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21. 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, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli;
uč nás milovat, co přikazuješ,
a toužit po tom, co slibuješ,
aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce
pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.
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 138 Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
1: Iz 22,19-23
2: Řím 11,33-36
Ev: Mt 16,18
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
Břízovo č. 503

Aleluja.
Ty jsi Petr - Skála
a na té skále
zbuduji svou církev
a pekelné mocnosti
ji nepřemohou.
Aleluja.
Zpěv před evangeliem
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 27. srpna Památka sv. Moniky
Čtvrtek 28. srpna Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Pátek
29. srpna Památka umučení sv. Jana Křtitele

PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE 24. SRPNA
Hlavním celebrantem slavnostních bohoslužeb o zábřežských hodech bude P. Rafael OFM, františkánský misionář v Kazachstánu.
Odpoledne ve 14.30 hod. se s ním sejdeme ke svátostnému požehnání 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.
P. František Eliáš
VÝSTAVU BIBLÍ A OBRAZY PAVLA SKROTTA - tyto novinky
představí svým návštěvníkům Farní muzeum Zábřeh o letošních
hodech. V neděli 24.8. 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.
Za FMZ Petr Krňávek

III. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V ZÁBŘEZE 29.-30. SRPNA
Řád sv. Huberta Kuks, město Zábřeh, děkanát Zábřeh, Trubači Zábřeh,
MS Brníčko, MS Rohle vás co nejsrdečněji zvou na III. Svatohubertské slavnosti s tímto programem:
pátek 29. srpna 2008 v 18.00 hod. Katolický dům - vernisáž obrazů s
mysliveckou tématikou Zdenka Nadýmáčka
sobota 30.srpna 2008
- 8.30 hod. troubení na náměstí - svolávání k bohoslužbě
- 9.00 hod. Svatohubertská mše „in B“ v chrámu sv. Bartoloměje - za živé a zemřelé lesníky a myslivce. Účinkují Trubači Zábřeh a mužský sbor pod vedením Karla Ozorovského,
(během mše žehnání pohárů pro vítěze soutěže a dřevořezby sv. Huberta)
- 12.00 hod. Katolický dům Zábřeh:
- slavnostní zahájení - mažoretky Rohle - soutěž trubačů „O pohár Velmistra Ŕádu sv. Huberta“ - přijímání mezi myslivce - ukázky kynologie - ukázky sokolnictví - parforsní hon
na panství hraběte Šporka / výklad,povely, signály, - prodejní stánky - nožíř Jaroslav Brixi - myslivecké potřeby od fy. Zubíček - laserová střelnice - projížďky
kočárem - vína z oblasti Kostic a Tvrdonic - myslivecká veselice
- hraje Fibišanka z Rohle. Od 11 hod. po celý zbytek dne
myslivecká kuchyně v podání MS Brníčko a MS Rohle.
Všechny myslivce, přátele myslivosti a dobré nálady – srdečně zvou pořadatelé. Výtěžek z akce bude použit na
ekologické projekty v zemích třetího světa.
František Antonín hrabě Špork založil Řád sv. Huberta
roku 1695 s tímto posláním: „ ..šířit vzájemnou svornost
mezi milovníky honby ve jménu lásky k bližnímu a úcty
ke Stvořiteli světa...“. Tento odkaz nám i v dnešní moderní a uspěchané době má co říci.
Pavel Bartoš EOSH
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SCHŮZE NOVÝCH PASTORAČNÍCH RAD. Pastorační rada Zábřeh se sejde poprvé v pondělí 1. září v 18 hod. v katolickém domě, pastorační rada Svébohov
v úterý 2. září a pastorační rada Klášterec ve středu 3. září.
P. František Eliáš
KATECHETÉ SE SEJDOU před novým školním rokem na faře v Zábřeze ve čtvrtek 28. srpna v 19 hod.
P. Jindřich Peřina
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás zveme k účasti
na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Mši svatou budeme slavit v úterý 2. září v 17 hod.
Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI. Ve čtvrtek 4. září v 17.30 hod.
bude v Zábřeze slavena mše svatá za rodiče a děti začínající školní rok.
Mše svaté pro rodiče s dětmi budou ve školním roce bývat pravidelně ve čtvrtek
v 17.30 hod.
P. František Eliáš
HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA. Velká SMS soutěž pro děti. Děti pozor!!! Od
začátku školního roku 2008/2009 se rozbíhá velká SMS soutěž s názvem Hrdinové NZ. Soutěž bude mít celkem 10 kol, každý měsíc jedno. Ten, kdo se bude
chtít do soutěže zapojit, musí správně odpovědět na soutěžní otázky související
s osobnostmi Nového zákona. Všechny postavičky, kterých se budou otázky týkat, jsou na samolepkách a můžete si je vlepovat do sešitku, který dostanete od
svého pana faráře.
Aktuální soutěžní otázky a informace k celé soutěži budou od září 2008 uveřejňovány na této webové stránce: http://www.syzet.estranky.cz/stranka/sms-soutez a najdete je také v časopise Nezbeda. Uveřejnění správných odpovědí a vylosování výherců bude každý měsíc vysílat TV NOE. Soutěžit se bude o zajímavé
ceny (mobilní telefony apod.). Takže nezapomeňte sledovat tuto webovou stránku, číst časopis Nezbeda a říct o soutěži také svým kamarádům!
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
SCHOLA PICCOLA zve všechny zpěváky a hudebníky, kteří by s námi
rádi chválili Pána při mší svatých (a nejen při nich), aby přišli mezi nás.
První zkouška v novém školním roce se uskuteční ve čtvrtek 4. září od
15.30 hod. na zábřežské faře. Na všechny se moc těšíme.
Schola Piccola
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Učící se církev – EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA – příprava darů
Dnes přistupujeme k druhé a to hlavní,
vrcholné části mše svaté, k bohoslužbě oběti. Bohoslužba slova k nám hovořila, my jsme
hovořili k Bohu.
V latinské církvi se používá při bohoslužbě oběti chléb pšeničný a nekvašený; ve východní chléb kvašený. Kristus při poslední
večeři, při ustanovení eucharistie jedl chléb
nekvašený, neboť to bylo u Židů běžné. Navíc o velikonocích nesmělo být v domě nic
kvašeného. Ovšem v prvních počátcích praxe Církve to bylo různé. Chléb k oběti byl
prostě takový, jakého se v tom kterém místě běžně užívalo.
Druhou způsobou Nejsvětější svátosti je víno. To může být bílé nebo červené, ale
vždy hroznové a mešní; to znamená, že víno neobsahuje žádnou umělou přísadu (kozervanty, cukry). Dodavatel musí přísahat, že připravuje přirozené, čisté víno. V případě
nutnosti, což se dělo ve věznicích nebo koncentračních táborech, je možné použít k vyrobení vína také sušených hroznů, hrozinek nabobtnaných v čisté vodě.
Kristus ustanovil ke svátosti oltářní chléb a víno, protože toto bylo hlavní potravou
prostých lidí, pokrmem nejrozšířenějších a zcela běžným. A také jistě proto, že chléb
dává sílu a že se chleba nikdy nepřejí! Jaká to symbolika pro eucharistii, stejně jako v případě vína! Víno se používá také jako léčebný prostředek, stahuje rány a čistí je. A víno
smíšené s vodou bylo běžným nápojem v jižních zemích.
Křesťané v prvních dobách měli k proměněnému chlebu velikou úctu. Lámali jej nad
plátny, aby se drobty nepošlapaly. Vzhledem k důstojnosti křesťana směli si tento chléb
sami do úst podávat a doma přechovávat. V křesťanských kostelích svatostánky nebyly. Dnes už věřící nepřinášejí chleby z domova, pekou se tenké a bílé „hostie“. Poslední
předpisy určují, že v západní církvi má být zachován kruhový tvar hostie. Aby bylo dosaženo pravdivosti znamení chleba, může být přizpůsoben tloušťkou a barvou, ale většinou se to neděje. Jsou liturgisté, kteří se pozastavují nad dnešní praxí – kněz užívá velké
hostie, věřící malé, což prý je docela nevhodné rozlišení Božího lidu.
Už v prvních stoletích křesťanských začala úcta k látce Nejsvětější svátosti – chlebu
a k péči o něj. Existují předpisy, jak je nutno věnovat péči už pšenici na poli, že se zrno
musí pečlivě vybírat. Mlýn musí být vyčištěn, mlecí zařízení zahaleno závěsy, aby se do
mouky nic nepřimísilo, mletí samo smějí provádět jen jáhni a mniši, oblečení do alb
s humerály (rouškou) na hlavách.
Po všeobecné modlitbě, to je po přímluvách, by měl předsedající kněz zaujmout své
místo na kněžském sedadle a přípravu oltáře, korporálu, kalicha i misálu by měli provádět přisluhující. Teprve potom se kněz odebere k oltáři, aby převzal dary, které by měly
být přineseny z prostoru, kde jsou věřící. Tento obětní průvod, jehož symbolika se dnes
redukuje na pouhé podávání košíčku na sbírku, je výrazem vůle věřících k oběti a ke
snaze přispět potřebným. Původně byly věřícími přinášeny ke mši svaté dary z jejich
domova a to bez nějakého daného obřadu. V době dalšího vývoje ale také mnoha slavnými formami. Dnes se to děje při zpěvu zvaného procesionální nebo příslušnou slokou
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písně označenou M nebo M3. Úkolem tohoto je vytvořit ovzduší radosti, velkomyslnosti
a chvály, v níž dovršujeme oběť chleba a vína. Jsou to dary Boží, plody země a révy, ano
plody i lidské práce. Jsou součástí stvoření, částí našeho kosmu, který v proměněném
chlebu a víně bude povznesen do vyššího řádu.
Ke chlebu na paténu a k vínu (dílu to lisování) přidáváme jako oběť svou práci, námahu i starosti, bolesti, utrpení i nemoci stáří (i s jeho chválou) ale také dobrou vůli,
obětavost a modlitby. Takto vše svěřujeme do Kristových rukou, aby to přednesl svému
nebeskému Otci jako náš skromný, nedokonalý, byť upřímný dar chvály, díků, smíru
a proseb.
Děkujeme Bohu za dar chleba a vína, neboť on je stvořitelem všech věcí. Jestliže
však Bůh nepeče chleba, ani nelisuje víno, je to člověk, který svou prací dovršuje Boží
dílo přetváří je. Dary, které předkládáme, neuzavírají v sobě jen moc a dobrotu milosrdenství Boží, nýbrž také práci, inteligenci a spolupráci jeho dětí, jeho tvorů. Jen Církev
může přinášet Stvořiteli tuto čistou oběť.
Naše víra nás ujišťuje, že to, co nyní přinášíme, se po proměňování stane Tělem
a Krví Kristovou a tím „chlebem věčného života“ a „nápojem duchovním“. Chléb a víno
však při tom neztratí svůj vzhled, ale budou nám stále připomínat svůj původ. První,
kdo obětoval Bohu chléb a víno, byl starozákonní král jeruzalémský a kněz Nejvyššího
Melchizedech, který se takto stal předobrazem Ježíše Krista i samého novozákonního
kněžství.
Naše hmotná oběť by neměla cenu, kdyby nevyjadřovala touhu zříci se zla a spojit
se s Bohem. Svatý Pavel k tomu vybízí: „Vybízím vás, bratři, přinášejte sami sebe v oběť
živou, svatou a bohulibou. To ať je vaše duchovní bohoslužba!“ (Řím 12,1)
Okuřování darů, oltáře, kněze a věřících symbolicky naznačuje očištění darů a duchovnost modlitby vystupující k Pánu jako kouř kadidla.
Umývání rukou mělo v minulosti praktický význam (kněz odděloval dary k oběti).
Dnes je především symbolem snahy o čistotu srdce.
Výzva kněze, aby se jeho oběť i oběť věřících zalíbila Bohu a nebyla v nelibosti, pochází z dob, kdy se mše konala latinsky, jazykem, kterému většina věřících nerozuměla.
V dnešní době ji můžeme chápat jako zvolání kněze: „Má oběť, bratři a sestry, je také
vaší obětí. Pojďme spolu slavit oběť našeho Pána!“
Modlitbou nad dary je uzavřena další část mše svaté a je to také úvod k části nastávající, hlavní, ve které budeme opět prosit o laskavé Boží přijetí naší oběti s prosbou a proměnění přinesených darů.
P. Antonín Pospíšil

KATOLICKÝ DŮM
Večer komorní hudby je v Katolickém domě připravován na neděli 7. září. Skladby
J. L. Dusíka, J. V. H. Voříška a L. van Beethovena zahraje varhaník, cembalista a hráč na
klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma a violoncellista 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 kterém navštívíme Starou Boleslav – poutní místo s Palladiem země České a místo mučednické 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

ZMĚNA MŠÍ SV.: V sobotu 30. srpna bude mše sv. s nedělní platností v Písařově v 17 hod.
a v Červené Vodě v 18.30 hod. a v neděli 31. srpna už nebudou, jen v Jakubovicích, ale už
v 7 hod.
P. Pavel Vágner

Svatební ohlášky
V sobotu 6. září budou oddáni v Červené Vodě v 11 hodin
pan Lukáš HEGER a slečna Zuzana FOLBRECHTOVÁ.

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK ZASTAVÍ V LOŠTICÍCH. Věhlasný hudební festival folk /
country music „Mohelnický dostavník“ již za 34 let své existence přinesl do našeho regionu nejenom moře dobrých písní, ale pomohl upevnit nebo vytvořit nové přátelské vztahy, proslavit
nás v rámci republiky i za hranicemi.Děkuji svému příteli a pořadateli festivalu Aligátorovi, že
i naše Loštice mohou přivítat některé ze vzácných hostů. V roce minulém jsme ve farním chrámu přivítali populární Spirituál Kvintet. Letos 29. 8. v pátek v 19 hod. je před námi hostování
českobudějovických NEZMARŮ, kteří v tomto roce slaví 30 let svého působení na prknech folk
music. Dovolím si upozornit, že dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela sv. Prokopa. Jestli chcete být „in“, pak doporučuji zaujmout místo s dostatečnou časovou rezervou. Věřte, že bude „narváno“! Pořadateli Dostavníku a jeho týmu přejeme hodně Boží pomoci a zdaru
v nelehké moderaci celého festivalu!
P. Pavel Kavec CM

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Na první neděli v měsíci září bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule 2320 Kč),
v Sudkově (minule 1290 Kč), v Chromči (minule 2380 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich
štědrost.
Na první pátek měsíce září budou jako vždy adorace. Příležitost ke svátosti smíření bude ve
středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 15.30.
Sobota 6.9. je první v měsíci, bude mariánská bohoslužba a mše sv. ke cti Panny Marie v Postřelmově od 8.00.
V neděli 7. 9. bude požehnání do nového školního roku. Děti si mohou vzít k požehnání
aktovky.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10. srpna: Mohelnice 3091 Kč; Úsov 986 Kč; Studená Loučka 320 Kč.
Sbírky z neděle 17. srpna: Mohelnice 3901 Kč; Úsov 1071 Kč; Studená Loučka 505 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. srpna: Štíty 4800 Kč; Cotkytle 740 Kč; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 17. srpna: Lubník 12070 Kč; Tatenice 1650 Kč; Hoštejn 3450 Kč; Kosov 740
Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
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POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU V JESENÍKÁCH
V SOBOTU 30. 8. a 13. 9. VE 14.30 HOD.
Legenda o objevení léčivého pramene na Vřesovém palouku u Kout nad Desnou, panství Velké Losiny na Moravě.
Začátkem 14 století žil ve vesnici Rejtířov jeden dobrý
myslivec František Niwall. Ten byl ve službě Pánů rodiny Žerotínů. Tento šel, jak legenda uvádí, jednoho dne
do lesa a složil v blízkosti, kde později stála kaple, jelena. Našel jelena pod pramenem, chtěl jej dorazit. Voda
z pramene tekla jelenovi přímo do rány. Sotva stačil
myslivec střelenému jelenovi nožem udělat jeden řez, jelen vyskočil a zmizel v lese a myslivec jej již nedohledal.
Myslivec překvapen to nemohl pochopit. Jediné vysvětlení bylo, že ta voda má zázračnou moc a jelena přivedla k životu. Tato událost zanechala na tom dobrém myslivci hluboký dojem a nemohl
na tuto událost a prožitek zapomenout. Jak ta léta ubíhala, byl s rodinou přeložen do
Brandýse v Čechách. V té době řádila v Čechách nakažlivá nemoc, která zasáhla celou
rodinu. Nemoc se pořád horšila. Tento dobrý myslivec volal Ježíše o pomoc obracel se
k jeho pěti ranám v hluboké zbožnosti. Tu se mu po tři noci zdál překrásný se. Obsahem snu bylo, aby s celou rodinou odjel na Vřesový palouk, kde před lety složil jelena
a tam by se měla celá rodina tímto pramenem, který tryskal na palouku, omývat. S vírou v Boží pomoc a s přímluvou k Matce Boží, přicestoval Niwall se svojí rodinou na
Vřesový palouk k prameni a omývali se pramenitou vodou. Zakrátko byli toho neduhu zbaveni. Pro zázračného uzdravení nechal Niwall postavit děkovný sloup a na něm
připevnil obraz Ježíše Krista s pěti svatými ranami. Skrze tento obraz byla v minulosti
tato událost ve vzpomínkách lidí uctívána a nespočet osob přicházelo k památnému
sloupu, kde prosilo o pomoc Boha a Matku Boží. Jejich modlitby a prosby byly často
a rychle vyslyšeny. Jak se počet poutníků léty množil, nechal majitel z Velkých Losin,
kníže Lichtenštejn, na Vřesovém palouku postavit kapli a v ní obraz Matky Bolestné
a syna Ježíše s pěti svatými ranami vystavit. Léčivý pramen byl zastřešen.
Za vlády císaře Josefa II. poutní kostely byly uzavřeny. V místě bydlící hajný Wolf
se synem a panem Wankem obraz z kaple vzali k sobě domů. Později byl obraz přenesen do farního chrámu ve Velkých Losinách, kde je ještě dnes k vidění. Kaple propadla během času zkáze. Až teprve po patnácti letech, dobrý muž W. Löbl a domkářka
paní Rotterová kapli opravili a Bolestnou Matkou Boží vystavili. Opět začali poutníci
přicházet prosit o pomoc.Kaple pro prosící byla malá. Proto v roce 1844 bylo započato
se stavbou nové a větší kaple s pomocí majitele panství Fratiška Kleina z Wizenburgu
z Loučné, který 22. července 1850 daroval oltářní obraz k úctě k Bolestné Matce Boží
a tento byl toho dne vysvěcen. Sepsal Josef Strasser. Přeložila Marie Vachutková, Zábřeh

MYŠLENKY NA SRPEN
Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví. Mt 6,7
Váš nebeský Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Mt 6,8
Shromažďujte si poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nekazí. Mt 6,20
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Sbírky z neděle 17. srpna: Zábřeh 8360 Kč; Jedlí 1400 Kč; Svébohov 7250 Kč + 1000 na
misie; Klášterec 2420 Kč; Zvole 2590 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

34. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK®
O posledním prázdninovém víkendu se v Mohelnici uskuteční
tradiční hudební festival. Festival začíná již ve čtvrtek 28. srpna
2008 na hradě Bouzově a to od 18 hod.
V pátek 29. srpna se od 19 hod. v loštickém kostele svatého Prokopa uskuteční recitál skupiny NEZMAŘI. Týž den od 16 hod.
v areálu městských sadů v Mohelnici bude Dostavník slavnostně
zahájen tradiční „Vlajkou“ a následně hudební vzpomínkou na
zemřelé kamarády. Od 22 hod. proběhne tradiční soutěž amatérských ﬁlmů, kterou technicky zabezpečuje TV NOE a Studio Telepace Ostrava. O půlnoci vám ještě „na cestu do Hajan“ zahraje skupina Marien.
V sobotu program pokračuje nejen na hlavní scéně v městských sadech, ale i na náměstí Svobody. Návštěvníci města budou mít rovněž možnost spatřit výstavu soch Olbrama
Zoubka v mohelnickém muzeu.
Od 14 hod. začne Galapřehlídka hostů, ve které mimo jiné vystoupí Fleret s Jarmilkou Šulákovou, Žalman a spol., Nezmaři, Wabi Daněk, Načas a Pavlína Jíšová. Příznivci
trampské písničky budou mít od 21 hod. možnost posedět u osadního táborového ohně
T.O.Žlutý kvítek z Ostravy . Zahrají zde např. Tempo di vlak, Špunt, Marien, Hluboké
nedorozumění,… Nebude chybět ani tradiční ohňostroj (ve 22 hod.) a následně i country bál.
V neděli 31. srpna 2008 se od 7.30 uskuteční katolická mše svatá určená pro návštěvníky Dostavníku. Tu pak odvysílá TV NOE ve svém programu od 10.30 hod. Na hlavní
scéně se od 9 hod. uskuteční tradiční Scéna Radia Proglas, na které hudební redaktor
Milan Tesař divákům postupně představí skupinu HUKL, Petra Linharta a A.M.ÚLET.
Ředitel Radia Proglas P.Martin Holík zde dle tradice předá tradiční cenu tohoto radia
„Za krásu slova“.
34. Mohelnický dostavník® skončí v neděli 31. srpna 2008 přesně v poledne závěrečnou písní „No to se ví, zase se sejdem“. Bližší informace najdete na www.mohelnickydostavnik.cz.
Srdečně vás zve Pavel Aligátor Nenkovský se svým týmem
RADIO PROGLAS i v letošním roce vysílal živě ze studia v Brně pozvánku na 34. Mohelnický dostavník®. Bylo to ve čtvrtek 7. srpna 2008
v pořadu „Jak se vám líbí“ od 19.15 hod. v délce 45 minut. Moderátorem bude hudební redaktor Milan Tesař a hostem Pavel Aligátor Nenkovský. Repríza tohoto pořadu Pozvánka na festival Mohelnický dostavník® se uskuteční ve středu 27. srpna 2008 v 16 hodin. Nezapomeňte, že na stránkách http://hudba.
proglas.cz najdete denně nové informace o hudbě různých žánrů: aktuality, rozsáhlejší
články, fotogalerie, ankety, diskuse, soutěže o vstupenky na festivaly, informace o koncertech, tipy na pořady Radia Proglas a mnoho dalšího…
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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