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9. 12. 2012
Ročník XIX., číslo 50

druhá 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

,,Hlas volajícího na poušti: 
Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky! 
Každé údolí ať je zasypáno, 
každá hora a každý pahorek srovnán;
kde je co křivého, ať je narovnáno, 
cesty hrbolaté ať se uhladí!“

Lk 3,4-5

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, 
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, 
abychom došli k věčnému životu s Kristem. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého,
žije a kraluje po všechny věky věků.                Amen

ŽALM 126   velkou věc s námi učinil hospodin, naplnila nás radost.
1: bar 5,1-9                                                2: Flp 1,4-6.8-11                                       Ev: Lk 3,1-6
Ordinárium: Latinské č. 509                   příště Olejníkovo č. 502
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SvátKY a PaMátKY tÝdne
středa 12. prosince    Panny Marie Guadalupské
čtvrtek  13. prosince    Památka sv. Lucie, panny a mučednice
pátek 14. prosince    Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

KalendáŘe na rOK 2013. Lidé, kteří si objednali kalendáře farnosti Zábřeh na rok 
2013, si mohou objednané kusy vyzvednout v provozní době v prodejně Ledňáček, a to nej-
později do 21. prosince. Mimořádně bude pro tento účel prodejna otevřena také v neděli 2. 
a 9. prosince, a to vždy půl hodiny po ranních bohoslužbách.   zábřežští zvoníci

*  KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 13. prosince od 19 hod.
*  SENIOřI se sejdou ve Svébohově ve středu 12. prosince od 17 hod. 
*  DOMOVINKA. Setkání, mše svatá i příležitost k přijetí svátosti smíření bude na Do-

movince ve čtvrtek 13. prosince od 8 hod. 
*  SETKÁNÍ S RODIČI dětí, které v příštím roce poprvé přijmou svaté přijímání, bude 

v neděli 16. prosince v 19 hod. (po večerní mši svaté) na faře.   P. Pawel Zaczyk 

KatOlICKÝ dŮM
  Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & 
country skupiny MADALEN zveme v sobotu 15. prosince do Ka-
tolického domu na koncert s vůní vánočního čaje a tóny tradič-
ních i méně známých koled. Začátek v 18 hodin.

  Ve čtvrtek 27. prosince Vás zveme na již tradiční putování za betlémy. Navštívíme 
„město betlémů“ Třešť na Vysočině a na zpáteční cestě zámecký kostel ve Žďáru nad Sáza-
vou a Santiniho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (památka UNESCO). 
Odjezd od Kulturního domu v 6.00, předpokládaný návrat v 21.00 hodin. Zájemci se mo-
hou přihlásit do 15. 12. u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732. 

vánOČní hvěZda: Letos bylo v našem farním kostele sv. bar-
toloměje o první neděli adventní prodáno 170 ks (loni 168) a na 
konto dětské onkologie posláno 17.600 Kč (loni 17.400). Jménem 
nemocných dětí děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční 
hvězda provázela celými vánočními svátky.     

Annemarie Tempírová 

BlahOPŘání patří paní Marii Šanovcové ze Svébohova, 
která 8. prosince oslavila 75. narozeniny. 
Při této příležitosti jí děkujeme za všechno, co udělala a stále dělá 
pro naši obec i farnost a chceme říct, že ji máme rádi i přesto
a právě proto, že nás hlídá jako „naše špatné svědomí“ 
a nedovolí zapomenout na to, co je důležité. 
Přejeme jí do dalších let, ať ji boží požehnání a ochrana Panny 
Marie provází každým dnem.                 Farníci ze Svébohova
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CharIta ZáBŘeh
tvOŘ a BudeŠ StvOŘen. V úterý 11. prosince vás zveme do 
Duhové čajovny v Mohelnici (Nám. Svobody 8). V příjemném 
prostředí zde budou od 14 hodin prezentovat svá díla uživatelé 
Denního stacionáře Okýnko. V rámci arteterapeutického projek-
tu „Tvoř a budeš stvořen II“, vznikly obrazy a výrobky, v nichž se zrcadlí zážitky, pocity i ná-
lady jejich tvůrců. Výstavu zpestří hudební host Thom+. Jsou výstavy, které stojí za zhléd-
nutí - jsou výstavy, které stojí i za prožití…. jako ta naše.

Srdečně zvou a na setkání se těší uživatelé a pracovníci Okýnka. 

ŠtědrOveČerní POhOŠtění PrO lIdI BeZ dOMOva – 
prosba. Lidem bez přístřeší, osamělým, či těm, kteří nemají možnost 
sejít se s rodinami a oslavit tak společně nejkrásnější čas v roce, při-
pravuje Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh posezení u štědro-
večerního stolu. Atmosféru Vánoc prožijí dne 18. 12. 2012 v prosto-
rách Dobrovolnického centra již potřetí. Večeři si připraví sami – prosíme ale naše pří-
znivce o drobný materiální příspěvek – syrovou rybu, brambory, tatarku, zeleninu, ovoce, 
cukroví… Své dary můžete donést na recepci Charity. Za všechny obdarované, kteří s námi 
oslaví den příchodu našeho Spasitele, předem děkujeme.

POZvání Ke StOlu Páně. V úterý 11. prosince v 10 hod. vás zveme do kostela Všech 
Svatých ve Vyšehorkách. P. František Lízna zde bude již podruhé slavit mši svatou pro 
Romy a za Romy. Jste srdečně zváni!  Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431

CharIta ZáBŘeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na kumulo-
vanou pozici: SOCIální PraCOvníK / aSIStent KOOrdInátOra 
PrOJeKtu. 
 bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. 
Petra Petková, vedoucí Oázy – centra denních služeb, tel.: 736 509 464, email: 
oaza@charitazabreh.cz., předpokládaný nástup leden 2013. 

neČeKeJMe, aŽ Se ZMění tI druZí...
 Křepelka si jednoho dne všimla, že sova balí svoje švestky a chystá se na cestu, a tak se 
jí zeptala: „Kam ses rozhodla odcestovat?” Sova odpověděla: „Odlétám na východ!” 
 „A pročpak? Necítíš se tu dobře?”„Lidé ve vesnici nesnáší můj pronikavý hlas, a proto 
odlétám pryč.”
 Křepelka jí na to řekla: „Spíš by ses měla pokusit změnit svůj pronikavý zpěv. Pokud se 
ti to nepodaří, nikde nebudeš vítaným hostem!”
K zamyšlení: Prostředí nás jistě ovlivňuje, ale mnohem více můžeme změnit my sami.
    P. Pavel Kavec

KrIStÝn SluŽeBníK s.r.o. Ve středu 12. prosince 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. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do 
„církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.   
 P. František Eliáš
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uČíCí Se CírKev – OdKud víMe O KrIStu?  S odkazem Lk 3,1-6
 O žádném člověku se tolik nenapsalo jako o Ježí-
ši Kristu. On, boží Syn vzal na sebe lidské tělo a vše, co 
je s tím spojeno, kromě hříchu. Je Ježíš osobou historic-
kou? Historicita Ježíšova života se dnes – až na výjimky 
– nezpochybňuje. K rekonstrukci Ježíšovy osobnosti se 
využívají prameny jak křesťanského, tak nekřesťanského 
původu. Máme doklady židovské i pohanské, byť řídké 
(mnohé archivy říma během staletí a válek byly zniče-
ny). I když pro kronikáře a dějepisce nebylo žádnou vý-
znamnou událostí, když nějaký tesař z Nazareta (někde v 
tramtárii syrské provincie) byl popraven, protože se vy-
dával za božího Syna. bylo to pro ně příliš ubohé a málo 
zajímavé. Takových, kteří se vydávali za proroka z nebe, 
bylo v té době více. Zfalšovat nějakou zprávu či osobnost, 
je tak snadné, ale zfalšovat něco tak složitého, jako jsou čtyři evangelia, ve kterých se v har-
monii odráží nová pravda víry a života bylo by nad lidské síly a nepodařilo by se to věro-
hodně, zvláště když prvotní křesťané byli velmi citliví na každou maličkost, která se snad 
trochu lišila od originálu.
 Prvním a hlavním pramenem, ve kterém poznáváme osobnost Ježíše Krista, jsou prá-
vě EVANGELIA a LISTY apoštolů. V prvním listě Korinťanům najdeme svědectví o zmrt-
výchvstání Páně a o zavedení eucharistie. List byl napsán začátkem 50. let po narození Kris-
ta. Vše, i jazyková forma naznačuje, že se zde dostáváme velice blízko událostem, týkajících 
se Ježíše Krista.
 Důležitými prameny historické osobnosti Ježíše jsou prameny ŽIDOVSKÉ. Je to přede-
vším Talmud, sbírka zákonů, myšlenek a právních výkladů, které pocházejí z různých sta-
rožidovských škol. Důležitou zmínku o Ježíši a pohled na něho má ve svém díle „Židovské 
starožitnosti“ dějepisec Josephus Flavius (37 - 100 po Kr.). (Křesťanství začalo vzbuzovat 
zájem u dějepisců teprve tehdy, když začalo pronikat do římské říše.) 
 Svět, do něhož Ježíš před 2.000 roky přišel, byl podobný světu našemu. V celé říši 
římské zavládl mír, zavřena byla brána Januova, císař, božský Augustus, byl ctěn jako 
tvůrce míru. A přece bylo v říši římské jakési vření, nespokojenost, cosi zvláštního se 
očekávalo- stejně jako dnes. Zraky se upíraly k zemi JUDSKÉ. Ozvěnu toho můžeme číst 
u dějepisce Tacita (55-116 po Kr.): „Většina lidí byla přesvědčena, že v starých kněžských 
knihách bylo napsáno, že v tomto čase Východ zvítězí a muži pocházející z Judey dosta-
nou vládu.“ 
 Jiný římský dějepisec, Suetonius ( 75-140) zachycuje širší odezvu: „Na celém východě 
ožila stará a trvalá víra, že osoby pocházející z Judey zmocní se v tomto čase říše.“
 Co působilo toto zvláštní očekávání nějaké události - změny? Všude se vzmáhalo ma-
monářství, veliká nemravnost. Lidé měli jediný cíl - chléb a hry! byl to krutý svět – jako 
ten náš. Děsivý úděl otroků, kruté zápasy gladiátorů, zabíjení narozených dětí – v naší době 
vraždy nenarozených. „Herodesové“ na scéně starého světa, „herodesové“ ve světě moder-
ním, prý kulturním.
 První z římských dějepisců Suetonius píše v roce 120 po Kr., v životopise císaře Klau-
dia, že za tohoto císaře existuje mezi římskými Židy nepokoj z popudu jakéhosi Chresta. 
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Domnívá se, že Chrestos měl osobní podíl na těchto sporech. Potvrzení pravdivosti Sueto-
nova výroku najdeme ve Skutcích apoštolů 18,2: Nedávno přišel se svou manželkou Priscil-
lou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi 
sblížil... (Stalo se roce v 50 po Kr.)
 Druhá důležitá zpráva pochází od římského dějepisce Tacita. Ten ve svém díle „Anály-
Letopisy“ napsané 116 roků po Kristu uvádí, že císař Nero, aby umlčel pověsti, že sám za-
pálil řím, připisuje vinu jistým lidem, kteří byli nenáviděni pro své zločiny. Lidé je pojme-
novávají křesťany. Tacitus pokračuje: „Původcem pojmenování „křesťané“, byl Christus od-
souzený od prokurátora Pontia za vlády Tiberia.“ Tacitus dále označuje křesťany za šiřitele 
zhoubné pověry, které uvěřilo ohromné množství lidu. Lze říci, že Tacitus zprávu o Kristu 
vyňal z nějakých úředních dokladů a sám s křesťanstvím neměl přímé zkušenosti. Není se 
co divit, že křesťanství považoval za hanbu, když jeho původce, Kristus, byl popraven řím-
ským guvernérem a to na kříži, na nejpotupnějším popravčím nástroji.
 Další svědectví podává prokonsul v Malé Asii, Plinius mladší (61 - 112 po Kr). Píše: 
„Pokládám si za svatou povinnost, Pane, uvědomit tě o všech věcech, v nejasných mi záleži-
tostech. Vyšetřováním, která byla zavedena s křesťany, jsem přítomen nebyl. Nevím proto, 
jestli a co má být trestáno. Nemálo jsem byl na pochybách, zda je nutno dělat rozdíl mezi 
dospělými a nedospělými, zda může být odpuštěno těm, kdo toho litují, zda to nic nepo-
může tomu, kdo křesťanem byl, ale už není. Zda samotné jméno křesťan je už zločinem.
 Oni se scházejí před východem slunce a Kristu jako bohu zpívají své písně. Při tom se 
zavazují ne k nějakému zločinu, nýbrž k tomu, že nebudou páchat ani krádeže, ani loupe-
že, ani cizoložit, slovo dané, že dodrží a věc u nich uloženou nebudou upírat. Pak obyčejně 
odcházejí a scházejí se opět k nevinné společné hostině...“ Tolik citát. 
 Ta nevinná společná hostina, to jsou agapé, hody lásky. bohatší křesťané připravili po-
hoštění pro křesťany chudší a po mši svaté společně zasedli ke stolu. A Plinius pokračuje: 
„Dosud jsem proti nim postupoval takto: Tázal jsem se jich, zda jsou křesťané. Na kladnou 
odpověď jsem se ptal podruhé a potřetí. Vyhrožoval jsem jim trestem smrti. Ty, kteří vytr-
vali, dal jsem popravit. Praví křesťané se nedají ničím donutit k tomu, aby obětovali mod-
lám a rouhali se Kristu.“ Tolik z Pliniovy zprávy císaři Trojanovi o křesťanech.
 Uvedené Pliniovo svědectví je jasným důkazem, že jde o určitého člověka jménem 
Kristus. Plinius dále říká, že počet obžalovaných obojího pohlaví, všeho věku a stavů je 
ohromný. Jsou jimi zaplavena města i vesnice. A tak se Plinius dále táže císaře, co má 
vlastně dělat?
 Je zajímavé, jak mu císař odpovídá, je to však odpověď nedůsledná: „Křesťané nemají 
být vyhledáváni. Jsou-li udáni, mají být potrestáni. Anonymní udání jsou bezcenná a ne-
smějí se používat, neboť se příčí zásadám našeho osvíceného věku.“ Tito pohanští autoři, 
dějepisci a politici jasně potvrzují existenci Ježíše Krista, jako osoby, člověka, který žil na 
určitém místě, v čase a byl zakladatelem nového společenství lidí, křesťanství, církve. Tolik 
pohanské svědectví.
 A další staletí a tisíciletí s růstem křesťanství a různých dokladů dokazují rozmach 
evangelia. Dnes se jménem Kristovým honosí miliony lidí po celém světě. I my se k němu 
radostně hlásíme. Víme: Jako květina, má-li kvést a přinášet ovoce, musí být spojena s kme-
nem, i my musíme zůstat v živém spojení s kmenem Ježíšem Kristem. On je kámen základ-
ní, v nikom jiném není záchrany a spásy. Toto si uvědomují dobře zvláště světci - mučední-
ci, kteří šli za Kristem i za cenu mučednické smrti.    P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 2. prosince: Červená Voda 2.321, Mlýnický Dvůr 390, Domov důchodců 
sv. Zdislavy 282, Písařov 629, Jakubovice 315 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.

*  Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince v 8.40 na faře v Červené Vodě.
*  Předvánoční zpověď (zpovídá P. bohuslav Směšný) bude v pátek 14. prosince: 
 Jakubovice v 15.00, Písařov v 15.45, Červená Voda v 17.00 hod. 

adventní KOnCert. Farnost Jakubovice všechny srdečně zve na koncert pěveckého 
sboru „Seniorky Šumperk“ pod vedením paní Deutschové. Koncert se uskuteční v pátek 
14. prosince v 16.00 hod. v jakubovickém kostele.
OltáŘ v PíSaŘOvSKÉM KOStele rOZeSlání aPOŠtOlŮ
PO rOCe reStaurOván.
Když před zhruba třemi roky vyhlásila naše farní ekonomická rada sbírku na opravu oltá-
ře, nikdo z nás nepředpokládal, že sbírka a následná oprava bude realizována v tak krátké 
době. Je velmi příznačné, že právě v začínajícím roce víry máme svatostánek zářící obdob-
ně jako v roce 1785, kdy byl náš kostel v Písařově vysvěcen. To, že restaurování stálo okolo 
čtvrt miliónu, není výraz přepychu, jak by se mohlo nezasvěceným zdát. Je to vyznání naší 
hluboké pokory a úcty Ježíši přítomnému ve svatostánku. Touto cestou bychom chtěli sr-
dečně poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na opravě našeho oltáře podíleli.

Za pastorační a ekonomickou radu v Písařově P. Radek Maláč a František Kubíček

lošticko      lošticko      lošticko

Loštičtí misionáři ve dnech 12. – 16. prosince 2012 moderují duchovní obnovu ve farnosti 
Stará Ves nad Ondřejnicí (ostr. opav. diecéze). Prosíme o vzpomínku ve Vašich modlitbách. 
Děkujeme!
 

Srdečně Vás zveme na AD-
VENTNÍ ZAbIJAČKU U MI-
SIONÁřŮ v sobotu 8. prosince 
2012 na faře v Lošticích od 8.00 
hod. a na košt zabijačkových 
specialit v neděli 9. prosince v 
16.00 hod. v kavárně Sirkárna 
(Jevíčská ul.). Na Vaši návštěvu 
se těší Jenda Fritscher, řezník a 
asistenční tým!  Přijďte pobejt.
                     P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

Sbírky z neděle 2. prosince: Mohelnice 4.406, Úsov 1.638; Studená Loučka 680 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
*  Ve středu 12. prosince v 17.45 hod. se na faře koná setkání lektorů nad Písmem. 
*  V úterý 18. prosince ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
  Zvou V. Vykadalová a V. Šléšková
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 štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 2. prosince: Štíty 2.600 ; Cotkytle 1.230; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

adventní KOnCertY
*  Do kulturního domu ve ZBOrOvě jste zváni v nedě-
li 16. prosince v 19 hod. na koncertní provedení České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkují pěvecké sbory Palora a 
Kantika z Litovle. 
*  ve ŠtíteCh jste zváni v neděli 16. prosince v 15 hod. 
do kulturního domu na koncert dechové hudby. Účinkuje 
MISTřÍŇANKA. 
*  ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Jana Křtitele v herolticích se uskuteční v sobotu 
15. prosince v 16.30 hod. Účinkuje flétnový soubor bLACK LADIES. 
* v  hOrníCh StudÉnKáCh se v neděli 9. prosince v 17 hod. v místním kostele sv. 
Linharta uskuteční koncert scholy GAUDIUM pod vedením varhaníka Josefa Hrocha. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 2. prosince: Lubník 860; Tatenice 1 230, Hoštejn 4.600 + 4.000 dar; Kosov 
500 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

duChOvní OBnOva. Ztišení pro mládež před Vánoci proběhne v Tatenici na faře od 
14. do 16. prosince. S sebou: spacák, přezůvky, bibli, psací potřeby a 200 Kč na stravu a 
ubytování. Přihlásit se můžete nejpozději do 9. prosince na mail: fatatenice@ado.cz, nebo 
na tel. 777 203 415. 

adventní KOnCert v hOŠteJně. Srdečně Vás zveme do kostela sv. Anny v Hoštej-
ně na adventní koncert, který se koná v sobotu 15. prosince v 15.00 hod. Účinkuje pěvecký 
sbor ZŠ Hoštejn a ženský pěvecký sbor Slavice pod vedením sbormistra Jaroslavy Štěpán-
kové.   Mgr. Lenka Pchálková

adventní KOnCert PěveCKÉhO SBOru CarMen v kostele sv. Jana Křtitele v Ta-
tenici se uskuteční v neděli 16. prosince od 14 hod. Srdečně Vás zveme k prožitku mistrov-
ských děl v jejich podání. Po koncertě si můžete ještě prohlédnout v místní škole výstavu pra-
cí zdejších žáků.

postřelmovsko postřelmovsko  
Ve středu 12. prosince bude bIbLICKÁ HODINA v Postřelmově na faře od 
19.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 16. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřel-
mově a v Chromči. Minule byla sbírka na Charitu.
dlOuhOMIlOv. Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh 
se koná v neděli 16. prosince v 15 hod. v kostele Všech Svatých v Dlouho-
milově. Vstupné dobrovolné



8

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 2. prosince: Zábřeh 10.080; Jedlí 2.100; Svébohov 1.500; Klášterec 1.010; 
Zvole 3.590; Postřelmůvek 680; Maletín 1.980 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. bartoloměje 
1.000; růžencové společenství na Haiti 700 Kč. Jedlí - na opravu kostela 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
na kostel sv. Barbory jste v měsíci listopadu věnovali do kasičky ve farním kostele 4.100 Kč. 
 Všem dárcům upřímné „Pán bůh zaplať!“ 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
adventní KOnCert v KOStele Sv. BarBOrY. 
 Tuto neděli 9. prosince v 16 hod. jste zváni do kostela sv. barbory 
na koncert ZUŠ Zábřeh. Vystoupí žáci hudebního a literárně drama-
tického oddělení. Výtěžek koncertu bude věnován na rekonstrukci 
kostela sv. barbory. 

Za pořadatele ZUŠ Zábřeh a občanské sdružení Svatá Barbora.

Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh.
Oprava: SPS Carmen Zábřeh nebude vystupovat 8. prosince v rámci odpoledního progra-
mu „Adventní zpívání“ v kulturním domě v Zábřeze – jak bylo chybně uvedeno v minu-
lých FI. 
PŘedvánOČní KOnCertY SPS CarMen 
  V neděli 9. prosince ve 14 hod. v kulturním domě v Mohelnici
  V neděli 9. prosince v 16 hod. v kulturním domě v Jestřebí 
  V neděli 16. prosince ve 14 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici 
  V neděli 16. prosince v 17 hod. v kostele sv. Stanislava v Hynčině 
  V pátek 21. prosince v 18 hod. adventní koncert v kostele sv. Jiří v bludově 

Na všechna vystoupení vás srdečně zveme. Jan Bartoš

KOnCert deChOvÉhO OrCheStru ZuŠ se koná v kostele sv. 
bartoloměje v Zábřeze již tradičně v neděli 23. prosince od 15 hod. 

KOnCertní PrOvedení rYBOvY MŠe vánOČní si nenech-
te ujít 25. prosince o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 15 
hod. v chrámu sv. bartoloměje v Zábřeze. 

SIlveStrOvSKÝM KOnCerteM v pondělí 31. prosince v 15.30 
hod. v kostele sv. bartoloměje se již tradičně rozloučíme s uplynulým 
rokem. 

Jedlí. V neděli 16. prosince ve 14 hod. v sálku KD Jedlí jste co nejsrdečněji zváni na ad-
ventní koncert, ve kterém se představí Šárka Hlochová – soprán, Martin Hroch – klavír a 
Lea Höchsmannová – housle.

Maletín. V sobotu 15. prosince v 15 hod. vystoupí v maletínském kostele sv. Mikuláše 
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh 


