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6. 9. 2015
Ročník XXII., číslo 36

23. 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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

„Effatha!“, 
to znamená: 
„Otevři se!“ 
A hned se mu otevřel sluch, 
rozvázal se mu jazyk 
a mluvil správně.

Mk 7,34-35

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 146   duše má, chval Hospodina!  
 1: Iz 35,4-7a                                      2: Jak 2,1-5                                                 Ev. Mk 7,31-37  
Ordinárium: latinské 509           příště Olejníkovo č. 502
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 Hody v rovensKU oslavíme tuto neděli 6. září hodovou mší svatou v 8.30 hod., 
kterou celebruje P. Bohuslav Směšný.

 v maletíně bude slavena mše svatá tuto neděli 6. září v 15.00 hod.
 v úterý 8. září o sváTKU narození Panny marie bude slavena mše svatá 

v 18.00 hod. v kostele sv. barbory v zábřeze.  P. František Eliáš 
  

Hnízdo - KlUbovna
 Úterý 8. září v 9.30 hod. – Agresivita u dětí a jak k ní přistupovat, před-
náší Bc. L. Davidová 
 Úterý 15. září v 9.30 hod. – Co je to láska?
 přednáška Mgr. M. Hojgrové                      Více na www.hnizdozabreh.cz 

PoUŤ rodin – HoŠTejn. srdečně vás zveme na již tradič-
ní pouť rodin do Hoštejna v sobotu 12. 9. 2015. Pouť rodin a mši 
svatou chceme obětovat za naše děti, vnoučata a celé rodiny našich 
farností a vyprošovat pro nás všechny Boží požehnání, ochranu a 
pomoc. Sraz pěších poutníků bude jako každoročně u Šubrtovy 
kapličky ve 12 hodin, odkud společně poputujeme na mši svatou 

do kostela sv. Anny v Hoštejně, kterou začneme společně s naším kaplanem P. Martinem 
Rumíškem slavit v 15 hodin. Trasa pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny věkové kate-
gorie, včetně kočárků s nejmenšími dětmi. Po mši svaté nebude chybět opékání špekáčků 
(vezměte s sebou). Těší se na vás a srdečně zve Hnízdo Mateřské a rodinné centrum a spo-
lečenství Modlitby matek.  Za Hnízdo Irena Švédová

svaToHUberTsKÉ slavnosTi. V sobotu 12. září v 10.30 hod. jste 
zváni do kostela sv. Martina v Rohli na II. Svatohubertskou mši. Celebru-
je děkan P. František Eliáš, liturgii mše svaté doprovodí Trubači Zábřeh 
a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta. 
 Od 12.00 hod. budou Svatohubertské slavnosti pokračovat bohatým 
programem v kulturním domě.                                                                 red.
 

vřesová sTUdánKa. Hlavní pouť bude v sobotu 12. září, mše 
svatá ve 14.30 hod.  red.
obnova vřesovÉ sTUdánKy. Nově vzniklá aktivita Spolku pro 
obnovu poutního místa Vřesová studánka usiluje o obnovení tradiční-
ho prostředí poutního místa, které Jeseníky po staletí utvářelo. V koste-
lích můžete svým podpisem podpořit realizaci projektu.                   red.

Hody v PosTřelmŮvKU oslavíme v neděli 13. září. mše svatá v 9.00 hod. 

dUbiCKÉ Hody v neděli 13. září 2015. Hodová mše svatá začíná v kostele Pový-
šení sv. Kříže v 10 hodin. Svátostné požehnání a Křížovou cestu ve 14.30 hod. doprovodí 
místní schola.
 Při této příležitosti se v místní sokolovně koná VÝSTAVA HARMONIK, HISTORIC-
KÝCH KOL A OBRAZŮ. Možnost prohlídky dopoledne od 9 do 12.00, odpoledne od 
14.00 do 17.00 hod. Vstupné dobrovolné.                                              red.
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PasToraČní vzdělávaCí KUrz v zábřeze
 V sobotu 26. 9. 2015 zahájíme v našem děkanátu vzdělávací kurz, 
který si klade za cíl seznámit zúčastněné se základy víry, liturgie, bib-
listiky, morálky…. 
 Obsahem prvních šesti přednášek bude téma víry. 
 K setkávání jsou zváni všichni, kdo mají zájem o prohloubení 
svého vztahu k Bohu. 
Účastnit se vzdělávání bude možné dvěma způsoby: 1) nezávazně, dle zájmu o přednášená 
témata; 2) závazně, určeno pro ty, kteří potřebují tento základní kurz pro své další vzdělá-
vání ať už v oblasti katecheze nebo liturgie. 
 Tito budou mít možnost na závěr celého kurzu složit závěrečnou zkoušku. 
 Všichni účastníci vzdělávání, kteří absolvují stanovený počet hodin, dostanou osvěd-
čení o absolvování kurzu. 
 Při prvním setkání budou představena jednotlivá témata, struktura kurzu a jeho ča-
sový rozsah. Prosím všechny, kteří mají zájem (či alespoň „pokušení“) se tohoto kurzu 
účastnit, aby na toto setkání přišli. Seznámíme se s osnovou kurzu, popřípadě ji ještě (dle 
zájmu a možností) upravíme a domluvíme se na čase setkávání. Více v příštích FI.  
    Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík 

PodHájsKa 2016. Po úspěšném loňském pobytu v ter-
málních lázních Podhájska, si vás cestovní agentura AWER 
TOUR s.r.o. opět dovoluje pozvat na relaxační pobyt v těchto 
známých slovenských lázních. 

Horká termální voda v Podhájské je slaná a silně mineralizovaná, svým unikátním slože-
ním a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Vzhledem 
k vysokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský or-
ganizmus (onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemoci dýchacích cest, kožní 
a cévní onemocnění, regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži). V zimních 
měsících se termální voda méně ředí studenou vodou, proto je její účinek ještě vyšší.
 Pobyt se uskuteční v termínu 19. 1. - 24. 1. 2016. Cena 7.500 Kč zahrnuje autobusovou 
dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociál-
ním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem, případně 
další duchovní program.
 Zájemci o pobyt se mohou již nyní přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, 
telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.  Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

dUCHovní obnovy Pro Členy maTiCe svaToHosTÝnsKÉ
 od 27. listopadu do 29. listopadu 2015
 od 4. prosince do 6. prosince 2015
Oba termíny duchovní obnovy vede Mons. Jan Graubner, arcibis-
kup olomoucký. 
 Členové Matice, kteří se chtějí zúčastnit, nahlaste se na tel. 
583 414 487, nebo mobil 731 314 056.          

Na setkání na Svatém Hostýně se těší Žofie Deverová, důvěrnice  
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nejsvěTějŠí sváTosT olTářní
 Můžeme říci, že v sedmeru svátostí, 
které církev slaví, jsou zachyceny významné 
okamžiky lidského života. Bůh jimi vstupu-
je do hmotného světa, a do života člověka. 
 Bůh se stal člověkem a sděloval se nám 
skrze pozemské věci. Tuto pravdu si může-
me nejlépe uvědomit u Svátosti oltářní – 
Eucharistie, u nejsvětějšího úkonu kněží ve 
mši svaté, ve svatém přijímání věřících. 
 Už kolem roku 150 předal křesťanský učenec a mučedník svatý Justin římskému císaři 
Antoniovi Piovi spis, ve kterém popisuje, jak tehdy vypadala mše svatá. Biskup nebo kněz pro-
nášejí slova, kterými proměňují chléb v Tělo Kristovo a víno v Krev Kristovu: „Toto je moje Tělo, 
které se za vás vydává….Toto je kalich mé Krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuš-
tění hříchů… a To konejte na mou památku“. 
 Justin v oné zprávě hovoří o tom, že dary chleba a vína jsou „eucharistovány“, jinými slo-
vy: chléb už není chléb, ale Tělo Kristovo a víno, že už není víno, ale Krev Kristova. Justin se 
také zmiňuje o podmínkách pro udělení svatého přijímání: „Kdo uvěřili v Krista a kdo se skr-
ze svátost křtu stali církví“, tedy kdo žijí podle pravidel církve. 
 Při mši svaté se děje a od počátku dělo to, co se událo na Zelený čtvrtek na Sionu v Jeru-
zalémě při Poslední večeři za účasti dvanácti Kristových učedníků. (Lk 22,19-20)
 Proměna chleba a vína v Tělo a Krev Kristovu nemůže být míněna symbolicky. Církev 
katolická pevně věří, že Ukřižovaný a Vzkříšený Ježíš se nám ve mši svaté opravdu a cele da-
ruje, že dává sám sebe, že se tímto způsobem při mši svaté obnovuje krvavé drama Kristovy 
oběti za vykoupení lidstva z hříchu Adamova.
 Eucharistická hostina ve skutečném i mystickém společenství, při které znovuprožívá-
me Kristovu oběť, je jedním z nejintenzivnějších náboženských prožitků, který můžeme zde 
na zemi zažít. Naše tělo se spojuje s Tělem Krista a zároveň dochází ke sjednocení se všemi 
údy jeho církve. Eucharistickou oběť svého těla a své krve nám ustanovil náš Spasitel, aby 
pro všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a aby své milované snoubence 
církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení.
 Dnes čelíme nejednomu problému. Svaté přijímání nemůže být bráno jen jako obřad so-
cializace, vytváření křesťanského společenství, kterým se ujišťujeme o vzájemné bratrské soli-
daritě, lásce, úctě a pomoci. Hrozilo by, že se promění v pouhé gesto přátelské sounáležitosti. 
Při této praxi nemůže v člověku proběhnout vnitřní obnovení duše úkony kajícnosti a lítosti 
při vzpomínce na svou hříšnost. 
 Přístup ke svatému přijímání je navíc podmíněný. To znamená, že nemáme na Krista 
v Eucharistii právo sami od sebe. Ježíš nám skrze řád církve ukazuje, kdy jej smíme a ne-
smíme přijímat. Přijímat Eucharistii je objektivně znamením společenství s Kristem a tedy 
s církví; znamená to prohlašovat veřejně, že ten, kdo přistupuje k přijímání, má v úctě křes-
ťanskou víru a morálku. 
 je velmi důležité, aby s těmito závažnými fakty byly náležitě seznámeny děti, dříve 
než začnou pravidelně přistupovat ke svatému přijímání. 
Všemohoucí Bože, ty nás živíš svatým Tělem a drahou Krví svého Syna. Dej, ať nás přijímání 
tohoto pokrmu stále pevněji spojuje s Tebou, abychom měli účast na věčné blaženosti.   
  P. Antonín Pospíšil 
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ve dnech 15. – 17. října vyvrcholí v brně národní eucharistický 
kongres, který se v naší zemi koná poprvé od vzniku České re-
publiky. již nyní jsou přípravy v plném proudu. akce bude před-
stupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 
na Filipínách. 
 vyvrcholením celého programu pak bude slavnostní boho-
služba na náměstí svobody, která bude slavena v sobotu 17. října 
od 10.30 hodin.  Více na www.nek2015.cz

KUrz soCiálníHo UČení CírKve. Moravsko-slezská 
křesťanská akademie pořádá Kurz sociálního učení církve, který 
se uskuteční 24. října a 14. listopadu 2015 od 9.00 do 13.05 hod. 
v budově Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo ná-
městí 2. 

 Kurz je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, studenty a akademic-
ké pracovníky.
 Pokud se budete chtít zúčastnit, můžete se přidat. Bližší informace Hana Lexmanová, 
tel. 731 626 509, nebo přímo v kanceláři na faře, případně sólo na www.mska.biz. 

PravidelnÉ bibliCKÉ Hodiny zahájíme po letní přestávce v úterý 8. září v 17.00 
na zábřežské faře v knihovně. Rádi mezi sebou uvítáme i nové zájemce, kteří chtějí společ-
ně číst Písmo a zamýšlet se nad ním.   Jana A. Nováková, PhD.

FarnosT zvole: sPoleČensTví děTí. Ve farnosti Zvole bude obnoveno společen-
ství pro malé děti, které bude probíhat v Rájci. Přihlášky a více informací najdete v kostele 
ve Zvoli anebo na internetových stránkách farnosti: www.farnostzvole.cz   
  Mgr. Veronika Papoušková

leTeCKo-modelářsKÝ KroUŽeK v zábřeHU zahajuje letos již 19. ročník své 
činnosti, a to ve čtvrtek 17. 9. 2015 v 16.00 hod. v klubovně Katolického domu, ulice Su-
šilova 38, Zábřeh.
 Členové si zde v průběhu školního roku vyzkouší své konstruktérské dovednosti a 
zručnosti, kde vrcholem stavebního snažení bývá sestavení vlastního létajícího modelu 
na ovládání.Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10-ti roků se mohou 
přihlásit osobně, pravidelně každý čtvrtek ve výše uvedené klubovně nebo i telefonicky na 
tel. čísle 602 463 219 u p. Janů. 
 

KrisTÝn slUŽebníK s.r.o. ve středu 16. září 2015 od 9 hod. 
do 15.30 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 domác-
nost. 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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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 30. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 97, Červená Voda 2.452, Jaku-
bovice 534, Písařov 3.820 (+ 369 na Haiti), Mlýnický Dvůr 380 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

40. moHelniCKÝ dosTavníK® PřeKvaPil, PovzbU-
dil, insPiroval. Děkujeme. Úctyhodných 40 let přináší festi-
val do uší a srdcí posluchačů melodie country and folk music. Ale 
náš festival není jen o písničkách. Letošní jubilejní ročník Bůh 
požehnal pěkným počasím a velkou účastí nadšenců odměnil 
mravenčí, úmornou práci „Aligátora“ a jeho týmu. 
 Na podiích se vystřídala řada kvalitních hudebníků, v kuloárech se setkali kamarádi, 
prostě velká „dostavnická rodina“. Nezapomenutelná pro mě byla mše svatá v neděli ráno 
(přítomných asi 300, rozdaných svatých přijímání 150), kterou jsem s P. Martinem Holí-
kem obětoval za živé a zemřelé účastníky všech ročníků Dostavníku. 
 Dobrá písnička je pro nás darem a připomíná naší uspěchané době potřebu zastavit 
se, naslouchat, přemýšlet. To nás pak může posunout a inspirovat k tomu, abychom na 
nástroji svého života dokázali hrát krásné melodie v podobě obětavé lásky, bez falše a po-
stranních úmyslů. Pokud tomu tak skutečně bude, pak má smysl, aby Dostavník jel dál a 
zase se za rok do Mohelnice vrátil!   P. Pavel Kavec 

postřelmovsko    postřelmovsko

 V sobotu 12. září se uskuteční pouť do Klášterce nad Orlicí ke hrobu Aničky
Tomanové a potom na obnovené mariánské poutní místo do Neratova. 
 Odjezd je v 9.00 z Leštiny a potom z Lesnice, Postřelmova a Chromče. Přihlásit se mů-
žete v kostelích na připravené papíry nebo na faře v Postřelmově tel. 583 437 413 (SMS 732 
430 578). 
 V neděli 13. září bude farní pouť v Brníčku, při které budeme slavit patrocinium Na-
rození Panny Marie. Mše svatá je v 9.30 hodin.  P. Vladimír Jahn

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 30. srpna: Štíty 2.750; Cotkytle 480; Horní Studénky 850 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Josef Altman

KonCerT v KosTele nanebevzeTí Panny marie ve ŠTíTeCH 
bude ve středu 9. září v 18.00 hod. Vystoupí VLADISLAV BLÁHA, jeden 
z nejlepších evropských kytaristů. Mimo jiné je ředitelem Mezinárodního 
kytarového festivalu BRNO a předsedou České kytarové společnosti. 

Příští neděli 13. září v 15.00 hod. bude slavena mše v kapli sv. martina na olšanských 
Horách.                                                        P. Josef Altman

®
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 30. srpna: Mohelnice 3.938; Úsov 5.155; Studená Loučka 432 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, dr. jaschek, lP 1947 - dokončení
 Po prázdninách začal jako obvykle nový školní rok. Náboženství 
muselo být hned od počátku vyučováno podle nového poměru sil. 
Vyučovali: v Mohelnici dp. kaplan František Sedlář a dp. farář Josef 
Novák z Moravičan. Do Libivé dochází dp. kaplan Sedlář, na školách 
v Křemačově a Květíně převzal náboženství dp. František Švehlák z 
Mírova, na školu slavoňovskou dochází dp. děkan Kolaja ze Zvole. 
 Žáci v mohelnických školách jsou těchto vyznání: katolíků 427, českoslov. 108, česko-
bratrského 26, pravoslavní 33, bez vyznání 2. Celkem 548.  Libivá: katolíků 23, českoslov. 
16, českobratrského 2, pravoslavní 5. Celkem 46. 
 V říjnu byla opět každodenně společná růžencová pobožnost za pěkné účasti věřících. 
Avšak nebylo letos možno při této pobožnosti v kapli sv. Kříže střídat oltáře, poněvadž 
mariánský oltář nebyl po opravě včas vrácen. Proto byly tyto pobožnosti v kapli sv. Anny.
 V druhé polovině října byl konečně dodán opravený oltář sochařem Kubečkem z Olo-
mouce. Nový nátěr byl proveden na místě. Natěrači po tuto dobu přespávali na faře, obě-
taví farníci jim poskytovali denně oběd a večeři. Tak mohlo býti i ušetřeno na penězích a 
celá opravní práce si vyžádala 44.000 Kčs. Celý náklad byl zaplacen obětavými dary býva-
lých i nových farníků.
 Dušičkové pobožnosti se pro četná rozbitá okna ve filiálním kostele, musely zase po 
celý týden konati ve farním kostele.
 Roráty se těšily pozornosti a z počátku i lepší návštěvnosti farníků. I horlivost někte-
rých dětí byla pozoruhodná. Tiše se blížily Vánoce. O Vánocích nebylo možno sehnat asi-
stenci: proto byly mše svaté o půlnoci a o 10 hod. pouze zpívané. Obvyklé jesličky znázor-
ňovaly v kostele události betlémské.
 Na ukončení občanského roku byla vykonána zase obvyklá silvestrovská pobožnost s 
proslovem o výsledcích populace za rok 1947: 98 křtů, 31 sňatků, 21 pohřbů v obvodu mo-
helnické farnosti. 
 Celkem nutno konstatovati: i v roce 1947 bylo v nově se tvořící farní obci mohelnic-
ké mnoho kladných jevů. Ale světová nervozita lidem nedopřává klid. Mnozí farníci jdou 
příliš obětavě za hesly světa, než aby slyšeli hlasu Božího i v poměrech našich. To je tragika 
dneška, jež při dalším trvání nevěstí mnoho dobrého.  Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 30. srpna: Lubník 260, Tatenice 1.430, Hoštejn 1.230, Kosov 860 Kč. Pán 
Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 
 změny mŠí svaTÝCH. vzhledem k dokončení opravované cesty Tatenice – Hoš-
tejn k 4. září, budou bývat od tohoto data nedělní mše svaté takto: Lubník 7.20; Tatenice 
8.40; Hoštejn 10.00; Kosov 11.15 hod. 
 Od září budou začínat čtvrteční mše svaté v Hoštejně opět v 18.00 hod.    
                                                     P. Jaroslav Přibyl 
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FarnosT svÉboHov
v  PoUŤ K Panně marii la saleTTsKÉ. V pátek 18. září, v předvečer výročí zje-
vení Panny Marie v La Salette, bude ve Svébohově v 18.00 hod. slavena mše svatá. 
Po jejím skončení půjdou poutníci ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské. 
   P. František Eliáš 
v  draKiáda. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve 
všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věko-
vých kategorií) na XVI. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná 
v neděli 20. září 2015 od 14.00 hod ve svébohově „na padělku“.
      Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

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.

sbírky z neděle 30. srpna: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 26.430 + dary 2.000; Jedlí 2.000 
+ dar na opravy 500; Svébohov 1.600; Klášterec 1.240; Zvole 9.080; Postřelmůvek 1.770 
Kč.  Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
 dary na lePrU: dne 30. 8. 2015 byla z rovenska předaná částka 3.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková 
 V měsíci srpnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Bar-
bory částkou 1.350 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

dny evroPsKÉHo dědiCTví 12. a 13. září 2015
Výjimečná nabídka je připravena v pátek 12. září v kostele sv. Barbory, kde 
od 14.45 hodin bude zpřístupněna věž kostela, která za 2. světové války 
sloužila Němcům jako vojenská pozorovatelna.                                      Red.

Podzimní sezona KonCerTníHo CyKlU bravo v „barboře“
 Úvodní koncert nové sezony hudebního cyklu bravo zá-
břeh obstará vystoupení amerického pianisty, varhaníka, diri-
genta a skladatele roberta israela, který se v neděli 13. září v 
16.00 hod. představí v kostele sv. barbory v sólovém klavírním 
recitálu. 
 Israel, je ve světě znám a ceněn především jako autor filmové hudby. Vstupenky na 
tento koncert v hodnotě 70, resp. 100 korun nabízejí v infocentru.
 Koncert houslového virtuosa václava Hudečka je naplánován na neděli 18. října. 
vstupenky jsou již rovněž v předprodeji.  PhDr. Zdeněk David

v rámCi Xii. mezinárodníHo FesTivalU dUCHovní vo-
Kální HUdby, který pořádá Římskokatolická farnost Zábřeh, Svaz 
Němců severní Moravy – Orlické hory, o. s. a Oculos meos – smíšený 
pěvecký sbor v Šumperku pod záštitou RNDr. Mgr. Františka Johna, 
PhD. jste zváni v sobotu 19. září  v 19.00 hod. do kostela sv. bartolo-
měje na koncert duchovní hudby. Vystoupí Miešany zbor Žilina pod 
vedením sbormistra Štefana Sedlického. Vstupné dobrovolné.


