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Ročník XVII., číslo 48

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
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

Víte, jaký je nyní čas: 
že vám už nastala hodina, 
kdy je třeba se probrat ze spánku. 
Neboť nyní je nám spása blíže 
než tehdy, když jsme uvěřili. 
Noc pokročila, den se přiblížil. 
Odložme tedy skutky temnoty 
a oblečme se do výzbroje světla. 

Řím 13,11

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod 
našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: 
posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky 
a připravujeme se na setkání s ním, 
abychom v den soudu stáli po jeho pravici 
a vešli do nebeského království. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 122   Do domu Hospodinova s radostí půjdeme
1: Iz 2,1-5                                          2: Řím 13,11-14                                Ev. Mt 24,37-44            
Ordinárium: latinské č. 509             příště Olejníkovo
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý  30. listopadu  Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Středa  1. prosince  Sv. Edmunda Kampiána
Pátek  3. prosince  Památka sv. Františka Xaverského

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V pátek 3. 12. můžete přjmout od 15.30 hodin svátost smí-
ření.   P. František Eliáš

TRIDUUM ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT V ZÁBŘEZE
 Společenství Modlitby matek vás zve k aktivní účasti na modlitbách za nena-
rozené děti.
 V pátek 3. prosince - při adoraci po večerní mši svaté. 
 V pondělí 6. prosince - modlitby v rodinách a společenstvích (texty modliteb 
najde na www.rodinazabreh.webnode.cz).
 V úterý 7. prosince – zakončíme třídenní slavnostní vigilií za počatý lidský život (od 
18.00 hod – adorace, v 19.00 mše svatá).  Monika Sikorová

POUŤ DO KOCLÍŘOVA bude tradičně o první sobotě v měsíci 4. 12. za obvyklých pod-
mínek. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Hlaste se na tel. 583 414 512. 
  Ludmila Korgerová

RORÁTY V ZÁBŘEZE. Tuto neděli začíná adventní doba a s ní také RORÁ-
TY. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v 6.45 hod. (v sobo-
tu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše začíná průvodem se 
svíčkami a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na faře připravena jednodu-
chá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. Jakákoliv 
pomoc bude vítána. Prosím, pokud upečete koláče nebo buchty pro zpest-
ření jídelníčku, nezapomeňte zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby 

mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo! 
 * V období adventu nebudou čtvrteční mše svaté pro rodiče s dětmi. 
  P. František Eliáš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011. Blíží se čas, kdy kolednické skupinky budou navštěvovat 
naše domácnosti, a proto již nastaly přípravy k tomu, aby nám na počátku roku 2011 moh-
ly přinést radostnou zprávu a popřát Boží požehnání. Jednou takovou přípravou je žehná-
ní kříd, které proběhne v neděli  5. 12. 2010 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze při mši sv. 
v 8.30. Odpoledne pak při mikulášském odpoledni od 15.00 chystají tři králové pro děti 
překvapení. Miluše Kobzová, asistentka TS, 736 509 431.

VÁNOČNÍ HVĚZDU si o druhé adventní neděli 5. prosince může-
te zakoupit v Zábřeze, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje přede 
všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
 Ve stejný den také ve farnostech Postřelmov a Zvole. A od pon-
dělí 6.12. pak v prodejně STYL u Kylarů v Zábřehu.
  „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemoc-
ným dětem. Loňská sbírka na konto Šance přinesla 1 278 271 Kč. Za 
12 let se pro těžce nemocné děti vybralo 6 987 081 Kč. Květina stojí 100 Kč – 60 Kč činí dar 
na konto Sdružení Šance. Vážím si Vaší podpory a věřím, že i v letošním roce tato krásná 
květina ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.   S úctou Zdeňka Janhubová
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KATOLICKÝ DŮM
 SOBOTA 4. PROSINCE 

 – OSLAVY 100 ROKŮ KATOLICKÉHO DOMU 
Výbor Spolku Metoděj zve farníky k účasti na oslavách stého 
výročí posvěcení Katolického domu. Oslavy proběhnou 4. pro-
since 2010 a budou zahájeny v 10 hod. v kostele sv. Bartolomě-
je mší svatou, kterou bude sloužit Mons. Josef Nuzík. Ve 13.30 hod. bude v Katolickém 
domě představena publikace „100 let v Katolickém domě“ a otevřena výstava zaměřená 
na historii Spolku Metoděj a organizace spjaté s Katolickým domem. V 15.00 hodin Vás 
zveme na koncert do kostela sv. Barbory. Zazpívají spojené sbory Carmen Mohelnice 
a Schola od sv. Bartoloměje pod vedením Karla Ozorovského a Jiřího Nováka.  
  Za Spolek Metoděj, Krňávek Jiří - předseda

 Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme v neděli 5. prosin-
ce na Setkání s Mikulášem. I v letošním roce bude setkání součástí 
Mikulášského odpoledne. Od 15. hodin bude na Masarykově náměs-
tí probíhat kulturní program, otevřena bude „Nebeská pošta“ u které 
mohou děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mi-
kuláše si budete moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradiční-
ho svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Celá akce vy-
vrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 16.30 hodin a následnou 
nadílkou.

 Pojeďte s námi na POUŤ připravenou na neděli 5. prosince. Spo-
lečně při ní oslavíme oblíbeného světce a patrona farního kostela v Ma-
letíně sv. Mikuláše. Odjezd ve 13.30 z Valové, nástup možný na trase Rá-
jec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší sv. kratičká prohlídka kostela a jeho 
okolí a modlitba litanií. Vyvrcholením pouti bude eucharistická slavnost 
ve 14.30 hodin. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, 
tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zá-
břeh-Ráječek, mob. 737 618 172.

 V pátek 10. prosince Vás zveme do Katolické-
ho domu na pořad hudby a slova s názvem Adventní 
rozjímání. V podání našich předních umělců Al-
fréda Strejčka a Štěpána Raka zazní biblické tex-
ty, staré adventní skladby, písně ze starých církev-
ních kancionálů, lidové veršovánky, či myšlenky 
moudrých. Začátek v 19. hodin, Vstupné 60 Kč, děti 
20 Kč, žáci a učitelé ZUŠ mají vstup zdarma.

 Všechny příznivce a posluchače populární zá-
břežské folk & country skupiny MADALEN zveme ve čtvrtek 16. prosince do Katolic-
kého domu na koncert s vůní vánočního čaje a tóny tradičních i méně známých koled. 
Začátek v 18.00 hodin.  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

DO SVÉBOHOVA PŘIJDE MIKULÁŠ v pondělí 6. ledna. Nadílka začne v 16 hod. 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV:  DOBA DRUHÉHO PŘÍCHODU PÁNĚ 
S odkazem na Mat 24, 42-44  KKC 668 ~ 679

Jedna z prvních a základních pravd víry je pád na-
šich prarodičů do hříchu a tím způsobená ztráta 
nadpřirozených darů, přátelství s Bohem a ztráta 
nebe. Tím bylo postiženo veškeré lidstvo. Bůh však 
nenechal lidi napospas smrti, naopak, tajemným 
způsobem mu předpověděl, že přijde na svět Me-
siáš, který vykoupí padlé lidstvo. Zvěst ráje se vypl-
nila, když se v Betlémě narodil Bůh v lidském těle. 
Mluvíme o PRVÉM PŘÍCHODU PÁNĚ na svět. 
Smrt, vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista pa-
tří k jeho příchodu na tento svět.
Dnes se máme zamyslet se nad DRUHÝM PŘÍ-
CHODEM PÁNĚ NA SVĚT. Přes Ježíšův odchod 
do nebe zůstává oslavený Kristus, Pán vesmíru, 
Hlava své církve tajemně na zemi.
Jeho království je přítomno v církvi od samého po-

čátku. Jednoho dne se však Kristus opět VRÁTÍ na zem. Ovšem už to nebude zimou se 
třesoucí Dítě, ani bezmocný, trpící Muž bolesti, ale vítězný Král, vracející se ve slávě a 
plné moci v závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa.                                               
 A my se můžeme ptát: Nastane opravdu konec světa? Nemusíme se zaobírat způso-
by, jak k tomu dojde. Jisté však je, že konec světa nastane. Vše, co má začátek, má i ko-
nec. Toto je základní poučka fyziky. Sám Ježíš to potvrzuje: „Nebesa a země pominou“ 
(Mar 13,21).
 Konec světa však nebude dílem vývoje a zhroucení fyzikálních sil, ale dojde k němu 
přímým Božím zásahem. O tom dni, jak říká sám Kristus, však neví nikdo, ani andělé v 
nebi, ani Boží Syn jako člověk (Mar 13,32). Proto všechny předpovědi adventistů a je-
hovistů, kteří dokonce znají den a hodinu, jsou falešné a bezpředmětné a jsou klamáním 
lidu. Když Kristus mluví o konci světa, přirovnává jeho příchod ke zloději, který přijde 
tenkrát, kdy to druzí netuší. V tom je zákeřnost tohoto dne. Jen k jednomu nás Ježíš vy-
bízí: „Buďte připraveni“.
 Před koncem světa se však musí splnit předpovědi, které jsou uvedeny v Písmu: * 
evangelium Kristovo bude hlásáno po celém světe, * dojde k obrácení židovského náro-
da jako celku, uznání proroky předpovídaného Mesiáše jako Božího Syna, Vykupitele, 
* vystoupí Antikrist, bude masový odpad od víry, dle slov Ježíšových: „Zda nalezne Syn 
člověka víru až nastanou světové, politické, společenské a kosmické katastrofy.“ ( Mat 
24,3-14)
 S koncem světa přijde také POSLEDNÍ SOUD. O soudu jedince bylo již rozhodnu-
to při jeho smrti osobní. Už tenkrát byl soud. Říká se mu soukromý, poněvadž při něm 
byl člověk sám a vztahoval se jen na život osobní. Při něm každý poznával, co dobrého 
či zlého v životě udělal a co jej za to čeká; zda nebe, peklo nebo očistec.
 Na konci světa však bude soud veřejný, nad veškerým lidstvem. I toto je zcela ro-
zumné. Soudcem bude sám Boží Syn, Ježíš Kristus. Za tímto účelem přijde opět, podru-
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hé, na tento svět, a my tak mluvíme o DRUHÉM PŘÍCHODU PÁNĚ. Kristus bude sou-
dit mocí, která mu náleží jako Vykupiteli světa, jenž přišel pro spásu lidí. Praví o tom 
sám Ježíš: „Přichází hodina, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího. Tehdy se budou stkvíti 
spravedliví jako slunce, druzí pak budou temní jako černá noc. Tu se ukáže na nebi zna-
mení Syna člověka a všechny národy na zemi a uzří Syna člověka přicházet v nebeských 
oblacích s velikou mocí a slávou. 
 Spasitel k těm, kdo mu budou po pravici, řekne; „Pojďte, požehnaní mého Otce, 
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa!“ V tu chvíli zaplaví je-
jich duši nesmírná radost. Všechny námahy, které je stála služba Bohu, všechny útisky, 
slzy, všechno pronásledováni, vše bude zapomenuto a již nikdy se nevrátí. Potom se Je-
žíš obrátí k zástupům po levici a zahřmí jim do duše strašná slova: „Jděte ode mne, pro-
kletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“ (Mat 25,31-46). Je rozum-
né, že bude i veřejný soud. Vidíme to i v lidské společnosti. Na konci nějakého úseku, 
roku, ukončení díla, se bilancuje,  uděluje se odměna nebo trest. Bez tohoto hodnocení 
by dílo zůstalo nedokončeno. Poslední soud bude také zhodnocením státních, společen-
ských útvarů a systémů, i náboženských a církevních organizací. Uvidíme, co dobrého 
udělaly pro lidstvo. Bude to veliké zjevení Boží spravedlnosti a Boží slávy. I každý jedi-
nec pozná, co mu kdo dobrého či zlého učinil. Na posledním soudu budou odhaleny i 
všechny tajné a skryté dobré skutky, neznámé hrdinské činy, stejně jako utajené zločiny, 
loupeže, vraždy a svedení k hříchu. Každý bude všecko o všem vědět.
 Aby Ježíš Kristus dotvrdil pravdivost svých slov, spojuje svou předpověď o konci 
světa s předpovědí o záhubě Jeruzaléma. Jako se tato předpověď Kristova jistě splní (a 
splnila se roku 70. v plné šíři a hrůze), tak se také jistě splní i jeho předpověď, byť vel-
mi vzdálená, o konci světa: „Nebesa a země pominou, ale slova má nepominou“ (Mat 
13,21). Co z toho všeho pro nás lidi plyne? Berme svůj život vážně, žijme jej podle Bo-
žího zákona, pamatujme na smrt, ale také se připravujme na šťastné zakončení svého 
života, abychom tak patřili mezi ty, které Ježíš pošle mezi věčně blažené.         
  P. Antonín Pospíšil

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ARCIBISKUPSKÉM GYMNÁZIU V KROMĚŘÍŽI
Nadané žáky 7. a 9. tříd základních škol, zájemce o studium na Arcibis-
kupském gymnáziu v Kroměříži ve školním roce 2011/2012 zveme na        
Den otevřených dveří který proběhne na naší škole v sobotu 4. prosince 
od 9 do 12 hod. Rodiče přijeďte se svými dětmi.

Mgr. Štěpán Bekárek,
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, 
www.agkm.cz, tel. 573 501 111 ag@agkm.cz
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

- Sbírky z neděle 21. listopadu: Červená Voda 2.248; Písařov 587; Jakubovice 765; Dary: 
Jakubovice 4000. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 29.11. v 16.45 na faře 
v Písařově.  P. Radek Maláč

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

180 LET OD ZJEVENÍ PANNY MARIE NA RUE DU BAC. 27. lis-
topadu 1830 se zjevila Panna Maria sv. Kateřině Labouré, milosrdné 
sestře sv. Vincence de Paul, v době jejího noviciátu v Paříži na Rue du 
Bac.Blahoslavená Panna měla bílý, červeně se třpytící šat, stála na ze-
měkouli a pod jejíma nohama se svíjel had. V rukou držela malou ze-
měkouli, měla oči pozdviženy k nebi, a zatímco tuto zeměkouli oběto-
vala Bohu, řekla: „Koule, kterou vidíš, představuje celý svět a každého 
člověka zvlášť.“ 
 Náhle byly její prsty pokryty prsteny s krásnými drahokamy, z kterých vycházely pa-
prsky. Maria řekla: „Paprsky jsou znamením milostí, které já vylévám na všechny, kteří mně 
o ně prosí.“ Potom se okolo Panny Marie vytvořil oválný rám se slovy: „Ó, Maria, bez hří-
chu počatá, pros za nás, kteří se k Tobě utíkáme.“ Zároveň slyšela sestra hlas: „Nech podle 
tohoto vzoru razit medailku. Osoby, které ji budou nosit, dosáhnou veliké milosti. Přehojné 
milosti obdrží ty osoby, které ji budou nosit s důvěrou.“ Nyní se obraz obrátil a Kateřina 
viděla, jak má vypadat zadní strana medailky. Písmeno M, nad nímž vyčníval kříž, spočíva-
jící na příčném trámu. Dole Srdce Ježíšovo a Mariino, první obklopenou trnovou korunou, 
druhé probodnuto mečem. Okolo bylo dvanáct hvězd. O dva roky později byly, s dovolením 
pařížského arcibiskupa De Quelena raženy první medailky. Nedá se několika slovy pově-
dět, kolik milostí medailka Neposkvrněné zprostředkovala. Ne nadarmo ji věřící lid nazval 
„Zázračná medailka“. Neočekávaná uzdravení, ochrana v nebezpečí duše i těla, nápadná ob-
rácení dokazují, že Maria dodržela slovo. Sestra Kateřina zemřela tiše v pověsti svatosti 31. 
12. 1876. Do své smrti sloužila postiženým lidem. Její chloubou bylo, že žádný z nemocných 
nezemřel bez svátosti smíření s Bohem, což Kateřina přičítala účinkům „Zázračné medail-
ky“. Nos ji s úctou. Dávej ji dětem a zvlášť lidem nemocným a pochybujícím ve víře. Panna 
Maria slovo dodrží. Nosit tuto medailku znamená svěřit svůj život a svou smrt do ochrany 
Neposkvrněné Panny Marie.  P. Pavel Kavec, CM

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 21. listopadu: Mohelnice 4.182 (mimořádná na kostel 20.000); Úsov 20.907; 
Studená Loučka 281Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

 Setkání seniorů bude v úterý 30. listopadu ve 14.00 hod. na faře.
PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA MOHELNICE NA PROSINEC:
2.12. Zdobení svíček; 9.12. Tvoření na Vánoce; 16.12. Setkání u stromečku
Scházíme se na faře každý čtvrtek od 9.00 do 11.30. hod. Pokud tvoříme, máme na hlídá-
ní babičku. Přivítáme i nové maminky. Více informací se dozvíte na našich internetových 
stránkách. /www.oveckamohelnice.estranky.cz/.  
  Za Mateřské centrum se těší Andrea Nevrlá
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ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. listopadu: Štíty 2.050; Cotkytle 890; Horní Studénky 1.900 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
 

Dne 30.11.2010 oslaví 
Vilma Knollová ze Štítů životní jubileum 70 let. 
Děkujeme jí za obětavou pomoc při výzdobě a úklidu kostela a fary. 
Přejeme jí Boží požehnání, ochranu Panny Marie a do dalších let 
hodně zdraví.  P.Stanislav Suchánek, květinářky a farníci ze Štítů.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 21. listopadu: Lubník 2.200; Tatenice 1.510; Hoštejn 1.200; Kosov 1.130 
(+ 1.000 dar)  Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ ZTIŠENÍ PRO MLÁDEŽ V TATENICI.  
Již tradiční zamýšlení se nad sebou i vztahem k Bohu proběhne od pátku 3. do neděle 5. 
prosince. Přihlásit se můžete u Jitky Veiglerové ml. na tel.775 339 868 
či meilem:   jitka.meda@seznam.cz 
 Cena za pobyt a stravu 200 Kč. 
 MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ SE DO ÚTERÝ 30. 11.2010.  

POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

Mimořádná sbírka na opravy bude v Lesnici (minule 3.722Kč), v Chromči (minule 
2.600Kč) a v Sudkově (minule 1.162Kč). 
Sbírka na Charitu: Postřelmov 4.279Kč, Chromeč 2.850 Kč, Lesnice 2.416 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

 Adorace a sv. zpověď bude: ve středu 1. prosince v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek 
v Chromči od 16.00 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin. 
 Ve středu 1. prosince bude biblická hodina v 19.00 hodin v Postřelmově na faře. 
 V sobotu 4. prosince bude v Postřelmově od 8.00 hodin mariánská pobožnost – Ve-

čeřadlo. Všichni jste srdečně zváni.   P. Vladimír Jahn

Dne 25. listopadu 2010 se dožívá životního jubilea 98 let paní Anna 
Krejčí ze Svébohova, která dlouhá léta pečovala o výzdobu a úklid své-
bohovského kostela. Přejeme ji do dalších let hodně zdraví, spokojenos-
ti v kruhu rodiny, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Obecní úřad Svébohov a farní společenství

LADÍME ADVENTNĚ VE ZVOLI A TŘEŠTINĚ. 
*  V sobotu 4. 12. 2010 v 16 hod. ve farním kostele ve Zvoli a v Třeštině v neděli 5. 12. 
v 15.30 hod. se uskuteční varhanní koncert. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
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SBÍRKY Z NEDĚLE 21. LISTOPADU: Zábřeh 11.000; Jedlí 1.500; Svébohov 1.550; 
Klášterec 1.640; Zvole 3.610; Maletín-Hynčina 155 Kč. DARY – Zábřeh: na potřeby kos-
tela 500, Zábřeh na Haiti 1.000; (oprava a omluva: minule bylo uvedeno 1.000,- na Haiti 
z Rovenska jako dar ze Zábřeha). Zvole: Dar na kostel v Pobučí 15.00 Kč.Všem dárcům 
ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: ze Zábřeha byla dne 21. listopadu předána částka 3.250 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“  Marie Zíková

SLAVNOSTNÍ NEDĚLE V POBUČÍ
Tato neděle 28. 11. 2010 bude pro obec Pobučí zcela vý-
jimečným dnem. V opraveném kostele sv. Jana a Pavla 
bude o letošní první adventní neděli sloužena po téměř 
osmi letech mše svatá. Otec František Eliáš ve 14.00 hod. 
požehná Boží muka, která na okraji vesnice v poli, kde 
již kdysi stávala, postavil pan Vilém Poles z Pobučí. Poté 
se v průvodu přesuneme ke kostelu, kde bude požeh-
nán nový kříž, který věnoval farnosti MUDr. Josef Ma-
rada z Jestřebí. Vztyčení kříže a vybudování základu, na 
kterém stojí, zajistili svépomocí místní hasiči. Mše svatá 
bude sloužena za všechny dobrodince kostela, kteří se v minulosti nebo v součas-
nosti podíleli na jeho výstavbě, údržbě či prováděných opravách a za duše zemře-
lých obyvatel Pobučí.  Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS bude opět v Zábřeze. 
Již tradičně, po první neděli adventní bude v zábřežském kostele v úterý 
30. listopadu v 18.00 hod. koncertovat Schola Gregoriana Pragensis, tento-
krát s programem Vox evangelica – Hlas evangelia. Tento koncert nás provede ad-
ventem prostřednictvím evangelií. Je rozdělen do čtyř částí, z nichž každá je věno-
vána jedné neděli a je uvozena krátkým úryvkem z příslušného evangelia. V každém 
ze čtyř bloků koncertu zazní několik ukázek z liturgických zpěvů příslušné neděle. 
Existuje však téma, které je přítomno v celém adventním období: mariánská úcta 
a Zvěstování Ježíšova narození Marii skrze anděla. Z tohoto důvodu se mariánská té-
matika objeví ve všech 
čtyřech částech kon-
certu. Další informa-
ce o souboru najdete 
na www.gregoriana.cz 
a pokud se Vám zpěv 
gregoriánského cho-
rálu zalíbil, máte mož-
nost zakoupit si CD po 
ukončení koncertu.
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