler, dnes žijící v Německu, zpracoval osudy patera 
Jana Kostrouna a nálady tehdejšího mohelnického obyvatelstva ve 40 
letech minulého století, na základě vzpomínek dosud žijících bývalých 
občanů Mohelnice, kteří byli odsunuti v roce 1946 do Německa. 
 Pater Jan Kostroun se narodil se 27. ledna 1912 a byl nejmladší 
z devíti dětí zemědělce Františka Kostrouna a jeho manželky Josefy. 
Jeho maminka rozená Šulová, pocházela z českého „ jazykového ostrova“ mezi údolím říč-
ky Březné a Hřebečskem - z Crhova. Byla to zcela nepochybně hluboce věřící žena. Se svý-
mi dětmi mluvila, jak si vzpomíná její vnučka Vilma Ernetová ze Štítů, v převážně němec-
kém Šilperku (Štítech) jen česky. 
 Po ukončení obecné školy, studoval Jan na gymnáziu, maturoval v roce 1932. Spolu 
s českými bohoslovci pak studoval teologii v Olomouci. O svátku slovanských apoštolů sv. 
Cyrila a Metoděje 5. července 1937, přijal z rukou arcibiskupa Dr. Prečana kněžské svěcení. 
Primiční mši svatou sloužil hned následující neděli ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Štítech. Pak nastoupil jako kaplan do Mohelnice. V roce 1939 byl pověřen službou 
administrátora místo nemocného faráře Haselmanna.  Bartoš H. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 30. listopadu: Tatenice 1.950, Hoštejn 1.420, Kosov 500, Lubník 1.180 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
v Ve středu 10. prosince nebudou slouženy mše svaté v Lubníku a v Tatenici.
   P. Jaroslav Přibyl 
 
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 30. listopadu: Štíty 2.560; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

adventní KOnCertY
v V sobotu 13. prosince v 17 hod. účinkují v kostele sv. Jana Křtite-
le v Herolticích: Jiří Helán, Hanka Mlaskačová (zpěv), Broňka Scho-
říková (cimbál, zpěv), a Vladislav Bláha (kytara). 
v V pátek 19. prosince v 18 hod. účinkuje v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie ve Štítech Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh. Vstupné 
dobrovolné. 
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SBírKY Z neděle 30. listopadu: Zábřeh 10.840; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 
2.370, Zvole 10.650; Postřelmůvek 1.140 Kč. 
dary: Zábřeh – růžencové společenství: na Haiti 500, na opravu fary 500, na likvidaci lepry 
300, na časopis Imaculata 300 Kč;  Zvole –  na opravu fasády kostela ve Zvoli 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                                  P. František Eliáš
V měsíci prosinci jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbo-
ry částkou 2.000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
                                                                     Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

CharIta ZáBŘeh
v  ŠtědrOveČerní POhOŠtění PrO lIdI BeZ dOMOva - PrOSBa
Lidem bez přístřeší, osamělým, či těm, kteří nemají možnost sejít se s rodinami 
a oslavit tak společně nejkrásnější čas v roce, připravuje Charita Zábřeh pose-
zení u štědrovečerního stolu. atmosféru vánoc prožijí ve středu 17. 12. 2014 
v prostorách Charity již popáté. 
Večeři si připraví sami – prosíme ale naše příznivce o drobný materiální příspěvek – rybí 
filé, brambory, tatarku, zeleninu, ovoce i cukroví, které provoní sváteční stůl. Své dary 
(nebo drobný finanční příspěvek) můžete donést na recepci Charity. 
 Za všechny obdarované, kteří s námi oslaví den příchodu našeho Spasitele, předem dě-
kujeme.
 

v  POZvánKa dO KIna – CeSta Za vánOČní hvěZdOu. 
Uživatelé Oázy – centra denních služeb vás zvou ve středu 17. prosin-
ce v 9 hodin do kina Retro Zábřeh na společné promítání pohádkového 
příběhu „Cesta za vánoční hvězdou“. Lístky za příznivě sníženou cenu 
50 Kč je možné si zajistit předem v předprodeji kina Retro, Infocentru 
KD či přímo před představením. Možný je i bezbariérový vstup. Přijďte 
strávit příjemné dopoledne u příjemného filmu.
v  BeneFIČní KalendáŘ PrO haItI. Na recepci Charity můžete zakoupit bene-
fiční kalendář na rok 2015 „Dejme dětem naději“. Z jeho výtěžku budou podpořeny školy 
a vzdělání na Haiti. V nabídce je kalendář nástěnný A3 za 150 Kč a stolní za 100 Kč. Je to 
dárek, který potěší, pomůže a…  „celý rok vás nechá vždy jednou nohou na Haiti“.
Recepce je otevřena v pracovní dny od 7 do 16.30 hodin.

             Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

CharIta ZáBŘeh nabízí 
kvalitní, čerstvé, bukové pali-
vo ze zimní těžby ve čtyřmet-
rových délkách. Cena 1.150 Kč 
za 1 m3 + doprava. 

Kontakt: Josef Švec správce cha-
ritního lesa tel. 721 085 919


