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22. 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

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá
všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Má duše žízní po tobě, Pane Bože můj!

Žalm 63
1: 1: Jer 20,7-9
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Řím 12,1-2
příště Břízovo č. 503

„Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě!
Neboť kdo by chtěl svůj život
zachránit, ztratí ho,
kdo však svůj život
pro mne ztratí, nalezne ho.
Neboť co prospěje člověku,
když získá celý svět,
ale ztratí svou duši?
Mt 16,27
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Ev. Mt 16,21-27

MŠE SVATÁ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU. Slavnostní zahájení nového školního
roku pro žáky zábřežských škol proběhne v pondělí 1. září v kostele sv. Barbory.
V 9.00 hod. se sejdeme k bohoslužbě slova s jáhnem Martinem Rumíškem. Srdečně jsou zváni nejen žáci, učitelé a rodiče.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV – se sejde ve čtvrtek 4. září po mši svaté.
P. František Eliáš
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V pátek 5. září
můžete od 15 hod. přistoupit v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze ke svátosti smíření.
P. František Eliáš
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. V sobotu 13. září ve 12 hod. ze Zábřeha z Valové
vyjíždí autobus na pouť k Panně Marii Bolestné
na Vřesovou studánku.
Mše svatá začíná ve 14.30 hod. Jízdné 100 Kč
splatné v autobuse.
Jana Kubíčková tel. 605 536 270
MINISTRANTSKÁ POUŤ V KROMĚŘÍŽI 6. 9. 2014. www.ministranti.info.
Sraz bude v sobotu 6. 9. 2014 v 7.00 hod. na vlakovém nádraží v Zábřehu. V 7.13 hod. vyjíždíme směr Kroměříž. Co vzít s sebou? Určitě dobrou náladu, ministrantské oblečení (nutné), varkoč, sportovní
oblečení a obuv, pláštěnku, svačinku. Návrat do Zábřehu na vlakové
nádraží bude kolem půl osmé večer.
Kluci, neváhejte a pojeďte s námi. Přihlásit se můžete do 31. 8. 2014.
Zápisné na oběd a dopravu ve výši 100 Kč odevzdejte jáhnu Martinovi, nebo kněžím na nedělní mši svaté ve svých farnostech.
jáhen Martin mail: MartinRumisek@seznam.cz, telefon 721 448 816
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 7. ZÁŘÍ SLAVÍME HODY:
* v Hněvkově – hodová mše svatá v kapli sv. Andělů strážných v 7.30 hod.

P. Lev Eliáš

* v Rovensku – se sejdeme u pomníku padlých k uctění památky obětí první světové války v 9.00 hod. Setkání doprovodí dechovka. Čestnou stráž budou držet členové hasičského
sboru Rovensko.
Po průvodu následuje v 9.30 v kapli Narození Panny Marie mše svatá, kterou celebruje P. Bohuslav Směšný. Bohoslužebnou část hodů zakončíme ve 14.30
svátostným požehnáním.
Josef Šincl, starosta
SETKÁNÍ HANÁKŮ V ZÁBŘEZE V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ.
O slavnosti sv. Václava se sjedou do Zábřeha Hanáci. Prozatím si uložte do paměti, že hlavní mše svatá v Zábřeze nebude
v 8.30 hod., ale bude posunuta na 9.00 hod.(v 8.30 bude v kostele
sv. Barbory požehnán dožínkový koláč).
P. František Eliáš
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ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ
1. a 2. třída – čtvrtek 13.00hod. – Mgr. Emilie Janů
4. a 5. třída – pondělí 14.00 hod. – Mgr. Emilie Janů
6. a 7. třída – středa 14.00 hod. – Mgr. Marie Vepřková
8. a 9. třída – čtvrtek 14.00 hod. – Mgr. Emilie Janů
ZŠ SEVEROVÝCHOD
4. a 5. třída – Úterý 13.15 hod. – Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
6. a 7. třída – Úterý 14.00 hod. – Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
JINDE
Fara - 8. a 9. třída – čtvrtek 16.30 hod. – Ing. Anna Krňávková
Charita Zábřeh – 1. a 2. třída – úterý 12.30 hod. – Mgr. Marta Rýznarová (sraz u recepce)
Charita Zábřeh – 3. třídy – čtvrtek 13.30 hod. – Mgr. Martin Rumíšek, jáhen (sraz u recepce)
Gymnázium – 9. třída a střední školy - pátek 14.00 hod. – Mgr. Martin Rumíšek, jáhen
Vyučování začne 2. týden v září, tedy od 8. 9. 2014. 5 minut před vyučování se sejdou katecheté
s žáky před hlavními vchody škol. Pokud ze závažných důvodů nemohou děti navštěvovat příslušný ročník, je možné po domluvě s katechetou docházet do jiné skupiny.
Kontakty na katechety: Mgr. Emilie Janů 731 626 502, Ing. Anna Krňávková 603 827 736,
Mgr. Bc. Jana Kratochvílová 731 621 288, Mgr. Martin Rumíšek, jáhen 721 448 816
PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ
Od září 2014 bude v Zábřeze pokračovat další období formační přípravy na přijetí svátosti biřmování. Jednak pravidelně každý pátek
na faře v Zábřeze po mši svaté, jako v minulých letech, s termínem
přijetí svátosti o Letnicích 2015.
Přihlášku není třeba posílat předem, stačí ji vyplnit s příchodem na
faru.
Vytvoříme vícegenerační společenství od 15 let věku až po seniory.
P. František Eliáš
P. Lev povede ke Svátosti Biřmování jinou skupinu, která se bude scházet převážně jen
jednou za 14 dnů, v sobotu v 9 hod. na faře v Zábřeze. Tato formace bude zaměřena na
mládež od 18. let věku. Koordinátorkou tohoto společenství je Ludmila Johnová e-mail:
Ludmila.Johnova@seznam.cz.
První setkání bude v Zábřeze v sobotu dne 13. 9. 2014 dále 27. 9. * 11. 10. * 25. 10. *
8. 11. * 22. 11. * 6. 12. * 20. 12. * 3. 1. 2015 * 18. 1. * 31. 1. * 14. 2. * 28. 2. * 14. 3. * 28. 3.
* 4. 4. (Bílá sobota v Zábřeze) 11. 4. * 18. 4. * 2. 5. * 23. 5. * 24. 5. neděle (Letnice v Katedrále) 6. 6. * 20. 6. 2015. Další termíny později.
Zájemci o přípravu - předem uvedená data si zapište do svých diářů jako důležitá, abyste je
nepřehlédli při plánování jiných okolností života, práce, studia.
Přihlásit se můžete buď na kontaktní adrese, nebo při první schůzce 13. 9. 2014. Vezměte s sebou potvrzení o svém křtu. Přijetí Svátosti Biřmování pro tuto skupinu se plánuje
o Letnicích 2016.
bratr Lev
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 16. září. Sejdeme se v 17.00 na faře
v knihovně. Uvítáme i nové zájemce o společnou četbu Bible, její výklad a hlubší porozumění.
Za společenství biblických hodin Jana Nováková, PhD.
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PASTÝŘSKÝ LIST NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014
Drazí manželé,
dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny
mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou
poprvé do školy, nebo začínají na nových školách. Školy jsou
Vašimi velkými pomocníky při přípravě Vašich dětí do života.
Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění
vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to
ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou
mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu
či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života.
K povinnostem rodičů patří křesťanská výchova dětí. Jejím cílem jsou děti vychované
v samostatné a odpovědné lidi, dobří křesťané. Není to úkol lehký, ale když se podaří, je
to nejlepší vysvědčení rodičů. Nikdo nedá, co sám nemá, říká stará moudrost. Nejvíc to
asi platí o učitelích a vychovatelích. Jiní říkají: To, co jsi, křičí tak hlasitě, že neslyším to,
co říkáš. I rodiče vychovávají především tím, co jsou, co mají v sobě, co vyzařují, jaké prostředí vytvářejí. Malé dítě mnohému nerozumí, ale vnímá a pamatuje si. Přebírá vzorce
jednání. Největší díl výchovy se zvládá v předškolním věku, včetně výchovně významné
doby ještě před narozením. Harmonie manželů, pokoj a radost, ale i kázeň a řád, stejně
jako důvěrný život s Bohem v době, kdy se čeká narození dítěte, jsou nezaplatitelnou investicí do budoucnosti dítěte. Myslíme-li na dědičnost, musíme připomenout, že výchova
už od útlého dětství a pak práce na sobě se vyplatí v dalších generacích.
Při výchově dětí nejde o to, abychom z nich vychovali naše kopie či bezchybné stroje, ale
abychom jim vštípili smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální návyky, ohled
na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky pomáhat (to se daří nejlépe v početnější rodině), ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu
začínat. Jestli se v náboženské oblasti podaří vybudovat upřímné přátelství dětí s Bohem
a vzbudit v nich touhu líbit se mu, podařilo se nám to nejdůležitější.
Křesťanští rodiče nechají své děti pokřtít co nejdříve. Ke křtu vyberou kmotry, kteří jim
pak budou pomáhat s náboženskou výchovou dětí. Proto to mají být katolíci, kteří jsou
nejen pokřtění a biřmovaní (teprve biřmováním se získává právo na kmotrovství), ale
také podle víry žijící, aby mohli být dobrým příkladem. Dobří kmotři cítí za kmotřence
odpovědnost, a kdyby se s rodiči něco stalo, jsou ochotni se o děti postarat.
Rodiče zajistí náboženskou výuku svých dětí, která se nabízí na farách nebo ve školách.
Jeden či dva roky náboženství dětem ovšem naprosto nestačí. Náboženství je důležité ve
všech ročnících základní i střední školy. K formaci patří i zapojení do církevního společenství. Rodiče zodpovídají za přípravu ke svátosti smíření (zpovědi), eucharistie (svatého přijímání) a biřmování, i když to je už svátost křesťanské dospělosti a mladí by se pro
ni měli rozhodnout svobodně. Kněz či katecheta připravující a učící děti nemůže svůj
úkol zvládnout dostatečně, pokud s ním nespolupracují rodiče svěřenců. Zanedbání ná4

boženské formace dětí je nejen proviněním proti slibu rodičů při křtu dětí, ale především
je to provinění proti dětem. Tak se proviňují i rodiče, kteří po prvním svatém přijímání
přestanou děti posílat do náboženství. Tam, kde je dostupná církevní škola, by měli rodiče upřednostnit poslání dětí do tohoto prostředí, které nejen vzdělává, ale také pomáhá
křesťansky vychovávat.
Poslechněte si, co mi píší o své víře mladí biřmovanci: Žiju v rodině, kde jsou všichni věřící,
a tak se mi dostávalo neustálého přílivu víry. Když jsem byla malá, seděla se mnou u postele
každý večer maminka a učila mě různé modlitby. Každou neděli jsme chodili společně do
kostela a já si uvědomila, že nejde o povinnost, ale o radost být s Bohem. Jiný píše: V dětství
se mi líbily především dětské mše a roráty, dnes mě oslovuje především adorace Nejsvětější
svátosti. Jiný vzpomíná na babičku, která byla pro celou rodinu něco jako vzor křesťanství.
Důležitou zkušenost má jiný mladík: Rodiče mě nikdy nenutili modlit se a chodit do kostela, spíš se mě snažili navést na správnou cestu, abych to chtěl sám. Za ty, kterým pomohlo
ministrování či zpěv ve schole, uveďme aspoň jednu: Když jsem začala chodit do scholy, najednou jsem se do kostela těšila. Teď, když jedu ze školy domů autobusem, vystupuji o zastávku dřív a zastavuji se na chvilku v kostele, abych poděkovala za celý den. A za studenty
církevních škol: Musím se přiznat, že na církevní školu se mně moc nechtělo, zvlášť když
budu ještě i na církevním internátu. Bála jsem se, že si na to nezvyknu. Ale je to jinak. Jenom díky tomu jsem se přiblížila o kousek k Bohu.
Náboženský vztah dětí se nejlépe vytváří příkladem rodičů. Zkušenost dobrého, spravedlivého a milujícího otce je potřebným základem pro správnou představu dítěte o Bohu
Otci. Dítětem obdivovaný otec, který při modlitbě pokorně klečí před Bohem, nejlépe
učí o velikosti Boha. Mateřská láska a péče odhaluje Boží lásku a pomáhá objevit Matku Boží, Pannu Marii. Rodiče, kteří už nikdy nepřipomínají, co jednou odpustili, připraví
děti k pochopení a přijetí osvobozujícího odpuštění hříchů od Boha. Výchova k vděčnosti za odpuštění zavazující k upřímné snaze nevracet se ke starým chybám, nejlépe vede ke
správné zpovědní praxi. Takto vedené dítě si neutvoří představu, že se stačí vyzpovídat
a může se hřešit dál. Snaha rodičů poslouchat Boha ukazuje dětem, že poslušnost není
jen pro malé děti. Když děti vidí, že se rodiče chtějí líbit Bohu, který jim vidí do srdce, nenaučí se poslouchat jen naoko, nebo jen tak, aby nebyly přistiženy. Když děti vidí rodiče
u zpovědi, pochopí, že i autorita je chybující, ale stále usiluje o nápravu.
Výchova dětí je věcí obou rodičů, proto se považuje za samozřejmé, že do manželství
vstupují dva věřící stejné víry. Jako výjimku, kterou může udělit biskup, církev připouští sňatek s nekatolíkem, pokud jsou dostatečné záruky pro katolickou výchovu dětí, ale
upozorňuje na náročnost takového úkolu.
Stabilní rodina může mít oporu v širším příbuzenstvu a kruhu přátel. Významný je i mezigenerační vztah rodičů a prarodičů. Podle toho, jak se chovají rodiče ke svým rodičům,
si děti dělají představu o svém budoucím vztahu k rodičům v dospělosti.
Drazí rodiče,
Vaše úkoly nejsou snadné, ale jsou krásné. Modlím se za Vás a stejně tak prosím o modlitbu za Vás všechny, kteří nevychovávají své vlastní
děti. Z Vaší dobré výchovy dětí bude mít užitek celá
společnost, i my. Proto Vás rádi podpoříme.

K tomu Vám a celým rodinám ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 24. srpna: Červená Voda 341, Písařov 1.041, Mlýnický Dvůr 410, Domov
důchodců sv. Zdislavy 437, Jakubovice 999, Moravský Karlov 1.908 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Děkuji Bohu i Vám, přátelé!
Loučení nemám rád, ale patří neodmyslitelně do života rodin, přátel a nevyhne se ani knězi a jeho farníkům.
Z rozhodnutí provinciála Misijní společnosti se ve funkci
kaplana a moderátora Misijního týmu dovršilo mé čtrnáctileté působení ve farnosti Loštice a Moravičany.
Od 1. září 2014 nastupuji na místo představeného komunity
Bratislava a spirituála bohoslovců naší Společnosti.
Moc bych si přál, abyste se se mnou neloučili smutkem, ale
s vděčností Bohu za to, že jsme mohli s Boží pomocí projít hezký kus cesty našeho putování k nebi.
Děkujme Bohu za vše, co jsme mohli společnou námahou, někdy za velkých obětí vykonat k jeho cti a slávě!
Prosím o prominutí všeho, čím jsem se vůči vám provinil, všeho, co jsem udělal nebo řekl
netaktně...
Snažil jsem se podle svých skromných možností přinášet vám úsměv a své kněžské srdce.
Svět je malý a já věřím, že se budeme v budoucnu setkávat při jiných příležitostech. Těším
se na ně již teď! Mé srdce zůstává na Moravě!
S přáním pokoje a dobra všem kněžím a děkanátu Zábřeh žehná
P. Pavel Kavec, CM, kaplan a moderátor misijního týmu „ve výslužbě“

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 24. srpna: Mohelnice 3.661; Úsov 3.233; Studená Loučka 220 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY (Josef Kubíček LP 1928)
V záznamech kroniky roku 1928 je uveden majetek s ročními příjmy fary v polovině
19 stol.
Majetek a příjmy mohelnické fary. Fara vlastnila v polovině 19 stol. 49,5 ha polí a luk, které pronajímala. Roční výnos z těchto pozemků byl 1249 zlatých a 11 krejcarů. Výnos z lesa
v Pobučí činil 50 zlatých a 27 krejcarů. V kronice jsou uvedena čísla jednotlivých pozemků, dle nichž lze dnes pozemky dohledat v katastru nemovitostí. V roce 1927 vlastnila fara
již jen 35,5 ha polí a luk.
Další příjmy. Za zrušenou poddanskou rentu, roční odškodnění
874 zlatých a 82 krejcarů, z mešních nadací 587 zlatých a 32 krejcarů,
ze štoly (z obřadů) 487 zlatých a 77 krejcarů.
Rybí refundace 5 zlatých a 25 krejcarů.
Celkem činily příjmy 3256 zlatých 14 krejcarů.
Povinností faráře bylo zcela vydržovat kaplana a dva kooperátory (kněze).
Bartoš H.
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postřelmovsko

postřelmovsko

* Na první pátek 5. září bude v Postřelmově od 16.00 hod. příležitost ke svaté zpovědi
a mše svatá od 18.00 hodin. Sloužit bude P. František Lízna.
* V neděli 7. září při mši svaté bude požehnání do nového školního roku. Děti, vezměte
s sebou na požehnání školní aktovky.
* V neděli 7. září bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči
a Sudkově na farní kostel. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky

V sobotu 6. září 2014 v kostele sv. Matouše ve Vernířovicích budou sezdáni

Petr Novák z Vikýřovic a Anna Bartošová z Lesnice.
Gratulujeme a přejeme hojnost Božího požehnání.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 24. srpna: Štíty 1.865 (17. 8. pouť 3.460); Cotkytle 550 (17. 8. 730); Horní
Studénky 1.450 (17. 8. 1.600 Kč) Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
8. ročník ČESKÉHO VARHANNÍHO FESTIVALU ve Štítech
Ve čtvrtek 11. září v 17.30 hod. jste zváni do kostela nanebevzetí Panny Marie na varhanní
koncert. Účinkuje: na varhany Adam Viktora, soprán Gabriela Eibenová.

Blahopřejeme

k 70. narozeninám paní Růženě Minářové
z Horních Studének. Přejeme hojnost Božího požehnání,
ochranu Panny Marie a pevné zdraví.
Členové živého růžence

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 24. srpna: Lubník 470, Tatenice 1.540 + 1.000 dar, Hoštejn 1.150, Kosov
930 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici v neděli 31. srpna v 18 hod.
P. Jaroslav Přibyl
***
V sobotu 13. září začínají SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI v Rohli minikoncertem zábřežských trubačů před kostelem sv. Martina.
V 10.30 hod. celebruje svatohubertskou troubenou mši svatou děkan
P. František Eliáš a liturgii mše svaté doprovodí Zábřežští trubači a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta.
Od 12.00 hod. pokračuje program slavnosti na zahradě kulturního domu v Rohli.
Srdečně zvou členové mysliveckého sdružení Rohle
***
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 17. září 2014 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, spolu s další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do sítě T Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
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Sbírka z neděle 24. srpna: Zábřeh 12.170; Jedlí 1.800; Svébohov 1.650; Klášterec 1.225; Zvole 5.660 Kč. Dary: Zábřeh – na kapličku Panny Marie Lurdské 500; na potřeby kostela sv. Bartoloměje 1.000; Jedlí – na opravy 5.000; Zvole – na opravy 3.000 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Ohlášky

V sobotu 6. září přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Ivo Panák z Postřelmova a Žaneta Svrčinová z Postřelmova

V pátek 12. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze si navzájem udělí svátost manželství

Miroslav Krejčí ze Zábřehu a Petra Štifilová z Mohelnice

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PŘIPRAVUJEME:
Pouť rodin do Hoštejna na sobotu 20. 9. 2014
BRIGÁDA - HNÍZDO PO REKONSTRUKCI
Milí přátelé a příznivci Hnízda, rekonstrukce v Hnízdě je zdárně dokončena! Proběhla výměna oken, topení, vodovodních trubek a právě probíhá malování prostor. Rádi bychom se
na Vás obrátili s prosbou o pomoc při úklidu, kdy bude každá ruka dobrá:). Úklidové práce
začínají ve středu 3. 9. 2014 od 9 hodin do odpoledních hodin v klubovně Hnízda, Masarykovo náměstí 7. Co s sebou? Kbelík, hadr a hlavně dobrou náladu:).
Bližší informace na tel. 603 891 571. Děkuji.
Irena Švédová, Hnízdo
SEZONU BRAVO ZAHÁJÍ ČLENOVÉ MORAVSKÉ FILHARMONIE
Úvodní koncert nové sezony hudebního cyklu Bravo Zábřeh obstará vystoupení smyčcového kvarteta Gamavilla Quartet, které je složeno z předních hudebníků Moravské filharmonie Olomouc, jednoho z nejvýznamnějších orchestrů České republiky. Soubor vystoupí v kostele sv. Barbory v sobotu 6. září od 18 hodin.
V programu zazní například Bachův chorál, Schubertova skladba Ave Maria nebo Mozartova Malá noční hudba. Majitelé slevové karty Bravo zaplatí za vstupenku 90 korun, ostatní
o třicet korun více, děti do 15 let mají vstup zdarma.
KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme v úterý 2. září na „Zábavné odpoledne“ s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje populární šumperská skupina ALBATROS. Vstupné 50 Kč.
Občerstvení zajištěno.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH VÁS ZVE 6. ZÁŘÍ NA „VLAKOVOU“
POUŤ.
Pojedeme na Tetín ke sv. Ludmile - bližší informace na plakátu.
• Prosíme účastníky jarního turnaje neziskovek v kuželkách, aby si předali informaci, že se našly hledané botasky. Majitel nás může kontaktovat na tel. 605 536 270 nebo
732 241 845.
Jana Kubíčková
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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