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12. 2. 2017
Ročník XXIV., číslo 6

6. neděle v mezidobí
zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; 
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli
tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen

Žalm 119   blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově 
 

1: Sir 15,16-21                                       2: 1 Kor 2,6-10                                        Ev. Mt 5,17-37 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502         příště Břízovo č. 503 

„Nemyslete, že jsem přišel 

zrušit Zákon nebo Proroky. 

Nepřišel jsem je zrušit, 

ale naplnit. 

Amen, pravím vám: 

Dokud nepomine nebe a země, 

nepomine jediné písmenko 

ani jediná čárka ze Zákona, 

dokud se to všecko nestane.“
Mt 5,17-37 
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 SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pátek 10. února      sv. Alexia a druhů, řeholníků
Sedm vážených Florenťanů žilo v chudobě a kajícnosti (ve 13. století) na Mon-
te Senario s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Založili řád 
zasvěcený mariánské zbožnosti, který obdržel název „Služebníci Panny Ma-
rie“ čili „Servité“. Kromě Alexeje, který chtěl zůstat pouhým řeholním bratrem, 
všichni byli vysvěceni na kněze. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v již-
ní Africe, v Austrálii a v Americe.

Tuto neděli 12. 2. 2017 ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla.
   P. Martin Rumíšek 
 

v bARboRCe oPěT vYJdoU HvězdY. Když hvězdy vy-
cházejí aneb Koncert mladých talentů je název tradiční akce, 
kterou nabídne zábřežský hudební cyklus Bravo tuto neděli 12. 
února, kdy se do kostela svaté Barbory sjedou absolventi zá-
kladní umělecké školy, aby zde vystoupili na společném koncer-
tu. V „Barborce“ se tak představí sopranistka Eliška Hrochová, 

flétnistka Veronika Foltýnová, na klarinet zahraje Simona Kubíčková, na klavír Petra Da-
vidová, Veronika Kordasová a jako host Nella Mazáčová. Účinkující Kristýna Novotná 
a Filip Hrubý rozezní i místní varhany. Šestý koncert cyklu Bravo v letošní sezoně má za-
čátek v 16 hodin, vstupné je dobrovolné. 

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. února.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

Všechny zájemce o veřejné dění nejen v Zábřeze zveme na výroční 
členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se koná ve 
středu 15. února 2017 v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. 
Na programu budou mimo jiné informace o plnění volebního progra-
mu ve městě Zábřeze či diskuse, ve které se těšíme na podněty pro dal-
ší práci.  RNDr. František John 

PoUTní A eXeRCiČní dŮm SToJAnov – eXeRCiCie 
V únoru od pátku 24. do neděle 26. povede exercicie pro všechny, kteří pečují o kostel 
Mons. Vojtěch Šíma. 
Ve dvou termínech v březnu povede duchovní cvičení pro kostelníky P. Jan Gacík, SDB. 
A to od pátku 24. března do neděle 26. března a od pondělí 27. března do středy 29. břez-
na. Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad, můžete zavolat man-
želům Kolářovým ze Svébohova. Tel: 731 626 504; 732 514 729. Kontakt k přihlášení na 
Velehrad tel.: 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz.  red. 
 

Ohlášky
V sobotu 25. února vstoupí do stavu manželského v kostele sv. Barbory v Zábřeze 

MUDr. Jiří Horníček a Gabriela Kocábová
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mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo vás zve: 
 V úterý 14. února v 9.30 hod. jste zváni na besedu na téma: Recept na 
dobré manželství. – Co manželství škodí? Co manželství pomáhá? Co 
udělám do jednoho měsíce pro zlepšení našeho manželství? 
Napište nám vaše zkušenosti, přijďte nám pomoci vytvořit Recept na 
dobré manželství. Svatební fotografie s sebou. 
                                                      Více na http://www.hnizdozabreh.cz

SeTKÁní SvÉPomoCnÉ SKUPinY
Domácí pečovatele zveme na setkání a sdílení o svých zkušeností z péče o oso-
by blízké. Sejdeme se ve středu 22. února 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti 
Charity Zábřeh (Žižkova 15).   
 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

KRiSTÝn SlUŽebníK s. r. o.
Pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajiš-
ťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní 
sítě“ T-Mobile, předběžně přislíbila, že její návštěva zábřežské fary 
se uskuteční v měsíci březnu. Přesné datum včas oznámíme. 
                                                                     P. František Eliáš, děkan

KAToliCKÝ dŮm
  Nejenom seniory zveme v úterý 14. února na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. 
Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení 
zajištěno.
  Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradič-
ní maškarní ples, který se uskuteční v pátek 24. února od 20 
hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i posle-
chu zahraje populární hudební formace MELODIK ROCK, 
bude vylosována tombola a vyhodnoceny nejnápaditější mas-
ky. Vstupné s místenkou činí 100 korun, předprodej v recepci 
Charity Zábřeh, Žižkova 15,  739 246 015.
  Především děti, jejich rodiče a kamarády zveme na tradiční 
dětský maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 26. úno-
ra. Zábavným odpolednem plným her a soutěží návštěvníky 
provede klaunka Boženka. Nebude chybět tradiční tombola, či 
promenáda masek. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 25 Kč.
    Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Orel Rovensko zve všechny lidi dobré vůle na oSTATKovÝ mAŠKARní PleS 18. 2. 
2017 od 20.00 hod. do Orlovny. K tanci a poslechu hraje kapela STYL. 
Budou připraveny speciality domácí kuchyně, tombola, předtančení a mnoho překvape-
ní.   Josef Šincl 
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domÁCí CíRKev 
 Nejdůstojnější otec arcibiskup Jan nás vybízí v jednom ze svých listů k budování DO-
MÁCÍ CÍRKVE, kterou máme vytvářet v našich rodinách. 
 Výraz „domácí církev“ pochází z pavlovských listů. Objevuje se v úvodních pozdra-
vech. Pavel vyřizuje pozdrav, který posílají Akvila a Priska spolu s církví při jejich do-
mácnosti (1 K 16,19), nebo sám pozdravuje Prisku a Akvila, kteří se přesunuli do Říma, 
i církev při jejich domácnosti (Ř 16,5), nebo píše Filemonovi a církvi při jeho domácnosti 
(Flm 2). A konečně v listě Kolosanům dává autor pozdravovat Nymfu a církev při její do-
mácnosti (Ko 4,15). Církev má tedy svůj počátek v prostředí života jednotlivé domácnosti, 
která hostila Ježíšovy učedníky. 
 Prvotní církev hlásala Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného veřejně, její vlastní život se však 
odehrával v soukromých domech. V takovýchto domech se učedníci snažili pochopit Boží 
spásné jednání skrze Ježíše z Nazareta. V nich křtili, slavili eucharistii, v nich se modlili. 
 Co my s tím dnes? Co po nás otec arcibiskup chce? Jak se vlastně domácí církev budu-
je? Církev vytváříme při společných setkáních hovorem o Bohu, o svém životě s Bohem, 
nasloucháním Božímu slovu, společnou modlitbou.
 Čtěme si společně v Písmu i o svatých, mějme doma svaté obrazy a kříže, dejme si svá 
obydlí požehnat knězem. Smějme se a milujme, buďme šťastní v roli manžela, manželky, 
otce, matky, dcery, syna, bratra nebo sestry, protože to je dar od Boha k našemu vlastnímu 
posvěcení i k posvěcení světa. Modleme se za svět, za společnost i za ty, kdo nás zraňují. 
Vychovávejme děti tak, aby při rozhodování o svém povolání dávaly Boha na první místo, 
a nebojme se pustit je na vinici Páně, budou-li k tomu povolány. 
 V rodině při snaze budovat domácí církev je nejdůležitější, aby děti viděli své rodiče 
víru žít – byli s nimi účastni nedělní mše svaté, svatého přijímání, svátosti smíření.
Domácí církev budujeme také tím, že se společně zapojujeme do života farnosti a účastní-
me se na té či oné činnosti či akci. 
 Přinášejme svůj život jako oběť; dávejme a nepočítejme. Jestliže se budeme stávat tím, 
čím máme být, naše domácí církev bude překypovat životem. Otvírejme svůj dům také 
přátelům, se kterými nás víra spojuje. 
 Naší snahou by mělo být vytvářet, budovat domácí církev v její ideální podobě jako 
Kristovu malou, ale podstatnou církev, jako spoluúčast na vytvá-
ření Kristova tajemného těla životem podle Desatera a evangelia, 
radostné zprávy spásy. 
Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho 
Pána, buď s námi se všemi.                                    P. Antonín Pospíšil 

z aktuálního čísla Katolického týdeníku č. 6
na straně 9 píše KT o novém filmu mlČení, který právě při-
chází do našich kin. Film byl natočený podle stejnojmenného 
románu japonského spisovatele Šúsaka endóna. Pamětníkům 
připomínáme, že ochotnicky jako dramatické představení zpra-
coval toto téma v roce 1999 s mládeží ze zábřeha a okolí tehdejší 
zábřežský kaplan P. Pavel vichlenda.  
(Kino oko Šumperk 18. a 28. 2 2017                                          red. 
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 5. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 262, Písařov 519 + černoušek 728, 
Jakubovice 1.060, Červená Voda 2.890 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

  Biřmovanci se setkají v neděli 12. února ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
 

ii. SPolČÁCKÝ KARnevAl bude na faře v Červené Vodě v sobotu 18. 2. v 17.00 hod. 
S sebou: masku, dobrou náladu, něco na zub. NA CO SE TĚŠIT: hudba, tanec, hry, ceny.
   P. Radek Maláč

PoUŤ do medŽUGoRJe 2017
Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje. Těm, kdo 
tam již byli, není toto místo nutno blíže představovat. Tomu, kdo 
tam ještě nebyl, zkusím Medžugorje přiblížit slovy: místo pokoje, 
místo setkání. Setkání člověka s Bohem a Boha s člověkem. Místo 
mimořádných milostí plynoucích z toho, že stále ještě po dobu té-
měř 36 let na tomto místě probíhají každý den zjevení naší Matky 
Panny Marie – Královny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce 
kněží a desítky biskupů z celého světa. 
Během naší pouti se setkáme se s jedním z vizionářů, jedním 
z medžugorských kněží, navštívíme komunitu pro léčení narkomanů Cenacolo atd. Na-
bídka programu je velmi bohatá, ale každý si ho ale může uzpůsobit podle svých potřeb.
Termín: 14. 5.– 20. 5. 2017 (ne – So), odjezd v neděli 14. 5. v 16.30 hod. ze Zábřeha (z Va-
lové), návrat v sobotu 20. 5. v dopoledních hodinách. Cena: 2.200 Kč + 40 euro (zahrnuje 
dopravu, pojištění a ubytování – jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších dů-
vodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu je zastavit se cestou 
zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze a Zvoli, nebo ke stáhnu-
tí na webových stránkách farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.cz. Zda jsou 
ještě volná místa, se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@se-
znam.cz). Vyplněné přihlášky můžete zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz, případně 
poslat na adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, Červená Voda 1, 561 61.
Cestovní pas není nutný, lze jet na občanku. Děti však potřebují dětský pas.
POČET MÍST JE OMEZEN.  Na společnou pouť se těší :-) P. Radek Maláč

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 5. února: Lubník 1.080; Tatenice 1.070; Hoštejn 1.050; Kosov 500 Kč. 

Sbírky od „betléma“ na adopci na dálku: Lubník 1.590; Tatenice 1.200; Hoštejn 4.420; 
Kosov 690 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

AdoRAČní den FARnoSTi TATeniCe v neděli 12. ÚnoRA.
Výstav Nejsvětější svátosti a možnost přijetí svátosti smíření bude od 14.00 do 17.00 hod. 
   P. Jaroslav Přibyl
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 5. února: Loštice 3.956 Kč; Moravičany 1.302 Kč. 
Pán ať odmění Vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM
Tuto neděli ještě můžete podpořit Tv noe příspěvkem do kasičky vzadu v kostele.

  Náboženství máme jako obvykle v úterý.  
  Setkání biřmovanců je ve středu 15. 2. 2017.
	Setkávání mládeže na faře v Moravičanech je v pátek 24. února v 19 hod.

Srdečně zveme všechny ministranty a zájemce o ministrování k prožití 24 hodin na faře 
v Lošticích. Setkání se uskuteční 27. 2. – 28. 2. 2017 od 17.00 hod. do 17.00 hod. příštího 
dne. Doneste si spacák, karimatku a ministrantské oblečení. Nahlaste se do 20. 2. otci Ja-
novi  nebo otci Kristiánovi.

PRoGRAm ČeSKÉHo miSiJníHo TÝmU vinCenTinŮ nA RoK 2017.
lidové misie
 26. 3. – 9. 4. 2017; Bystré v Orlických horách 
 (diecéze Královohradecká)
 10. 11. – 19. 11. 2017; Polešovice (diecéze Olomoucká)
obnovy misií
 23. 2. – 26. 2. 2017; Koryčany (diecéze Olomoucká)
 2. 5. – 5. 3. 2017; Šlapanice (diecéze Brněnská)
 19. 10. – 22. 10. 2017; Přibyslav (diecéze Královohradecká)
 26. 10. – 29. 10. 2017; Zvole (diecéze Olomoucká)
 7. 12. – 10. 12. 2017; Dolní Dobrouč (diecéze Královohradecká)

Zapojte se, prosím, svými modlitbami do těchto akcí a staňte se takto účastnými na lido-
vých misiích a obnovách, které i s pomocí vašich modliteb vincentíni konají. Za vaše mod-
litby, ať Vám sv. Vincenc de Paul vyprošuje Boží požehnání.  Ján Jakubovič CM

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 5. února: Jedlí 2.100; Svébohov 1.400; Klášterec 1.500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Wladyslaw Mach, SDS

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 5. února: Štíty 2.150; Cotkytle na opravy 550; Horní Studénky 870 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk 

FARnoST ŠTíTY:
  Děkujeme všem, kteří se účastnili úklidu vánoční výzdoby a stromků v kostele.
  Tuto neděli 12. 2. bude sbírka na opravy pastorační místnosti. 
  Tuto neděli 12. února od 10.00 hod. bude ČT 1 vysílat další díl pořadu 
 „Toulavá kamera“, ve kterém uvidíme reportáž o památkách ve Štítech.  
  V neděli 19. 2. v 9.00 hod. bude bohoslužba pro děti.  P. Jacek Brończyk
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 29. ledna a 5. února: Mohelnice 4.202 a 4.615; Úsov 3.010 a 3.784; Stude-
ná Loučka 930 a 395 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, Fr. martinek lP 1968, dokončení roku 1968
 V naší farnosti je život náboženský  připraven, aby rostl. Zákla-
dy jsou položeny. Vždyť ve chrámě při liturgii je 12 lektorů a z toho 
polovina mladíků. Pomýšlí se na zřízení farní rady, na obnovu poutí, 
na založení spolků, kde by se řešily otázky života. Domnívám se, že 
kněz musí vkročit všude a vést dialog s každým. Půda je připravena. 
Vím, že to bude perná práce. S pomocí Boží to půjde.                                                                                                     
 Náhle 25. května  ve věku 87 let umírá  hlavní kostelník, pan Re-
zek. Pracoval poctivě ve chrámě jako kostelník a zvoník od 28. září 
1961, při příchodu administrátora Františka Martinka. Umírá tři dny po pohřbu své manželky 
Marie. Byl osobností poctivou, opírající se o tradici slováckou. Bůh zaplať mu hojně a štědře.                                                                    
Je obnoven chrámový sbor ve složení:                                                                                       
Muži: Jan Pospíšil, Kotrle, Klímek, Kolář, Štipl, Nebor, Dr. Martínek (dirigent jako host), Pokor-
ný, Snášel, Kuba, Kolomazník, Vašíček, Entr, Nebor, Nenkovský, Mlčoch.
Ženy: Cibulková, Šenková, Benešová, Vyhlídalová, Nejezchlebová, Nováková, Kubelková, Tichý 
(varhaník)?, Vrtek (druhý varhaník), Rolincová, Rozkydálková, Krmelová, Pospíšilová, Kubová, 
Neborová, Navrátilová, Bílinská, Hrochová, Mlčochová, Mihalíková, Weinlichová.
Farní rada – Ustanovená v duchu koncilové obnovy ve farnosti mohelnické, jako pomocná ruka 
duchovního správce, dne 11. května 1968.                                                                                   
 Předseda František Belžík, místopředseda Josef Kuba, jednatel Jaroslav Krejčíř, pokladník 
Jindra Nebor. Byly jmenovány odbory: duchovní, opravy-údržba, kulturní, chrámového sboru 
a farního chrámu. Ve všech odborech spolupracuje duchovní správce.       
 První porada 11. 6. 1968 v Klubu (pozn. kulturní zařízení MEZ, ve Smetanové ul.) byla vel-
mi živá. Byl nastíněn odborům program do konce roku 1968.                                              
Kostelníci: Jan Ruprecht, Vojtěch Pospíšil, Pavel Nenkovský.                                                   
zvoník. Po smrti Ludvíka Rezka zvoní o poledni H. Navrátilová.                                             
ministranti. Posledních pět roků je stav malých ministrantů 12. Starší jsou  čtyři.                   
Školy. Náboženství ve školách bylo uvolněno. Rodiče přihlašovali své děti přímo farnímu úřadu, 
který ohlásil jen počet dětí řediteli, který měl poskytnout školní místnost pro vyučování žáků 
od 2. až do 9. třídy včetně.
Přihlášeno. Mohelnice: I. devítiletá škola (Masarykova) 60 žáků, II. devítiletá škola (u Parku) 
70 žáků, Na sídlišti 27 žáků, Libivá 15 žáků, Květín 6, Slavoňov 13, Křemačov 7 žáků. Učení je 
obtížné. Uvolněná kázeň. Znalosti primitivní, nebo žádné.  Neumí ani kříž, ani Otče náš. Chuť 
jejich je veliká. Pokračování příště.  Bartoš H.        
                          

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 19. 2. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově
(minule 6.945 Kč) a v Chromči (minule 3.500 Kč a dar 500 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.                   P. Vladimír Jahn

V sobotu 18. 2. farnost Lesnice má adorační den, kdy se modlíme za arcidiecézi a bohos-
lovce. Farní kostel bude otevřen podle rozpisu, který je v kostele.   P. Vladimír Jahn
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Sbírky z neděle 5. února: Zábřeh 12.430; Zvole 3.170; Postřelmůvek 570 Kč. 
Dary: Zábřeh – dar na opravy 500 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

na kostel sv. barbory jste v lednu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli část-
kou 1.100 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

PŘíŠTí neděli 19. ÚnoRA bUde ve vŠeCH FARnoSTeCH 
SbíRKA „HAlÉŘ SvATÉHo PeTRA“.
Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem 
celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konflik-
tů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

Česká křesťanská akademie vás v úterý 21. 2. 2017 v 18.00 hod. zve do Kato-
lického domu na přednášku mgr. Kateřiny vytejčkové „Alevité - nábožen-
ská menšina v Turecku ovlivněná křesťanstvím“.
Původně křesťanská oblast Blízkého východu, do níž spadá i současné Turecko, 
se dnes může jevit jako nábožensky víceméně homogenní geografie, v níž převlá-

dá sunnitský islám. Nejenomže tomu tak dříve nebylo, ale není tomu tak ani dnes. V rámci 
Turecka dnes žije několikamilionová skupina takzvaných Alevitů, kteří se se sunnitským po-
jetím islámu neztotožňují a kořeny svého náboženství vidí mimo jiné i v křesťanství.
Mgr. Kateřina Vytejčková vystudovala magisterský obor etnologie na Ústavu etnologie 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde pokračuje v doktorském studiu. Je za-
městnancem Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. v Praze. Sfé-
rou jejího dlouhodobého zájmu je oblast současného Turecka, kam podniká pravidelné 
výzkumné cesty nejen za účelem terénního výzkumu v rámci grantových projektů. Zabývá 
se různými tématy hmotné a duchovní kultury post-osmanského prostoru, především pak 
architekturou a duchovním světem alevitů v Turecku i na Balkáně. K těmto tématům pu-
blikovala několik odborných studií, pravidelně se též účastní kulturně-antropologických 
a orientalistických konferencí.  Jana A. Nováková, Ph.D.

PoděKovÁní. Děkuji všem, starším i mladším, kteří se o mi-
nulých sobotách zapojili do úklidu haluzí na pasece ve farním 
lese nad Zábřehem (na Račici). Udělali jsme kus práce, při práci 
provětrali hlavu i tělo a posvačili opečenou uzeninu. 
Organizovaně se zase sejdeme na téže pasece v sobotu 18. úno-
ra v 8.30 hod. Kdyby se nějaká skupinka chtěla vydat na paseku 
i jindy, ohniště jsou připravena stále. 
   Na spolupracovníky v lese se těší P. František Eliáš tel. 731 626 500

oveS na téma eskymáci, pro mládež od 10 do 14 let, na faře v Písařově 24. – 26. 3. 
2017. Více na http://oves5.webnode.cz . Zdeňka Smejkalová


