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28. 4. 2013
Ročník XX., číslo 17

5. neděle velikonoční
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.

„Milujte se navzájem; 
jak jsem já miloval vás,
tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, 
že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku 
k sobě navzájem.“

Jan 13,34-35

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 144   Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi 
1: Sk 14,21b-27                                            2: Zj 21,1-5a                       Ev. Jan 13,31-33a.34-35 
Ordinárium: Ebenovo  č. 504                    příště latinské č. 509 
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí 29. dubna  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 
Středa 1. května  sv. Josefa, dělníka
Čtvrtek 2. května  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Pátek 3. května  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
 

 Tuto neděli 28. dubna v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  P. Pawel Zaczyk 

kvěTen – MěSíC PAnnY MARie v ZÁBŘeZe. 
*  Mariánský měsíc zahájíme mší svatou u Šubrtovy kaple ve 
středu 1. května v 8 hod. (o svátku sv. Josefa, snoubence Panny 
Marie). Stejně tak bude slavena u Šubrtovy kaple v 8 hod. mše 
svatá ve středu 8. května. 
*  Májové pobožnosti, v pondělí, úterý a středu v 18 hod., budou 
tento rok bývat v kostele sv. barbory. 
Při večerních mších svatých v kostele sv. bartoloměje bude modlit-
ba k Panně Marii na konci mše a v sobotu bude „májová“ při pravi-
delné modlitbě „večeřadla“ v 18 hod.
První májová bohoslužba bude v kostele sv. Barbory ve středu 6. 
května.                                                                           P. František Eliáš

SvÁToST SMíŘení v ZÁBŘeZe. První pátek v měsíci 3. 5. 2013 můžete přijmout svá-
tost smíření v kostele sv. bartoloměje od 16.00 hod.  P. František Eliáš

*  V pátek 3. května bude slavena mše svatá v 15 hod. na DPS v Zábřeze.  P. Pawel Zaczyk

PoUŤ do koClíŘovA o první sobotě v květnu – 4. 5. 2013. 
Z programu: od 14 hod. povede evangelizační odpoledne P. Elias Vel-
la, OFM, Conv., exorcista z Malty, který také bude hlavním celebratntem 
mše svaté v 17 hod., spojené s žehnáním nemocných. Odjezd z Valové 
jako obvykle v 11.30 hod. Hlaste se co nejdříve. 
  Ludmila Korgerová 583 414 512, mobil 732 805 427

dieCÉZní PoUŤ K HRObU SV. JANA SARKANDRA 
V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE se koná v sobotu 4. května v 10 hod. 
Program: 10 hod. - litanie k sv. Janovi a pontifikální mše svatá. Od 12 hod. 
bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci Na Hradě.

 Srdečně zve arcibiskup Jan

 Příští neděli 5. května v 8.30 hod. doprovodí liturgii mše svaté v kostele sv. bartoloměje 
sbor Zoborajla z Žirian - ze Slovenska.

 V neděli 5. května při mši svaté v 10.30 hod. vzpomeneme v kapli sv. Fabiána a Šebes-
tiána v Drozdově, desátého výročí posvěcení oltáře. 



3

Po SToPÁCH oloMoUCkÝCH ŽidŮ - provází Mgr. Daniel Soukup
neděle 5. května, 14.30 - 17.30 hod., olomouc
 Odjezd 13.50 osobním vlakem ze Zábřeha směr Olomouc; pro 
ostatní sraz 14.30 před budovou vlakového nádraží (od východu 
po pravé straně).
 Projdeme si místa spjatá s židovskou komunitou, která zejmé-
na od 19. století výrazně spoluutvářela profil Olomouce. Zamě-
říme se především na židovské podnikatelské rodiny (ukážeme 
si vily významných sladovnických rodin - Hamburgerů, briessů, 
Morgensternů, Zweigů aj.) navštívíme židovskou část olomouc-
kého hřbitova (hrobky olomoucké židovské honorace, hroby vý-
znamných osobností, Památník obětem šoa). V neposlední řadě si 
ukážeme, kde se nacházela židovská čtvrť ve středověku.
 Mgr. Daniel Soukup se zabývá mj. starší českou literaturou, českou středověkou a raně 
novověkou literaturou o Židech, obrazem Židů a židovství v literatuře. Od r. 2008 vyuču-
je výběrové semináře a vede knihovnu v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schu-
bertových FF UP, kde od r. 2010 zde působí jako samostatný odborný pracovník pro vědu 
a výzkum. Od letošního roku vede oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i. 
Působí také jako externí spolupracovník Centra pro studium holokaustu a židovské litera-
tury FF UK v Praze. V případě dotazů či pro potvrzení účasti můžete psát či volat na: ane-
zons@seznam.cz, tel. 723 353 976.  Jana A. Nováková

 MiniSTRAnTSkÝ den. Prosím rodiče, aby přihlásili své kluky - ministranty z na-
šich farností na ministrantský den, který bude v sobotu 11. května v Arcibiskupském se-
mináři v Olomouci. Pojedu se všemi zájemci vlakem. Společný sraz na vlakovém nádraží 
v 7.15 hod. Kvůli společné jízdence je nutno přihlásit se předem (do 5. května). 
   P. Pawel Zaczyk tel: 736139264, mail: pawelzaczyk@onet.eu

Ohlášky
V sobotu 11. května přijmou svátost manželství v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze

Jaromír Steidl z Kosova a Veronika Kordasová ze Zábřehu

Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na 26. ročník SeTkÁní HARMonikÁ-
ŘŮ, které se koná v neděli 5. května ve 14 hod. v kulturním domě ve Svébohově. 
  Srdečně zvou pořadatelé

kRiSTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 15. května 2013 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společ-
nosti 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, děkan
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Učící se církev Co Je ekUMeniCkÉ HnUTí - Jan 13,31 nn - KKC 817-822
 Ježíš Kristus, náš Spasitel, po svém zmrtvýchvstání zalo-
žil jednu církev. Tuto jedinou církev odevzdal apoštolu Pet-
rovi jako pastýři, svěřil ji jemu a ostatním apoštolům, aby ji 
šířili a řídili. Tato církev ustanovená zde na zemi jako spo-
lečnost se uskutečňuje v katolické církvi a je řízena Petrovým 
nástupcem, papežem a biskupy ve společenství s ním. Takto 
se vyjadřuje Druhý Vatikánský koncil a na tomto základě je 
třeba pracovat i v záležitosti ekumenického hnutí.
 EKUMENISMUS- nebo přesněji ekumenické hnutí, z řeckého oikúmené, „celek obyd-
leného světa“, je hnutí za sbližování, spolupráci, případně i sjednocování zejména křesťan-
ských církví v jedné církvi Kristově. 
 Je ale mnoho církví. Ovšem skutečnými „církvemi“ jsou pouze ty, ve kterých zůstaly 
plně uchovány Ježíšovy svátosti. To jsou kromě církve katolické, církev pravoslavná a círk-
ve východní. V křesťanských společenstvích, která vyšla z reformace, se svátosti neuchovaly 
ve své plnosti.
 Už od samého počátku však i v této jedné a jediné boží církvi vznikaly určité roztržky, 
které později vyústily v rozsáhlejší rozpory a nemalé společnosti se od plného společenství 
katolické církve odloučily, leckdy ne bez viny lidí obou stran. K rozštěpením, která zraňují 
jednotu Kristova Těla (z bludařství, odpadu a rozkolu) nedochází bez hříchu lidí.
 Ti, kdo se dnes rodí ve společenstvích vzešlých z takových rozštěpení a dospívají v nich 
k víře v Krista, nemohou být viněni z hříchu odloučení, a katolická církev k nim přistupu-
je s bratrskou úctou a láskou. Vírou jsou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto 
jim právem náleží čestné označení křesťané a synové katolické církve je oprávněně uznávají 
za své bratry a sestry v Pánu.
 Kromě toho některé prvky posvěcení a pravdy mohou existovat mimo viditelné hranice 
katolické církve: psané boží slovo, život milosti, víra, naděje a láska i jiné vnitřní dary Du-
cha svatého a viditelné prvky. Kristův duch používá těchto církví a církevních společenství 
jako nástrojů spásy, jejichž účinnost pochází z té plnosti milosti a pravdy, kterou Kristus 
dal katolické církvi. Všechna tato dobra pocházejí od Krista a vedou k němu a vybízejí ke 
katolické jednotě.
 Jednotu Kristus udělil své církvi od počátku. Sám Ježíš se v hodině svého utrpení mod-
lil a nepřestával prosit Otce za jednotu svých učedníků: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, 
Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 
17,21); (820). Kristus dává vždy své církvi dar jednoty, ale církev se musí za ni stále modlit 
a usilovně ji chránit, posilovat a zdokonalovat, aby byla takovou, jakou ji chce Kristus. Tou-
ha po obnovení jednoty všech křesťanů je Kristův dar a výzva Ducha svatého.
 Jak bychom měli konkrétně USilovAT o JednoTU? Slovem i skutkem musíme 
poslouchat Ježíše, jehož výslovnou vůlí je, „aby všichni byli jedno“. Problém jednoty křes-
ťanů se týká všech, bez ohledu na křesťanovo mládí nebo stáří. Rozkoly jsou jako bolavé 
a zanícené rány na Ježíšově těle. Vedou k nenávisti, oslabují samotné věřící i věrohodnost 
křesťanů navenek. K tomu, aby skandál rozkolu zmizel ze světa, je zapotřebí obrácení všech 
zúčastněných, znalost vlastních kořenů, víra a poctivé vypořádání se s přesvědčením dru-
hých, ale především společné modlitby a společné služby křesťanů všem lidem. Ti, kdo ne-
sou v církvi nějakou zodpovědnost, nesmí připustit, aby se přerušil teologický dialog.
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 Starost o obnovení jednoty je záležitostí celé církve, věřících i pastýřů. Ale je také třeba 
si uvědomit, že tento svatý záměr - znovu smířit všechny křesťany v jednotě jedné a jedi-
né Kristovy církve- přesahuje lidské síly a schopnosti. Proto skládáme všechnu svou naději 
v Kristovu modlitbu za církev, v lásku Otce k nám a v sílu Ducha svatého.
 Klíčovým duchovním problémem naší doby není dokázat odloučeným bratřím a se-
strám, že pravdu máme my, nýbrž spojit práci na sjednocení s láskou, neboť jen taková prá-
ce je živá a přesvědčivá. Je to ostatně i záležitost vzájemné důvěry. Je třeba podívat se na 
sebe sama i na své partnery očima velkorysého Otce z Ježíšova podobenství o marnotrat-
ném synu. 
 Děkuji ti, bože, že jsem členem katolické církve. Pomáhej mi, abych jím zůstal/a vždy 
věrný/á a podle jejich přikázání také žil/a a tak přispěl/a ke kýžené jednotě všech křesťan-
ských společenství.  P. Antonín Pospíšil

PoSTní AlMUŽnA 2013
 Děkuji vám všem, kteří jste postní almužnu podpořili svým odříkáním i modlitbou. 
Děkuji také všem, kteří se zapojili do organizace postní almužny - rozdáním, sesbíráním 
postních krabiček či spočítáním jejich obsahů. Děkuji všem kněžím za spolupráci a pod-
poru. Do krabiček bylo možno dávat nejenom ušetřené peníze, ale i modlitby a prosby. Ty 
jsou zahrnuty do pátečních modliteb růžence ve velikonoční době na zábřežské Charitě. 
Po dohodě s kněžími děkanátu budou ušetřené prostředky použity do Stipendijního fondu, 
z něhož jsou hrazeny školní pomůcky, jízdné do škol, stravování, školní ubytování, kurzy.
   Markéta Horáková, pastorační asistentka
CelkovÝ vÝTěŽek 73.472 kč 
Cotkytle 1.016,-; Červená Voda 2.474,-; Dubicko 703,-; Horní Studénky 2.974,-; Hoštejn 
3.850,-; Jakubovice 740,-; Jedlí 3.700,-; Klášterec 1.359,-; Lesnice + Dlouhomilov 3.453,-; 
Loštice 2.912,-; Lubník 1.600,-; Mírov 504,-; Mohelnice 1.835,-; Moravičany 710,-; Písařov 
605,-; Postřelmov 6.403,-; Rohle 1.113,-; Studená Loučka 1.009,-; Svébohov 1.244,-; Štíty 
1.794,-; Tatenice 3.150,-; Třeština 260,-; Úsov 1.252,-; Vyšehorky 308,-; Zábřeh 22.778,-; 
Zvole 5.726,-.

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 21. dubna na Proglas a noe: Tatenice 2.100; Hoštejn 2.270; Lubník 1.170; 
Kosov 710+ 500 dar na kapli v Kosově. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ZveMe vÁS nA PoUŤ ZA Sv. JAneM nePoMUCkÝM do koSovA.
 Poutní mše svatá bude slavena v neděli 12. května v 10 hod. 
V Hoštejně bude mše svatá v sobotu 11. května v 18.30 hod. s nedělní platností (v neděli 12. 
5. nebude).  P. Jaroslav Přibyl

nA konCeRT SoUBoRU AvonoTAJ Ze ŠUMPeRkA jste zvá-
ni v neděli 5. května v 15.00 hodin do kostela sv. Anny v Hoštejně. 
Pěvecký soubor Avonotaj s instrumentálním doprovodem se věnu-
je interpretaci tradiční židovské hudby. Židovská hudba vás zaujme 
jak temperamentem a veselostí, tak i melancholií. Vstupné dobro-
volné.
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 21. dubna na Proglas a noe: Červená Voda 4.810, Písařov 1.440, Jakubo-
vice 909, Domov důchodců sv. Zdislavy: 242, Mlýnický Dvůr 740, Janoušov 1.162 Kč.   
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

 Senioři v Červené Vodě zvou v úterý 11. 6. 2013 na pouť k Panně Marii na Turzovku 
(Slovensko). Odjezd z Červené Vody v 6 hod. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Cena 
350 Kč. Přihlásit se můžete do 18. 5. 2013 u paní Kubitové 737 869 214.

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 21. dubna na Proglas a noe: Loštice 4.164; Moravičany 10.108 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán!  P. Pavel Kavec, CM

PRAŽSkÝ ARCiBiSkUP doMinik JARoSlAv kARdinÁl dUkA SlAví 70. nA-
RoZeninY
 Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové, v rodině vo-
jáka z povolání, který se účastnil zahraničního odboje, za což 
pak byl soudruhy perzekvován. 
 Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v rodišti a v roce 
1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu 
bylo z kádrových důvodů zamezeno a tak se vyučil strojním 
zámečníkem. V letech 1962 - 1964 absolvoval základní vojen-
skou službu. Po dlouhých průtazích byl v roce 1965 přijat na 
studium bohosloví v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně 
do dominikánského řádu a přijal jméno Dominik. 22. června 
1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty 
a pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech 
pražské arcidiecéze. V roce 1975 mu byl odňat „státní souhlas 
k duchovní správě”. Pak 15 let pracoval jako rýsovač v továrně 
Škoda - Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se 
studiu. Organizoval mladé dominikánské generace na území Československa. Za řádovou čin-
nost byl v roce 1981 odsouzen a 15 měsíců vězněn v Plzni-borech.
 Po listopadu 1989 byl předsedou Konference vyšších řehol. představených, přednášel biblis-
tiku na Teologické fakultě Univ. Palackého v Olomouci. 6. června 1998 byl papežem Janem Pav-
lem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým. V únoru 2010 byl Sv. otcem bene-
diktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským a následně, 18. února, kardinálem. Je široce 
zapojen také do společenského a kulturního života. 
 Při příležitosti 70. narozenin mu za všechny čtenáře Farních informací vyprošuji hojnost 
darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie, sv. Dominika a sv. Vojtěcha, jehož je nástupcem! 
k zamyšlení: Děkuji panu kardinálovi, že se v dnešní komplikované době nebojí pojmenovat 
věci a události pravým jménem. „In spiritu veritatis“ – V duchu pravdy – zní jeho heslo.
„Úkolem doby je být pevnými, ale ne tvrdými. Umět říkat pravdu s láskou.“ (kardinál Dominik 
Duka)
P.S. 12. dubna 2013 se pan kardinál, jako občan České republiky, jasně vyjádřil k politickému po-
zadí změn k Ústavu pro studium totalitních režimů. Znění jeho rozhovoru na toto aktuální téma 
naleznete na www.dominikduka.cz.
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 21. dubna na Proglas a noe: Mohelnice 5.994; Úsov 1.364; Studená Louč-
ka 452 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

Z MoHelniCkÉ FARní kRonikY - lP 1881 Monsignore Jan Weinlich
 Narodil se dne 7. srpna ve Vorličce v Čechách. Studie 
ukončil na theologické fakultě a byl 20. srpna 1853 suffra-
gánem, svobodným pánem z Tysebaertů vysvěcen na kněze. 
Prvně působil jako kooperátor v Goldensteinu (branná), ve 
Starém Městě pod Sněžníkem a ve Šternberku. Od 9. června 
1857 až do roku 1881, zastával úřad ceremoniáře. Dne 30. 
června téhož roku byl ustanoven farářem v Mohelnici. Toto 
obročí držel až do roku 1890, kdy byl jmenován kanovníkem 
kapituly v Olomouci. Přesídlil však na proboštství do Kro-
měříže, protože již dříve byl jmenován čestným kanovníkem tamějšího kanovnického ko-
legia. Později byl jmenován generálním vikářem a dómským proboštem a přesídlil do olo-
moucké rezidence. Na sklonku života se mu dostalo cti být jmenován světícím biskupem 
-suffragánem.
Monsignore Weinlich pokračoval v opravách kostelů i fary: 
*  Vymalování kostela sv. Stanislava 1886, nákladem 376 zlatých;
*  Nová střecha a fasáda farního kostela 1888: V r. 1888 byla konečně podle plánů inžený-
ra Mereta postavena nová střecha na farním kostele. Celý kostel byl z venku nově omítnut. 
Náklady na střechu a omítnutí činily 6000 zlatých.
* Výstavba nového svatostánku hl. oltáře farního kostela 1888: V té době, byl již svatostá-
nek na hlavním oltáři ve velmi defektním stavu. Nynější nechal Weinlich postavit v gotic-
kém slohu, sochařem Antonínem Vogtem z Nenzersdorfu v pruském Slezsku, nákladem 
650 zlatých. Pomýšlelo se na to, celý hlavní oltář nechat přestavět do gotického slohu, což 
by bylo bývalo v souladu se stavebním slohem celého kostela. Ale přišlo by přitom na zmar 
ono krásné pozadí hlavního oltáře. Pokračování příště.  Bartoš H.

 štítecko    štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 21. dubna na Proglas a noe: Štíty 2.820, Cotkytle 1.200, Horní Studénky 
4.000 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

CeSTA SvěTlA v HoRníCH STUdÉnkÁCH. V neděli 5. května v 15 hod. bude v kos-
tele sv. Linharta v Horních Studénkách pobožnost Cesty světla a svátostné požehnání. 
   P. Stanislav Suchánek

BlAHoPŘÁní.
V neděli 5. května oslaví své životní jubileum 75 let
pan Viktor Turek, varhaník z Horních Studének.

Do dalších let mu k této obětavé službě vyprošujeme zdraví, radost a boží požehnání.                           
P. Stanislav Suchánek a farníci
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Sbírky z neděle 21. dubna na Proglas a noe: Zábřeh 15.810; Rovensko 1.720; Hněvkov 
500; Jedlí 4.300; Svébohov 3.700; Klášterec 2.120; Zvole 8.200 Kč. 
dary: Zábřeh – na Haiti 200, na Proglas a Noe 2.200 + 500 (z Hněvkova), na Pakistán 
1.000; Zvole - na Haiti 500, na kněžský seminář 500, na Proglas a Noe 1.000, na Pakistán 
300 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

Pokud chcete zmírnit utrpení křesťanské komunity v Pakistánu, můžete 
přispět příští neděli 5. května ve svém kostele při mimořádné sbírce nebo 
předat částku svému knězi. děkujeme za vaši vnímavost i štědrost. 
   P. František Eliáš, děkan 
V polovině března došlo v Pakistánu k vlně nenávisti proti tamním katolickým křesťanům. Ti-
síce rozzuřených muslimů vypálily kostel a zhruba 200 domů a dopustily se na křesťanech dal-
šího násilí. Podnětem k této akci bylo údajné provinění jednoho místního křesťana z rouhač-
ství proti islámu. Život křesťanů v této oblasti je i za normálních okolností velmi těžký, protože 
muslimové nejsou k jiným vyznáním tak tolerantní jako my. Při rozdělování jakékoliv pomoci 
(například po povodních či zemětřesení) nedostali postižení křesťané z náboženských důvodů 
žádnou pomoc. V současné době nemají kde být, nemají co na sebe a nemají jídlo!!!
Osud této komunity nám není lhostejný a našim bratrům a sestrám ve víře chceme pomoci. 

kAToliCkÝ dŮM
  Nejenom seniory zveme v úterý 30. dubna na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. 
Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALbATROS ze Šumperka. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
  MoRAvSkÝ vRABeC PoPRvÉ v ZÁBŘeHU. Již do osmnáctého 
ročníku své existence vstupuje mezinárodní soutěžní přehlídka folkové, 
country a trampské hudby. Její finálové klání se uskuteční v Karviné v mě-
síci červnu. Jedno z oblastních postupových kol (další se konají např. ve 
Frenštátu, či slovenské Turzovce) premiérově zavítá i do Zábřeha. O pří-
zeň odborné poroty i publika se budou ucházet, mimo jiné i kapely: TEM-
PO DI VLAK Ostrava, b. P. T. Zlín, DOSTAVNÍK borová, FREĎÁCI Zá-
beštní Lhota, VěNEbAND Litomyšl, A.M.ÚLET NAHLAS Moravičany, NOACO Litovel, 
SHODOU OKOLNOSTÍ Šumperk, HUbERTUS Uničov, DUNIbUCH Dlouhá Loučka a 
další. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Olomouc, který bude z akce pro své vy-
sílání pořizovat zvukový záznam. A tak nezapomeňte v sobotu 4. května přijít do kato-
lického domu. Začátek ve 14 hodin, vstupné 50 Kč.  
  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

do MAMinčinA diÁŘe
Milé maminky! Rádi bychom s Vámi oslavili Váš Den matek, a to 12. květ-
na 2013 v 15 hod. v kostele sv. barbory. Krásnou hudbou Vás potěší Schola 
od sv. Jana Křtitele ze Šumperka. Zazní skladby od Jiřího Pavlici, bohuslava 
Martinů, Zdeňka Lukáše a jiné.
                              Za pořadatele srdečně zve MRC Hnízdo a Orel Zábřeh


