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10. 11. 2013
Ročník XX., číslo 45

32. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

Opatruj mě 
jako zřítelnici oka, 
do stínu svých perutí 
mě ukryj.

žalm 17

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních
i vnějších překážek svobodně sloužit. 
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 17   Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe
1: 2 Mak 7,1-2.9-14                                     2: 2 Sol 2,16 – 3,5                             Ev. Lk 20,27-38
Ordinárium: Ebenovo č. 504                     příště latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 11. listopadu Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Úterý 12. listopadu  Památka sv. Josafata, biskupa mučedníka 
Středa 13. listopadu Památka sv. Anežky České, panny 

Tuto neděli 10. listopadu vzpomeneme v Zábřeze při mších svatých výročí posvěcení koste-
la sv. Bartoloměje (10. 11. 1754). Příští rok budeme slavit kulaté výročí posvěcení našeho 
kostela. 

mAleTín. Tuto neděli 10. listopadu bude mše svatá ve 14.30 hod. v kostele sv. Stanislava 
v Hynčině a příští neděli 17. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. 
Mikuláše v Maletíně.  P. František Eliáš

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 13. listopadu. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 13. listopadu 2013 od 9 hod. do 
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn 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, děkan
*  SenioŘi se sejdou ve Svébohově ve středu 13. listopadu v 17 hod. 
*  KATeCHeTÉ se sejdou na faře v zábřeze ve čtvrtek 14. listopadu v 19 hod. 
   P. Ladislav Sovadina 

UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH v zÁbŘeze
 Příprava na udělování SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude 
probíhat od pondělí 18. do středy 20. listopadu. Program: 8.45 modlitba 
Růžence, 9.15 promluva k tématu, 9.45 MŠE SVATÁ. 
 Udělení svátosti bude ve čtvrtek 21. listopadu při MŠI SVATÉ v 9.40 
hod. 
 Svátost smíření, která je k pomazání nemocných nutným předpokla-
dem, bude možné přijmout vždy před nebo po MŠI SVATÉ.                        P. Lev Eliáš

bezPeČí nAŠeHo díTěTe - ŠiKAnA, inTeRneT. Srdečně zveme maminky na další 
z cyklu besed pro ženy. Můžete se těšit na koktejl praktických rad, diskusi, výměnu zkuše-
ností a příjemné prostředí. Tématem nás opět provede Mgr. Marta Rýznarová v pondělí 11. 
listopadu 2013 od 17 do 19 hod. v přízemí Charity zábřeh (zvonek Oáza). Děti od 4 let 
mají během besedy doprovodný program.  Za Centrum „Rodina v akci“ zve M. Sikorová, 
   tel: 737517102, mail: rodinazabreh@gmail.com

12. liSToPAdU 
zAČínÁ nÁCviK RYbovY mŠe vÁnoČní
Nácvik Rybovy mše vánoční je každé úterý v 17 hod. v ZUŠ 
Zábřeh. Přijďte všichni, kteří rádi zpíváte, ať důstojně oslaví-
me Narození Páně.                 Dagmar Braunerová 
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Hnízdo zve
.... každou neděli na pokec do Kavárničky a to po mši sv. od 9:30 
do 10:30
... na úterní přednášku 12. listopadu v 9:30 v Hnízdě „Komunikace 
v rodině - jak pěstovat dobré vztahy“, přednášející: ing. et mgr. marie Jílková
... na výrobu lampiónu 13. listopadu v 16:00 v Hnízdě - rodiče a děti společně vyrábí lampion. 
S sebou: kulaté krabičky od sýru
... na neděli 17. listopadu lAmPioŇÁK S bRoUČKY. Odcházíme v 17:00 od červeného 
kostela, děti v masce broučky/berušky vítány, v cíli čaj na zahřátí
.... na úterní přednášku 19.listopadu v 9:30 v Hnízdě „Komunikace v rodině - když to skří-
pe“, přednášející: ing. et mgr. marie Jílková

FARnoST Jedlí – KonCeRT nA PoděKovÁní
v neděli 24. listopadu v 15 hod. o Slavnosti Ježíše Krista Krále se ve 
farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí uskuteční děkovný koncert 
především pro všechny ty, kteří se v letošním roce jakkoliv zapojili 
do obnovy interiéru farního kostela (dary, veřejnou sbírkou, mod-
litbou, prací či organizací). záštitu nad koncertem přijali mons. 
Pavel Posád, světící biskup českobudějovický spolu s emeritním se-

nátorem ing. Adolfem Jílkem a současným senátorem ing. zdeňkem brožem. 
 Koncert bude poděkováním za zapojení se do pokračování celkové opravy interiéru far-
ního kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí a za štědrost při sbírkách na opravy kostela. 
 Opravy i letos výrazně pokročily, jak se bude moci přesvědčit každý návštěvník.
Na koncertě kromě dětí ZŠ a scholy Gaudium vystoupí varhanář a varhaník Petr Strakoš se 
svými přáteli. Mimo jiné si poslechneme v našem regionu z mnoha koncertů známou sólist-
ku moravskoslezského divadla Janu Kurečkovou (http://www.ndm.cz/cz/osoba/337-kurec-
kova-jana.html). Setkání i koncertní program bude pokračovat v kulturním domě v Jedlí při 
koláčcích, které upečou ženy z farnosti.                    Pastorační rada farnosti Jedlí

PozvÁní nA mŠi SvAToU s biskupem mons. Pavlem Posádem, světícím biskupem 
českobudějovickým. V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA AWER TOUR 
s.r.o. bude i letos slavena v kostele sv. bartoloměje v Zábřehu v pondělí 25. 11. 2013 v 16.30 
hod. mše svatá, na kterou vás tímto všechny srdečně zveme. Mši svatou bude již tradičně ce-
lebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný - světící biskup českobudějovický a prezident Charity 
ČR. Za AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu srdečně zve Lenka Hamplová

P. bohumil Anastáz Polášek OFM Cap., rodák z Drozdova, 
oslavil ve středu 6. listopadu 90. narozeniny. 
Ať mu Pán žehná, chrání a dovede jej až do plnosti života věčného. 

 P František a Lev a farníci jedelské farnosti 

Ohlášky
V sobotu 16. listopadu si v kostele sv. barbory v Zábřeze

navzájem udělí svátost manželskou Pavel a Ivana Kvapilovi ze Zábřeha
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Učící se církev – boŽSKÁ CTnoST nAděJe  2. čt. 2 Sol 2,16-35; KKC 1819-1821
 Víra vyvolává v duši naději. Ve chvílích, kdy člověk uvěří v Boha, po-
zvedá svůj zrak vzhůru v touze dosíci předmětu své víry. Víra řekla člově-
ku, kde je smysl jeho života, ukázala mu cíl, za nímž se má rozběhnout, 
ukázala mu také, že tento cíl je dosažitelný a naděje se chápe poznatků 
víry a vztahuje ruce po věčné blaženosti. (Dacík)
 NADěJE je božská ctnost, kterou vytrvale toužíme po věčném živo-
tě jako po svém štěstí. Tady na zemi jsme proto, abychom v boha a bohu 
věřili, jej chválili a jemu sloužili. V tom spočívá naše skutečné štěstí. 
V tom, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme se na své 
síly, ale na pomoc Ducha Svatého. „Držme se pevně naděje, kterou vy-
znáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal.“ (Žid 10,23) „bo-
hatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni 
jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. (Tit 3,6-7)
 Ctnost naděje odpovídá na touhu po štěstí, kterou bůh vložil do srdce každého člově-
ka; bere na sebe očekávání, která podněcují lidskou činnost; očišťuje a zaměřuje k nebes-
kému království; chrání před malomyslností; je oporou ve chvílích opuštěnosti; rozšiřuje 
srdce v očekávání věčné blaženosti. Vzpruha naděje chrání před sobectvím a vede k radosti 
z křesťanské lásky.
 Křesťanská naděje přejímá a přivádí k plnosti naději VYVOLENÉHO NÁRODA, kte-
rá má svůj původ a svůj vzor v Abrahámově naději naplněné v Izákovi podle božích přísli-
bů a očištěné zkouškou oběti. Zkouška Abrahámova nespočívá pouze vtom, že boží rozkaz 
k obětování svého syna staví výše než svou otcovskou lásku. Ta zkouška má hlubší pozadí 
a je úděsnější. Zde je člověk bezmála v pokušení ztratit víru v boha, vždyť příkaz obětovat 
syna Izáka je v přímém rozporu s |božím příslibem, že se Izák stane otcem hojného potom-
stva. Nejvyšší osvědčení víry Abrahámovy spočívá právě v tom, že řešení konfliktu přene-
chává bohu (třebaže jej bůh řeší zázrakem) a že poslušně přijímá obojí. Jde o nejkrajnější 
zkoušku víry. 
 Křesťanská naděje se rozvíjí od počátku Ježíšova kázání při vyhlášení blahoslavenství. 
bLAHOSLAVENSTVÍ pozvedají naši naději k nebi jako k nové zaslíbené zemi; ukazují k ní 
cestu zkouškami, které čekají na Ježíšovy učedníky. Avšak pro zásluhy Ježíše Krista a jeho 
utrpení nás bůh uchovává v „naději, která neklame.“ (řím 5,5) V této naději máme bez-
pečnou a pevnou kotvu pro duši. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do 
nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Mel-
chisedechova. (Žid 6,19-20)
 Naděje je rovněž zbraní, která nás chrání v boji o spásu: „My však buďme oděni pan-
cířem víry a lásky a přilbou naděje ve spásu.“ (1,Sol 5,8) Dává nám zakoušet radost i ve 
zkoušce: „V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví.“ (řím 12,12) Naděje se projevuje 
a živí modlitbou, zvláště modlitbou Otče náš, která je souhrnem všeho, po čem nám dává 
naděje toužit. Můžeme tedy mít naději na nebeskou slávu, kterou bůh slíbil těm, kteří ho 
milují a konají jeho vůli. Každý má za všech okolností doufat, že s boží milostí vytrvá až 
do konce a dosáhne nebeské radosti jako věčné boží odměny za dobré skutky vykonané 
s Kristovou milostí. 
 Církev se modlí v naději, aby všichni lidé došli spásy. Dychtí po tom, aby byla spojena 
s Kristem svým ženichem v nebeské slávě. V tomto duchu se modlí sv. Terezie od Ježíše:
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Doufej, má duše, doufej. Neznáš dne ani hodiny, pozorně bdi, všechno pomíjí v jediném zá-
vanu, ačkoliv tvá netrpělivost může učinit nejistým, co je jisté, a s dlouhým i velmi krátký čas. 
Pomysli na to, že čím více budeš bojovat, tím více zakusíš lásky, kterou máš ke svému Bohu, 
a tím více se budeš jednoho dne těšit ze svého miláčka, ve štěstí a ve vytržení, která nikdy ne-
budou mít konce.
 Závěrem jednu poznámku. Asi jsme zklamaní z poznání, že se ctnost naděje vztahuje 
výhradně na naše očekávání a naplnění naší touhy po věčné, nebeské blaženosti. Je to pro-
to, že naděje patří mezi tři božské ctnosti (víra, naděje a láska). Jejich původem, důvodem 
i předmětem je samotný bůh, který je jako milost daruje do duše věřících. Jistě - dosáhnout 
věčné blaženosti je to nejdůležitější. Žijeme však na zemi se svými problémy; s dětmi, v ro-
dině, v manželství, ve stáří, nemocech, s problémy v zaměstnání, finančními problémy...
 Sám za sebe si musím přiznat, že pod pojmem naděje jsem převážně myslel a hledal na-
ději v kladné vyřešení svých těžkostí – s pomocí boží, s přímluvou Panny Marie a svatých. 
V těchto těžkostech jsem skoro vůbec nemyslel na naději věčné spásy. Teprve zpracování 
daného tématu mne uvádí na správnou cestu života. Jistě nebudu sám. Vidím, jak důleži-
té je stále se vzdělávat, abychom žili podle pravdy. Ani v této snaze jistě nebudu sám a bůh 
naši snahu k věrnosti pravdě jistě odplatí i ctností naděje - té lidské, pozemské! 

 P. Antonín Pospíšil
den ARCidieCÉze
Ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 
950. výročí obnovení biskupství budeme v olomouci slavit v sobotu 23. lis-
topadu 2013 jako „den arcidiecéze“. 
Slavnostní mši svaté bude v olomoucké katedrále sv. Václava od 10.00 hodin 

předsedat arcibiskup Jan Graubner. 
 Odpoledne mezi 13.00 a 15.30 hodinami se věřící mohou rozejít do církevních objek-
tů, kde budou připraveny programové nabídky. K prohlídce bude otevřena jak katedrála 
a ostatní olomoucké kostely, tak budovy Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního 
muzea, Sarkandrovy kaple či teologické fakulty. 
 Souběžně bude probíhat množství prezentací, zájemcům se představí například chari-
ta, Maltézská pomoc, řada církevních škol všech stupňů či arcidiecézní centra pro rodinný 
život, pro mládež a pro katechezi. 
 Další možností je příležitost ke ztišení a modlitbě. K moderované adoraci bude otevře-
na kaple sv. Anny vedle katedrály a v kostele sv. Mořice bude probíhat četba božího slova 
doprovázená hudbou.
 Po celý den bude otevřen farní dům se zázemím pro rodiče 
s malými dětmi. Pro všechny účastníky bude připraveno malé ob-
čerstvení, teplý čaj a každý dostane při příchodu brožurku s potřeb-
nými informacemi i písněmi k bohoslužbám.
 Celodenní program bude v 16 hod. v katedrále sv. Václava za-
končen společnou adorací a svátostným požehnáním.
 Toto setkání je pro všechny příležitostí, jak společně prožít den 
ve víře a obohatit se zážitky z připravených programů. 
 ze zábřeha bude vypraven autobus. odjezd v 8.30 hod z va-
lové cena (100 – 150 Kč podle počtu poutníků) splatná v autobu-
se. Hlaste se u paní Korgerové 583 414 512 nebo 732 805 427. 
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 3. listopadu 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 487, Mlýnický Dvůr 
145, Písařov 809, Jakubovice 1651, Červená Voda 2365, Moravský Karlov 270. 
dary: Moravský Karlov na Haiti: 179.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

* Pastorační rada farností Jakubovice a Písařov se 
uskuteční v pondělí 11. listopadu v 16.45 hod. na faře 
v Písařově.
* Farnost Červená Voda zve všechny milovníky 
krásné moderní hudby na koncert křesťanské hu-
dební skupiny PAPRSKY, který se uskuteční v sobo-
tu 16. listopadu v 18.00 hod. ve farním kostele sv. Ma-
touše v Červené Vodě.                          P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

Jít správným směrem vyžaduje odvahu! 
 Kdesi žil jeden starší muž, který sedával každodenně před svým domem. Vrásky na 
jeho tváři říkaly, že je mu více než 80 let.
 Když se u něho lidé zastavovali, aby se dozvěděli nějaké potřebné informace, muž od-
povídal vždy naprosto stejným způsobem: „Vraťte se nazpět, jděte podle ukazatelů k nádra-
ží, odbočte pak vlevo a tam najdete, co hledáte!“
 Ti, kteří se drželi poslušně jeho instrukcí, se najednou ocitli u místního hřbitova.
 Téměř všichni, kdo ho znali, ho pokládali za blázna.
 On však říkal: „Ale ne! Vždyť vám dávám správné instrukce! Copak nehledáte ces-
tu k „lázním“, k „domovu pokojného stáří“, nebo k místu s „bezkonkurenčně nízkými 
cenami?“  P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

Sbírka na misie 20. října činila: v Postřelmově 9.146, v Chromči 9.500, v Sudkově 1.460, 
v Lesnici 5.163 a v Dlouhomilově 1.699 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

* V neděli 17. 11. je ve všech farnostech mimořádná sbírka na Charitu. Všem dárcům ať 
Pán odplatí jejich štědrost. 
* Ve středu 13. 11. od 19.00 hodin je v Postřelmově na faře biblická hodina. Všichni jsou 
srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 3. listopadu: Lubník 1.420, Tatenice 1.680, Hoštejn 1.200, Kosov 700 
(+ 1.000 dar). Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
 

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 3. listopadu: Štíty 2.000; Cotkytle 780; Horní Studénky 2.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                P. Stanislav Suchánek 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 3. listopadu: Mohelnice 7.684; Studená Loučka 780; Úsov 864 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

z mohelnické farní kroniky: W. Hausner 
 1910 – beneficiát (farář Hausner) oslavil v tomto roce své osmdesáté narozeniny a byl 
při nich jmenován papežským domácím prelátem.
 Také byla letos zvýšena Jubilejní nadace Vincence Hausnera pro zřízení sirotčince, fun-
dací (darem) Ottilie Wintnerové, vdovy po hejtmanovi, která zemřela 1. června 1909. K tomuto 
účelu odkázala svůj měšťanský dům v Lazebnické ulici (badergasse) č. 68 a k němu náležející 
pole č. 1596 (2 ha, 21arů, 63m), č. 1597 (1 ha, 62 arů, 21 m) a č. 1598 (2 ha, 35 arů, 94 m). V da-
rovací listině určila, aby odkázaný dům byl použit na sirotčinec. 
 1911 – Od 7. do 11. února bylo konáno triduum (třídení), řízené slavným kazatelem, důst. 
panem Stefanem Schnee z dominikánského kláštera v Olomouci, za velké účasti věřících.
1912 – Vdova Franziska Reichelová zřídila fundaci pro osvětlení hory Olivové vkladem 
1000 K. Rok nato, vdova Josefa Ramerthová, manželka kloboučníka, dala tuto (horu Olivo-
vou) opravit a zasklít nákladem 525 K.
 1913 – Vdova Josefa Hönigová z Dolního Waldsee (Podolí) pořídila z vlastního jmění ze-
lený ornát a slavnostní koberec do kostela nákladem 750 K. (koberec se ještě dnes používá)
 Zde končí zápisy P. Hausnera, pokračuje P. Kubíček, který k jeho úmrtí napsal:
 Rever. Dom. Winc. Hausner, kanovník, domácí prelát Jeho Svatosti, arcikněz, rada, 
kons. assesor, děkan, rytíř c. k. řádu Františka Josefa, komisař etc. zemřel po 23 letech po-
žehnaného působení (jako farář) 22. dubna 1913 a byl v Mohelnici v čestném hrobě uložen 
do posvěcené země. R.i.p.! Hrob již neexistuje, byl vpravo od vchodu u hřbitovní zdi. 
   Bartoš H.
CHARiTA zÁbŽeH
odpoledne pro seniory. Zveme Vás na další pondělní setkání na Domovince 
(Leštinská 16, Zábřeh). Tentokrát na téma: Duševní hygiena pečujícího. Aby-
chom mohli pečovat o druhé, musíme umět pečovat i o sebe. Přednáší Mgr. 
Jaroslav Člupný. Akce proběhne od 15 do 17 hod., vstup zdarma, občerstvení 
je zajištěno. Nedaleko Domovinky je zastávka MHD - v ulici Na Křtaltě. Kon-
takt na vedoucího Domovinky: Mgr. Jaroslav Člupný, tel: 736 509 438, mail: domovinka@
charitazabreh.cz.
Témata dalších setkání budou:18. 11. Jak se cítit bezpečně doma i na ulici - beseda s Měst-
skou policií; 25 .11. Cestopisná přednáška o Peru – přednáší Anna Krieglerová
Podzimní výstava v okýnku. Tradiční „Podzimní výstava“ se uskuteční v pátek 15. listo-
padu 2013 od 10 do 16 hodin v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici na Zámecké ulici 
č.11. během výstavy budete moci zhlédnout a zakoupit díla vzniklá při rukodělných čin-
nostech a terapiích. Výtěžek výstavy bude použit na nákup dalšího výtvarného materiálu. 
   Na Vaši návštěvu se těší uživatelé a pracovníci Okýnka.
Křesťanskou literaturu zakoupíte i v mohelnici. V neděli 1. prosince po mši svaté (v 10.30 
hod.) si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou te-
matikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své blízké kvalitní literaturou.

                       Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh.
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 3. listopadu: Zábřeh 9.770; Jedlí 3.300; Klášterec 1.280; Svébohov 4.300; 
Zvole 4.170 Kč. dary: zábřeh – na seminář 1.000; na misie v burundi 6.000; růžencové 
společenství na Haiti 700 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

PŘíŠTí neděli 17. liSToPAdU Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA ARCi-
dieCÉzní CHARiTU.

ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKAdemie, místní skupina Zábřeh, si vás dovoluje pozvat na 
přednášku Mgr. Marka Dospěla (Český egyptologický ústav UK Praha) „Čeští františkáni 
v osmanském Egyptě – jejich rukopisy a misijní působení“, která se uskuteční v úterý 12. 
listopadu 2013 v 18.00 v Katolickém domě v Zábřeze.  Petr Janů

v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY. 17. listopad již tradičně patří v Kato-
lickém domě festivalu dechovek. Akci pořádanou za podpory města Zábřeh a Olomoucké-
ho kraje zahájí v 10 hodin domácí Veselá kapela. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postup-
ně zahrají Loštická Veselka a kapela Kdo Má Čas. Slezský region bude na přehlídce repre-
zentovat orchestr z Hradce nad Moravicí a závěr přehlídky bude patřit valašské kapele Po-
lančanka. Slosovatelné vstupné činí při koupi na místě 100 korun, při rezervaci na telefonu 
731 465 717 pouhých 80 Kč. Tombola a občerstvení zajištěno. 

SPoleK meToděJ zÁbŘeH, Šermířský spolek Šumperk a občanské sdružení Thili-
sar zvou v sobotu 23. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ 
DObY STřEDOVěKÉ. Hudnouti budou kapely F-band a Turdus z Plzně, tomboly, pro-
gramu i občerstvení hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 130 Kč. Zahájení rá-
zem osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, 
páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více na www.
stredoveky-ples.cz.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

bACH v KoSTele Sv. bARToloměJe
V sobotu 16. listopadu se v kostele sv. bartoloměje uskuteční var-
hanní koncert v podání česko – německé varhanice, profesorky 
JAMU v brně barbary Marie Willi. během koncertu zazní zejména 
skladby Johanna Sebastiana bacha a anglického skladatele Williama 
boyce, který mj. skládal scénickou hudbu k Shakespearovým hrám 
a jehož dílo bylo znovuobjeveno v minulém století. Koncert z cyklu 
bravo Zábřeh je pořádán ve spolupráci s římskokatolickou farnos-
tí. Vstupenky v hodnotě 80 korun lze v předprodeji zakoupit v in-
focentru kulturního domu, sleva pro držitele slevové karty bravo. 

Vstupné na místě 100 korun. Na koncert se začátkem v 18 hodin jste srdečně zváni. 

bible v Hnízdě. Pro všechny zvídavé děti, jsme připravili biblický kroužek, který je se-
známí s hlavními biblickými postavami a provede nejvýznamnějšími událostmi Starého 
i Nového Zákona. Scházíme se v mateřském centru Hnízdo (Masarykovo náměstí 7). Vě-
ková kategorie od 7 do 11 let.              Těší se na Vás Mgr. Alois Juránek tel. 728 440 597


