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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Láska může ukázat 
svoji velikost v odpouštění. 
Neobrací se k tomu, 
který si ji nějakým 
způsobem zasluhuje, 
ale právě k tomu, 
který je neschopný a nehodný. 
Až když pochopíme, 
že potřebujeme odpuštění, 
že jsme dlužníky vůči Bohu, 
jen tehdy nám může pomoci. 
Tehdy nám otvírá dveře 
k novému životu.

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; 
ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, 
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 
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 51 Vstanu a půjdu k svému Otci
1: Ex 32,7-11.13-14 2: 1 Tim 1,12-17     Ev: Lk 15,1-32   
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502 
 příště Břízovo  č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 20. září  památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, 
  Pavla Chong Ha-sanga a druhů
Pátek 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Tuto neděli 16. září v 6.55 a v 8.30 hod. doprovázejí v chrá-
mu sv. Bartoloměje liturgii mše svaté spojené pěvecké sbo-
ry Carmen z Mohelnice a Chrámový sbor od sv. Prokopa 
z Loštic. Doprovodné zpěvy ke mši svaté jsou převzaty z li-
turgie sv. Jana Zlatoústého, kterého si římskokatolická cír-
kev připomíná 13. září. Tento světec křesťanského východu 
významně ovlivnil nejen křesťanský východ, ale váží si ho 
katolická církev po celém světě.                  P. František Eliáš

Svatý Jan Zlatoústý patří k nejpozoruhodnějším postavám cír-
kevních otců. Jeho život byl plný zvratů a vedle obdivu a náklon-
nosti se mu dostalo hojně nenávisti a opovržení. Jan se narodil 
v Antiochii roku 354. Jeho otec záhy zemřel a vychovávala jej 
matka. Ta syna vedla ke křesťanství, ačkoli byl pokřtěn až jako do-
spělý. Původně studoval řečnictví a měl se stát právníkem. V roce 372 byl pokřtěn, poté 
žil v horách jako mnich a poustevník. Svou askezi ale natolik přeháněl, že onemocněl 
a poustevnický život musel opustit. Po svém zotavení se stal jáhnem v Antiochii a tím 
začala jeho dráha kazatele. Po několika letech se mu na základě jeho strhujících kázání za-
čalo přezdívat „Chrysostomus“ - zlatoústý. To už byl vysvěcen na kněze. V roce 398 byl 
jmenován nástupcem zesnulého patriarchy Konstantinopole. Tam zřizoval nemocnice, 
podporoval chudé a misie. Stále častěji však napadal nádheru císařského dvora a dostal 
se do sporu s císařovnou Eudokií, která svými intrikami nakonec dosáhla toho, že byl Jan 
Zlatoústý sesazen a vyobcován. Poté co císařovna potratila, byl Jan na chvíli povolán na-
zpět. Později jej však na tři roky uvěznili v Kukusu v Arménii, pak byl poslán roku 407 
jako těžce nemocný na dalekou cestu do nového působiště. Cestou, jak jeho odpůrci před-
pokládali, zemřel vyčerpáním. Jeho poslední slova byla: „Bůh buď veleben za všechno.“

HODY V POSTŘELMŮVKU SE SVĚCENÍM PRAPORU A ZNAKU OBCE.
Na tradičních hodech a při příležitosti 110. výročí založení sboru dobrovolných 
hasičů v Postřelmůvku při mši svaté tuto neděli 16. září v 10 hod. bude vysvěcen 
obecní prapor s novým obecním znakem. Oslavy budou od 14 hod. pokračovat na 
hřišti.                        red.

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 19. září 
v Zábřeze. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.            P. František Eliáš

NA MALOU POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ DO SVÉBOHOVA vás 
zveme ve středu 19. září. Začneme mší svatou v 17.30 hod. ve farním kostele a po-
té se odebereme ke kapličce Panny Marie La Salettské. Kazatelem bude P. Milan 
Paľkovič z Velkých Losin.                   P. František Eliáš



SENIOŘI se sejdou ve Svébohově po prázdninové přestávce poprvé ve čtvrtek 20. 
září v 17 hod. v klubovně. Jste zváni v hojném počtu.                    Marie Šanovcová

Ohlášky
V sobotu 22. září vstoupí do stavu manželského

v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Jiří WENDLIG a Monika MICHÁLKOVÁ ze Zábřeha

SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA se uskuteční už příští neděli 23. 
září „Na Padělku“. Prezentace draků bude ve 14 hod., od 15 hod. 
začnou vlastní „dračí soutěže“. Během odpoledne si budete moci 
zasoutěžit také v tradičních mužských i ženských disciplinách 
jako např. v hodu polenem nebo válečkem. Občerstvení bude za-
jištěno pro všechny po celou dobu. Jako specialitu doporučujeme 
„svébohovské bramboráky“. Milovníci tradice venkova se budou 
moci projet v bryčce nebo kočárem s koňským potahem.

Na všechny účastníky se těší pastorační rada farnosti Svébohov

VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 29. září 2007 v 8.00 hod. se sejde-
me v zábřežském Katolickém domě, kde se uskuteční další přednáš-
ka vzdělávacího kurzu nazvaná – CÍRKEVNÍ PRÁVO II. Přednášet 
bude vedoucí katedry církevního práva na CMTF v Olomouci Dami-
án Němec, lic., OP, dr. Dozvíme se něco o manželském, procesním 
a trestním právu. P. Němec bude hovořit také o posvěcující službě církve (o svá-
tostech). Všichni jste srdečně zváni.         Mgr. Luděk Diblík

PUTOVÁNÍ S JEDELSKOU SCHOLOU. V neděli 30. září vás 
zveme na poutní zájezd do Brna. Začneme mší svatou s otcem 
Jánem Turko v Křenově u Jevíčka. V Brně navštívíme Radio 
Proglas (bude upřesněno). Oběd máme zajištěn v restauraci 
u sestřiček. Pouť zakončíme mší svatou a prohlídkou kláštera 
minoritů s otcem Karlem Koblížkem. Cena asi 250 Kč, odjezd 
v 5.30 – 6 hod. Hlaste se co nejdříve (nejpozději do 20.9.) u Jo-
sefa Hrocha, tel. 583 412 004, nebo 731 626 503. 

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ V OBDOBÍ KLASICISMU. Třetí výstava z cyk-
lu nejvzácnějších církevních památek regionu bude vernisáží otevře-
na ve čtvrtek 13. září v 18 hod. ve Vlastivědném muzeu v Šumper-
ku a potrvá do 12. prosince 2007. Exponáty zapůjčily: Arcibiskupství 
olomoucké, římskokatolické farnosti v Branné, Dubicku, Hanušovi-
cích, Jedlí, Loučné nad Desnou, Moravičanech, Rohli, Sobotíně, Sta-
rém Městě, Šumperku a Velkých Losinách. (Logem výstavy je sousoší 
sv. Anny z Jedlí).                            red.
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY Z NEDĚLE 9. ZÁŘÍ: Zábřeh 10.420; Jedlí 1.850; Svébohov 1.550; Klášterec 1.080 
Kč. Dary Zábřeh: na provoz farního kostela 500, na opravu kostela sv. Barbory 200, na 
Haiti 5.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                  P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI 16. ZÁŘÍ BUDE VE FARNOSTI JEDLÍ SBÍRKA NA OPRAVY. 

PÁTEČNÍ ADORACE. Chtěl bych vás pozvat na pravidelnou adoraci v pátek po večerní 
mši. Tato adorace však bude mít trochu jinou formu než jste možná byli zvyklí. Po mši 
bude několik minut pauza na přípravu. Adorace bude tichá, prokládaná nějakými vhod-
nými zpěvy a asi po půl hodině bude zakončena. 
 Při adoraci se učíme od Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem, také svou tichostí na-
slouchat našemu Pánu přítomnému v malém kousku chleba. Můžeme se inspirovat slo-
vy z 95. žalmu: „pojďme, padněme, klaňme se, předstupme před Hospodina s jásotem a 
písněmi mu zajásejme, vždyť On je náš Bůh a my jsme lid, který pase, stádo vedené jeho 
mocnou rukou.“
 Mše svatá má být vrcholem našeho duchovního života, ale často nás vede k pasivní-
mu prožívání naší víry (že si v kostele tu mši nějak odsedíme, vyplníme nějakým modle-
ním, dříve se lidé dokonce při mši modlili růženec) a nám chybí ten základ: osobní, sou-
kromá modlitba, modlitba při které od Boha nic nechci, ale naopak mu chci něco nabíd-
nout, nabídnout mu oběť vlastního ztišení, oběť chvály. Ztišením se sluší chválit Boha na 
Siónu. Sv. pater Pio říkal: „Svět by mohl existovat bez slunce, ale nemohl by existovat bez 
eucharistie.“ Při adoraci získáváme osobní zkušenost s Bohem. Jak chceme říkat těm, kdo 
se nás ptají, jaký je Bůh, když s Bohem nemáme žádnou zkušenost?               P. Martin

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 
vás zve do nové klubovny v areálu ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15 (dříve II. ZŠ). Začínáme 
v úterý 18.9. v 9.00, najdete nás ve 2. pavilonu (vlevo) v přízemí.Vyberte si a přijďte.
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
Pondělí  16.45 – 18.00  Skupinka Modlitby matek, klubovna
Úterý   9.00 – 11.00  Maminec, klubovna, 
 16.30 – 17.30  Cvičení rodičů s dětmi, tělocvična
Středa 16.00 – 19.00  Tvořivé odpoledne, klubovna
Čtvrtek   9.00 – 11.00  Barvínek, tělocvična, 
 18.30 – 19.30  sportování žen, tělocvična 
 (nejedná se o aerobik, začátek posunut kvůli dětské mši svaté)

PROGRAM MAMINCE NA ZÁŘÍ
18.9.  Aby se dětem v Maminci líbilo (maňásci a bábovka)
25.9. Adopce na dálku, aneb co můžeme udělat pro druhé (beseda s pracovníky Charity) 

TVOŘIVÁ ODPOLEDNE (vždy celý měsíc jedna výtvarná technika)
září   výzdoba klubovny, práce s papírem a textilem
říjen   malování na kachle
 Všechny, kdo se chtějí podílet na činnosti Mateřského a rodinného centra nebo jsou 
jeho členy, zveme na členskou schůzi v pondělí 17.9. v 17 hodin v klubovně. 

 Markéta Kroulová 604650880, Irena Švédová 603891571



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Podzimní výstava. Na závěr měsíce září připravuje Spolek 
Metoděj Zábřeh výstavu s tématikou podzimu. Pokud se ve-
řejnosti rádi pochlubíte květinami, zeleninou, či ovocem, které 
Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím, svoje exponáty do 25. Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím, svoje exponáty do 25. 
9. u pana Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717
e-mail spolek.metodej@tiscali.cz. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které 
pomohou navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším počtem obdrže-
ných návštěvnických hlasů budou oceněny.

 GOOD BYE LÉTO. Spolek Metoděj ve spolupráci s Mladými křesťanskými demo-
kraty připravuje pro všechny mladé věkem, ale i duchem, taneční discoshow, při kte-
ré bude muziku do oušek pouštět DJ FIBYC. Vstupné 30 Kč, začátek ve 20.00 hodin. 
Nezapomeňte proto ve čtvrtek 27. září přijít do Katolického domu říct končícímu létu 
naplno GOOD BYE.

 Slavnost sv. Václava v Zábřeze. Na pátek 28. září si Vás 
dovolujeme pozvat ke společnému prožití tohoto svátečního 
dne. Slavnost zahájíme v 10 hodin ve farním kostele mší sva-
tou. Pokračovat budeme v Katolickém domě již tradiční akcí 
s názvem Svatováclavský bramborák, při které Vám kromě 
tradiční „chuťovky“, podle které jsme naši akci nazvali, bur-
čáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabídneme i bo-
hatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek 
a Petr. Nabídneme Vám rovněž příležitost k ochutnávce je-
dinečných piv z klášterního pivovaru v Želivě. Koštovat tak 
můžete třeba pivo višňové, nebo medovinové. Ani děti se 
na slavnosti jistě nebudou nudit. O jejich zábavu se postará 
skupina historického šermu s nabídkou her a soutěží připo-
mínající dobu sv. Václava. V průběhu celé slavnosti můžete 

navštívit i výstavu s podzimní tématikou a svými hlasy podpořit nejzajímavější expo-
náty. Slavnost pak vyvrcholí v podvečerních hodinách vyhlášením nejúspěšnějších ex-
ponátů výstavy.

 Vstupenky na taneční podvečer s populární dvojicí Eva a Vašek z Kotvrdovic při-
pravovaný na pondělí 8. října si v předstihu můžete zakoupit v předprodeji u paní Ra-
mertové v prodejně EDITON, Žižkova 43,  583 416 340

 Pojeďte s námi na POUŤ. Na sobotu 13. října Vás zveme na autobusový zájezd, při 
kterém navštívíme nejznámější rakouské poutní místo - MARIAZELL. Na pouti nás 
doprovodí někdejší zábřežský kaplan P. Vratislav Kozub. Přihlášky přijímá a bližší in-
formace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, 
Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 02 hodin z Valové, plánovaný 
návrat ve 21 hodin, cena 550 Kč (jízdné + pojištění) splatná v autobuse.

 Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek



CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ VE FARNOSTECH
DVA NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
Pro zajištění průběhu tradiční Tříkrálové sbírky, která v teritoriu zá-
břežského děkanátu proběhne začátkem ledna 2008, hledáme koor-
dinátora/koordinátorku. Úkolem tohoto pracovníka je komunikace 
se stávajícími koledníky, zajištění všech kolednických potřeb, hledání 

nových vedoucích skupinek a koordinace doprovodných aktivit, které se sbírkou 
souvisí. Nástup koncem září nebo v říjnu na plný pracovní úvazek, s pracovištěm 
v Zábřehu.

Dále přijmeme pracovníka do přímé péče, zpočátku bude 1,5 měsíce praco-
vat v denním stacionáři pro seniory a zdravotně postižené Domovinka a dále pak 
jako osobní asistent nebo pečovatel v terénních službách. Nástup možný ihned.
 Žádost doplněnou životopisem s označením funkce, o kterou se ucházíte, do-
ručte na sekretariát. Bližší informace o obsazovaných pozicích podá ředitel Jiří Kar-
ger (tel. 736 509 430) nebo je najdete na webu organizace www.zabreh.caritas.cz .

PŘIJĎTE NÁM POMOCI! Prosíme všechny ochotné dobrovolníky, přijďte nám 
pomoci s jednoduchou prací pro chráněnou dílnu Charity Zábřeh v době od 17. 
do 21. září 2007. Více informací: Lidka Macáková tel. 736 529 295 

FARNOST DUBICKO          FARNOST DUBICKO

V Hrabové o pouti ke sv. Matouši budou v neděli 23. září při mši svaté v 11 hod. 
posvěceny zvony pro místní kapli.

ZNÁTE KOSTELY V NAŠEM DĚKANÁTU? Farní kostel Povýšení Svatého Kří-
že v Dubicku patří mezi nejstarší památky v děkanátu Zábřeh. Do dnešních dnů 
se dochoval původní presbytář z druhé poloviny 13. století, který je zaklenut jed-
ním polem křížové klenby. Středověkého původu je také okno s masivní kruž-
bou. Při radikální barokní přestavbě v letech 1710 – 1741, kterou provedl Antonio 
Salla, byl ponechán pouze původní presbytář jako sakristie. Kostel byl 25. 7. 1741 
konsekrován olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna. Monu-
mentální obraz na hlavním oltá-
ři namaloval roku 1780 Christian 
Sambach z Vídně. Ve věži je za-
věšen tzv. Tunklův zvon, který 
ulil roku 1472 Petr z Mýta. Gotic-
ký zvon je opatřen českým nápi-
sem a rodovým znakem jeho do-
nátora Jiřího Tunkla. Farnost Du-
bicko je jedna z nejstarších v dě-
kanátu, doklady o ní jsou již z ro-
ku 1297.        Mgr. František John



ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. září: Červená Voda 365; Mlýnický Dvůr (pouť) 895; Moravský 
Karlov (německá mše sv.) 2.915 Kč + 36 Euro; Jakubovice 364,50; Písařov 789 Kč. 
Dar na kostel v Červené Vodě 1.500 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Vás zve na Dny otevřených dveří 
21. září od 13 do 16 hod., 22. září od 10 do 16 hod., 23. září od 10 do 16 hod. 
Nabízíme: prohlídku domova důchodců, výstavu ručních a výtvarných prací oby-
vatel domova. 
22. září 13 – 16 hod. – koncert kapely MONITOR, 
23. září v 10.30 hod. – mše sv. v kapli sv. Zdislavy, celebruje P. Zbigniew Czendlik 
z Lanškrouna (v sobotu 22. září proto nebude), 13 – 16 hod. – koncert kapely HO-
RALKA. Možnost občerstvení v areálu domova.            Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Na pouť do ČERVENÉ VODY jste zváni v neděli 23. září. Mši svatou v 9 hod. 
ve farním kostele sv. Matouše bude celebrovat lanškrounský farář P. Zbigniew 
Czendlik. Litanie, Te Deum a svátostné požehnání v 15 hod. Mše sv. v Moravském 
Karlově proto nebude!

 Už nyní si můžete ve všech kostelích v sakristii či na faře zakoupit stolní kalen-
dáře na rok 2008 s církevním a občanským kalendáriem: Cesta za krásou dřevě-
ných chrámů za 52 Kč, Duchovní zastavení za 50 Kč, Nástěnný katolický kalendář 
za 42 Kč.

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/8
V Písařově v pondělí od 13.30 hod. Místo bude upřesněno.
V Červené Vodě na faře: ve čtvrtek od 12 hod. 3. tř. a od 12.45 hod. 5. tř.; 
v pátek od 12 hod. 1. tř., od 12.30 hod. 2. tř., od 13 hod. 4. tř., od 13.30 hod. 6. – 9. 
tř. Možnost změn po domluvě s P. Pavlem. Začíná se učit od 17. září.

 Farnost Červená Voda Vás zve na EVANGELIZAČNÍ KONCERT JIŘÍHO 
ZMOŽKA pro děti i pro dospělé do farního kostela sv. Matouše v sobotu 29. září 
od 18.30 hod. Předcházet bude mše sv. v 17.30 hod., při které také zazpívá pár pís-
ní. Prodej CD a kazet zajištěn! Pro děti též překvapení. Více na www.zmozek.cz.

P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 V neděli 23.září slaví svého patrona sv. Matouše farní kostel v Postřelmově. 
Mše svatá bude v 8.00 a v 11.00 hodin. V 15.00 hod. svátostné požehnání. 
Chromeč bude mít mši sv. v sobotu v 18.00 hodin.

 Po prázdninách Vás opět zvu na biblické hodiny. V Lesnici bude ve středu 
19.září po mši svaté.               P. Vladimír Jahn



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 9. září: Lubník 620, Tatenice 2.330, Hoštejn 1.600, Kosov 400 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: 
 V Lubníku bude v sobotu 23. září slavena mše svatá s nedělní platností 
v 18.30 hod.
 Od 17. do 24. září nebudou během týdne slouženy mše svaté. O nedělích podle 
rozpisu, jako obvykle. P. Jaroslav Přibyl
 V pátek 28. září o svátku svatého Václava bude mše svatá v Tatenici slavena již 
v 17.30 hod.               P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 22. září v 11 hod. vstoupí ve svazek manželský

v kostele sv. Anny v Hoštejně
Dalibor BARTOŇ ze Zábřeha a slečna Hana SVOBODOVÁ ze Zábřeha

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 9. září byla 3.230 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. Sbírka z neděle 9. září byla 3.230 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. Sbírka z neděle 9. září
 P. František Janhuba

 Zveme vás na přednášku paní Marie Mléčkové na téma „slavení liturgických 
svátků v rodině“, která se koná v pondělí 17. září v 17 hod. na faře v Zvoli. 

Karla Hrochová
 V pondělí 17. září bude ve Zvoli mše svatá mimořádně již v 16 hod. 

P. František Janhuba

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 9. září: Mohelnice 6.441; Úsov 750; Studená Loučka 210 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                 P. Petr Šimara

SETKÁNÍ SENIORŮ. V úterý 18.9.2007 v 14.00 hod se koná setkání seniorů na 
faře v Mohelnici. Všichni jste srdečně zváni.                P. Petr Šimara

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. září: Štíty 2.060; Cotkytle 560; Horní Studénky 2.500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. Stanislav Suchánek

HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARICIBISKUPSTVÍ OLO-
MOUCKÉHO ZVOLE, LOŠTICE, MOHELNICE. Violový koncert v po-
dání Jan Řezníček-viola, Jiřina Kolmanová-klavír se uskuteční tuto ne-
děli 16. září v 15 hod. v sálku obecního domu ve Zvoli, v neděli 16. září 
v 17 hod. v ZUŠ Loštice a v neděli 16. září v 19 hod. v ZUŠ Mohelnice. 


