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Ročník XV. 

číslo 33
20. 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

„Ženo, jak veliká je tvá víra!“
Nejde jen o to, 
že evangelium ukazuje, 
že i pohané mají šanci. 
Jde o víru. Předmětem víry 
této ženy není splnění jejího přání. 
Ona věří především Ježíši, 
vnímá jeho poslání, určené 
ve prospěch všech potřebných lidí.

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, 
než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, 
abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, 
a abychom tak dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení 
převyšující všechny lidské tužby. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.             Amen.

Žalm 67  Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ
1: Iz 56,1.6-7                     2: Řím 11,13-15.29-32                               Ev: Mt 15,21-28
Ordinárium: latinské č. 509     Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 20. srpna Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Čtvrtek 21. srpna Památka sv. Pia X., papeže
Pátek 22. srpna Památka Panny Marie Královny

PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE
VÝSTAVA BIBLÍ. Farní muzeum plánuje u příležitosti zábřežských 
hodů uspořádání výstavy věnované Bibli. Stejně jako v minulých 
letech se však neobejdeme bez Vaší pomoci. Proto chceme vyzvat 
všechny, kteří vlastní historický nebo neobvyklý exemplář Knihy 
knih, ať kontaktují Petra Krňávka na telefonu 731044840 nebo jej 
přinesou jakoukoli neděli v 8.10 hod. pod věž kostela sv. Bartolomě-
je v Zábřeze. 
 Zároveň chceme vyzvat ty, kteří si dosud nevyzvedli zapůjčené 
kříže z předcházející výstavy, aby kontaktovali P. Krňávka na výše 
uvedeném čísle. Jedná se zejména o majitele, kteří nám kříže neza-
půjčovali osobně nebo své exponáty neoznačili, a proto jim je nemů-
žeme osobně vrátit.

VÝSTAVA O BIBLI A OBRAZY PAVLA SKROTTA. Program začne 
netradičně již v sobotu 23. srpna, kdy se od 18. hodin uskuteční v pro-
storách Farního muzea hodové slavnosti. Součástí bude slavnostní 
zvonění na zvon sv. Bartoloměje a vernisáž obou výstav. V neděli pak bude Farní muzeum 
otevřeno od 9.30 do 12.15 hod. a po svátostném požehnání od cca 15 do 16 hod. Návštěvníci 
se rovněž mohou těšit na přebudovanou centrální expozici liturgických předmětů. 

Petr Krňávek
ÚKLID PŘED ZÁBŘEŽSKÝMI HODY bude ve čtvrtek 21. srpna. Prosíme ochotné ženy, 
aby přišly na osmou hodinu. Pomoc mužů bude vítána, je třeba omést stěny od prachu a če-
kají také fyzicky náročnější práce. 

PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE 24. srpna. Hlavním 
celebrantem slavnostních bohoslužeb o zábřežských hodech bude 
P. Rafael OFM, františkánský misionář v Kazachstánu, který půso-
bí v oblasti vzdálené 240 km jižně od hlavního města Alma-Aty. 
Odpoledne ve 14.30 hod. se s ním sejdeme ke svátostnému požeh-
nání a poté k besedě s misionářem. 
Letos připadá svátek svatého Bartoloměje přesně na neděli, proto 
je neděle 24. srpna také adoračním dnem zábřežské farnosti. Po 
besedě bude až do večerní mše svaté prostor k tiché adoraci. Pro-
síme ty, pro které je to možné, aby se ujali služby v kostele, aby 
nezůstal bez dozoru. 
Slavnostní mši svatou v 8.30 hod. doprovodí svým zpěvem zábřež-
ský Komorní chrámový sbor od sv. Bartoloměje se svým hostem, 
smíšeným pěveckým sborem CARMEN z Mohelnice. Společnými 
hlasy zazní MISSA BREVIS od Zdeňka Lukáše, kterou uvedeme 
při příležitosti nedožitých 80 let skladatele (* 21.8. 1928, + 2007). 
Za dirigentským pultem se budou střídat Karol Ozorovský a Jiří 
Novák.             P. František Eliáš
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BOŽÍ MUKA SVATÉ TROJICE. Poblíž silnice mezi Skaličkou a Jes-
třebím, naproti hřbitovu, stojí Boží muka sv.Trojice.
 Již delší dobu tato drobná stavba chátrala. Zdivo bylo zvlhlé, omít-
ka z části opadaná.
 Předloni byla vážně poškozena traktorem Správy silnic, který o ní 
zavadil při sečení trávy a utrhl jí střechu. Po několika urgencích byla 
střecha silničáři aspoň provizorně opravena.
 V minulých dnech prošla kaplička kompletní opravou, kterou 
fi nancovalo město. Byla opravena a natřena střecha, kaplička nově 
omítnuta a kolem stavby odvedena zemní vlhkost.. V nedávné době 
takovou „omlazovací kůrou“ prošla i boží muka stojící mezi Skaličkou a Ráječkem. 
  Pavel Kunert

CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ NOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA/SPOLU-
PRACOVNICI  na pozici vedoucí chráněných dílen a pracovišť (koordiná-
tor/ka projektů zaměstnávajících lidi s handicapem). Zaměstnání na plný 
pracovní úvazek, zázemí pracoviště v Lošticích, s nástupem v září 2008.

 Bližší informace o obsazovaném pracovním místě, obsahu práce, požadavcích na 
uchazeče a pracovních podmínkách najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz, 
přímo se lze informovat u ředitele Charity Jiřího Kargera (tel. 736509430, email: jiri.
karger@charitazabreh.cz).
 Žádost o zaměstnání je nutné dodat do středy 27. srpna 2008; její součástí bude ži-
votopis, motivační dopis a vlastní představa řízení chráněných dílen.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE. Po roční odmlce přichá-
zíme opět s nabídkou na duchovní cvičení pro muže které se 
uskuteční v Třeboni ve dnech 19 - 21.9.2008 pod vedením du-
chovního otce *Františka Petrika*. 
 Případné dotazy na tel. 603 512 406.                   Vladimír Till

SRDEČNĚ DĚKUJEME otci Lvu Eliášovi za poskytnutí krásné-
ho duchovního prostředí skautskému táboru v Sedle u Jindři-
chova Hradce a za pozornosti, které nám v podobě „dobrot“ při-
vážel. Rádi vzpomínáme na bohoslužby, které v tichu lesní lou-
ky s námi slavil.                                                                     Skauti

  

MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI budou ve školním roce 
bývat pravidelně ve čtvrtek v 17.30 hod.            P. František Eliáš

POZVÁNÍ KE ZPĚVU. Od září začne opět zkoušet Chrámový sbor sv. Bartoloměje 
a prosíme všechny, kteří máte rádi muziku a chcete si zazpívat s námi, abyste nás při-
šli podpořit ( zejména muže). Zpívat je naučíme, hlavně potřebujeme mít koho učit... 
Tento rok nás čeká pestrý program s mnoha vystoupeními... Např. hudební doprovod 
festivalových bohoslužeb v Uničově a Pasece.      MgA. Mgr.Karol Ozorovsk ý

Třeboňská madona
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Učící se církev – BOHOSLUŽBA SLOVA II.– pokračování
 Každou neděli a o slavnostech následuje po čteních a 
homilii Vyznání víry. K tomu, co jsme slyšeli, vyslovujeme 
své ano. 
 Vyznání víry (krédo) nepatří ke starobylým prvkům 
mše svaté. V Římě je přijali až v XI. století. Vyznání víry 
náleželo ve východních a západních liturgiích ke svátost-
nému křtu, kde bylo rozvinutou odpovědí na otázky, kte-
ré křtěnci kladl ten, který křtil. V naší mši máme vyznání 
víry  delší formy – nicejsko-cařihrdské. 
 Mnozí liturgisté kritizují Vyznání víry ve mši a říkají, 
že je to zdvojení. Ve vyznání se mluví o stvoření, vtělení, 
seslání Ducha svatého, je zde zmínka o tajemství Církve 
a o svátostech. Je to připomínka celého řádu spásy. A to 
je přece mše svatá jako celek také. A víru vyznáváme už 
tím, že sloužíme mši svatou. Zvláště čtvrtá eucharistická modlitba obsahuje myšlenky 
natolik shodné s vyznáním víry, že se jí ani nemá užívat ve dnech, kdy se modlí Krédo. 
Ale zasazení Vyznání víry do mše je jistě vhodné. Znovu si v celku uvědomíme základní 
pravdy víry!
 Pokud se Krédo zpívá, má mít ten nejjednodušší nápěv, aby víru mohli vyznávat 
všichni, nejen zpěváci na kůru, ale i ostatní věřící. Recitace však lépe vyjadřuje fakt, že 
Krédo je odpovědí na slovo, které jsme slyšeli, že se k tomu slovu hlásíme. Krédo býva-
lo součástí křestního obřadu. Je nám tedy připomínkou našeho křtu, obnovou křestního 
slibu. 
 Jím si také připomínáme, že právě křest z nás učinil údy Božího lidu, lidu kněžské-
ho a královského. Právě díky křtu jsme schopni účastnit se mše svaté spolu s knězem. 
Křest nás přivtělil ke Kristovu tajemství smrti a vzkříšení (srov. Řím 6,3-11) a zasvětil nás 
službě Bohu a tím i službě lidskému společenství, včetně službě našim farnostem. Proto 
recitujme Krédo s vnitřním přesvědčením a rádi.
 Po homilii a Vyznání víry (pokud bylo) vstáváme a modlíme se všeobecnou mod-
litbu, jak častěji říkáme - modlitbu věřících, nebo také přímluvy. Tridentská mše to 
neznala, ač už v prvých dobách byly přímluvy součástí bohoslužby. Píše o tom sv. Jus-
tin kolem roku 150: „Konáme modlitby za nás samotné, za novokřtěnce, za všechny 
ostatní, ať se nalézají kdekoliv“. A Tertulián kolem roku 200 uvádí ještě přesněji obsah 
těchto modliteb: „Za císaře, za jejich ministry a úředníky, za světský stav, za pokoj, za 
odklad konce“. 
 Západní liturgie zná i slavnostní formu „přímluv“ a to v bohoslužbě Velkého pátku. 
Jako se Ježíš na kříži modlil za celý svět a všechno lidstvo, tak to činí Církev o Velkém 
pátku a v menší míře a formě při každé mši svaté. Přímluvy také mají u shromážděných 
vytvářet radostnou důvěryplnou náladu v Boží pomoc (i když dnešní svět zajisté neod-
povídá radostnému zpěvu ALELUJA, který dříve před evangeliem zazníval). 
Modlitba věřících, přímluvy, v obnovené liturgii uzavírají bohoslužbu slova. Předsedající 
kněz nás k této modlitbě vyzve. A pak se přednášejí jednotlivé potřeby. Není určena zá-
vazná forma. Sbor ordinářů může přímluvy upravit podle místních poměrů. Také shro-
máždění věřících je může vytvářet. 
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 Jednotlivé prosby mají však být předem připraveny a nemohou být improvizová-
ny až při mši. Nesmí se z nich stát polemika a jejich formulace nesmí věřící rozdělovat 
nebo pohoršovat. Je vhodné, aby přímluvy přednášely také ženy a děti, vždyť i ony svým 
křtem patří ke všeobecnému kněžství Kristovu. Je však nutné, aby předstupovaly před 
shromáždění v slušném, bohoslužby důstojném oblečení. 
 Jednotlivé prosby mají toto základní uspořádání: 1. za potřeby církve, 2. za ty, kteří 
spravují veřejné věci a za spásu světa. 3. za ty, které tíží jakákoliv nesnáze. 4. za věřící 
shromážděné v kostele. 
 Na jednotlivé prosby se odpovídá různě: „Pane smiluj se!, Kyrie eleison!, Prosíme tě 
vyslyš nás!“ Kněz pak vše, co tu bylo předloženo Božímu milosrdenství, shrnuje ve své 
modlitbě. Celkem se dá říci, že přímluvy jsou prvkem, který spojuje všechny věřící shro-
mážděné kolem oltáře. 
 Takto se končí bohoslužba slova. Tím, že zve křesťany, nejen aby přijali zjevenou 
Pravdu, nýbrž aby se také angažovali v boji za dobro, krásu, pokoj a v prosbách je při-
pravuje bezprostředně k tomu, aby vstoupili do oběti ne jako pouzí diváci, nýbrž jako 
spolupracovníci, kteří budou za chvíli obětovat, a budou také obětovat sebe s Kristem, 
za všechny své bratry a sestry!
 Při bohoslužbě slova je kněz na kněžském sedadle nebo u ambonu (stejně jako laici, 
kteří četli Písmo) a po skončení bohoslužby slova přímluvami začíná eucharistická slav-
nost a celý děj se odehrává u obětního stolu – oltáře. Tímto dvojím prostorem je výstiž-
ně vyjádřen rozdíl bohoslužby slova a bohoslužby oběti, což je klad obnovené liturgie 2. 
vatikánského koncilu. 
 V minulosti se tak dělo jen při slavných, pontifi kálních mších, kdy biskup měl místo 
na své katedře a pak sestoupil k oltáři. Slovo a oběť – dva různé světy, ale ve vzájemném 
sepětí. 
 V první části jsou činni i laici, v druhé jen kněz. Lid svou účast na eucharistické slav-
nosti vyjadřuje v odpovědích na výzvy celebranta (kněze). Bohoslužba slova může být 
konána samostatně, bohoslužba oběti jen v sepětí s bohoslužbou slova. 

P. Antonín Pospíšil
  

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme v úterý 19. srpna na Zábavné odpo-

ledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvo-
jice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerst-
vení zajištěno.

 Večer komorní hudby je v Katolickém domě připravován na 
neděli 7. září. Skladby J. L. Dusíka, J. V. H. Voříška a L. v. Beethovena zahraje varhaník, 
cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma a vi-
oloncellista Marek Jerie - profesor Vysoké hudební školy v Lucernu. Začátek koncertu 
v 19.00 hodin, vstupné 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč.

 Pojeďte s námi na POUŤ. V sobotu 20. září Vás zveme na autobusový zájezd, při kte-
rém navštívíme Starou Boleslav – poutní místo s Palladiem země České a místo mučed-
nické smrti sv. Václava. Bližší informace v příštím čísle.

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. srpna: Červená Voda 142,50; Jakubovice 189; Písařov 
1.022 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 

Mše svaté budou v sobotu 23. srpna ve 14.30 hod. v domově důchodců sv. Zdisla-
vy, v 16.30 hod. v Mlýnickém Dvoře a v neděli 24. srpna bude pouť v Moravském 
Karlově ke cti sv. Josefa Kalasánského v 9 hod. Díky tomu bude mše sv. v Červené 
Vodě až v 17 hod.   P. Pavel Vágner
 

MOHELNICKO      MOHELNICKO      MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10. srpna: Mohelnice 4.115; Úsov 908; Studená Loučka 548 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

POUŤ DO MEDŽUGORIE OD 19. DO 27. SRPNA.
 Protože se někteří poutníci na poslední chvíli odhlásili, zbývá 
ještě několik volných míst. Odjezd z Mohelnice z náměstí Rudo-
armějce (hospoda U Brusse).
 Pouť pořádá Římskokatolická farnost Kojetín. Cena 1.800,- 
(cesta) + noclehy 7-10 Eur, s sebou pas. Přihlásit se můžete na 
tel.605 484 560.                                                Horníčková Ludmila

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

POUŤ K PANNĚ MARII DO MEDŽUGORIE se uskuteční od 9. do 16. října, to 
znamená, že potrvá celé čtyři dny. Přihlásit se můžete v kostelích nebo na faře 
v Postřelmově. Všichni jsou zváni.  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z 10. srpna: Lubník 540; Tatenice 1.110; Hoštejn 1.100; Kosov 750 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

 V neděli 17. srpna bude poutní mše svatá ve 14.30 hod. na Koruně. 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH
 Lubník – v sobotu 23. srpna v 18.30 hod (v neděli mše svatá nebude)
 V neděli 24. srpna - Kosov v 7.20 hod.; Hoštejn 8.30 hod., Tatenice 13.30 hod.

 

Po mši svaté v Tatenici jste zváni k posezení na farním dvoře. 
 

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

NOC VE FARNÍM DOMĚ. Zveme všechny děti a rodiče, aby s námi přespali ve 
farním domě ve Zvoli. Sraz v pátek 22.8. v 17.00 u farního domu, v 19.30 bude 
mše svatá (pravděpodobně přímo před farním domem), zakončení v sobotu do-
poledne.
 Spacák, karimatku, ešus se lžičkou, teplé oblečení, buchtu a něco na opékání 
s sebou.                                                           Karla Hrochová
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

"Jiřinky pro JIŘINKY". Za aktivní účast při slavení liturgie v Moravičanech a jiných farnos-
tech, dostala schola JIŘINKY jako dárek, prázdninový pobyt ve známém středisku ELJON 
v Krkonoších. Od neděle 20.7. do pátku 25.7. prožívali v malebném prostředí zasloužené 
chvilky oddechu, spolča a výšlapů. Za to, že to všechno bylo jak má být, patří upřímné díky 
Bohu, dárci všeho dobra, vedoucí scholy paní doktorce Lidce, kaplanovi P. Pavlovi, rodi-
čům, příbuzným a sponzorům za fi nanční a materiální pomoc při organizaci ! A propos : 
"Zážitky se nedají sečítat, zážitek nemá délku nebo šířku. Má - anebo nemá - hloubku". 
(Miroslav Horníček, český herec, spisovatel a režisér). 
 
ZASMĚJME SE! V jednom zařízení pro seniory se udála úsměvná příhoda. Více než de-
vadesátiletá bábinka vyběhla na chodbu a naříká: „Již chvíli mi zvoní mobil a já nevím co 
s ním udělat" !! Na pomoc ji přišla další, o něco mladší. Ta „odborně" prohlídla a poslechla 
„neposlušný" mobil a shledala, že také neví, co s ním. Naštěstí byla nablízku ještě třetí a ta 
prohlásila: „Podejte mi brýle. Mně se to nějak nezdá". Donesli ji brýle, babička předmět do-
ličný obhlédla a říká: „Lidičky, vždyť to není mobil, ale ovládač na televizi "!!! 

P.Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. srpna: Štíty 2.260; Cotkytle 1.000; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

POUTĚ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ O TÉTO NEDĚLI 17. SRPNA
 POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉ-

BOHOVĚ. Mše svaté v 8.30 a v 10.30 hod. celebruje své-
bohovský rodák P. Václav Vrba. Poutní svátostné požeh-
nání udělí ve 14.30 hod. nový zábřežský kaplan P. Jindřich 
Peřina.

 POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE ŠTÍ-
TECH. Tuto neděli 17. srpna přijměte pozvání na zpíva-
nou poutní mši svatou v 9 hod. a odpoledne ve 14.30 hod. 
bude svátostné požehnání.                 P. Stanislav Suchánek

 HLAVNÍ POUŤ NA HOŘE MATKY BOŽÍ V KRÁLÍ-
KÁCH bude začínat v 9.30 hod. růžencem, 10 hod. bude 
mše svatá, kterou koncelebruje Mons.Dominik Duka, po 
mši sv. průvod s milostným obrazem Panny Marie.

                     

MYŠLENKY NA SRPEN 
 „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími dětmi, a to 
taky jsme!“ 1 Jan 3,1
 „To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste je pouze poslouchali. To byste kla-
mali sami sebe.“ Jan 1,22
 „Neboť toto je vůle Boží: vaše posvěcení!“ 1 Sol 4,3
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Sbírky z neděle 10.srpna: Zábřeh 6.690; Jedlí 2.300; Svébohov 1.600; Klášterec 1.170; Po-
střelmůvek 2.120; Zvole 4.450 Kč. DARY Zvole 3.000 Kč. Dary Zábřeh – na potřeby farnosti 
5.000, na Haiti 2.000, dar 1.000 Kč na kostel sv. Barbory. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

OZVĚNY Z KONCERTU
 9. - 10. srpna 2008 se do Zábřeha opět sjeli varhaníci z růz-
ných měst naší země, aby zde rozezvučeli varhany v chrámu sv. 
Bartoloměje na Varhanním maratónu 2008. Většina účinkujících 
patřila ke společenství varhaníků sdružených pod názvem Varha-
níci on-line www.varhany.org. 
 Odpoledne začalo malou ochutnávkou varhanní hudby, kte-
rou obstarali přítomní varhaníci. Vystřídali se všichni a každý na 
chvíli rozezněl zábřežský nástroj některou ze svých oblíbených 
skladeb.
 Večer se konal slavnostní koncert všech varhaníků. Zazně-
ly zde skladby soudobé, romantické i barokní a nejen varhanní. 
Program tu a tam obohatil zvuk trubky, na kterou hrál Prof. Ra-
dek Rejšek, který i celý program koncertu moderoval. Nutno do-
dat, že program koncertu se nepřipravuje, jak to bývá obvyklé, několik měsíců dopředu, 
ale varhaníci dostanou jen časový limit, do kterého by se měli se svými skladbami vejít a co 
budou hrát sdělí pisatelce tohoto příspěvku až odpoledne před koncertem. Je to tak pře-
kvapením pro všechny a dodává to koncertu neopakovatelnou atmosféru. 
 Letos se varhaníci nezávisle na sobě nechali okouzlit hudbou německého romantické-
ho skladatele Maxe Regera a kostelem se nesly tóny jeho skladeb Introdukce a passacaglie 
f-moll v podání Marie Zahrádkové z Lomnice nad Popelkou, fugy z fantasie Hallelujah, 
Gott zu loben v interpretaci Aleše Noska z Rakovníka a dvou chorálových předeher, které 
zahrál Pavel Marek z Kladna. Alena Michálková z Prahy zahrála Elevatione od Domenica 
Zippoliho a doprovodila některé skladby pro trubku a varhany,Vít Janata, rovněž z Prahy, 
zaimprovizoval na téma chorálního Aleluja a též doprovodil další skladby pro trubku a var-
hany. Vrcholem koncertu bylo ovšem vystoupení patnáctiletého Marka Kozáka z Brušper-
ka. Program obohatil skladbou francouzského skladatele Maurice Durufl ého Preludium 
a fuga na jméno Jehan Alain, kterou zahrál celou zpaměti, a improvizací na chorální hym-
nus Veni creator spiritus. 
 Posluchači byli nadšení a odměnili účinkující potleskem. Poděkování dostal i varhanář 
Petr Strakoš z Fryčovic, který se o zdejší varhany vzorně stará a připravil je na tento kon-
cert. 
 Druhý den doprovodili varhaníci nedělní liturgie v zábřežské farnosti a malým koncer-
tem při odpoledním požehnání v kostele sv. Bartoloměje setkání zakončili.
 Bylo to pěkné setkání, při kterém se varhaníci navzájem více poznali a obohatili všech-
ny krásnou varhanní hudbou.  Alena Michálková

 Někteří z hostujících varhaníků pořídili nahrávku zábřežských varhan a zvonů, která 
bude vydána v příštích měsících na CD. A poté, o památce patronky hudby sv. Cecilie 22. 
listopadu, bude při koncertu v 15 hod. v chrámu sv. Bartoloměje představeno a po koncer-
tu nabídnuta ke koupi i s autogramiádou.                      P. František Eliáš


