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2. 6. 2013
Ročník XX., číslo 22

9. neděle v mezidobí
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

Pane, neobtěžuj se! 
Neboť si nezasloužím, 
abys vešel do mého domu;...
Ale řekni jen slovo, 
a můj služebník 
bude uzdraven.         Lk 7,6-7

Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, 
jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme:
 odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno,
 co nám dáváš, ať nám prospívá. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.          Amen

ŽALM 104   Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 
1: 1 Král 8,41-43                                2: Gal 1,1-2.6-10    Ev. Lk 7,1-10
Ordinárium: latinské                       příště Olejníkovo č. 502

SvěTovÁ AdoRACe Se SvATÝm oTCem:
Eucharistický výstav a svátostné požehnání v 17 hod.

v děkanském kostele v Zábřeze
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 3. června  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
Středa 5. června  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
Pátek 7. června  Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Sobota 8. června  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

SvěTovÁ AdoRACe Se SvATÝm oTCem: Neděle po 
Slavnosti Těla a Krve Páně 2. června je Svatým Otcem vy-
hlášená jako Den eucharistické adorace v Roce víry. Papež 
František zahájí přesně v 17 hod. hodinovou adoraci v ba-
zilice sv. Petra v Římě. Ve stejný čas se k němu připojí věřící 
v katedrálách a farnostech. 
 Proto ve farním kostele v Zábřeze nebude příští nedě-
li adorace v 15 hod., ale v 17 hod. se připojíme k adoraci a 
modlitbě Svatého Otce.                                 P. František Eliáš

mAleTín. V neděli 2. června v 15 hod. jste zváni ke slavení mše svaté do kostela sv. Mi-
kuláše v Maletíně.
 O týden později, v neděli 9. června bude v 15 hod. slavena mše svatá v kostele sv. Stani-
slava v Hynčině.  P. František Eliáš

PASToRAČní RAdA FARnoSTi zÁbŘeH se sejde v úterý 11. června od 18 hod. na 
Charitě Zábřeh.  P. František Eliáš

*  Ve čtvrtek 6. 6. od 16.30 – „generálka“ na první svaté přijímání v Zábřeze. 
*  V domě s pečovatelskou službou bude v pátek 7. 6. v 15 hod. slavena mše svatá. 
   P. Pawel Zaczyk

SvÁToST SmíŘení v zÁbŘeze. První pátek v měsíci 7. června od 16 hod. můžete 
v kostele sv. Bartoloměje přijmout svátost smíření.  P. František Eliáš 

PŘednÁŠKA „SoURozenCi bez RivAliTY“ - volnÉ PoKRAČovÁní
Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Přednáška s 
besedou je určena pro ženy, které chtějí načerpat praktické informace 
o tom, jak své děti spravedlivě vychovávat a zabránit jejich věčným spo-
rům, ale současně je vést k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Před-
náší Mgr. Marta Rýznarová v pondělí 3. června od 17 do 19 hodin v pří-
zemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít s sebou, bě-
hem besedy mají připravený doprovodný program. Kontakt na: rodina-
zabreh@gmail.com

RozvoJovÉ PRoJeKTY v boSně A HeRCeGovině. Na čtvrtek 6. června připravi-
lo kino Retro ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie přednášku Mi-
lady Duškové a Jana Odehnala o českých rozvojových projektech v Bosně a Hercegovině 
doplněnou o promítání dokumentárního filmu, který vznikl nedávno na přírodovědecké 
fakultě olomoucké univerzity. Ten zasazuje dané téma do politických, historických a kul-
turních souvislostí balkánského regionu. Pořad začíná v 18 hodin, vstupné je dobrovolné.



3

KAToliCKÝ dŮm
v  Nejenom seniory zveme v úterý 4. června na zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina TRI-
ANGL. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v  PRoSbA o vÝPomoC. Začátkem měsíce května jsme se na 
Vás prostřednictvím farního zpravodaje obraceli s prosbou o půjč-
ku na předfinancování revitalizace zahrady Katolického domu. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám půjčku poskytli, či přislíbili. Půjčku vám 
hned po obdržení dotace vrátíme.
 Nicméně poskytnutá dotace nepokryje veškeré náklady projektu. Jednak předpokládá naši 
finanční spoluúčast, a jednak se nevztahuje na některé nezapočitatelné položky projektu.
 Znovu se tedy obracíme na všechny lidi dobré vůle s prosbou o výpomoc. Tentokrát 
prosíme o pomoc formou finančního daru. Případní dobrodinci kontaktujte nás, prosím, 
na telefonu 731 465 717. Děkujeme.  Za Spolek Metoděj Josef Klimek

 vzhledem k tomu, že Katolický dům je v mnohém ohledu přirozeným zázemím far-
nosti zábřeh, záleží nám jistě  na tom, aby toto zařízení Spolku metoděj farníkům dob-
ře sloužilo. 
 Proto sbírka příští neděle 9. června bude ve farnosti zábřeh určena na tento účel, tak, 
aby řediteli  Josefu Klimkovi ubylo vrásek s financováním rozvoje Katolického domu.                                    
   P. František Eliáš
Příznivce a přátele Spolku Metoděj prosíme také o pomoc při úpravách zahrady. Brigáda 
bude v sobotu 8.6. v 8 hod. Pokud jste ochotni přiložit ruku k dílu i v jiném termínu, kon-
taktujte nás.  Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek 605 320 884

v bARboŘe zAHRAJe vÁClAv HUdeČeK i SPiRiTUÁl KvinTeT
 V kostele sv. Barbory vystoupí ve čtvrtek 13. června od 18 hodin 
houslista Václav Hudeček, který patří mezi stálice českého koncert-
ního umění.
 Na zábřežském koncertu jej doprovodí nadějný cembalista a uči-
tel místní ZUŠ Martin Hroch. V programu zazní skladby J. S. Bacha, 
G. F. Händel, F. Bendy a dalších autorů. Koncert je pořádán ve spo-
lupráci s Občanským sdružením sv. Barbora a farností.
 Tři dny po vystoupení Václava Hudečka se uskuteční v prosto-
rách kostela další výjimečný koncert, tentokrát v podání legendy čes-
ké folkové scény, skupiny Spirituál kvintet. Vstupenky na tuto akci jsou již také v prodeji.

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 19. června 2013 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 za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je sou-

hlas faráře či děkana.  P. František Eliáš, děkan
nově KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti nabízet vý-
hodnější ceny za dodávky energií. 
 Kontaktní údaje: 733 742 744, 733 742 745; energie@arcibol.cz.
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Učící se církev – věRnoST evAnGeliU  (Gal 1, 1 -2; 6-10; KKC 465-469)
 Jedinečná a zcela zvláštní událost se stala v Nazaretě roku 
I. našeho letopočtu, 753 let od založení města Říma. Vtělený 
Boží Syn, Ježíš Kristus byl počat v lůně Panny Marie a narodil 
se v Betlémě. Bůh se stal plným, pravým člověkem a při tom 
zůstal plným a pravým Bohem. Při tomto vtělení se nestalo, 
že by Ježíš byl z části Bůh a zčásti člověk nebo, že by se v něm 
smísilo božství s lidstvím. Stal se opravdu pravým člověkem 
a zůstal při tom opravdu pravým Bohem. Ježíš Kristus je tedy 
pravý Bůh a pravý člověk. 
 Církev však musela během prvních staletí hájit a objas-
ňovat tuto pravdu víry proti bludům, které ji zkreslovaly. Zá-
kladní pravidlo v postoji k pravdě zní: Věrnost v nauce i v morálce vyžaduje odmítání bludů i 
scestných zásad života.
 První bludy spíše popíraly Kristovo pravé lidství než jeho božství. Byl to gnostický do-
KeTiSmUS, bludné učení, považující hmotu za zlo a proto tvrdící, že Kristus měl jen zdán-
livé tělo. Už od apoštolských dob křesťanská víra trvala na opravdovém vtělení Božího Syna, 
„který přišel v těle“. (Srov. 1. Jan 4,2-3; 1. Jan 7)
 Ve 3. století musela církev potvrdit na sněmu v Antiochii, že Ježíš Kristus je Boží Syn podle 
přirozenosti, a nejen syn adoptivní.
 První ekumenický koncil v Niceji roku 325 vyznal ve svém krédu, že Boží Syn „je jedno-
rozený, ne stvořený, jedné podstaty (homousios) s Otcem. 
 Koncil se zabýval sporem o nauku Areia z Alexandrie, který se týkal povahy Kristovy osoby 
a vztahu Božího Syna k Bohu Otci. Aria zastával názor, že „Boží Syn vzešel z ničeho“ a že je „jiné 
podstaty než Otec“. ARiAniSmUS - největší a nejrozšířenější blud v křesťanském starověku, za-
čal ve 4. století a s dozvuky trval až do století sedmého, zvláště u germánských kmenů.
 Dalším rozšířeným bludem byl neSToRiAniSmUS, který hlásal, že Kristus měl dvě při-
rozenosti, jakoby v Kristu byly dvě osoby, božská a lidská. Nikdy prý nelze dítě dvou nebo tří 
měsíců nazývat Bohem, mluvit o Bohu zavinutém v plénkách ani přibitém na kříži, což prý je 
opakováním pohanských bájí a mýtů. Nebyl-li ovšem Kristus Bohem, nebyla ani Panna Maria 
Bohorodičkou (Theotokos). Nestorius ji uznával jen za rodičku Krista (Christotokos). Tento 
blud byl odsouzen na ekumenickém koncilu v Efesu roku 431. Koncil prohlásil, že Maria se 
stala opravdu Boží matkou pro lidské početí Božího Syna ve svém lůně. Matkou Boží není pro-
to, že Boží slovo přijalo od ní božskou přirozenost, nýbrž proto, že z ní má své tělo, vybavené 
rozumovou duší, a poněvadž je s ním Slovo spojeno ve své osobě, říká se, že se Slovo narodilo 
podle těla. 
 Jako další věroučný blud byl monoFYziTiSmUS. Ten hlásal, že lidská přirozenost-o-
soba- jako taková, přestala v Kristu existovat, když byla přijata božskou osobou Božího Syna. 
Proti tomuto bludu čtvrtý ekumenický koncil v Chalcedonu v roce 541 prohlásil, že Kristus 
byl zplozen Otcem přede všemi věky co do božství a co do lidství se v těchto posledních dnech 
pro nás a pro naši spásu zrodil z Panny Marie, Matky Boží.
 Po chalcedonském koncilu dělali někteří z Kristovy lidské přirozenosti jakýsi osobní sub-
jekt. Proti nim pátý ekumenický koncil v Cařihradě v roce 553 prohlásil: „Je jen jedna jedi-
ná lidská osoba, totiž náš Pán, Ježíš Kristus, jeden z Trojice. A tedy všechno v Kristově lidství 
musí být přičítáno jeho božské osobě, nejen zázraky, nýbrž i utrpení a sama smrt. Náš Pán Je-
žíš Kristus ukřižovaný ve svém těle je pravý Bůh, Pán slávy a jeden ze svaté Trojice.
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 Církev takto vyznává, že Ježíš je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk: je skutečně Bo-
žím Synem, který se stal člověkem, našim bratrem, aniž přestal být Bohem, našim Pánem.
 Ovšem nic nového pod sluncem. Staré bludy i moderní deformace ožívají- jako víra v pře-
vtělování, čarodějství, satanismus, spiritismus, astrologie, New age, čerpání energie ze stro-
mů....Čím méně je pravé víry, tím více je pověry. A sami věřící se musí těžce bránit, aby neu-
padli v některou pověru či dokonce v nevěru.
 Kristova víra nás učí mít v úctě a milovat všechny lidi, ano i nepřátele, či bloudící. Ale úcta 
k nim, respektování jejich osobní svobody, i náboženské svobody, otevřenost k lidem, snaha 
nějak netaktně se lidí dotknout, ani láska k bloudícím nesmí nás věřící vést k přijímání toho, 
co je s Kristovým evangeliem neslučitelné. Vše má své meze. 
 Euangelion - řecký výraz - radostná zpráva- oproti často temným silám vzbuzujících úz-
kost, strach, ano i nemoc, směřující dokonce do stavu věčného odloučení od Boha, Pravdy, 
Krásy, Blaženosti!
 Z liturgie svatého Jana Zlatoústého: „Ó jednorozený Synu a Slovo Boha, ty, který jsi nesmr-
telný, ráčil ses vtělit pro naši spásu v lůno svaté Boží Matky a vždy Panny Marie; ty, který ses bez 
proměny stal člověkem a byl jsi ukřižován, ó Kriste, Bože, který jsi svou smrtí přemohl smrt, ty, 
který jsi Jeden ze svaté Trojice, oslavovaný s Otcem a Duchem Svatým, spas nás."
   P. Antonín Pospíšil

inTeRděKAnÁTní PoUŤ mlAdÝCH Ke Sv. mARii GoReTTi do HoŠTeJnA.
dne 15. června 2013 se koná inTeRděKAnÁTní PoUŤ mlAdÝCH Ke Sv. mARii Go-
ReTTi do Hoštejna. Na společnou pěší pouť vyrazíme v 8 hod. z vlako-
vého nádraží v Zábřez. Po cestě se zastavíme v krásném nově opraveném 
kostelíku v Pobučí na krátkou adoraci a odtud již budeme pokračovat 
přímo do Hoštejna, kde bude pro zájemce připraven oběd za příspěvek 
30 Kč. Pouť završíme v 15 hod. společným slavením mše svaté s otcem 
Petrem Bulvasem v tamním kostele svaté Anny, na kterou jsou srdečně 
zváni všichni farníci. Během pouti bude možnost přistoupit ke svátosti 
smíření. V případě zájmu o oběd v Hoštejně se hlaste na e-mail mladez.
zabreh@gmail.com, a to nejpozději do 10. 6. 2013. Na případné dotazy 
vám rádi odpovíme na tel. 731 637 794 nebo na shora uvedeném e-mailu. Více informací na 
https://www.signaly.cz/pouthostejn2013.

Srdečně zvou animátoři spřátelených děkanátů Zábřeh, Šternberk, Svitavy a Šumperk.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 26. května: Štíty 1.960; Cotkytle 650; Horní Studénky 2.100 Kč. Všem dár-
cům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

V neděli 9. června v 15 hod. v KAPli Sv. mARTinA nA olŠAnSKÝCH HoRÁCH 
bude slavena mše svatá.  P. Stanislav Suchánek

5. června se dožívá
paní MARIE OSLADILOVÁ
jubilea 80 let života.
Přejeme jí Boží požehnání a děkujeme za všechno, co dělá pro kostel.
                                                farníci a P. Stanislav Suchánek
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červenovodsko    červenovodsko
Sbírky z neděle 26. 5. 2013: Mlýnický Dvůr 246, Domov důchodců Sv. Zdislavy 276, Červená 
Voda 1354, Písařov 641, Jakubovice 716, Moravský Karlov 240, Janoušov 504. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v neděli 9. 6. budou mše svaté takto: 
 Jakubovice 7.30, Písařov 8.30, Červená Voda 10 hod.
V neděli 9. 6. všechny srdečně zveme na přednášku o misiích v severních Čechách „miSie nA 
Živo, Aneb nAděJe PRo JeníKov“. Přednáška bude v 15 hod. na faře v Červené Vodě a 
v 17 hod. na faře v Písařově. Bude také možnost zakoupit si brožurky s křesťanskou tématikou, 
které vydává farní tým ve Vranově nad Dyjí.
mše sv. s hromadným udílením svátosti pomazání nemocných: Mlýnický Dvůr SO 8. 6. 16.30 
hod., Jakubovice NE 16. 6. 7.30 hod., Červená Voda NE 16. 6. 9 hod., Písařov NE 16. 6. 10.30 hod.
Pouť k Panně marii na Turzovku (Slovensko) v úterý 11. 6. 2013. 
Časy odjezdů: Červená Voda 5.45, Štíty 6.00, Písařov – Kocanda 6.10, Jakubovice 6.20, Klášterec 
6.35, Zábřeh – Valová 7.00 hod. Více informací podá paní Kubitová 737 869 214.
   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

Po noCi KoSTelŮ...
 V jednom městě žili za dávných časů dva mudrci. Navzájem se nenávi-
děli a přeli pro své názory. Jeden bránil existenci Boha a druhý byl nevěřící. 
Jednoho dne se potkali na trhu. 
 Obklopeni svými stoupenci se dlouhé hodiny dohadovali o existenci 
Boha. Pak se rozešli.
 V ten stejný den se nevěřící učenec odebral do kostela, padl na kolena 
před oltářem a prosil Boha o prominutí za svou tvrdošíjnost. Ve stejném 
čase učenec, který si Boha vysoce cenil, spálil všechny své náboženské kni-
hy, protože ztratil víru.
K zamyšlení: „Ze dvou lidí, kteří nejsou přesvědčeni o existenci Boha, 
ten, který je proti jeho existenci, může být k němu blíž.“ (Simone Weilová, 
franc. mystička, 1909-1943)
Když jsme v našich kostelích v uplynulých dnech chystali prezentaci „tajemství“ našich chrámů, 
možná jsme si položili otázku: „K čemu to bude? My, věřící to známe a ti „nevěřící“ přijdou jako 
do muzea...“ Boží dotek má své originální způsoby, kterým málokdy rozumíme. Zkusme být 
pouze nástroji a ostatní nechejme na Boží prozřetelnost.

A propos: Děkuji všem, kteří máte svůj kostel rádi... Je to dům Boží a brána do nebe.
 
Pozvánka: Římskokatolická farnost Moravičany Vás srdečně zve na tradiční pouť ke sv. Josefovi 
a sv. Hubertovi do Doubravy v Litovelském Pomoraví. Mše svatá bude v neděli 9. června 2013 ve 
14 hod. Mše svatá v Doubravici bude v neděli 2. června 2013 v 15 hod.

Zveme Vás na 6. pokračování cyklu přednášek „PUTovÁní S víRoU”. Mode-
rátor, P. Miroslav Obšivan, CM se bude spolu s Vámi zamýšlet nad dalším člán-
kem Apoštolského vyznání víry. Startujeme v sobotu 8. 6. Na Sirkárně (ul. Jevíč-
ská, Loštice) v 16 hod.                                                                     P. Pavel Kavec,CM
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postřelmovsko   postřelmovsko

Mimořádná příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace před Nejsvětější svá-
tostí před prvním pátkem a slavností Nejsvětějšího Srdce Páně bude ve středu 
v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.                                                                                     P. Vladimír Jahn 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 26. května: Tatenice 1.370; Hoštejn 3.500; Lubník 670; Kosov 1.130 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

děTSKÝ den v HoŠTeJně se uskuteční v neděli 2. června od 14 hod. na hřišti (v přípa-
dě nepříznivého počasí v GLOBUSU). Srdečně zveme všechny děti (nejen z Hoštejna).

PRvní SvATÉ PŘiJímÁní v Hoštejně bude v neděli 9. června v 10 hodin.
ZMĚNA: v Kosově bude mše svatá v neděli 9. června v 7.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 26. května: Mohelnice 4.058; Úsov 1.108; Studená Loučka 410 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY. Od 18. stol. je kronika 
psána podrobněji. Jsou zachyceny mnohé události v jednotlivých 
letech farářova působení, popisující život a problémy farnosti, i 
obyvatelstva města.
 vincenz Hausner, narozen ve Varhošti (okr. Olomouc) 22. 
února 1830, absolvoval celá studia v Olomouci. 5. července 1856 
byl vysvěcen na kněze arcibiskupem Friedrichem lantkrabětem 
Fürstenbergem. Působil jako kooperátor v duchovní správě v Maletíně, Březové a Mohel-
nici, zde celých 18 let také jako kaplan. Obdržel r. 1878 faru v Hermersdorfu (Temenice?) u 
Svitav, r. 1880 v Březové, kde také při příležitosti 50tiletého kněžského jubilea svého vrch-
ního pastýře byl jmenován konsistoriálním radou. Roku 1886 odešel jako farář do Města 
Libavá, kde převzal na tři léta děkanský úřad budišovského okresu. V červnu 1890 byl in-
vestován na faru v Mohelnici a brzy nato jmenován děkanem, assesorem a arciknězem. 
 Protože se dvůr a hospodářské budovy fary staly r. 1846 kořistí plamenů a od té doby 
nic nebylo znovu postaveno, protože revoluční rok 1848 započatou stavbu přerušil, rozho-
dl se beneficiát vybudovat aspoň stodolu, aby pachtýři neměli záminku pro propachtová-
vání farních polí za každou cenu. Stavební fond, pocházející z odkazu kardinála Sommerau 
- Beckha, tvořilo 10 000 zl. v obligacích Haličského vyvázání pozemků (Galizischen Grun-
dentlastungs Obligation), jejichž úrok pobíral farář jako odškodnění za chybějící hospo-
dářské budovy. Stavba stodoly, provedená r. 1891, stála 3600 zl. rak. měny, takže ještě zbylo 
6600 zl. ve 4% haličských zemských dluhopisech (No17780 dto 1/5 1892) uložených v kos-
telní pokladně, jejichž úroky nadále pobíral beneficiát jako odškodnění za další chybějící 
hospodářské budovy dvora, který nebyl obnoven. Rok 1891 byl mokrý, zima mírná.                                            
                                                                   Bartoš H.
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Sbírky z neděle 26. května: Zábřeh 9.190; Jedlí 1.600; Svébohov 2.000; Klášterec 890; Zvole 
2.330; Postřelmůvek 540; Pobučí 580 Kč.
Jedlí – veřejná sbírka ze dne 28. 5. 2013 na opravu interiéru kostela sv. Jana Křtitele činila 
65.774 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

SmíŠenÝ PěveCKÝ SboR CARmen zÁbŘeH.
 Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh vstoupil letošním rokem do své 
jubilejní dvacáté sezony. Byl založen v roce 1993 při kostele sv. Antonína 
z Padovy v Třeštině Jiřím Novákem, který je dodnes jedním ze tří jeho sbor-
mistrů. Dalšími sbormistry jsou v současnosti Lenka a Kája Ozorovští. Od 
roku 2011 má sbor statut občanského sdružení. 
 Sbor má ve svém repertoáru skladby světské i duchovní, klasických i no-
vějších autorů, sborové úpravy lidových písní, koled a černošských spirituá-
lů. Sbor rovněž uvádí soubor skladeb s originálními pravoslavnými texty.
 Od začátku letošního roku sbor vystupoval již na celé řadě míst. Svým zpěvem dopro-
vodil bohoslužby např. ve Zvoli, Dubicku, Mohelnici, Úsově, na Svatém Hostýně, v Mora-
vičanech, Ostrožské Lhotě a v kapli sv. Antonína Paduánského nad Blatnicí. Má za sebou 
letos i několik samostatných koncertů, a to v Libině, Rohli, Hranicích na Moravě a v Os-
trožské Lhotě a charitativní koncert pro Lukáška v kostele sv. Barbory v Zábřeze. Při letošní 
Noci kostelů vystupoval v Úsově a v katedrále sv. Václava v Olomouci.
 Nejbližší vystoupení sboru – v neděli 9. června v 10 hod. doprovodí sbor slavnostní 
mši svatou slouženou kardinálem Dominikem Dukou v Dlouhé Loučce u Uničova za Lva 
kardinála Skrbenského, který v této farnosti před 75 lety zemřel. Sbor dále vystoupí v so-
botu 15. června v 15 hodin s koncertním programem v pravoslavném kostele sv. Ludmily 
v Řimicích a v 18 hodin téhož dne doprovodí bohoslužby v kostele sv. Antonína z Padovy 
v Třeštině.
 V roce 2013 činnost sboru podpořilo Město Zábřeh, Olomoucký kraj a Město Úsov. Za 
tuto podporu je sbor velmi vděčný.  Za SPS Carmen Zábřeh Jan Bartoš

PoUŤ do PolSKA. Otec Pawel Zaczyk, zábřežský kaplan organizuje autobusovou pouť 
na Jasnou Horu do Čenstochové k Panně marii Čenstochovské, královně Polska a na 
Horu Svaté Anny u opole ve dnech 21. - 22. 6. 2013. 
Podrobný program je na plakátku a u otce Pawla. Hlaste se, prosím, do 9. června. 
Přihlásit se můžete osobně u otce Pawla Zaczyka na faře, na tel.: 736139264 nebo mailem: 
pawelzaczyk@onet.eu

Ohlášky
V sobotu 15. června v kostele sv. Barbory v Zábřeze vstoupí do stavu manželského

Martin Krška z Mohelnice a Pavlína Šimková z Nemile
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