20. 4. 2014
Ročník XXI., číslo 16
slavnost
zmrtvýchvstání páně

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, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 118 Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!
1: Sk 10,34a.37-43
2: Kol 3,1-4
Ev. Jan 20,1-9
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Vstal jsem
z mrtvých,
a jsem stále
s tebou,
aleluja.

Vstupní antifona
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MŠE SVATÉ V PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 21. 4. 2014 jako v neděli.

Ve Vyšehoří, v nově opravené kapli na Velikonoční pondělí v 9.00 hod.
Ve velikonočním oktávu bude v Zábřeze mimořádně slavena mše svatá také v úterý 22.
dubna v 9.40 hod. a o čtvrtku velikonočním 24. dubna také v 9.40 hod. P. František Eliáš
SETKÁNÍ S PRVOKOMUNIKANTY A JEJICH RODIČI. S dětmi, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání a s jejich rodiči se sejdeme ve čtvrtek 24. dubna v 17.30
hod. na mši svaté a v 18.30 hod. v budově Charity Zábřeh.
		
Na setkání se těší P. Ladislav Sovadina

VÝSTAVA V OLOMOUCI PŘIPOMENE DVA
NOVĚ SVATOŘEČENÉ PAPEŽE

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zahájí v pátek 25.
dubna výstavu „Jan XXIII. / Jan Pavel II. – Dělníci na
vinici Páně“. Expozice je připravena k příležitosti jejich
svatořečení dne 27. dubna 2014 a propojuje tři unikátní
objekty na území města Olomouce. Hlavní část expozice je prezentována v kryptě katedrály sv. Václava, zbylé
dvě doplňující lze zhlédnout v Arcibiskupském paláci a ve vstupním prostoru baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Všechny tři expozice budou přístupné až do 28.
září.

POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
DO OLOMOUCE
Věřící zábřežského děkanátu se v sobotu 26. dubna setkají se svým
biskupem v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Na děkanátní pouť bude ze Zábřeha vypraven autobus. Odjezd ve
13 hod. z Valové, cena 100 Kč splatná v autobuse.
Hlásit se můžete u paní Korgerové na tel. 583 414 512; 732 805 7427.
PROGRAM: 15.00 růženec, 16.00 adorace, 17.00 mše svatá.
Po příjezdu do Olomouce si můžete v kryptě katedrály prohlédnout
před začátkem pouti výstavu ke svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II.

* Příští neděli 27. dubna bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
		
P. Ladislav Sovadina

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY V DĚKANÁTU ZÁBŘEH.

Vyzýváme všechny pastorační a ekonomické rady děkanátu k účasti na setkání se zástupci MAS Horní Pomoraví, která zajišťuje podporu financování zajímavých projektů
v obcích a tedy i ve farnostech, ať už se týkají oprav památek, činnosti spolků apod.
Setkání se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v úterý 6. května v 18.30 hod.
Každá farnost má možnost na základě svých potřeb pomoci s vytvářením další strategie
pro nadcházející dotační období. Tím si farnosti mohou do budoucna vytvořit předpoklady pro získání dotací na podporu kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit a zázemí
pro ně.
P. František Eliáš, děkan a Mgr. Luděk Diblík, technický administrátor děkanátu
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27. 4. - O NEDĚLI BOŽÍHO MILOSTRDENSTVÍ budou do
seznamu svatých zapsáni blahoslavení Jan Pavel II. a Jan XXIII.

Šiřitelkou poselství o Božím milosrdenství se stala sestra Faustyna.
Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. 30. dubna 2000, v den
svatořečení sestry Faustýny Kowalské.
„V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699)

OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Uctívání tohoto obrazu nespočívá jen v jeho vystavení. Prostřednictvím obrazu, pomocí pěti znamení nám Ježíš ukazuje svůj vztah k člověku.
Ruka pozdvižená k požehnání. Je to ruka, která chce
žehnat všem a obdarovávat je štěstím.
	Postava Ježíše, který k nám kráčí. Nečeká, až se hříšník přiblíží k němu, ale on první nám vychází vstříc. Bůh
v každé chvíli našeho života jako první vztahuje svou
ruku, aby nás zachránil.
	Levá ruka Ježíše ukazuje na jeho srdce, jako na pramen milosti. Toto srdce probodnuté na kříži je také symbolem lásky, která je hlavním důvodem zjevení tajemství
Božího milosrdenství.
Dalšími symboly jsou krev a voda. Mučednictví a milost, utrpení a štěstí. Milost často přichází skrze utrpení.
	Posledním symbolem jsou slova: „Ježíši, důvěřuji Ti“. Přijmout milost, která pramení z utrpení, a někdy
také skrze utrpení, vyžaduje důvěru. Je třeba, abychom
jako Abraham opustili svou zemi, abychom celou svou
důvěru vkládali jen v Boha, tak, aby on sám byl naší konečnou nadějí.
POSTNÍ ALMUŽNA. Papírové schránky „postničky“, do nichž jsme během postní doby
vkládali to, co jsme postem „ušetřili“, budou v kostelích vybírány příští neděli dne 27. 4.
– o neděli Božího milosrdenství. Celý následující týden můžete schránky nosit také na recepci Charity Zábřeh.
Kéž je vaše postní snažení, proměněné ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.
Markéta Horáková, pastorační asistentka, 736 510 816

OREL, JEDNOTA ZÁBŘEH

Ve čtvrtek 1. května v 8.00 hod. bude slavena mše svatá u Šubrtovy kaple za všechny
živé a zemřelé členy organizace Orel.
V sobotu 17. května Vás všechny, příznivce Orla i ctitele Panny Marie, zveme na orelskou pouť na Svatou Horu u Příbrami. Odjezd v 5.30 hod., cena cca 400 Kč. Hlásit se můžete na tel. 583 414 512; 732 805 7427 u Ludmily Korgerové.
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Velikonoční pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal
z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval.
Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v
duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.
Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se
svou bolestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se
s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když
poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je
poslal on sám k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje,
že tam ho uvidí. A uviděli, přestože šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes
právě nás?
Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že v ní vychovávali
své děti, že sami dělali, k čemu vedli děti. Když zvěstovali
Boží slovo a sami ho uskutečňovali, zakoušeli, jak je pravdivé a mocné. Když uváděli děti
do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, sami zakoušeli jeho oblažující blízkost. Když vedli děti
k službě lásky, objevovali samotného Boha působícího v nich.
Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. Mladší a milující Jan byl rychlejší, první viděl otevřený
hrob a v něm plátna, ale nevešel. Dal přednost Petrovi, jako by chtěl vzkázat i nám, že nadšená víra a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, který potřebuje řízení a jistotu autority
představených. Viděli pruhy plátna, které omotávaly Kristovo tělo jako pouta, ale Kristus
v nich už nebyl. Viděli znamení a uvěřili jeho poselství, přijali to, čemu dosud nerozuměli.
Víra nepotřebuje důkazy a nestaví na senzačních zjeveních, ale umí číst Boží znamení. Vidí
znamení a věří tajemství, přijímá jeho poselství. Dar víry dává Bůh tomu, kdo je ochoten
věřit, kdo o ten dar prosí.
Magdalena plakala u prázdného hrobu. Hledala Ježíše, chtěla aspoň jeho mrtvé tělo.
Plná bolesti mluvila s anděly, dokonce i s Ježíšem, ale nepoznala ho. Teprve, když ji oslovil
jménem, objevila svého Mistra. Objala mu nohy jako proroku a Božímu vyslanci. Ježíš však
nestál o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní útěchu. Bylo třeba hlásat světu Kristovo vítězství. Proto ji poslal vydat svědectví apoštolům. Formace dnešních apoštolů začíná v rodině.
Mateřské slovo a svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce buduje církev i vychovává budoucí kněze. Když rodiče dají život dětem, má Bůh koho volat. Když rodiče přivedou děti
k přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal evangelium.
Emauzští učedníci byli plní bolesti a navzájem se utvrzovali ve smutku a beznaději,
takže nebyli schopni poznat Ježíše, ani když se k nim na cestě připojil. Nechal je vymluvit.
Trpělivě naslouchal. Pak jim vysvětloval Písma, předával Boží slovo. Jejich srdce se začala
uzdravovat, začalo jim být s Ježíšem dobře. Dokonce přestali myslet na sebe a naléhali na
Ježíše, který dělal, jako by chtěl jít dál, aby u nich pojedl a přespal. Skutek lásky a společenství s Kristem učedníky osvobodily od smutku a beznaděje. Láska otevírá oči. V jejím světle poznáváme Boha, protože když milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. A co teprve, když
se společenství s Kristem dovrší přijetím Eucharistie! To může zakusit každá rodina.
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Ježíš jim zmizel z očí. Oni správně pochopili, že musejí spěchat do společenství církve.
Proto se ještě v noci vrátili k apoštolům do Jeruzaléma. Tam se jejich víra upevnila a oni se ve
společenství církve znovu setkali s Kristem. Mluvili s apoštoly o Ježíši, a najednou ten, který
byl přítomen v jejich myslích, stál uprostřed nich. Lekli se. Nejsou obětí omylu? Viděli
toho, kterého znali léta, a přece neměli jistotu. Vzkříšení není návrat k pozemskému životu.
Zmrtvýchvstalý je tentýž jako Ukřižovaný, ale má tělo oslavené. Dotkl se jich, jedl s nimi,
aby poznali, že on není přelud.
Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům největší plod své smírné oběti: odpuštění a pokoj.
Dal jim moc odpouštět v jeho jménu, protože On sám v nich bude působit, zázračně uzdravovat duše. Kéž bychom více chápali uzdravující sílu svátosti smíření a dovedli ji správně
užívat, aby se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení světa!
Tomáš ještě nevěděl, že poznání z Boží milosti dává větší jistotu než dotyk prstem. Pán se snížil k jeho pochybnosti. Ale zval ho k víře, protože křesťan je pozván ne k tomu, aby seděl v jistotě,
nýbrž chodil ve víře. Milost otevřela Tomášovi oči, žasl, vyznal víru a klaněl se. Nepotřeboval víc.
Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zázračný rybolov už jednou zažili. To bylo jasné znamení. Byl to Ježíš. A tehdy jim řekl: Od nynějška budete lovit lidi. Bylo správné, že se vrátili ke
své práci? Dostali přece poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém a získávat lidi pro Boží království, hlásat ze střech a ne stáhnout se do soukromí. Pracovali do rána. Bez úspěchu. Úspěch
daruje Bůh, zvláště když jde o spásu duší, o růst Božího království. Snad si vzpomněli, že
jim říkal: Beze mne nemůžete dělat nic. Teď uvěřili, že s Ježíšem je možné všecko.
Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. Patřil mezi jeho přátele od počátku. Ale třikrát? Snad si
vzpomněl na svoje trojí zapření a zarmoutil se, ale o to pokorněji vyznal znovu svou lásku.
Pán mu svěřil svou církev. Nežádal od Petra dokonalost, ale lásku. Pro jeho lítost a pokoru mu
mohl odpustit a znovu darovat nevinnost. Petr věděl, že ho Ježíš zná i s jeho slabostmi. Tím
více ho zavazovala Ježíšova důvěra. Příště už zbaběle neutekl, ale dal za Krista život.
Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: Získávejte za učedníky všechny národy, ale i všechny sousedy, blízké i vzdálené, příbuzné. Křtěte a učte je zachovávat
moje slovo. Kolik je kolem nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? Kolik nepokřtěných? A kolik pokřtěných, ale nevyučených? Kolik rodičů a kmotrů zanedbalo svůj úkol?
Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu ke Kristu?
Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam připravit místo, a zase
přijde, aby nás vzal k sobě, abychom i my byli s ním ve slávě Otcově. I já mám v nebi připravené místo! To stojí za námahu, abych ho obsadil!
Apoštolové se modlili společně s Ježíšovou Matkou a s jeho příbuznými. Společně se
připravili na vylití Ducha Svatého, který dal církvi život. Církev vždy roste ze společného
slavení bohoslužby. I domácí církev každé rodiny roste ze společné modlitby a společné
účasti na bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, říkala blahoslavená Tereza z Kalkaty, jak
si opakovaně připomínáme.
Drazí bratři a sestry, mnozí jste udělali dobrou zkušenost společné modlitby v adventu.
Pokračujte v době velikonoční a přečtěte si při modlitbě jeden odstaveček z tohoto dlouhého listu. Když podle toho budete i jednat, ožije a zazáří nejen vaše rodina,
ale celá diecéze. Stanou se z vás hlasatelé radostné zprávy a lidé si řeknou: Jak
milé je vidět člověka, který přináší radostnou zprávu! K tomu všem ze srdce
žehná a pravou velikonoční radost přeje
arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. dubna: Červená Voda 2.626, Písařov 863, Mlýnický Dvůr 130, Domov
důchodců sv. Zdislavy 131, Jakubovice 700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny na pouť ke kapličce Božího milosrdenství, a to v neděli 27. dubna ve 14.30 hod. (na kruhovém objezdu směrem na Boříkovice, asi po 1 kilometru
odbočit doprava a polní cestou asi 1 km ke kapličce).
P. Radek Maláč
Senioři z Červené Vody srdečně zvou na pouť k Panně Marii do Malých Svatoňovic a do
Broumova, která se uskuteční v úterý 20. 5. 2014. Odjezd ze Štítů (přes Červenou Vodu)
v 7 hod., při větším zájmu i ze Zábřeha, cena 200 – 250 Kč. Duchovní doprovod P. Radek
Maláč. Přihlášky na tel. 737 869 214.
M. Kubitová

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 13. dubna: Mohelnice 4.346; Úsov 1.009; Studená Loučka 382 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 29. dubna ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z MOHELNICKÉ KRONIKY - LP 1925

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. Dne 6. června přijel do Mohelnice J. Excelence Msgr. Dr. Karel Wisnar, a těm kteří jej přišli
uvítat, udělil papežské požehnání. Před hlavním portálem, za
přítomnosti kněží, vzácného hosta uvítal zdejší farář. Přítomni byli starosta města Mohelnice pan Rudolf Kohler a jeho náměstek pan František Lautner, lesmistr a zástupce arcibiskupského patronátního úřadu na Mírově, pan Leopold Krajc, ředitelé mohelnických škol a Zemské dívčí výchovny, kostelní
hospodáři a hospodář zdejšího chudobince.
Za tónů velebného Ecce Saceridos, vstoupil J. M. do slavnostně vyzdobeného a osvětleného chrámu a sloužil mši svatou. V osm hodin začal udělovat svátost biřmování. Ve čtyřech řadách stálo celkem 1127 biřmovanců. Z toho počtu bylo 427 biřmovanců z Mohelnice a 700 z mohelnického děkanátu. K slavnostnímu obědu byli pozváni všichni kněží, čelní
zástupci města a správy kostela. Deo gratsias!
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 13. dubna: Lubník 810, Tatenice 950, Hoštejn 1.100, Kosov 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Mše svaté o Velikonočním pondělí: Tatenice 11.00, Hoštejn 8.00, Lubník 9.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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lošticko

lošticko

lošticko

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte.“ (Mt 28, 5)
Spisovatel Anselm Grün v zamyšlení nad evangeliem Velikonoční vigilie píše:
„Evangelista Matouš a Lukáš popisují reakci
žen u prázdného hrobu Páně jako zděšení.
V osobě anděla vstupuje do našeho života nová
skutečnost, skutečnost Boha. Ta není jen fascinující, nýbrž vždycky i děsivá.
Může nás zachvátit. Anděl není nic dobráckého a líbezného. Vzkříšení je mocná událost: při níž je zlomen hrob, spoutané a strnulé se
začíná hýbat.
„Zděsit se“ vlastně znamená „vyskočit“. Kdo se zděsí anděla Páně, musí sebou trhnout,
nemůže jednoduše zůstat takový, jako byl dříve, nemůže setrvávat v roli diváka.
Rozhlédni se o Velikonocích po andělu, který je u tebe, v tvém hrobě, ve tvé temnotě.
Odvrať se od záplavy slov, která ti chtějí namluvit, že nejde o nic nového pod sluncem.
Zázrak vzkříšení je tu taky pro tebe, abys vyskočil z ustrnutí!“
Probuzení z „ustrnutí“ přeji nám všem!
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko
*

postřelmovsko

Ve středu 23. dubna od 19.30 hodin je na faře v Postřelmově BIBLICKÁ HODINA.

* V neděli 27. dubna v 15.00 hod. završíme ve farním kostele v Postřelmově pobožností
novénu k Božímu milosrdenství. Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. dubna: Štíty 2.490; Cotkytle 720; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Devítidenní Korunku k Božímu milosrdenství se začneme modlit na Velký pátek před obřady, dále pak vždy přede mší svatou
(s výjimkou Bílé soboty, kdy se sejdeme v 9.30 hod.). Pokud nebude mše svatá, pomodlíme
se doma.
Za Modlitby matek Jana Schönová

Ohlášky

V sobotu 26. dubna si navzájem udělí svátost manželství
pan Jan Hrubý a paní Mária Očkayová z Václavova
Ať plody Kristova umučení jsou zdrojem milostí pro náš život a slavné
Kristovo vzkříšení ať je naší nadějí, že i my jednou vstaneme k životu věčnému.
RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE
PŘEJÍ
kněží zábřežského děkanátu
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Sbírka z neděle 13. dubna: Zábřeh 10.370; Jedlí 17.500 (na opravy); Svébohov 1.600; Klášterec 1.350; Hynčina 50; Postřelmůvek 440; Zvole 3.480 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je ve všech farnostech sbírka na kněžský
seminář v Olomouci.
Dary z pokladniček u „Božího hrobu“ jsou určeny na podporu křesťanů ve Svaté zemi.
*********************************************************
Nejen seniory zveme na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM, které se
uskuteční o velikonoční neděli, to je dnes, 20. dubna. Známé melodie zahraje populární
dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hod., vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
V kostele sv. Barbory ve čtvrtek 24. dubna v 16.30 hod. bude při příležitosti Dne Země meditativní koncert hudební skupiny ZRCADLENÍ.
V KOSTELE SV. BARBORY ZAZNÍ KYTARA A SOPRÁN
Koncert předních umělkyň nastupující generace interpretů klasické hudby, které získaly řadu ocenění na významných
tuzemských soutěžích i v zahraničí, zazní v kostele sv. Barbory v pátek 25. dubna.
Účinkuje kytaristka Irena Babáčková, absolventka pardubické konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně spolu se sopranistkou Helenou Tamelovou, která pochází z Poličky, ale v současné
době působí zejména v Německu.
Na jejich společném koncertu v kostele sv. Barbory zazní skladby Georga Friedricha
Händela, Césara Francka, Petra Ebena a dalších autorů.
Sedmý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh začíná v obvyklých 18 hodin. Vstupné
na slevovou kartu Bravo činí 60 Kč, ostatní zaplatí o dvacet korun více. Děti do 15 let mají
vstup zdarma.
Zdeněk David

ZVEME VÁS NA VARHANNÍ KONCERT DO DUBICKA, ZVOLE A ZÁBŘEHA.

V neděli 27 dubna v 15 hod. do kostela Povýšení sv. Kříže v Dubicku.
V neděli 27. dubna v 18 hod. do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
V pondělí 28. dubna v 18 hod. do chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Za varhany usedne vynikající varhanice a ředitelka kůru u sv. Jakuba na
Starém Městě pražském paní Irena Chřibková. Varhanní hru obohatí
svým zpěvem Šárka Hlochová a hrou na violoncello František Kolčava.
Pořádají farnosti Dubicko, Zvole, Zábřeh, KPH Dubicko a ZUŠ Zábřeh
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