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26. 4. 2015
Ročník XXII., číslo 17

čtvrtáneděle velikonoční
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

téMa na duBen
eucHaristie a evangeliZace

Ježíš řekl: 
„Já jsem pastýř dobrý! 
Dobrý pastýř dává 
za ovce svůj život.“

Jan 10,11

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, 
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, 
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 118   kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. 
  

1: Sk 4,8-12                                                    2: 1 Jan 3,1-2                                 Ev. Jan 10,11-18  
Ordinárium: Břízovo č. 503         příště Ebenovo č. 504
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svátkY a PaMátkY tÝdne
Středa 29. dubna Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Pátek 1. května  Sv. Josefa, dělníka – státní svátek 
Sobota 2. května památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

v kostele sv. BarBorY ZaHraJe tuto neděli 
MeZinárodní kontraBasové kvarteto
Další hudební bonbonek připravili pořadatelé cyklu Bravo na tuto 
neděli 26. dubna, kdy od 17.00 hodin v kostele sv. Barbory vystou-
pí netradiční uskupení – kontrabasové kvarteto.  red.

PŘiJMěte PoZvání do rovenska. 
 Tuto neděli 26. 4. 2015 zahajuje Orel Rovensko prodej 

zmrzliny v orlovně, prostory k tomu určené požehná 
 P. František Eliáš ve 14.30 hodin.
 Zveme všechny sportující tělem, duchem nebo jen teoreticky 1. května 2015 od 14.00 

hod. do orlovny na 1. rovenské „Kopečkování“ + vystoupení mladých hudebních nadějí. 
 Ke zhlédnutí budou prezentace: Pralesem v Peru, Trek dvou rodin – indický Himaláj 

Ladakh, Laponsko – sněžná kola a Norsko - ferrata. 
 Mezi prezentacemi vystoupí mladí hudebníci a rocková kapela. Budete mít možnost 

vyzkoušet si lezení na lezecké stěně a chůzi po slackline.
 Vstupné je dobrovolné + pro každého návštěvníka překvapení.
   Srdečně zve za Orly Josef Šincl

BoHosluŽBY Pro PoutníkY a turistY.
Tuto neděli 26. dubna v 15 hod. bohoslužba slova v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí  
a v neděli 3. května v 15 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.  red.

cHarita ZáBŘeH
setkání domácích pečovatelů 
Zveme vás ve středu 29. dubna od 16 hodin do zasedací místnosti Charity 
Zábřeh (Žižkova 15) na další setkání domácích pečovatelů. Tématem bu-
dou tentokrát „Akutní stavy v domácím prostředí“ – jaká hrozí pacientům 
nebezpečí, jaké zvolit postupy a opatření k rychlé a efektivní pomoci (in-
farkt myokardu, mozková příhoda, astmatický záchvat, diabetes melli-
tus, epilepsie, šok, zlomeniny, popálení a další). Lektorkou setkání bude 

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

Pro sociálně slabší rodinu se třemi dětmi aktuálně hle-
dáme použité, ale funkční dětské kolo pro chlapce ve 
věku 8 let. Pokud nějaké nepotřebné máte doma např. 
po dětech, nabídněte jej, prosím (tel. 736509430). Dě-
kujeme!                   Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh



3

květen – Měsíc PannY Marie v ZáBŘeZe
První letošní pouť k Šubrtově kapli bude v pátek 1. května o svátku sv. Jo-
sefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá v 8.00 hod. 
Znovu se u Šubrtovy kaple sejdeme za týden, o státním svátku v pátek 8. 
května v 8.00 hod. 
Májové pobožnosti, v pondělí, úterý a ve středu budou bývat od 18.00 
hodin v kostele sv. Barbory. 
První májová pobožnost bude v kostele sv. Barbory v pondělí 4. květ-
na.
 P. František Eliáš

svátost sMíŘení 13. 5.
PŘed děkanátníM eucHaristickÝM kongreseM
svátost smíření je možno přijímat v zásadě před každou bohoslužbou. 
 První pátek připadá na 1. květen – státní svátek a mše svatá bude slavena v 8.00 hod. 
u Šubrtovy kaple. 
 „velké zpovídání“ od 9.00 do 18.00 hod. proto překládáme na středu 13. května, den 
památky Panny Marie Fatimské. tato svátost smíření bude zároveň velkou přípravou 
věřících na diecézní eucharistický kongres v olomouci. (15. a 16. května) 
   P. František Eliáš

vÝstava „cesta kŘíŽŮ“ v Šumperku. Ve Vlastivědném mu-
zeu v Šumperku je do 24. května zajímavá výstava. Představuje 
pozoruhodnou sbírku křížů z období 16. – 20. století. Kolekce kří-
žů je výsledkem sběratelské aktivity Františka a Boženy Hojgro-
vých z Hrabové u Zábřehu. Vůbec poprvé si také může veřejnost 
prohlédnout řezbářskou realizaci křížové cesty od regionálního 
umělce Břetislava Vávry z Klopiny. Pokud se najde dost zájem-
ců, navážeme na úspěšnou návštěvu vlastivědného muzea v led-
nu letošního roku (AVE MARIA) a vypravíme ze Zábřeha v úterý 
19. května autobus. Odjezd z Valové v 15.00 hod. Hlásit se můžete 
u paní Korgerové č. tel. 583 414 512 nebo ve farní kanceláři v Zá-
březe (tel. a e-mail v tiráži FI)                                                       red. 

kristÝn sluŽeBník s.r.o. ve středu 13. května 2015 od 9 hod. 
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mo-
bile 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

cHarisMatická oBnova 8. - 12. 7. 2015 
na vÝstaviŠti Bvv v Brně. 
JiŽ dnes se MŮŽete Hlásit. 
Více na  http://konference.cho.cz/on-line-prihlaska.aspx 
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kristus doBrÝ PastÝŘ
 Čtvrtá neděle velikonoční se nazývá NEDĚLÍ DOBRÉHO 
PASTÝŘE. Dobrým pastýřem je Pán Ježíš a měli by jím být 
i jeho nejbližší spolupracovníci, biskupové a kněží. 
 Tento název se odvíjí od evangelia sv. Jana, které je o této 
neděli čteno. I jeden z nejkrásnějších žalmů, který zhudebnil 
Antonín Dvořák (žalm 23), zpívá o Hospodinu – pastýři. 
 Pán Ježíš říká: „Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám a ony 
jdou za mnou.“ Úkolem kněze je, aby on sám dobře slyšel hlas 
pastýře Krista a vedl farníky, aby i oni slyšeli a šli za svým kně-
zem. Skutečnost však někdy bývá od ideálu daleko. Zkusil si 
to už sv. Pavel s Barnabášem: „Jedni v Antiochii šli masivně za 
Pavlem a přímo hltali jeho slova, druzí se hněvivě stavěli proti němu, dokonce zbožné ženy 
proti němu štvaly a nakonec z jejich území museli odejít. Nic nového pod sluncem. 
 Důsledkem Kristových slov a činů je, že nikdo nemůže být vůči Božím požadavkům 
neutrální. Jedni posluchači stojí pod dojmem Kristovy moci a dobroty, druzí jsou rozezle-
ni, protože si Kristus činí nárok na jedinečnost svého poslání a všeobecnost spásy. Je to tří-
dění duchů, jak to již vyslovil stařeček Simeon nad malým Ježíšem: „Tento je určen k po-
vstání jedněm a druhým k pádu…, bude znamením odporu.“ (Lk 2,34) 
 Každý člověk je ve vztahu k milosti svobodný, může se rozhodnout pro i proti ní; musí 
však nést důsledky svého rozhodnutí. Svoboda je zároveň velkou zodpovědností a vyžaduje 
u člověka takové předpoklady, které budou zárukou, že Boží milost dokáže přijmout. Jaké 
jsou to předpoklady? Být pokorný před Bohem, mít vědomí o tom, jak moc Boží milost po-
třebuji, mít lásku k pravdě, ryzost smýšlení, dobrotu k lidem ale i smysl pro oběti. 
 Víra není jen dílem Boží milosti, ale i naší lidské práce! 
 Někdy postupujeme ve věrnosti Kristu, dobrému pastýři lehkomyslně a zapomínáme, 
že víra – slovy sv. Pavla – se uchovává v nádobě hliněné, tedy, snadno se rozbije. Jen se po-
dívejte na to, kolika našim blízkým se nádoba hliněná rozbila a víra se vytratila.
 Co nám může pomoci k udržení víry? Kdy a jak mohu slyšet Pána Ježíše skrze jeho ná-
stupce? Při nedělních bohoslužbách ve čtení z Písma, v kázání kněze. Nezdá se mi příliš 
dlouhé? Ale i tak, které ovci by stačilo krmení jednou týdně? Proto je důležitá i četba nábo-
ženských knih, novin, časopisů. Také skrze ně mohu slyšet Kristův výrok: „Moje ovce slyší 
můj hlas, moje ovce jdou za mnou.“ A to je důležité. Nestačí jen slyšet, ale také za Ježíšem 
a jeho pravdou jít. 
 Chtěl-li Ježíš jako Dobrý pastýř poznat dobře své ovečky, zvláště ty nejbližší, tak se 
s nimi úzce a důvěrně stýkal. Uváděl je do hlubšího chápání pravdy. Má-li kněz ve farnosti 
vytvořit živou farní rodinu a důvěrněji s ní žít radosti i strasti farnosti, jednotlivých rodin 
i své osobní, musí se s nimi také úžeji a důvěrněji stýkat a to nejen při oficiálních bohosluž-
bách. Musíme k sobě navzájem hledat cestu, tak, aby z toho jak žijeme, bylo poznat, kdo 
a čím jsme. 
 Čínský kardinál Ignácze Šanghaje strávil pro věrnost papeži 32 roků v žaláři. Když ho 
propustili, řekl při jednom rozhovoru, že má jenom jednu prosbu: „Modlete se za mne, 
abych věrně vytrval ve víře až do konce!“ On ve svých 87 letech, téměř na konci života po 
dlouhých letech žaláře se bojí, aby víru neztratil! A co my? Modlíme se někdy o vytrvalost 
ve víře?        P. Antonín Pospíšil
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„Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal 
jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.“                   
  (Ef 2,6)

Bratři a setry, PRÁVĚ PROTO je pro nás prázdný hrob Ježíše Krista ŠTĚSTÍM. Proto máme 
prázdný hrob Ježíše Krista OPRAVDU SLAVIT, k němu se VRACET, u něj se ZASTAVO-
VAT, ZPÍVAT CHVÁLY, u něj se TĚŠIT. 
Mezi prázdným HROBEM Ježíše Krista a naším MÍSTEM v nebi je nejen souvislost, ale 
i PEVNÉ SPOJENÍ. 
Když někdo vaří na oběd polévku, tak mezi hrncem a polévkou je souvislost, ale není mezi 
nimi spojení. Kdyby mezi nimi spojení bylo, byly by od sebe účelově neoddělitelné a jedno 
bez druhého by neměly „celý smysl“. 
Ale mezi HROBEM Ježíše Krista a našim VZKŘÍŠENÍM a MÍSTEM v NEBI, Je SPOJENÍ, 
a to dokonce neoddělitelné, nezrušitelné – NOVÉ STVOŘENÍ. 
Pravá ZÁŘ křesťana o Velikonocích a v životě není ze šmigrustu, jídla a štamprle…, ale 
z JistotY sPoJenÍ s JEŽÍŠOVÝM HROBEM, který Je PRÁZDNÝ – a MÍSTEM v NEBI 
(I PRO MÉ VZKŘÍŠENÉ TĚLO), KTERÉ JE JISTÉ. PŘIPRAVENÉ. 

TO Je JISTÉ.
Když jsem z této skutečnosti ŠŤASTNÝ, pak je mi hřích hnusný. Rád se mu budu vyhýbat, 
rád dychtivě s ním zápasit. 

I TĚLO JE PRO NEBE.
To je odezva i na vstupní modlitbu čtvrtku po 3. neděli velikonoční…
Všemohoucí, věčný Bože, v těchto dnech si hlouběji uvědomujeme tvoji dob-
rotu; dej, ať ji také bohatě zakoušíme, abychom zbaveni mlhavých nejistot 
pevně přilnuli k učení tvé pravdy.  P. Lev Eliáš

diecéZní eucHaristickÝ kongres 16. 5. 2015
V kostelích si můžete vzít letáčky, ve kterých najdete nejenom pro-
gram Diecézního eucharistického kongresu, ale také mapu Olo-
mouce s vyznačenými kostely, ve kterých budou od 10.00 do 11.30 
hod. přednášky, podrobně rozvedená témata a profily jednotlivých 
přednášejících.                                                                                   red. 

                                              * * *
Ježíši, 
miluji tě, protože ty jsi mě miloval dřív: věnuji ti svou svobodu, abych 
se ti cele odevzdal. 
Ať moje paměť ve dne v noci nevzpomíná na nic, jen na tebe, a můj 
rozum ať má jedinou starost, jen aby tě chápal víc a víc. 
Ať moje vůle chce jen to, co chceš ty, ať tvoje vůle ovládá mé nitro 
a každá z mých schopností slouží jen k tvé cti a slávě. 
Všechno, cos mi dal, ti vracím. Ty urči, kdy a jak mám co užívat, a rozhoduj o mně, 
jak sám chceš. Jen mi dej svatou lásku, ať se ti dávám ochotně: 
ty budeš můj a já tvůj, zcela tvůj. Nic víc už nežádám.                         (sv. Ignác, 1491–1556)
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 19. dubna: Červená Voda 3.245, Jakubovice 415 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
v  Mše svatá v Janoušově bude jako obvykle poslední neděli v měsíci, tzn. 26. dubna 
v 16.00 hod.
v  Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde tuto neděli 26. dubna v 18.30 hod. na 
faře.

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Náboženství bude v úterý 28. dubna od 14.30 hod. ve škole. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 1. května v 18.45 na faře. 
 Sbírka z minulé neděle 3.856 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
 

Moravičany:
 Náboženství bude čtvrtek 30. dubna od 18.45 hod. do 19.30 hod. na faře. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 1. května v 18.45 hod. na faře v Lošticích. 
                                                                                                               P. Miroslav Obšivan 

* * * 
Cesta k Otci vede přes Syna. Je to cesta vlastního života. A třebaže je Bůh naším 
cílem,v Ježíši Kristu je zároveň naším průvodcem a souputníkem.  Brian Draper

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 3. 5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici, v Chromči a v Sudkově 
na farní kostel. 

O minulé první neděli byla sbírka na kněžský seminář, při které se vybralo: Postřelmov 
8.366 Kč, Chromeč 6.500 Kč, Sudkov 1.430 Kč, Lesnice 5.683 Kč, Dlouhomilov 1.226 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

v  V pondělí 27. dubna bude v Postřelmově v 18.00 mše svatá ke cti Ducha Svatého a poté 
modlitby k Duchu Svatému. 

v  Příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem bude: v Lesnici v úterý od 16.30 hodin, 
v Chromči ve čtvrtek od 17.00 hodin, Postřelmově v pátek od 16.00 hodin. 

v  O první sobotě v květnu bude Mariánská pobožnost v Postřelmově od 8.00 hodin. 

Všechny, kteří chtějí prožít duchovní čas u Panny Marie a let-
ní odpočinek u moře, zveme na pouť do Medžugorje s po-
bytem v kempu u moře. Odjezd z ČR je v neděli 2. 8. v 16.00 
hodin, a příjezd v pondělí 10. 8. v ranních hodinách. Tři dny 
strávíme v kempu u moře a čtyři dny v Medžugorje. Cena za 
autobus je 2 100Kč a ubytování za 6 nocí 36 – 65 €. Přihlásit se 
můžete na tel. 583 437 113 farní úřad Postřelmov.

P. Vladimír Jahn
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 19. dubna: Mohelnice 5.941; Úsov 1.320; Studená Loučka 306 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

MoHelnická kronika - dr. r. Jaschek lP 1945
 V postní době bylo obvyklé odpolední postní kázání přeloženo na večer k zavedené 
večerní mši svaté. Postní kázání připravoval Dr. Schertl, všechna byla věnována umučení 
Páně, se zvláštním zaměřením na Křížovou cestu.
 Během postní doby přišel jako vítaná výpomoc od generálního vikariátu dosavadní du-
chovní správce zahraničních Němců (Auslanddeutschen) farář Schröer. Ubytoval se v kap-
lance a pomáhal v kritické velikonoční době prohlubovat velikonoční přípravu farníků.
 Témuž účelu sloužilo také velikonoční tridium, které bylo drženo před Květnou nedě-
lí. Vedl je P. Dr. Schön z Hory Matky Boží. Tridia se zúčastňovali mnozí uprchlíci, takže je 
těžko celkově posoudit jeho výsledek (úspěch?) ve farnosti. Obecně bylo, pro mnohé farní-
ky v kritických chvílích poslední světové války, Boží výzvou.
 Svatý týden a Velikonoce byly důstojně oslaveny ve válečnými událostmi semknuté far-
nosti, díky pohotové výpomoci dp. rady Neumanna, který tu žije na pensi.
 Bylo nutno připravit se na květen a májové pobožnosti. Už zajištění květin, bylo díky 
blízkosti fronty skoro nemožné. Naštěstí se to podařilo a májové mohly řádně začít a také se 
šestkrát konaly. Potom však - od 6. května znemožnila postupující fronta jakoukoliv aktivi-
tu duchovní správy a také bohoslužby byly po příchodu Rusů. 9. května, jen soukromé. Byly 
sloužené za zamčenými dveřmi kostela. Farní kostel i věž dostaly 5 zásahů dělostřeleckými 
granáty menšího kalibru (vystřelené byly Rudou armádou z oblasti Úsova, v domnění, že ve 
věži kostela mají Němci pozorovatelnu). Přesto byla denně přinášena oběť mše sv. a vznášeny 
prosby o Boží ochranu farnosti. První květnovou neděli opustil s dalšími uprchlíky ve vojen-
ském autě své působiště i výpomocný kaplan, takže farář zůstal sám.  Bartoš H.
 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 19. dubna na opravy: Štíty 6.190; Cotkytle 740; Horní Studénky 6.400 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
 MáJové PoBoŽnosti ve Štítech budou denně mimo soboty v 18 hod. Ve středu a 
v pátek pak při mši svaté. 
 V neděli 3. května se budeme při mši svaté věnovat tématu NEK - eucHaristie 
a Maria.  P. Josef Altman

Dne 21. 4. 2015 oslavil 85. narozeniny 
pan František Macháček z Horních Studének.
Přejeme mu hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie.
  farníci a růžencové společenství

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 19. dubna: Lubník 890, Tatenice 1.280, Hoštejn 850, Kosov 410 Kč. 
Pán Bůh zaplať.                                            P. Jaroslav Přibyl



8

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

tuto neděli 26. duBna Je ve vŠecH FarnostecH
sBírka na kŘesŤanská Media

sbírky z neděle 19. dubna na kněžský seminář: Zábřeh 10.040; Jedlí 2.000; Svébohov 
1.500; Klášterec (bude uvedeno příště); Zvole 4.210; Maletín 1.320 Kč. 
darY: Zvole – na Proglas 2.000 a na TV NOE 2.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

sPolek MetoděJ
v  V Zábřeze opět zacvrliká MoravskÝ vraBec. Do jubilejního 
dvacátého ročníku své existence vstupuje mezinárodní soutěžní pře-
hlídka folkové, country a trampské hudby nazvaná „Moravský vra-
bec“. Přestože uzávěrka přihlášek je stanovena až na konec dubna, tak 
už teď se můžeme těšit na premiérové vystoupení skupin DIVOU-
SY Kroměříž, JIŽNÍ RYBA Prostějov či ZAHRÁDKÁŘI Šternberk. 
O přízeň odborné poroty i publika se budou dále ucházet kapely zná-
mé z předešlých ročníků - B. P. T. Zlín, KUPODIVU Brno, RENDEZ-
FOU Jihlava, HUBERTUS Uničov, NOACO Litovel, VĚNEBAND Litomyšl a další.
 soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a olomouckého kraje uskuteční v pá-
tek 8. května na zahradě katolického domu. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas 
Olomouc, který bude z akce pro své vysílání pořizovat zvukový záznam. Moderuje držitel 
Zlaté Porty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.
v  ZaHradní PoseZení. Se zajímavou nabídkou prožití svátečního Dne osvobození 
připadajícího na pátek 8. května přichází Spolek Metoděj. 
 Souběžně s akcí Moravský vrabec bude na zahradě Katolického domu probíhat „pohodo-
vé odpoledne“ pro malé i velké. Kromě tradičního guláše budou od 14.00 hodin pro návštěv-
níky připraveny makrely, grilované speciality a bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se 
budou moci těšit na skákací hrad, na různé soutěže o sladkosti či bohatou tombolu. Zpestře-
ním programu bude vystoupení skupiny Old country dance ze Šumperka. Josef Klimek

MateŘské a rodinné centruM Zve:
v  Ve středu 29. 4. v 9.30 hod. na přednášku PaedDr. Zdeňky Janhubové 
„Jak mohu pomoci svému dítěti zdravě se rozvíjet a úspěšně se učit?“
v  V úterý 5. 5. na besedu s Mgr. Ivou Sovadinovou „Domácí vzdělávání“.  
 Irena Švédová 

den Matek
Všechny maminky a babičky zve KDU-ČSL, Orel-Jednota Zábřeh 
a Mateřské a rodinné centrum Hnízdo v neděli 10. května do Gale-
rie Tunklův dvorec. Vystoupí: Divadélko na okraji a spojené dětské 
sbory Písnička a Slavík ze ZŠ Boženka a ZŠ Školská. 
Pro maminky a babičky bude připraveno malé pohoštění. Vstupné 
dobrovolné. 


