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SLAVNOST JEŽÍŠE KRÁLE

Zábřeh, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou v jednotě
s Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme

ŽALM 122
1: 2 Sam 5,1-3
2: Kol 1,12-20
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Ev: Lk 23,35-43

Kristus je Král,
který byl znevážený
a přibitý na kříž;
tak to bylo kdysi,
tak je to i dnes
a tak to bude navždy.
Nesestupuje z kříže,
umírá mezi nebem a zemí.
Králem je právě
prostřednictvím kříže,
skrze své sebeobětování
za mnohé.
Skrze něj jsme dostali
smíření, svobodu a pokoj
PŘÍŠTÍ NEDĚLI VSTUPUJEME DO NOVÉHO CÍRKEVNÍHO ROKU.
PŘINESTE SI ADVENTNÍ VĚNCE K POŽEHNÁNÍ.

Z výkladu sv. Augustina, biskupa na žalmy
k Slavnosti Ježíše Krista Krále
NEODMÍTEJME PRVNÍ PŘÍCHOD,
ABYCHOM SE NEMUSELI BÁT DRUHÉHO

„Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem,
že přichází soudit zemi.“ (Ž l 95,12-13)
Přišel poprvé a přijde zase. Při prvním příchodu zaznělo v evangeliu toto jeho slovo: „Od této chvíle uvidíte Syna
člověka, jak přichází v oblacích.“(Mk 13,26) Co to znamená: od této chvíle? Cožpak Pán nepřijde teprve později, až budou všechna pokolení země nad sebou
naříkat? Nejprve přišel v těch, kdo ho hlásali, a naplnil celý svět ( Srv. Mdr 1,7).
Neodmítejme tento jeho první příchod, abychom se nemuseli bát druhého.
Co má tedy křesťan dělat? Užívat tohoto světa, ale nikoli mu otročit. Co to
znamená? Mít jako bychom neměli, jak říká apoštol: Bratři: „Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali,
a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti , kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat
nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí. Rád bych, abyste byli bez starostí.“(1 Kor 7,29-32)
Kdo nemá starosti, klidně čeká, až jeho Pán přijde. Vždyť co je to za lásku
ke Kristu, bojíme-li se, aby nepřišel? Neměli bychom se, bratři, stydět? Milujeme, a bojíme se jeho příchodu. Milujeme ho pak opravdu? Nebo máme raději své hříchy? Nuže, ty hříchy mějme v nenávisti a milujme toho, který přijde hříchy trestat. Přijde, ať chceme nebo nechceme. Že nepřichází hned teď,
neznamená ještě, že nepřijde. On přijde, ale nevíme kdy. Když tě však najde
připraveného, nevadí, že to nevíš. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. Přišel
poprvé a přijde zase, soudit zemi. Nalezne ty, kteří uvěřili jeho prvnímu příchodu, jak se radují, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.( Žl 96,13) Co je to spravedlnost a co je pravda? U soudu
shromáždí své vyvolené kolem sebe, a ostatní od sebe oddělí: jedny postaví po
pravici, druhé po levici. Co je spravedlivější a pravdivější, než že nemohou od
soudce čekat milosrdenství ti, kteří před příchodem soudce sami nechtěli milosrdenství prokazovat. Naopak ti, kteří se snažili být milosrdní, budou souzeni milosrdně. Těm po pravici bude řečeno: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“ (Mt 25,34)
A přičítají se jim skutky milosrdenství: Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi jíst,
měl jsem žízeň a dali jste mi napít (Mt 35) a tak dále.
Co se naopak vyčítá těm na levici? Že nechtěli prokazovat milosrdenství.
A kam půjdou? Jděte do věčného ohně. (Mt 41) Tato hrozná zpráva vyvolá velký

nářek. Co však k tomu říká jiný žalm? Ve věčné paměti bude spravedlivý; nemusí
se obávat zlé zprávy.(Žl 112) Jaké zlé zprávy? Jděte do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly.(Mt 25,41) Kdo se bude radovat z dobré zprávy,
nebude se obávat zprávy zlé. To je přece spravedlnost, to je pravda.
Copak proto, že ty jsi nespravedlivý, přestane být soudce spravedlivý?
Nebo proto, že ty jsi lhář, přestane být pravda pravdou? Chceš-li však u soudce nalézt milosrdenství, buď milosrdný, dřív než on přijde. Odpusť, jestliže
někdo něco spáchal proti tobě, dávej z toho, čeho máš dostatek. Komu vlastně
patřilo, z čeho dáváš? Přece jemu! Kdybys dával ze svého, byla by to štědrost.
Protože však dáváš z jeho, jenom vracíš. Máš něco, co bys nebyl dostal?“ (1 Kor
4,7) Dary Bohu nejmilejší jsou: milosrdenství, pokora, upřímná kajícnost, pokoj, láska. Ty přinášejme, a můžeme bezpečně očekávat příchod soudce, který
bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.
O Slavnosti Ježíše Krista Krále můžeme získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého Otce)
a s duší vzdálenou jakémukoli hříchu.

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
S DOBROU PŘÍPRAVOU.

Po Slavnosti Ježíše Krista Krále uzavřeme přípravu na přijetí svátosti pomazání nemocných ve dnech od pondělí 26. 11. do středy 28.11. 2007, kdy při dopolední mši svaté udělí
kněží svátost pomazání nemocných těm, kteří se na ni připravují.
Jen pro připomínku: příprava pokračuje vždy v 9.00 hod.
P. František Eliáš
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, zveme Vás opět k účasti na
mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Společně jim i tentokrát chceme vyprošovat Boží ochranu, vedení a pomoc. Stejně jako při minulých setkáních, i tentokrát můžeme odevzdat každé ze svých dětí do symbolické
Boží náruče – jména dětí napsaná na lístečcích vložíme do malého košíčku
a budeme je takto přinášet Pánu spolu s obětními dary.
Mše svatá bude sloužena P. Františkem Eliášem ve středu 28. listopadu
v 16.30 hod., po jejím skončení bude následovat krátká tichá adorace.
P.S. Máme velkou radost z rostoucího počtu modlitebních skupinek v naší farnosti!
Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
POUŤ DO KOCLÍŘOVA se uskuteční za obvyklých podmínek 1. prosince o první prosincové sobotě. Hlaste se na tel. 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové.
VÁNOČNÍ HVĚZDU, šanci pro těžce nemocné děti, si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje o první adventní neděli, 2. prosince přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení
a stejně tak ve farnostech Postřelmov a Zvole. Vánoční hvězda je symbolem pohody a porozumění. Věříme, že i v letošním roce tato květina
ozdobí mnoho svátečních stolů.
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí
Fakultní nemocnice Olomouc

SBÍRKY Z NEDĚLE 18. LISTOPADU: Zábřeh 23.100; Jedlí 4.500; Svébohov 3.250; Klášterec 1.940; Rovensko 1.490; Postřelmůvek 800 Kč. Dary: Zábřeh na Haiti 3.180, na potřeby
farnosti 1.000 Kč, Jedlí na potřeby farnosti 7.000 Kč, Klášterec na Haiti 3.500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

CÍRKEVNÍ SILVESTR

Kdy: v sobotu 1. prosince v Tatenici
Začátek: mše svatá v kostele v Tatenici v 18.30 hod., po mši přesun na zámeček, kde bude
večerní program.
Doprava: bude společná vlakem – sraz na nádraží v Zábřeze v 17 hod. (bude se kupovat
společená jízdenka, tak budťe dochvilní – odjezd 17.10 hod.)
S sebou: peníze na vlak, přezůvky (tenisky), hrnek, jablko, něco na zub, nějakou maličkost
do tomboly, penízky na vstupné – 30 Kč, kamarády a dobrou náladu (možnost přespání
– karimatku, spacák).
Za animátory se na Tebe těší Veronika Drlíková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ARCIBISKUPSKÉM GYMNÁZIU
V KROMĚŘÍŽI V SOBOTU 1. PROSINCE 2007
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je církevní střední škola zaměřená na výchovu a výuku v křesťanském duchu. Škola je určena pro chlapce
i děvčata. Hlavním vzdělávacím cílem je příprava ke studiu na všech typech
vysokých škol. Škola zajišťuje ubytování a stravování pro všechny své studenty přímo ve svém areálu. Pro studenty ze sociálně slabších rodin existuje
systém slev na ubytování, stravování a studium. Zájemcům o studium, nadaným žákům 7.
nebo 9. tříd základních škol, připomínáme podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého
nebo čtyřletého studia.
 úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy
 úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky (žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích zkoušek)
 další informace získáte na dni otevřených dveří.
Kontakt: www.agkm.cz, tel. 573 501 111, mail: ag@agkm.cz
Den otevřených dveří na Stojanově gymnáziu na Velehradě proběhne ve středu 12.12.2007,
po telefonické dohodě každou středu od 9 do 12 hod.
Kontakt: www.sgv.cz, tel. 572 571 091, mail: gym-velehrad@volny.cz

lečnost

DNY BIBLE 2007. České katolické biblické dílo založila Česká biskupská konference v roce 1993 k realizaci
biblického apoštolátu. Biblické dílo pomáhá věřícím lépe
porozumět Písmu svatému. Děje se tak prostřednictvím
různých kurzů, přednášek nebo pořadů „Bible v liturgii“, které každý pracovní den vysílá Rádio Proglas. Činnost Českého katolického biblického díla je ﬁnancována
ze sbírky v „Den Bible“. (V našem farním kostele najdete u police s novinami pokladničku s obrázkem ke dnům
bible, který přetiskujeme). Za jakoukoli podporu jsme
Vám upřímně vděčni.
Česká biblická spo-

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
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.

ZKROŤTE SI SVOU OBRAZOVKU.

Adventní doba je čas určený k tomu, abychom se dobře připravili na
příchod našeho Pána Ježíše Krista. Za tímto účelem se letos ve spolupráci se svými rodiči můžeme podílet na výrobě papírových srdíček, která si
děti budou doma vystřihovat. Z těchto srdíček pak vytvoříme řetěz k ozdobení vánočního stromečku v našem kostele. Srdce symbolizuje lásku, jíž nás miluje Bůh,
který poslal na zem svého Syna . Jeho narození o vánocích slavíme. Srdce také znamená
naši lásku k němu, kterou projevujeme dobrými skutky, postem, či modlitbou.
Děti si však nemohou vystřihnout srdíčko jen tak pro nic za nic. Každé srdíčko bude
projevem naší lásky k Bohu.
O letošním adventu se budeme snažit o zkrocení „své obrazovky“. Každý den je možno
si vystřihnout pouze jedno srdíčko, pokud si odepřu něco z obrazovky ( nějaký ﬁlm, seriál,
počítačovou hru aj.). Rodiče by měli jít příkladem. Uspořený čas pak doma můžeme využít
ke společné motlitbě u adventního věnce, k nějakým hrám nebo k pomáhání rodičům. Srdíčka si také budeme moci vystřihnout za účast na mši svaté.
Srdíčka za celý týden přineseme vždy v neděli do košíčku k obětním darům a v obětním průvodu je poneseme k oltáři. Srdíčka nespojujte, ale přineste je samostatně. Děti budou vystřihovat barevná srdíčka ( kromě žluté barvy). Nezapomeňte se na vnitřní stranu
srdíčka čitelně podepsat a napsat, za co jste ho sem přinesli ( mše sv., obrazovka). V neděli
po mši sv. v 8.30 hod. proběhne losování tří dětí, výherců, z přinesených srdíček. Všem výhercům budou rozdány ceny na poslední rorátní mši svaté.
Pokud se někdo z dospělých, případně nemocných farníků, kteří žijí sami, chce lépe
připravit na příchod našeho Pána, může se připojit modlitbou na určitý úmysl. Konkrétní
úmysly modliteb napište na lístečky u obětních darů. Za týdenní modlitbu si můžete přinést každý vystřižené žluté srdíčko. Vánoční stromeček tak bude vyzdoben díky naší lásce
k Bohu i bližním barevným řetězem.
P.Martin Vévoda, katecheté

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Příští neděli 2. prosince začíná adventní
doba a s ní RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hod.). Jste zváni všichni, zejména však děti, na mši svatou, která
začíná průvodem se svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši jsou děti zvány
k jednoduché snídani na faru.
P. František Eliáš
* Liturgii sobotních rorátních mší budou doprovázet rytmické scholy
zábřežské farnosti.
* P.S. Jakákoliv pomoc s přípravou snídaně bude vítána. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Pokud upečete pro zpestření
nějaké pečivo, budete chtít pomoci s přípravou snídaně, je potřeba domluvit se přímo s ní
na tel. 731 626 502.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 – ŽEHNÁNÍ KŘÍDY

Tři králové se vydávají na cestu !!! Zdá se vám to neuvěřitelné?
Přijďte za nimi druhou adventní neděli 9.12.2007 do kostela sv. Bartoloměje. Při mši svaté v 8.30 hod. jim budou posvěceny křídy, kterými při tříkrálové sbírce označí naše domovy.
P.S. Chcete i vy putovat s radostnou zvěstí? Ozvěte se mi !!!
Jana Skalická, asistentka TS, telefon: pevná linka: 583 412 587,
mobil: 736 510 816, e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz

KATOLICKÝ DŮM

 Všechny příznivce dechovky zveme na neděli 25. listopadu na setkání dechovek a jejich příznivců. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale i
k tanci zahrají Veselá kapela, Jedeláci, Rohelanka a Loštická Veselka. Vstupné 50
korun. Občerstvení zajištěno.
 Dovolujeme si Vás pozvat na sobotu 1. prosince
k přátelskému posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název akce napovídá, budeme nabízet tradičního smaženého kapra, ale budete moci
ochutnat například i uzeného tolstolobika, pstruha
na másle či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři můžete
zakoupit i mražené kapří půlky. K dobré pohodě přispějí svými vstupy členové
Divadélka na okraji. K poslechu, případně i k tanci zahraje country kapela Kamarádi. Po celé odpoledne budou pro nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti
a současně bude probíhat soutěžní klání v jízdě zručnosti dálkově ovládaných autíček. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.
 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na neděli 2. prosince na Setkání s Mikulášem. V letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 hodin bude na Masarykově
náměstí probíhat kulturní program. Čekání na Mikuláše si můžete zpříjemnit nákupem vánočního zboží, či občerstvení u přítomných stánkařů. Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho
družiny v 17 hodin a následnou nadílkou.
 Nejenom seniory zveme na úterý 4. prosince na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská
dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj
se těší Josef Klimek

HNÍZDO
Program Mamince do konce roku (úterý 9 – 11 hodin)
27. listopadu Výuka masáží s Mgr. Martou Rýznarovou
4. prosince Adventním povídání s otcem Františkem Eliášem
11. prosince Vánoční dílna
18. prosince Předvánoční posezení
Tvořivá odpoledne (středa 16 – 18 hodin)
listopad
– svícínky a obrázky ubrouskovou technikou
prosinec
– vánoční přání, svíčky, dekorace, dárečky
Ve cvičení pro rodiče s dětmi v úterý 4. prosince v 16 hod. se děti v Barvínku mohou těšit na setkání s Mikulášem.
Prijďte mezi nás! Zve Markéta Kroulová

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky na arcidiecézní charitu z neděle 18. října: Lubník 850; Tatenice 2.230; Hoštejn 2.300; Kosov 700 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
Třetí adventní neděli 16. prosince 2007 se stejně jako loni sejde mládež na faře
v Tatenici. Nezapomeňte s tím počítat!
Jitka Veiglerová
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 22. listopadu oslavila svých 75 roků
jako i 35 roků věrné kostelnické služby paní Cecilie Květenská.
Do dalších let jí přejeme hojnost Božího požehnání a zdraví.
farníci
ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky na charitu z neděle 18. listopadu: Červená Voda 4.140; domov důchodců sv.
Zdislavy 850; Mlýnický Dvůr 410; Moravský Karlov 600 (=celkem za farnost 6.000);
Jakubovice 528; Písařov 1.336 Kč. Dary: Červená Voda 1.000; Písařov 800 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří se modlitbou a svou účastí zapojili do adoračního dne v Jakubovicích a v Písařově.
P. Pavel Vágner
 PASTORAČNÍ RADA farností Jakubovice a Písařov se sejde ke svému jednání
v pondělí 26. listopadu v 17 hod. na faře v Písařově.
 BIBLICKÁ HODINA v Jakubovicích se bude konat ve čtvrtek 29. listopadu v 17
hod. u paní Strakové.
P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky na arcidiecézní charitu z neděle 18. listopadu: Štíty 2.600; Cotkytle 1.360;
Horní Studénky 2.700 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
Na první neděli adventní ve všech farnostech po bohoslužbě je možnost zapsat si
úmysly na mše svaté pro další rok.
P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka na arcidiecézní charitu z neděle 18. listopadu byla 5.100 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
ADORAČNÍ DEN. V sobotu 8. listopadu bude ve Zvoli v kostele Neposkvrněného
Početí Panny Marie adorační den. Začne bohoslužbou v 9 hodin a bude pokračovat
tichou adorací. V 16 hodin zakončíme adoraci požehnáním. Zapsat se můžete do archu připraveného vzadu v kostele, abychom v tento den nenechali Pána o samotě .

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY na arcidiecézní charitu z neděle 18. listopadu: Mohelnice 6.641; Úsov;
Studená Loučka 790 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

SBÍRKY NA CHARITU: Postřelmov 6325Kč, Chromeč 2070Kč, Lesnice 2201Kč,
Dlouhomilov 520 Kč. Všem dárcům Pan Bůh zaplať.
Příští neděle je 1. v měsíci, bude mimořádná sbírka v Lesnici na opravy,
v Chromči (minule 1.570 Kč) a Sudkově (minule 1.070 Kč) na opravu fary.
 Do úterý 27. listopadu je možné dodat příspěvky do Farníčku buď osobně
(fara, Alena Viktorinová) nebo rkfpost@rps.cz
 Na první prosincovou sobotu 1. prosince bude mariánská pobožnost a mše sv.
ke cti Panny Marie v Postřelmově v 8.00 hodin.
ADVENTNÍ VĚNCE. V sobotu 1. prosince v 15.00 hodin zveme všechny farníky
v Postřelmově na faru, kde budeme společně vyrábět adventní věnce a vánoční
ozdoby. S sebou si doneste materiál na výrobu věnců, materiál na ozdoby bude
zajištěn. Těšíme se na Vás! AlVi + VlGr
V neděli 2. prosince se budou při bohoslužbách žehnat adventní věnce. Věnce
před začátkem bohoslužby přineste před obětní stůl.
SVÁTOST NEMOCNÝCH SE BUDE UDĚLOVAT: Hrabišín v pondělí 17.00, Lesnice ve středu 17.00, Dlouhomilov ve čtvrtek 17.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
VZDĚLÁVACÍ KURZ. Pokračování přednášky „UZDRAVENÍ
SKRZE SÍLU SVÁTOSTÍ“ se uskuteční v pondělí 3. 12. 2007 opět
v 16.00 hod. v Katolickém domě. Otec děkan František Eliáš nás
seznámí s tím, co jsou to svátosti obecně a poté se zaměří na to, co
správně přijaté svátosti přinášejí do života těch, kteří je přijali.
Přednášek vzdělávacího kurzu je možné se zúčastňovat pravidelně, ale také
nahodile dle zájmu o přednášené téma. Přednášky jsou pro všechny zúčastněné
zdarma. Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
V úterý 4. prosince v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje vystoupí soubor SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, který pod vedením Davida Ebena nastudoval koncert PAŘÍŽ 13. STOLETÍ.

Poděkování

Milým povzbuzením pro všechny posluchače a nadějí,
že ve farnostech zábřežského děkanátu nebudou chybět do budoucna varhaníci, byl pondělní koncert žáků zábřežské ZUŠ.
Velké poděkování za pěkný večer patří účinkujícím: M. Žváčkové,
J. Focherové, P. Haltmarovi, M. Sittovi a J. Grulichovi
jako i jejich učitelce paní Marii Vintrové.
Redakce

