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18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!

Ž 145
1: Iz 55,1-3
2: Řím 8,35.37-39
Ordinárium: Břízovo č. 503
Ebenovo č. 504

Ježíšovo jednání bylo plně srozumitelné
zejména těm, kteří znali starozákonní
předpovědi o mesiášské době.
Měla to být doba hojnosti a dostatku.
Nasycení zástupu je znamením,
že tato doba nastává. A nejen to.
Je také znamením Boží lásky,
která se projevuje v eucharistii,
z níž církev od počátků podnes žije.
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Ev: Mt 14,13-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí
Středa

4. srpna
6. srpna

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Událost Proměnění Páně se odehrála v době, kdy Ježíšovi učedníci pochopili, jak Ježíš dovrší
své dílo: jeho sláva se zjeví ve zmrtvýchvstání, kterému bude ale předcházet utrpení a smrt.
Bez těchto souvislostí nelze pochopit význam Proměnění pro život učedníků ani pro život.
Pátek
8. srpna Památka sv. Dominika, kněze
Sobota 9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
„Cokoli přijde, jsem na všechno připravena. Ježíš je i zde uprostřed nás“… slova sv. Terezie
Benedikty od Kříže – Edith Stein († 1942), kterými těšila spoluvězně na cestě do koncentračního tábora v Osvětimi.
MALETÍN. Tuto neděli 3. srpna bude v 15 hod. sloužena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
MODLITBY MATEK. Vzhledem ke krásné účasti maminek a babiček na
bohoslužbách obětovaných za naše děti a vnoučata, rozhodli jsme se setkávat se při slavení mše svaté pravidelně každý měsíc. K nejbližší mši svaté Vás proto zveme v úterý 5. srpna 2008 v 17.00 hodin.
Za MM Lenka Hamplová
POUŤ DO NERATOVA. Autobusový zájezd na poutní místo Panny Marie Nanebevzaté v Neratově připravovaný na pátek 15. srpna je zcela vyprodán, ba naopak zapsána je celá řada zájemců, které momentálně nemůžeme uspokojit. Nabízí se možnost,
že budeme putovat dvěma autobusy. Pokud se tedy ještě rozhodnete putovat s námi,
nahlaste se co nejdříve na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil
731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Připomínám, že odjezd je v 16 hodin z Valové, že cena 100 Kč je splatná v autobuse a předpokládaný návrat je kolem 22. hodiny.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA. Hnutí Modlitby matek a Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh vás po roce
opět zvou na pouť rodin do Hoštejna. Letos se v Hoštejně sejdeme v sobotu 6. září v 15 hodin, abychom se společně modlili za
naše rodiny, za naše děti, rodiče a prarodiče, za všechny, které
nosíme ve svém srdci. Po mši svaté se můžete těšit na druhý ročník závodu otců v běhu
do kopce s dítětem na zádech a na opékání špekáčků (vezměte s sebou).
Za Modlitby matek Lenka Hamplová, za Hnízdo Markéta Kroulová.

I. VLAKOVÁ POUŤ ČECHŮ A SLOVÁKŮ DO LURD, 12.-18.ZÁŘÍ 2008
INFORMACE:
Jindřich Miklas, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel. 582 338 411.
Vlaková pouť v jubilejním roce se uskuteční v lehátkových vozech,
cena za zpáteční dopravu do Lurd, 4 x ubytování, pojištění je 11.000 Kč.
Duchovní program zajištěn.
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FARNOST JEDLÍ

FARNOST JEDLÍ

FARNOST JEDLÍ

Pastorační rada se sešla k prázdninovému posezení na faře
v Jedlí k projednání důležitých témat dalšího rozvoje farnosti.
Jedním z témat byla strategie budoucího způsobu temperování farního kostela. Pastorační rada se shodla na tom,
že temperování (vytápění) by mělo být podlahové. Akumulační kamna dosluhují. Toto bude zakomponováno i do projektové dokumentace.
Z ostatních témat je důležité téma úklidu a zdobení kostela. Ženy, které se o kostel dosud starají, tato práce, bez
pomoci ostatních, již docela zmáhá. Jelikož péče o kostel je
záležitostí všech farníků, členové pastorační rady odsouhlasili toto řešení:
O úklid a zdobení farního kostela na další neděli se postará ta rodina, která žádá
o slavení mše svaté na svůj úmysl. Jednak, že to bude součástí obětního daru této rodiny místní církvi (farnosti) a také to bude důvod zapojit do služby chrámu ty z rodiny, kteří si uvědomují význam modlitby za své blízké a jiný způsob zapojení do společenství nemají a nebo nechápou jeho důležitost. Odměnou jim bude účast na mši svaté, na které budou mít konkrétní, aktivní spoluúčast. A vděčná přímluvná modlitba
společenství farnosti potvrzuje úmysl „jejich mše svaté“. ...modlete se jeden za druhého,
abyste byli uzdraveni. (Jak 5,16)
V tomto duchu zapojení se do liturgie je možné začít kdykoliv. Ženy, které dosud
uklízejí, jistě rády pomohou v zácviku, nakolik to bude v jejich silách. Od 1. ledna
2009 už to bude jistě pravidlem, na které jsem si zvykli.
Pastorační rada farnosti
P.S. Ve farnostech různého typu se úklid kostela řeší různě.
1. někde je to služba jedné rodiny, která se stará o vše
2. někde uklízí společenství ochotných žen
2. v Třeboni jsem si všiml, že se o kostel starají senioři: muži o úklid a ženy o květiny
3. v některých menších farnostech mají rozpis dokonce podle čísel domů v obci
4. v anonymitě velkoměst platí farnosti za úklid úklidovým ﬁrmám
Každé z řešení má svá úskalí i svá pozitiva.
Tento problém ve farnostech děkanátu diskutují a řeší mnohá společenství. Konkrétní nápad vzešlý z jedelské pastorační rady může být dobrou inspirací i pro ostatní.
P. František Eliáš

FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

KDU-ČSL a Orel Dubicko Vás zvou v sobotu 9. srpna 2008 od
16 hod. na tradiční SETKÁNÍ PŘÁTEL LIDOVÉ MUZIKY. Setkání se uskuteční v zahradě Katolického domu v Dubicku.
Hraje Bohuslavanka za řízení A. Brzobohatého. Občerstvení:
guláš, bramboráky, domácí bufet, koláče, sudové víno. Bohatá
tombola.
Zvou pořadatelé
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Učící se církev – VSTUPNÍ OBŘADY II. – pokračování.
Kajícím vyznáním svých hříchů a vin a upřímnou lítostí s předsevzetím změny v lepší, takto očištěni na duši a také navzájem sblíženi, pozvedáme svůj hlas k nebi. Následující volání Kyrie eleison
– Pane smiluj se – můžeme nazvat holdem i prosbou všemocnému,
nejvýš dokonalému Pánu křesťanů, i celého vesmíru, který však
nad to je i milosrdný k těm, kteří přiznali svou hříšnost.
Některé liturgické příručky spojují kající úkon s Kyrie (Pane
smiluj se), které hned následuje. Zvolání Kyrie eleison, Christe
eleison (Pane smiluj se, Kriste smiluj se...) je zbytkem litanie prvních dob křesťanských,
které zavedl papež Galasius (+496). Zpočátku měla tato litanie libovolný počet úmyslů, často až dvacet. Papež Řehoř Veliký (+604) je uspořádal tak, aby se, vzhledem k Boží Trojici,
střídavě zpívala tři zvolání – Kyrie, Christe, Kyrie eleison,. Dnes toto zvolání je 3 x 2 zvolání, případně podle autora zhudebnění 3 x 3 zvolání!
Liturgisté říkají, že Kyrie by se mělo vždy zpívat, a to ani ne tak knězem, ale celou obcí
věřících, střídavě se sborem nebo jedním zpěvákem, neboť zde jde o oslavný prvek, který je naznačen (nebo skryt) v každé liturgii. Vždyť takto můžeme nejlépe vyjádřit žádoucí
oslavu i naléhavou prosbu. Toto vyciťovali už naši dávní předkové, když svým zvoláním či
zpěvem „Krleš“ vítali i nově zvoleného knížete. Uznávali ho tím za svého pána a jeho ochraně se doporučili. Tím více to patří Bohu, Kristu, Králi nebe a země.
Následuje chvalozpěv, který začíná zpěvem andělů na nivách betlémských při narození
Božího Syna, Ježíše Krista: Sláva na výsostech Bohu, je opravdový hymnus, který rovněž by
se měl vždy zpívat. Sestává ze tří částí:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
První část je vzata z evangelia sv. Lukáše (Lk 2,14) a zde je spojena Boží sláva s osudem
lidí: Sláva Bohu – pokoj lidem! Při zrození Kristově se tento vztah nebe a země provolával.
Zazníval vždy v dobách slávy i v dobách neklidných a vždy připomínal mír v duši, mír mezi
lidmi, pokoj s Bohem, jeho rozšíření po celé zemi jako odměna za projevenou slávu Bohu.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme set. Ostavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Druhá část hymnu překypuje oslavou Boha. Pouze hromaděním slov však nebudeme
moci nikdy vyjádřit Boží slávu a svůj úžas a vděčnost nad ní. A proč vůbec „vzdáváme
díky“? Pro nic jiného než pro velikost Boží slávy, kterou nám je možno vnímat, chválit
Boha, děkovat mu pro něho samého, pro jeho moc, dobrotu, milosrdenství, pro jeho slávu.
To je výsada křesťanů.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty který snímáš hříchy světa, přijmi naše
prosby, Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi
Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.
Třetí částí hymnu oslavuje vlastně Nejsvětější Trojici. Obrací pozornost hlavně k Ježíši
Kristu. Jelikož tento chvalozpěv je do určité míry obnovou toho, co se uskutečňuje ve zpěvu Kyrie, proto je dobře, že je toto „Gloria – Sláva“ omezeno na slavnostnější příležitosti.
Tento hymnus radosti a slávy se však vynechává v kající době adventní, postní a ve mších
zádušních.
V minulosti bylo jaksi nepsanou tradicí, že vrcholným začátkem novokněze při jeho
primiční mši svaté bylo jeho slavnostní, nadšené zazpívání Gloria in excelsis Deo...! Načež
varhany hrají pléno a lid z plna srdce zpívá sloku ke Gloria!
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Dnes probíranou část bohoslužby uzavírá modlitba nazvaná „kolekta“. Colligere znamená v latině sbírat. Tuto modlitbu se původně kněz pomodlil nad shromážděnými věřícími, než se odebral do kostela k bohoslužbě. Náš misál ji nazývá vstupní modlitba. Jí poprvé zaznívá od oltáře výzva k modlitbě – jaksi oﬁciálním způsobem. V ní kněz shrnuje
modlitbu nás všech – naše prosby, naše potřeby, náš dík, naši chválu, náš smír, vše, co nás
těší i co nás tíží. Kněz z toho všeho vytváří jakoby kytici, kterou našim jménem předloží
Pánu. Tak se naplňuje ono slovo „sbírat“ a modlitba dostává nový, krásný smysl. Po ní má
následovat chvilka ticha. Ta je příležitostí, abychom v tichém zamyšlení shromáždili vše, co
chceme slovem kněze přednést Otci nás všech. Tato modlitba je také výzvou, abychom se
spojili v jednu velkou „sbírku“. Jak můžeme být roztříštěni, zachváceni závistí, nenávistní
až z kostela vyjdeme za svou prací a za svými starostmi i radostmi, když jsme byli modlitbou sdruženi takřka v jedno?!
V závěru je jasně vyjádřeno (...skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků), že naše modlitba směřuje k Otci
skrze Krista v Duchu svatém. A naše hebrejské slovo Amen (Staň se; Tak budiž) je slavnostním přiznáním, že jsme s knězem u oltáře jedno, že spolu s ním voláme k Pánu a spolu
s ním jdeme i tímto životem až k jeho konečnému a věčnému cíli, společenství s Pánem, do
jeho království pravdy a života, do království svatosti a milosti, do království spravedlnosti,
lásky a pokoje.
P. Antonín Pospíšil
P.S. Tato témata jsou zpracována podle knihy Ladislava Pokorného „Prostřený stůl“.

POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. Je po pouti a za chvíli budou vánoce! Tak to v Hoštejně říkáme. Naše pouť je významným mezníkem v životě celé obce, a to nejen vzhledem
ke stále rychleji plynoucímu času. Před poutí se odjakživa uklízí, peče, venkovní práce se
plánují tak, aby byly hotové do pouti, na svátek sv. Anny se sjíždějí rodiny… Letos jsme
v kostele přivítali rodáky dokonce až z Washingtonu a Mnichova. Jedním slovem – tradice.
Tradice stará bezmála 200 let. Když se otočím nazpět, kam moje paměť sahá, zdá se mi, že
se v posledních letech méně uklízí, méně peče, přijíždí méně rodáků. Přesto, že letos stálo
na hřišti nejvíce atrakcí za posledních deset let, lidí tam bylo rekordně málo. O to radostnější je zjištění, že poutníků ke sv. Anně, tedy těch opravdových, neubývá. Kostel sice není
tak plný jako za časů otců Petríka nebo Hrdličky, ale letos jich bylo zase o něco víc než vloni. Babičku se šátkem
aby člověk pohledal, o to větší radost působí pohled na
rodiče a prarodiče se svými malými dětmi. Na rodiče,
které k nám ještě před pár lety vodívala právě ta babička v šátku, babička která je dnes také na pouti, a to díky
místu, které má trvale vyčleněno v srdcích a vzpomínkách svých už velkých vnoučků.
Moc děkujeme otci Zdenkovi Vavro za důstojnou
oslavu svátku patronky našeho kostela a krásná slova
při kázání. Děkujeme také Vám všem, kdo jste přišli
společně s námi oslavit svátek sv. Anny. Ať Vás i Vaše
rodiny provází na její přímluvu hojnost požehnaní a za
rok zase nashledanou na pouti v Hoštejně.
Za hoštejnské farníky L. Diblík
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

POUŤ NA KŘÍŽOVÉ HOŘE KE SVÁTKU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ bude v neděli 10.
srpna tentokrát už v 10.30 hod.
Díky tomu bude změna bohoslužeb: mše svatá v Písařově bude už v 8.30 hod.
a v Červené Vodě až v 17 hod.
P. Pavel Vágner

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 27. července: Lubník 910; Tatenice 810 (dar 2.000); Hoštejn 12.700; Koruna 400 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
NÁDHERNÁ TEČKA ZA OPRAVOU TATENICKÉHO KOSTELA. Za měsíc, téměř na hodinu a snad i minutu přesně od stržení střechy kostela vichřicí (25. června v 20.15 hod.), byly dokončeny práce a uklizeno lešení a nad kostelem se ve 20.15
hod. objevila na obloze duha, symbol smíření a pokoje. (Pak, že nám Pán Bůh není blízko a nemá smysl
pro humor...?)
P. Jaroslav Přibyl
P.S. pokud není tisk FI tak kvalitní, abyste mohli rozeznat oblouk duhy, musíte nám věřit, že tam opravdu je.
redakce

Svatební ohlášky
V pátek 8. srpna uzavřou svazek manželský ve farním kostele v Hoštejně
Miloš KRÁL ze Starých Jesenčan a Veronika GOLASOVÁ ze Starých Jesenčan
(dříve z Hoštejna)
Přejeme hojnost Božího požehnání.

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
VŠÍMÁLEK: Filosof oslovil člena městské pracovní čety: „Mám s tebou soucit, je mi
tě moc líto! Máš těžkou, špinavou práci.“ Muž mu na to: „Děkuji, ale řekněte mi, prosím, jakou práci děláte vy ??“ „Já studuji lidského ducha, jeho reakce, jeho tužby,“ odpověděl ﬁlosof. Na to se metař ulic spokojeně jal pokračovat ve své práci a s úsměvem
doložil: „Já mám s vámi taky soucit!“
Dovolím si dnes poděkovat všem, kteří dělají „nepatrnou" práci v našem městě. Přátelé! Bez
vás by nebyl svět kolem nás tak hezký, jaký je!
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 27. července: Štíty 1.850; Cotkytle 780; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 27. července: Mohelnice 4.341; Úsov 729; Studená Loučka 409 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. V Postřelmově nebude mše sv. v úterý, ale v pondělí v 18.00. Mše
sv. v pondělí v Hrabišíně bude v 16.30.
P. Vladimír Jahn

Svatební ohlášky
V sobotu 9.8. v 11.00 budou ve farním kostele v Postřelmově sezdáni
pan Radek KUPKA a slečna Jana KRMELOVÁ.
Novomanželům gratulujeme a přejeme od Pána Boha stálou pomoc a ochranu.

SÍRKA NA MISIE V HONDURASU
V těchto dnech byla ukončena ﬁnanční sbírka
na pomoc Hondurasu, konkrétně oblasti Puerto
Cortes, Omoa, Cuyamel. Trvala déle než 3 měsíce
a organizovala ji v úzké spolupráci Charita Zábřeh
a Misijní společnost sv. Vincence de Paul, jejíž komunita sídlí v nedalekých Lošticích. Členové této
kongregace za 15 let svého působení na Hondurasu (právě díky obdobné výpomoci ze zahraničí) vybudovali sirotčince (s kapacitou 32 dětí), centra pro
podvyživené děti (35 dětí), domov pro staré a nemocné (30 lůžek), zdravotní střediska a místní Solidarity – charitativní buňky vzájemné
výpomoci v nouzi a nemoci. Úkolem konané sbírky bylo shromáždit peněžní prostředky na podporu těchto projektů, obzvláště pak na zajištění zdravotních zákroků a dostatečného množství zdravotnického materiálu – léků, obvazů, dezinfekce, plen. Byť byla
pomoc ponejvíce prezentována jako regionální, příspěvky se nakonec sešly z celé republiky. Nejvíce peněz darovali občané v místech působení obou spolupořadatelů na Lošticku a na Zábřežsku; přispěli ale také jednotlivci z Brněnska, Ostravska, Olomoucka, ze
středních i severních Čech. Souhrnný výtěžek sbírky činí k dnešnímu dni 302.503 Kč.
Výtěžek bude v několika následujících dnech převeden na Honduras, kde ještě do
konce srpna pobývá P. Stanislav Bindas, loštický kaplan, který se bude přímo na místě spolupodílet na rozdělení získaných prostředků. Veškeré dobro, které sebrané dary
pomohly způsobit, zdokumentuje a během září nebo října představí život v této latinskoamerické zemi na, v pořadí již druhé, besedě. Poděkování patří všem štědrým dárcům za jejich příspěvek, ať už dávali ze svého přebytku nebo nedostatku. Těší nás, že
je tolik lidí, kteří cítí spoluodpovědnost za životy lidí, kteří se narodili do odlišné reality, v té chudší zeměpisné délce a šířce.
Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh.
Pár postřehů ze zprávy P. Stanislava Bindase z misijní stanice Puerto Cortes „Měl
jsem možnost během těchto dní navštívit dvě centra, kde žijí děti ulice, sirotci. Měl
jsem možnost vidět mnoho lidí, kteří přicházejí s jedinou prosbou a cílem – tím je
uzdravení z nemoci. Bohužel mnozí nemají žádné prostředky na to, aby si zaplatili léky nebo dokonce operaci. A proto ze srdce děkuji za každou korunu každému
zvlášť. Kdybyste mohli být zde, zakusili byste radost z vykonaného dobra a zprostředkované naděje.“
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Sbírky z neděle 27. července: Zábřeh 8.740; Jedlí 1.700; Svébohov 1.550; Klášterec 1.230;
Postřelmůvek 630; Zvole 3.390; Pivonín 550 Kč. DARY: Zábřeh - na Haiti 100; Zvole –
20.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

VARHANNÍ MARATÓN 2008
Stejně jako v loňském roce uskuteční se v kostele sv. Bartoloměje
a v dalších kostelích zábřežské farnosti oslava hudby a varhan neboli Varhanní maratón. Do Zábřeha přijedou „Varhaníci on-line“, absolventi a studenti pražského varhanního kurzu.
V sobotu 9. srpna zahrají od 14.30 hod. na „minikoncertu“, který
bude pozvánkou a „ochutnávkou“ na slavnostní večerní koncert od 19 hodin v kostele sv. Bartoloměje.
Druhý den, v neděli 10. srpna, doprovodí liturgii v kostelích zábřežské
farnosti a zahrají při odpoledním požehnání od 14.30 hodin v kostele sv.
Bartoloměje.
P. František Eliáš
P.S. 5. a 7. srpna, v nočních hodinách (bez účasti veřejnosti) bude pořizována nahrávka na CD,
která bude všem zájemcům a milovníkům dobré varhanní hudby po dokončení nabídnuta.

PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE 24. SRPNA
Kvapem se blíží patrocinium svatého Bartoloměje, kterým také začíná hodová sezóna na Zábřežsku. Hlavním celebrantem slavnostních mší svatých
o zábřežských hodech bude P. Rafael OFM, františkánský misionář v Kazachstánu, který působí v oblasti vzdálené 240 km jižně od hlavního města Alma-Aty. Odpoledne před svátostným požehnáním se s ním v kostele sejdeme ke krátké besedě na téma jeho misijního působení v těchto pro nás exotických oblastech.
P. František Eliáš
Poutní mši ke sv. Bartoloměji v 8.30 hod. doprovodí svým zpěvem zábřežský
Komorní chrámový sbor od sv. Bartoloměje se svým hostem, smíšeným pěveckým sborem CARMEN z Mohelnice. Společnými hlasy zazní MISSA BREVIS,
mše pro smíšený sbor od Zdeňka Lukáše, kterou uvedeme při příležitosti nedožitých 80 let skladatele (* 21.8. 1928, + 2007), a také malé překvapení. Za dirigentským pultem se budou střídat Karol Ozorovský a Jiří Novák.

Svatební ohlášky na srpen
V měsíci srpnu budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu sezdáni:
V pátek 8. srpna:
Roman COMPEL a Janka KURTOVÁ ze Zábřeha
V sobotu 9. srpna:
Jakub ŠÍP z Bělé pod Bezdězem a Ing. Žaneta ZWESPEROVÁ ze Strážné
V sobotu 23. srpna:
Ing. Pavel BENDA z Bohuslavic a Ing. Markéta MEIXNEROVÁ ze Zábřeha
Jaroslav POLÁČEK a Veronika POLÁČKOVÁ ze Zábřeha
V sobotu 30. srpna:
Jan INDRA z Jedlí a Blanka JARMAROVÁ z Hněvkova
Všem párům přejeme hojnost Božího požehnání
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.
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