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15. 7. 2012
Ročník XIX., číslo 29
15. neděle v mezidobí

IN ORMACE
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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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 ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm,
kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
ŽALM 85

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

1: Am 7,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Ef 1,3-14
příště latinské

Ev. Mk 6,7-13

Bože, děkujeme ti,
že smíme vždy znovu
slavit památku smrti
a vzkříšení tvého Syna,
a prosíme tě,
ať v nás stále roste
tvůj božský život.
Modlitba po přijímání

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 16. července Panny Marie Karmelské
Její jméno pochází z hory Karmel, jehož krása je v Písmu sv. oslavována několikrát. Na této
hoře od nejstarších křesťanských dob vedli poustevníci kající život a uctívali Rodičku Boží. Na
začátku 13. století tam založili řeholní řád. Podstatou Mariina titulu „P.M. Karmelská" bylo
vyjádření dobrodiní, kterých se řádu dostalo od zvolené patronky.
Pátek 20. července
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

MALETÍN.

V neděli 15. července poputujeme do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.
P. František Eliáš

POBUČÍ.

V neděli 22. července bude slavit v 15 hod. mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí zábřežský kaplan P. Pawel Zaczyk. Po skončení mše svaté bude následovat hornový koncert.
Red.

HOŠTEJN.

V neděli 22. července v 10 hod. bude mši svatou ve farnosti Hoštejn celebrovat bývalý hoštejnský administrátor P. Bedřich Jagoš, který
zde působil v letech 1986-90 a později jako děkan v Zábřeze a duchovní správce dalších farností.
(30. března tohoto roku byl při pouti k Panně Marii Bolestné v chrámě sv. Mořice v Kroměříži jmenován otcem arcibiskupem Janem Graubnerem čestným kanovníkem kroměřížské kapituly)

Red.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ.

Adorační den ve farnosti Jedlí bývá každoročně 26. července
o památce sv. Jáchyma a Anny.
Letos, vzhledem ke generální opravě interiéru kostela, bude
adorační den skromnější, nebo lépe řečeno pro jedelské farníky
„poutní“. Jistě je rádi přijmou farníci v Drozdově, kteří si připraví
adorační program, a ten bude v 18 hod. zakončen slavením mše
svaté.
Přímo ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí bude možné připravit adorační den
před jedelskými hody. Toto téma ještě projednáme v pastorační radě.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 18. července od 9 hod. do 16
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří
jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ. Farníci z Postřelmůvka děkují zvoníkům od sv. Bartoloměje v Zábřeze za
opravu zvonů ve věži kaple v Postřelmůvku.
František Kulil
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PORCIUNKULE je tradiční pouť jejíž historie je spjatá s františkánským řádem, která
se koná 2. srpna a je spojená s možností získat plnomocné odpustky.
	Ve farním kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budeme ve čtvrtek 2. srpna slavit slavnost PORCIUNKULE s otcem Rudolfem Friedlem.
Protože k získání plnomocných odpustků je jednou z nezbytných podmínek stav Milosti Posvěcující, bude příležitost k Svátosti Smíření od 8.00 do 10.30 a od 13.00 do 15.00 a
od 16.00 podle potřeby.
Mše Svatá bude v 9.40, od 14.00 bude výstav Nejsvětější Svátosti a hodinová příležitost
k soukromé adoraci, v 15.00 modlitba Růžence, v 15.30 Svátostné Požehnání, v 16.00 Mše
Svatá.
P. Lev Eliáš, OFCap
2. srpna – PANNY MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ

Serafínský Otec František se pro svou zvláštní
úctu k přesvaté Panně pečlivě staral o kapličku
zasvěcenou Panně Marii Královně andělů, nazývanou též Porciunkule. Zde se také se svými
bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu
se svatou Klárou založil druhý františkánský
řád a zde také dokonal běh svého pozemského
žití roku 1226. Podle tradice náš svatý zakladatel obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků. Z těchto důvodů serafínský řád s velkou radostí slaví svátek (slavnost) Panny Marie královny andělů.
Pozdější papežové tyto odpustky rozšířili na všechny františkánské kostely a pak i na katedrální chrámy, baziliky menší a všechny farní kostely.

Ohlášky na měsíc červenec
Svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmou:
V sobotu 21. 7. Radek Bednář z Jedlí a Věra Valentová ze Svébohova
V sobotu 28. 7. Arkadiusz Andrzej Tonczak Borki a Olga Hojgrová ze Zábřeha

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!

Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh hledá dobrovolníky ke klientům
Domova důchodců Štíty a Domova se zvláštním režimem Jedlí. Dobrovolník
si může s uživatelem povídat, předčítat mu, chodit na vycházku, doprovázet jej
na společenské akce, na nákup či se zapojovat do ručních prací.
Dále hledáme dobrovolníky do rodin s postiženým dítětem v Petrově nad Desnou a Sobotíně.
Nabízíme Vám smysluplné využití volného času a profesionální zázemí pro vaši dobrovolnickou činnost! Kontaktujte nás. Děkujeme.
Ludmila Macáková, dobrovolnik@charitazabreh.cz, tel. 736 529 295
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - CESTY, KTERÉ VEDOU K POZNÁNÍ BOHA

S odkazem 2. čt. Ef 1,3 -10 KKC 31- 49
	Bůh nás stvořil ze svobodné a nezištné lásky. Když člověk miluje,
jeho srdce přetéká. Touží se o svou radost rozdělit s druhými. Tuto touhu zdědil po svém Stvořiteli. Ačkoliv Bůh je tajemství, můžeme o něm
přemýšlet po lidsku a prohlásit: Stvořil nás z „přemíry“ své lásky, chtěl
se s námi podělit o svou nesmírnou radost. Když si klademe otázky po
Bohu, je to ve skutečnosti on, kdo se nám představuje. Ne my hledáme
Boha, ale on hledá nás. To, co o něm víme, nevíme proto, že bychom
na to sami přišli, ale protože on se nám zjevil. Bůh naše vědění nekonečně převyšuje, proto ho nemůžeme plně pochopit (Dt 29,29). Boha
známe jen do té míry, do jaké se nám dává poznat.
Máme k dispozici dva zdroje, z nichž se můžeme dovědět něco o
Bohu. Prvním z nich je KNIHA PŘÍRODY, která o Bohu může jen
něco naznačit (Ř 1,19-20) a druhým BIBLE. Pozorováním přírody můžeme Boha jen tušit,
můžeme vidět jeho stopy, které záměrně za sebou zanechává (Ž 19,1-3; Sk 17,28; Mt 6,25-30).
Plné zjevení Boha dostáváme jen prostřednictvím Bible.
Můžeme se na to podívat i z jiného úhlu. Člověk stvořený z lásky k Božímu obrazu, povolaný k tomu, aby Boha poznával a miloval, může objevit určité „cesty“, po nichž lze dojít
k poznání Boha. Bývají také nazývány „důkazy Boží existence“, ne ve smyslu důkazů, jaké si
vyžadují přírodní vědy, nýbrž ve smyslu „sbíhavých a přesvědčivých závěrů“, které umožňují
dosáhnout opravdové jistoty. Tyto „cesty“, jak se přiblížit Bohu, mají za východisko stvoření:
hmotný svět a lidskou osobu.
SVĚT nemůže mít svůj původ a cíl sám v sobě. Ve všem, co existuje, se skrývá víc, než
co je na první pohled patrné. Řád, krása a vývoj světa poukazují na své bytí, poukazují na
Boha.
ČLOVĚK je otevřený pravdě, dobru a kráse. Slyší v sobě hlas svědomí, které ho nabádá k dobru a varuje před zlem. Svou otevřeností k pravdě a kráse, svým smyslem pro mravní dobro, svou svobodou a hlasem svědomí, svou touhou po nekonečnu a po štěstí se člověk
ptá, zda existuje Bůh. Tím vším vnímá známky své nehmotné duše, „zárodek věčnosti, který v sobě nosí a jejž nelze převést na pouhou hmotu“ (Sr. Sk l4,15.17). Jeho duše nemůže mít
jiný původ, leč v Bohu. Svět i člověk dosvědčují, že mají účast na samém Bytí, které nemá ani
začátek, ani konec. Tak může člověk těmito různými „cestami“ dospět k poznání existence
jedné skutečnosti, která je první příčinou a konečným cílem všeho a „kterou všichni nazývají
Bůh“.
Člověk má schopnosti, které mu umožňují poznat existenci jediného osobního Boha.
Aby s ním mohl člověk navázat důvěrný vztah, Bůh se mu zjevuje a dává mu milost, aby
toto zjevení mohl přijmout ve víře. Nicméně „důkazy“ Boží existence mohou disponovat
k víře a pomáhat k zjištění, že víra není proti lidskému rozumu. Církev, naše matka učí, že
Bůh, počátek a cíl všech věcí, může být s jistotou poznán ze stvořených věcí přirozeným
světlem lidského rozumu. Tak to rozhodl 1. vatikánský koncil. Nicméně v historických
podmínkách, v nichž člověk žije, naráží na mnoho obtíží, které mu znesnadňují poznání
Boha pouhým světlem rozumu. Proto člověk potřebuje být osvícen Božím zjevením nejen
v tom, co převyšuje jeho chápání, ale i „v náboženských a mravních pravdách“, které samy
o sobě nejsou dostupné rozumu. „Je-li něco nepochopitelné, vůbec to neznamená, že je to
méně skutečné.“ (Blaise Pascal)
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Tím, že církev zastává názor, že lidský rozum je schopen poznat Boha, vyjadřuje svou důvěru,
že může mluvit o Bohu ke všem lidem a také se všemi lidmi. Toto přesvědčení je východiskem jejího dialogu s ostatními náboženstvími, s filozofií a vědami, a také s nevěřícími a s ateisty.
Protože naše poznání Boha je omezené, je stejně omezená i naše řeč o Bohu. Přesto můžeme o Bohu mluvit správným způsobem. Neboť „nejvznešenější silou člověka je rozum a nejvyšším cílem rozumuje poznání Boha“, takto mluví svatý Albert Vel. Vycházíme-li z mnohostranné dokonalosti tvorů, odlesků nekonečně dokonalého Boha, můžeme o Bohu opravdu
mluvit, i když naše omezená mluva nevyčerpá jeho tajemství.
Ovšem na jedno při tom všem nesmíme zapomínat. Bůh nespolupracuje s lenivými a s lhostejnými, ale se snaživými, kterým jde v životě o pravdu a především o poznání Boha s cílem žít
svůj život podle Jeho přání.
P. Antonín Pospíšil

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA

Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Ta letošní se koná v neděli po svátku sv. Anny, tedy
29. července. První poutní mše začíná v 9 hod. a celebrovat
ji bude P. Bohumír Vitásek – prezident Arcidiecézní charity
Olomouc. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem
bude opět P. Vitásek, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J.
Přibyl. Odpoledne ve 14 hod. bude slavnostní požehnání.
Svatá Anna je vzývána jako ochránkyně manželství, rodin, matek, šťastného porodu... Co třeba vykonat letošní pouť
s prosbou či poděkováním za manželství! Za svoje nebo za
jiné. Ježíš umí proměnit ve víno i obyčejnou vodu, ale je třeba
ji donést.
A tak vás všechny srdečně zveme, manžele, maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte
oslavit svátek sv. Anny. Přijďte si vyprosit požehnání pro sebe i své rodiny.
		
Srdečně zvou farníci z Hoštejna

KDYŽ DOCHÁZÍ VÍNO. V manželství se někdy stává to, co se přihodilo v galilejské
Káně. Začne docházet víno a s ubývajícím vínem se ztrácí nadšení a radost, které jsou vystřídány stereotypem a mnohdy i rozmrzelostí. Přicházejí rozpaky, obavy a lidé mají pocit, že život za moc nestojí. I když se manželé hned nerozcházejí, jejich srdce mohou být už dávno rozvedená. Lze se z takové situace dostat, jde ji nějak ozdravit?
Co takhle vystrojit a znovu prožít svatbu a pozvat na ni někoho, kdo mění vodu ve víno. Pozvat do svého manželství Ježíše, který i dnes činí zázraky, tak jako kdysi. On může udělat zázrak
jako tenkrát v Káně, bezvýchodnou situaci změnit v radostnou. Může pro nás znovu proměnit
vodu ve víno. Všednost a fádnost prožívaného života, v radost a znovu nalezenou lásku. Lásku
dospělou, zbavenou přehlížející zahleděnosti. Lásku opravdovou, která vychází z Ducha, která
je Duchem vedena a živena. Mnohá manželství již znají tuto zkušenost a dobře rozumí slovům,
která pronesl správce svatby: „Tohle víno je lepší než to, co bylo na začátku!“
A tak se nebojme pozvat Ježíše na svatbu. Otevřít mu dveře svých srdcí. Vpustit ho do nejzazších tajemství svého života. Dát mu možnost, aby mohl opravdu ke všemu v našem životě říci své slovo. Věřme, že On může proměnit v dobré víno i zakalenou vodu. Ale proměnit
může jen tolik vody, kolik mu ji doneseme.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
(Článek jsem zpracoval na přání, a to podle přednášky P. Raniera Cantalamessy.)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 8. červenec: Červená Voda 1.619; Domov důchodců sv. Zdislavy 280; Mlýnický
Dvůr 240; Písařov 756; Jakubovice 796; Moravský Karlov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Myšlenka do srdce od srdce sv. Bonaventury

Liturgickou památku vynikajícího učitele Církve, sv. Bonaventury
(1218-1274) slavíme 15. července. Letos připadá na 15. neděli v mezidobí, proto se zmínka v liturgii nekoná. Do nového týdne
nám ale může posloužit jako povzbuzení třeba tato jeho myšlenka:
„Prostý a teologicky nevzdělaný věřící může milovat Boha lépe a víc, než
učený teolog. Dokonalost života nezáleží ve velké učenosti, ani v rozjímavé modlitbě, ani ve vznešených výkonech v oblasti duchovního povolání,
ale ve svědomitém plnění každodenních povinností a ve vykonávání obyčejných věcí nevšedním, dokonalým způsobem.”
Ať se nám všem na přímluvu serafinského učitele daří tuto moudrost v každodenním životě naplňovat!
P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 1. a 8. července: Lubník 2.670, 1880; Tatenice 730, 1.230; Hoštejn 1.200,
1.200; Kosov 350, 300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
V neděli 22. 7. bude v Hoštejně v 10.00 celebrovat (sloužit) mši svatou poslední hoštejnský
sídelní farář P. Bedřich Jagoš. V rámci této jeho jednodenní návštěvy zdejší farnosti, nabídl i
možnost společného setkání se s vámi i mimo mši sv. (čas bude upřesněn až při mši sv.).
Srdečně vás na toto milé setkání zveme.
Pouť k sv. Anně v Hoštejně 29. 7.: Mše sv. budou v 9.00 a 10.30 hod., svátostné požehnání
ve 14.00 hod.
Změny mší: v Kosově bude mše sv. v sobotu 28. 7. v 18.30 (s nedělní platností, v neděli pak
nebude).
P. Jaroslav Přibyl
MODLITBA KE SV. ANNĚ: Se srdcem plným upřímné úcty skláníme se před Tebou, slavná
svatá Anno. Tebe si Bůh vyvolil a oblíbil a pro své mimořádné ctnosti stala ses hodnou výsostné Boží milosti: porodit Pokladnici všech milostí, Požehnanou mezi ženami, Matku vtěleného
Slova, Přesvatou Pannu Marii.Pro tuto velkou přízeň přijmi nás laskavě,
dobrá svatá Anno, mezi své opravdové ctitele, kterými chceme být nyní
i po celý svůj život. Obklop nás mocnou ochranou a vypros nám u Boha
milost následovat Tě v ctnostech, které byly krásou a ozdobou Tvého života. Pomoz nám poznat naše hříchy a upřímně jich litovat. Vypros nám
živou lásku k Ježíši a Marii a věrné plnění našich povinností. Ochraň nás
od každého nebezpečí a buď při nás v hodině smrti, abychom přišli do
nebe a tam s Tebou, přešťastná matko, svatá Anno, chválili Slovo Boží,
které se stalo člověkem v lůně tvé přečisté dcery, Panny Marie. Amen.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 1. a 8. července: Mohelnice (uvedeno minule; 4.428); Úsov 994, 1.445; Studená
Loučka 270, 160 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
POZVÁNKA. Zveme věřící z širokého okolí na slavnostní mši svatou, která proběhne v neděli
22. 7. 2012 v 8.00 v kostele sv. Jiljí v Úsově. Mši odslouží otec Petr Šimara u příležitosti výročí vysvěcení našeho kostelíka biskupem Jakubem Arnoštem z Liechtensteinu. Stalo se tak 23. 7. 1741
a jak dokládá dochovaný zápis – „Učiníme tak na ostatcích svatých mučedníků Vitala Viktora
Bonifáce a svatého Reparáta“. Mši doprovodí pěvecký sbor Carmen.
		
Za farnost Leoš Eckelhart

Z MOHELNICKÉ KRONIKY
Postavení kostela sv. Stanislava a založení nového hřbitova.

1582 Valentin Hagedorn „za něhož r. 1584 byl postaven hřbitovní
kostel, v němž podle náhrobků po obou stranách v presbyteriu pochoval své rodiče, a současně založil hřbitov okolo kostela. Zdá se,
že kardinál Dietrichstein, který dosedl roku 1598 na biskupský stolec, několikrát přispěl na dokončení obou těchto staveb, takže mu
mnozí připisují stavbu tohoto kostela; na druhé straně se uvádí, že
Hagedorn sám na stavbu zapůjčil 100 dukátů“. Tolik pamětní kniha farnosti.V popisu stavby kostela sv. Stanislava a nového hřbitova kolem něj je jistý rozpor mezi pamětní knihou farnosti a kronikou města.
Kronika města píše o zásluhách mohelnických rodáků Bruse
a Medka, pražských arcibiskupů o výstavbu tohoto kostela a hřbitova. Kronika města píše o položení základního kamene kostela
roku 1577 Antonínem Brusem, i o nesení nákladů Brusem, Medkem a možná z části městem na stavbu. K vysvěcení kostela došlo po Brusově smrti roku 1584.
Pamětní kniha Bruse a Medka vůbec nezmiňuje. O důvodech lze dnes jen spekulovat.
Původní hřbitov byl kolem farního kostela. Poněvadž se město v 16. století značně rozšířilo,
bylo zapotřebí nového hřbitova. Podle starocírkevního pojetí musel být hřbitov spojen s kostelem.Na hřbitově kolem kostela sv. Stanislava se pochovávali mrtví z Lukavice, Libivé, Květína,
Slavoňova, Křemačova, Řepové, Stavenice, Mírova a předměstí Mohelnice od roku 1607 do roku
1905.
Soupis farních pozemků. „R. 1585 byla městská rada biskupem přísně vyzvána k přesnému
soupisu všech farních polí, která měšťané užívají v nájmu, jejich jasnému označení jako farních
a jejich případnému vrácení. Městská rada chtěla dát postavit nové varhany, ale biskup nevěděl
o žádném mistru (varhanáři). Místo toho poslal (do Mohelnice) světského kněze, šlechtice Václava Vichrovského, odchovance jesuitského kolegia“.
Požár věže. „V té době také blesk udeřil do věže. Střecha věže shořela a zvony se roztavily. Budova kostela však zůstala neporušena“.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 1. a 8. července: Štíty 2.270, 2.810; Cotkytle 1.510, 700; Horní Studénky
1.800, 900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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Sbírky z neděle 8. července: Zábřeh 10.730; Jedlí 1.800; Svébohov 1.400; Klášterec 1.670;
Zvole 3.530; Postřelmůvek 550 Kč.
DARY: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 1.000; Rovensko – ze sbírek na opravy
15.000; Skalička – ze sbírek na kostel sv. Barbory 1.100 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
* DARY NA LEPRU: dne 8. července byla ze Zábřeha předána částka 3.200 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
* Na kostel sv. Barbory jste v měsíci červnu darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje
částku 2.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Chtěl bych jménem naší mládeže poděkovat všem dárcům, kteří koupí magnetky
v hodnotě 50 Kč přispěli na setkání mládeže. Níže uvádíme částky vybrané v jednotlivých farnostech:
Červená Voda, Písařov, Jakubovice
1.550 Kč
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
950 Kč
Loštice, Moravičany
1.300 Kč
Vyšehorky
300 Kč
Tatenice, Hoštejn, Lubník
1.150 Kč
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
0
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec 3.520 Kč
Dubicko, Rohle, Třeština
300 Kč
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
0
Celkem
9.070 Kč		
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč, kaplan pro mládež

HUDBA VE MĚSTĚ J. E. WELZLA

ZUŠ Zábřeh a Rada rodičů při ZUŠ Zábřeh připravila už
III. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh
„Hudba ve městě J. E. Welzla”,
který se uskuteční ve dnech 15. – 21. července 2012.
V rámci interpretačních kurzů jste zváni na tyto koncerty:
Pondělí 16. 7. - koncert lektorů, 18 hod., Galerie Tunklův dvorec
Úterý 17. 7. - koncert slavné mezzosopranistky Jany Wallingerové, cembalisty Martina Hrocha a Le Petit Orchestre de Martinu, 19 hod., kostel sv. Barbory
Čtvrtek 19. 7. - 1. koncert účastníků, 19 hod., Galerie Tunklův
dvorec
Pátek 20. 7. - 2. koncert účastníků, 19 hod., kostel sv. Barbory
Sobota 21. 7. - 3. koncert účastníků, 16 hod., Galerie Tunklův
dvorec
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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