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8. 3. 2015
Ročník XXII., číslo 10

třetí neděle postní
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

téMa na BřeZen
eucHaristie a solidarita

„Jděte s tím odtud! 
Nedělejte z domu 
mého Otce tržnici!“

Jan 2,16

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, 
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; 
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, 
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 
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 19  pane, ty máš slova věčného života  
 

1: Ex 20,1-17    2: 1 Kor 1,22-25      Ev. Jan 2,13-25  
Ordinárium: Ebenovo č. 504      příště latinské č. 509
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24 Hodin pro pÁna
I jako jednotlivci víme, co je pokušení lhostejnosti. Jsme přesyceni 
šokujícími obrazy, které ukazují lidské utrpení, a zároveň cítíme 
svou neschopnost nějak reagovat. Co máme dělat, abychom se ne-
nechali pohltit touto spirálou zděšení a nemohoucnosti?
Na prvním místě se můžeme modlit ve společenství pozemské a ne-
beské církve. Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 
hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech 13. a 14. března vyzývám 
celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby 
modlit se.          Vybráno z poselství Svatého otce Františka k postní době
 

Prostřednictvím Papežské rady pro evangelizaci nás Svatý otec vybídl, abychom se zapojili do 
celosvětové akce s názvem „24 hodin pro Pána“. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke 
svátosti smíření, která se má konat každoročně z pátku na sobotu před 4. nedělí postní.
Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nej-
vhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti. arcibiskup Jan

připojme se k této papežově výzvě. V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze se v pátek 13. 
března můžete s tímto úmyslem zúčastnit tohoto duchovního programu: 
	  v 7.00 MŠE SVATÁ a po jejím skončení možnost přijetí SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (do-

kud budou zájemci)
	  v 15.00 hod. pobožnost Křížové cesty
	  SVÁTOST SMÍŘENÍ během Křížové cesty a po jejím skončení 
	  ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ od 15.30 hod. do 17.30 hod. 
	  MŠE SVATÁ v 17.30 hod. (po MŠI SVATÉ pravidelná páteční adorace už nebude)   

 bratr Lev 

V Olomouci se k této iniciativě připojí kapucínský kostel Zvěstování Páně, který bude k ado-
raci a přistoupení ke zpovědi otevřen od páteční večerní mše, která začíná v 17 hodin, do 21. 
hodiny, a v sobotu pak od 14.00 hodin až od večerní mše svaté začínající v 17 hodin.  Red. 

Česká křesťanská akademie zve na přednášku „Vzájemné obohacování jazy-
ků“ doc. RNDr. Karla Olivy, Dr. (ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie 
věd ČR), která se uskuteční v úterý 10. března v 18.00 v Katolickém domě.
 Jak a proč si jazyky navzájem půjčují slova, o tom, co čeština v tomto ohle-
du dala světu, a samozřejmě i o tom, co čeština ze světa převzala. Také o tom, 
jestli hrozí nebezpečí, že by se čeština přizpůsobovala cizím jazykům natolik, 
že by pak vlastně už ani nebyla.                                                      Jana Nováková 

KristÝn sluŽeBníK s.r.o. Ve středu 11. března 2015 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 sou-
hlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento 
souhlas vázána.               P. František Eliáš, děkan
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BoHosluŽBY sloVa budou slaveny tuto neděli 8. března ve 14.30 hod. v kostele sv. 
Jana a Pavla v Pobučí a příští neděli 15. března ve 14.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Ma-
letíně. 
setKÁní KatecHetŮ na faře v Zábřeze se uskuteční ve čtvrtek 12. 3. od 19.00 hod. 
   Martin Rumíšek, jáhen

MateřsKé a rodinné centruM HníZdo 
zve do klubovny na Masarykově nám. 7, Zábřeh:
 v úterý 10. 3. v 9.30 hod. – setkání na téma „Rýma u malých dětí a jak 
jí předcházet“
 v úterý 17. 3. v 9.30 hod. na besedu s Mgr. Vladimírem Vysockým 
„Sport v pojetí rodinné výchovy“
 v úterý 18. 3. v 16.00 hod. na ekologickou pohádku „O sluníčku, které onemocnělo“ 
v podání „Divadýlka S RADOSTÍ“
 sobota 21. 3. duchovní obnova s p. Jindřichem poláčkem op
 Bližší informace www.hnizdozabreh.cz.  Za Hnízdo Daniela Johnová

orel Jednota ZÁBřeH děkuje celému odstupujícímu výboru 
za obětavou a dlouholetou práci pro organizaci OREL.  
 Za nový výbor Jana Kubíčková 

cenY oloMoucKéHo KraJe. Minulé FI přinesly zprávu 
o udělení ceny Olomouckého kraje Občanskému sdružení Sv. 
Barbora za záchranu kulturní památky a jejího zapojení do kul-
turního života města. 
 V současné době probíhá hlasování veřejnosti v kategorii cena VeřeJnosti, kde je 
jedním z nominovaných kulturních aktivit V. SETKÁNÍ HANÁKŮ S HEJTMANEM OLO-
MOUCKÉHO KRAJE, které proběhlo v loňském roce v Zábřeze. 
 Součástí byl krojovaný průvod, žehnání hanáckého koláče v kostele sv. Barbory, slav-
nostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje a vystoupení na náměstí. Hlasovat je možné na 
stránkách Olomouckého kraje: http://www.kr-olomoucky.cz.  RNDr. František John

ŽeliV – Viii. MinistrantsKÝ putoVní tÁBor 2015 
pondělí 20. 7. 2015 – čtvrtek 23. 7. 2015, doprava autobusem z Hulína, cena 1.500 Kč. 
Putovní tábor ministrantů olomoucké arcidiecéze bude letos na pomezí Vysočiny, Jižních 
a Středních Čech. Bydlet budeme v Želivském klášteře premonstrátů. Tábor je určen pro 
kluky od 4. třídy. 
Doprovod budou zajišťovat P. Karel Hořák z Hošťálkové, P. Martin 
Vévoda z Velkého Ořechova, P. František Sedláček ze Štípy a P. Pa-
vel Hödl z Dlouhé Loučky a bohoslovci. 
Více na http://ministranti.info/ 
Přihlašujte se nejpozději do konce května na adrese P. Martin Vé-
voda, Římskokatolická farnost Velký Ořechov 9, 763 07. Přihlášky 
si můžete vyžádat u kněží ve svých farnostech nebo na adrese: her-
zog@email.cz, tel.: 739 245 937. Se zasíláním přihlášek není dobré 
otálet. Během tří týdnů bývá obsazeno. 
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desatero BoŽícH přiKÁZÁní 
 Smlouva na Sinaji byla zpečetěna Desaterem Božích přikázá-
ní. Celý svět by měl děkovat izraelskému národu. A za co? Za sdě-
lení dvou nejdůležitějších pravd. 
 Předně, že jen jeden je Bůh, náš Stvořitel a Pán, náš Vykupitel, 
soudce a věčný Odplatitel. 
 A pak za Desatero Božích přikázání, která si dnes budeme 
snažit blíže objasnit. 
  Izraelité putovali z egyptského zajetí do své zaslíbené země, 
do Kanaánu, pozdějšího Izraele. Někdy kolem roku 1.400 před 
Kristem přišli až k hoře Sinaj, kde jim byl předán Boží zákon. 
Tento Boží čin je výrazem starostlivosti Boží o člověka a má mu 
ukazovat cestu k dobrému a spravedlivému životu. Je to skutečný 
vstup Boha do dějin, jeho skutečné setkání s vyvoleným národem židovským a skrze něj se-
tkání s celým lidstvem. 
 Člověk, který uznává Boha, žije v úctě k němu a zachovává jeho přikázání, jistě volí správ-
ně. Neboť odvrátit se od Boha a jeho zákonů znamená odvrátit se od dobra a od života. 
 Zde je vhodné vzpomenout příhodu, která se stala jednomu maďarskému knězi. 
 Šel městem a najednou se k němu na rohu ulice vztáhla vrásčitá ruka staré, shrbené sta-
řeny. Nic zvláštního, něco takového se nám může stát dnes a denně. Ale ta žena ho oslovila 
francouzsky: „Pane, smiluj se nade mnou.“ Kněz se tomu podivil. „Ano, mluvím také ang-
licky“, odpověděla stará žena. Kněze to zaujalo a tak zapředli rozhovor o smutném příběhu 
té ženy. Její mládí bylo plné blahobytu. Pobyt v cizích zemích, znalost jazyků, bohatství. Roz-
hovor končila žena slovy: „Byla jsem mladá a krásná, měla jsem hodně peněz, na Boha jsem 
nemyslela a takto jsem skončila.“
 Cítíte jistě, kam vede nezachovávání Božích přikázání. Desatero máme zachovávat nejen 
proto, že jeho přestoupení je hříchem před Pánem Bohem, ale také proto, že jeho zanedbává-
ní znamená hřích proti lidské přirozenosti a světovému řádu, hřích proti šťastnému pozem-
skému životu i životu věčnému. 
 Jestliže mám v rukou složitý přístroj, pak mu jistě lépe rozumí ten, kdo ho sestrojil. Jest-
liže člověk je dílo Boha Stvořitele, pak jeho Tvůrce-Bůh nejlépe ví, co je člověku k dobru a co 
k neštěstí. Takže Desatero Božích přikázání je Božím darem lidem. Je to dar Boží lásky a sta-
rostlivosti. Ještě žádný člověk v životě neonemocněl a nebyl nešťastný proto, že jednal podle 
Desatera, ale tisíce kolem nás jsou nešťastni a zoufalí, protože jednali proti Boží nabídce. 
 Boží řád vesmírného světa vyžaduje od nás lidí dva vztahy: vertikální – to je s pohledem 
vzhůru, k Bohu, k nebi (v Desateru první tři přikázání) a vztah horizontální – s pohledem na 
život zde, na zemi, na lidi kolem sebe (dalších sedm přikázání). Oba vztahy, obě části Desa-
tera jsou spolu spjaté, neoddělitelné. Jedna druhou podmiňuje a zavazuje. Vyvoďme z toho 
správné důsledky pro svůj život zde na zemi i na věčnosti.  P. Antonín Pospíšil 
 
Deset Božích přikázání – tato Boží přikázání jsou vepsána do lidského srdce jako univer-
zální pravidla pro šťastný a naplněný život, jak univerzální mravní zákon. Desatero přiká-
zání zachraňuje člověka před destruktivní silou sobectví, nenávisti, lži a ukazuje na falešné 
jistoty, které člověka nepodrží, ale jen zklamou. 
Cesta k cíli - k Bohu není jen Desatero (tedy „Mojžíšův zákon"), nýbrž také následování 
Kristova zákona lásky („Miluj Boha a své bližní jako sebe").          www.vira.cz
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děKanÁtní pouŤ
Za oBnoVu rodin a KněŽsKÁ poVolÁní 
otec arcibiskup Jan Graubner zve farníky farností našeho 
zábřežského děkanátu v sobotu 11. dubna 2015 
na Horu Matky Boží v Králíkách 
k modlitbám za naše rodiny a duchovní povolání. 

proGraM: 
 15.00 hod. společná modlitba růžence
 16.00 hod. adorace 
 17.00 hod. mše svatá s arcibiskupem Janem. 

eXercicie s p. eliaseM Vellou – rodina V JeŽíŠoVě sVětle
30. 4. – 3. 5. 2015 na Hoře Matky Boží v Králíkách
Zveme vás na exercicie s P. Eliasem Vellou, OFM Conv. řeholním 
knězem z Malty, exorcistou a autorem mnoha knih. 
Přednášky budou probíhat v krásném prostředí kláštera na Hoře 
Matky Boží v Králíkách v refektáři kláštera a mše svaté budou 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
P. Elias bude mít vždy večer čas pro osobní setkání s jednotlivý-
mi účastníky. 
Kontakt: E-mail: info@poutnidum.cz, tel.: 605 912 84; www.poutnidum.cz 

oBlastní cHarita ZÁBřeH
Materiální sbírka – jaro. Již nyní můžete začít s pozimní probírkou svých 
šatníků a domácností - tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích 
potřeb proběhne od 16. do 18. dubna 2015. 
pozvánka do kina – pojedeme k moři. Uživatelé Oázy – centra denních slu-

žeb vás zvou ve čtvrtek 12. 3. v 10 hodin do kina Retro Zábřeh na promítání českého fil-
mu „Pojedeme k moři“. Lístky za příznivě sníženou cenu 50 Kč je možné si zajistit předem 
v předprodeji kina Retro, Infocentru KD či přímo před představením. Do kina lze vstoupit 
i bezbariérově. Přijďte strávit příjemné dopoledne. 
celoroční sbírka potravin. Charita Zábřeh sbírá celoročně potraviny 
pro lidi, kteří si je sami nemohou zajistit. Chcete-li takto pomoci, můžete 
potraviny přinést na recepci Charity v Zábřehu, Žižkova 15, v pracovní 
dny 7.00-16.30 hod. 
Sbírají se potraviny trvanlivé: těstoviny, mouka, rýže, olej, luštěniny, konzervy, zavařeniny, 
instantní polévky a omáčky, trvanlivé mléko; v Zábřehu pak navíc: jogurty, máslo, balené 
sýry a uzeniny, čerstvé pečivo, přebytky zahrádek. Děkujeme vám.

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 1. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 86, Červená Voda 2.202, Písařov 
1.019, Jakubovice 573 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
KříŽoVou cestu v neděli 15. března v 15 hod. v Červené Vodě budou mít na starosti ro-
diče s dětmi.  P. Radek Maláč

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 1. března: Mohelnice 4.445; Úsov 1.408; Studená Loučka 745 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z MoHelnicKé Farní KroniKY (dr. Jaschek lp 1944) 
 „Co pěkného nám přinese tento rok?“ znělo na začátku roku v srdcích 
mnohých. Kronika duchovní péče k tomu může jen dodat: nový rok přinese 
vždy něco nového. Duchovní péče se bude snažit o stálé posilování a uspo-
kojování farníků v jejich duchovních potřebách!
 Opět byla dobrá příprava na Velikonoce, to byl první úkol v tomto roce. Už nedělní kázání v post-
ní době platila životu v milosti. Ve čtvrtek před Velkým pátkem začalo velikonoční triduum, které le-
tos vedl P. Richter, rektor ze Svitav. Účast se ve srovnání s loňskem o něco zlepšila. Během tridua bylo 
vyslechnuto 463 zpovědí a jejich počet dosáhl do Velikonoc čísla 1.414. Také letos nemohly být ranní 
smuteční mše v pašijovém týdnu. I slavnost Vzkříšení se směla konat jen v kostele.
 Obvyklé prosebné procesí bylo nahrazeno prosebnou pobožností s jednotlivými zastavení-
mi pouze v kostele. Vlastní prosebné dny se opět konaly tak, že úterní mše svatá byla sloužena 
v kostele sv. Stanislava, ostatní ve farním. Také svátek Nanebevstoupení Páně letos pro omezení 
válečné doby odpadl.
 V květnu byly opět denně konány mariánské pobožnosti s kázáním. Účast na májových byla 
zřetelně vyšší než loni, takže kazatelova námaha našla úrodnou půdu. Rámcovým tématem le-
tošních májových byly jednotlivé mariánské svátky církevního roku. 
O svatodušních svátcích nesměla být letos sloužena žádná mše svatá s asistencí.
 Na příkaz říšského ministra vnitra byla se srozuměním místního policejního oddělení zave-
dena jedna mše svatá týdně v kostele sv. Stanislava pro polské civilisty - dělníky. Byla ustanovena 
na první neděli v měsíci o čtvrt na jedenáct. Poprvé byla sloužena 7. května.
 Svátek Božího Těla byl stejně jako Nanebevstoupení Páně přeložen s církevním dispensem 
na následující neděli. Božítělové procesí odpadlo a bylo nahrazeno slavnostním oltářem v kos-
tele.  Bartoš H.

BoX na potraVinY V MoHelnici. V zázemí charitních služeb v Mohelnici, Zámecká 
11, je nově zřízen sběrný box na potraviny. Máte-li přebytky potravin, které mohou být využity 
pro další pomoc (těstoviny, mouku, rýži, olej, luštěniny, konzervy, zavařeniny, instantní polévky 
a omáčky, trvanlivé mléko), můžete je do boxu vložit každý pracovní den od 8 do 15.30 hodin. 
Děkujeme vám. Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

postřelmovsko    postřelmovsko
V neděli 15. března bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.371 Kč) 
a v Chromči (minule 3.550 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost!       
  P. Vladimír Jahn                     
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lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Náboženství bude v úterý ve 14.30 ve škole. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 20. 3. v 17.45 hod. na faře. 
 Křížová cesta v pátek od 16.30 hod. a v neděli ve 14.00 hod. 
 Sbírka z minulé neděle 2.179 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
 Náboženství bude ve čtvrtek 18.00 na faře. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 20. 3. v 17.45 na faře v Lošticích. 
 Křížová cesta bude ve čtvrtek od 16.30 a v neděli ve 14.00 hod. 
 Sbírka z minulé neděle 2.207Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.   P. Miroslav Obšivan

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 1. března: Lubník 770 + dar 2.000; Tatenice 1.290; Hoštejn 1.050; Kosov 
740 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 

MODLITBY CHLAPŮ. Ke společné modlitbě se chlapi sejdou v neděli 22. března v 18 hod. 
na faře v Tatenici.  P. Jaroslav Přibyl
 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 1. března: Štíty 1.660; Cotkytle 400; Horní Studénky 1.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
 Příští neděli 15. března bude sbírka na opravy kostela. 
Štíty – kostel nanebevzetí panny Marie:
 KŘÍŽOVÉ CESTY – v pátek vždy půl hodiny přede mší svatou a v neděli ve 14.30 hod. 
 Tuto neděli 8. března povede Křížovou cestu společenství modlitby matek. 
 V neděli 15. března povedou Křížovou cestu „manželé“.
Horní studénky:
 V postní době jste každou neděli zváni k pobožnosti Křížové cesty „pod širým nebem“ 
z Horních Studének na Olšanské Hory. Začínáme ve 14 hod. u prvního zastavení. 
   P. Josef Altman

* * *
o čem se dočtete v novém vydání Katolického týdeníku č. 10? 
 Zpravodajské téma číslo jedna je reakce náboženské komunity na děsivou událost 
v Uherském Brodě.
„Cítil jsem nad sebou Boží ochranu. Přežil jsem střelbu v restauraci Družba v Uherském Bro-
dě.“ Říká, že se 24. února podruhé narodil a čtenářům KT není neznámý: uherskobrodský 
farník, nadšený pořadatel cyklopoutí do celé Evropy a sekretář křesťanské sportovní orga-
nizace Orel: Petr Gabriel. V novém KT s ním naleznete rozhovor.
 Perspektivy: Co zůstává z Masaryka? Nevejde se do jednoho národa, jedné politické 
ideologie ani do jedné víry. 7. března uplyne 165 let od narození zakladatele Českosloven-
ska. Je Masaryk pořád ještě „naším“, anebo jsme se mu odcizili? Svůj pohled nabízí Petr Pi-
thart.
 … mnoho dalšího v aktuálním vydání KT nebo na www.katyd.cz.
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sbírky z neděle 1. března: Zábřeh 10.050; Jedlí 2.100; Svébohov 1.900; Klášterec 930; Zvole 
8.760; Vyšehoří 510; Postřelmůvek 360 Kč. 
darY: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti 400 Kč; Zvole – na opravy kostela 3.000, 
na Haléř sv. Petra 500, na Haléř sv. Petra z Rovenska 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci únoru jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory 
částkou 2.370 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

dar na radio proGlas - 1.000 Kč. Pán Bůh zaplať.  Anna Krňávková KAPR

darY na lepru. Dne 1. března byly předány na likvidaci lepry tyto dary: 
Jedlí 3.000, Rovensko 2.000, Zábřeh 3.600 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.   Marie Zíková 

Farnost sVéBoHoV. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí tuto neděli 8. 3. 
2015 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu koncert: Leoš Čepický 
(housle), Miroslav Sekera (klavír). Vstupné dobrovolné.

Koncert „na KřídlecH ZpěVu“ se ZaHraniČníM HosteM 
V podání tří mezinárodně působících umělců si ná-
vštěvníci dalšího koncertu z cyklu Bravo vyslech-
nou nejslavnější písně a árie. 
Publikum se může těšit nejen na atraktivní pro-
gram, v němž zazní duety Felixe Mendelssohna-
Bartholdyho, G. B. Pergolesiho, Antonia Vivaldiho 
či Richarda Strausse, ale také na exkluzívního za-
hraničního hosta – známou rakouskou sopranistku 

Nicol Proksch. Koncert s podtitulem „Na křídlech zpěvu“ představí také úspěšnou mezzo-
sopranistku Simonu Mrázovou a klavíristu Alexandra Starého. 
 Sedmý koncert letošní sezony hudebního cyklu Bravo Zábřeh se uskuteční v neděli 22. 
března od 17 hodin v kostele sv. Barbory. Vstupenky za příznivých 70 resp. 90 korun lze již 
nyní zakoupit v infocentru. Děti mají na koncert vstup zdarma. PhDr. Zdeněk David

poZVÁnKa pro VarHaníKY, sBorMistrY, Vedoucí scHÓl a ZÁJeMce 
o liturGii a HudBu na diecéZní setKÁní do oloMouce. 
Téma: Panis Angelicus, hudba oslavující Eucharistii. 
Setkání se koná v sobotu 21. 3. v aule CARITAS – VOŠ soc. Olomouc, 
Křížkovského 6. 
Začátek v 10.00 hod., ve 13.15 hod. mše svatá v katedrále. Při setkání mož-
nost zakoupení sborníku.
  Zd. Vyvozilová, AO Biskupské nám. 2, Olomouc,

 e-mail: varhanik@arcibol.cz


