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1. 6. 2014
Ročník XXI., číslo 22

7. 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

bože, původce naší spásy, 
ty nám dáváš pokrm 
k věčnému životu; 
upevni v nás jistotu, 
že oslavíš celé tělo církve, 
jako jsi oslavil její hlavu, 
Ježíše Krista. 
Neboť on s tebou žije 
a kraluje na věky věků.

Modlitba po přijímání

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej,
ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 27  věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých
1: Sk 1,12-14           2: 1 Petr 4,13-16           Ev. Jan 17,1-11a
Ordinárium: latinské č. 509            příště Olejníkovo č. 502
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí 2. června  sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Úterý 3. června památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
Čtvrtek 5. června  památka sv. bonifáce, biskupa a mučedníka 

FARnoST MAleTín. Tuto neděli 1. června v 15.00 hod. 
bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. Po 
mši svaté požehnám do nadcházející motoristické sezóny mo-
torky, případně jiná vozidla.  P. František Eliáš 
 V neděli 8. června v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele 
sv. Stanislava v Hynčině.  P. Ladislav Sovadina 

PRvní PÁTek v MěSíCi. V pátek 6. června od 15.30 hod. můžete v kostele sv. bartolo-
měje přistoupit ke svátosti smíření.  P. František Eliáš

leTniCe, SvATodUŠní SvÁTkY, 
dUCH SvATÝ
 U židů byly Letnice původně zemědělským svát-
kem díkůvzdání bohu za první úrodu (šavu'ot, svátek 
týdnů). Oslavovaly se sedm týdnů (50 dnů) po Veliko-
nocích (Lk 23,15-22). během existence jeruzalémského 
Chrámu se o Šavu'ot přinášela oběť dvou bochníků ky-
nutého chleba.
 Později se z těchto svátků stala oslava darování Zá-
kona Mojžíšovi na hoře Sinaj. 
Křesťané o Letnicích slaví seslání Ducha Svatého na apo-
štoly a na Marii, shromážděné ve večeřadle. (Sk 2,1-13) 
 Duch Svatý poté posvěcuje církev jako nový boží lid.
 v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje začneme slavit letnice již svatodušní vigilií 
v sobotu 7. června v 19 hod.  P. František Eliáš

PodHÁJSkA PRo FARníkY. Cestovní agentura AWER 
TOUR s.r.o. si Vás dovoluje srdečně pozvat na podzimní relaxač-
ní pobyt v termálních lázních Podhájska. Slaná a silně minerali-
zovaná termální voda je svým unikátním složením a mimořád-

nými léčivými účinky srovnávána s vodou Mrtvého moře. Vzhledem k vysokému obsahu 
účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský organizmus (onemocnění 
pohybového aparátu, štítné žlázy, nemoci dýchacích cest, kožního a cévního onemocnění, 
regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži).
 Pobyt se uskuteční v termínu 11. - 16. 11. 2014. Cena 6.600 Kč zahrnuje autobusovou 
dopravu ze Zábřehu, 5 x 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, pří-
padně další duchovní program.
 Prosíme, aby se vážní zájemci o pobyt již nyní přihlašovali v CA AWER TOUR, Farní 1, 
Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.   Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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voleJBAlovÝ TURnAJ. Všichni mladí amatérští volejbalisté a jim podobní sportovci 
jsou zváni na přátelský turnaj, který se uskuteční 7. 6. 2014 v Zábřeze v tělocvičně „na dvoj-
ce“ od devíti hodin. Startovné na hráče bude 40 Kč, s sebou by bylo dobré si vzít sportovní 
oblečení, zvláště sálovou obuv, a něco k jídlu a pití. Pozor: registrace týmů bude probíhat 
do 5. 6. 2014 na email mladez.zabreh@gmail.com. Akce se koná pod záštitou o. s. Sarkan-
der. Těší se na vás animátoři ze Zábřeha!

PoUŤ k MARii GoReTTi. buďte součástí rodící se tradice! Tře-
tí ročník putování ze Zábřeha do Hoštejna za sv. Marií Goretti star-
tuje 21. 6. 2014 v 8.00 v Zábřeze na vlakovém nádraží. Cestou se 
zastavíme v Pobučí na adoraci. V Hoštejně je v plánu mše svatá v 
15.00 s otcem Petrem Káňou. Pro ty z vás, kteří se do 14. 6. při-
hlásíte na email mladez.zabreh@gmail.com bude také v cíli čekat 
chutný oběd v ceně 30 Kč. Těšit se můžete nejen na duchovní záži-
tek, ale také na spoustu kamarádů a krásnou přírodu. I tato akce se 
koná pod záštitou o. s. Sarkander. 

Animátoři zábřežského děkanátu.

PoZvÁnkA do RAJnoCHoviC. Na letošní prázdniny 
připravujeme v Rajnochovicích novou akci pro mladé od 
15 do 25 let. Jedná se o křesťanský camp s názvem RAFT. 
Proběhne od 20. do 25. července. Program se odehraje v 
areálu Centra života mládeže Přístav, kde mohou mladí 
strávit týden jako učedníci „na člunu“ s Ježíšem. Účast při-

slíbil mj. prof. Jan Sokol, sestra Immaculata Konvalinková, místopředseda sněmovny Petr 
Gazdík, brazilec Felipe bezerra z komunity Shalom a další. Cena za ubytování a stravu je 
při přihlášení do 15. 6. 1.000 Kč, do 30. 6. 1.200 Kč. Další informace a přihlášky najdete na 
www.ado.cz/mladez nebo na facebooku RAFTcamp2014. S případnými dotazy se obracej-
te na P. Lukáše Jambora (mobil: 732 939 534, e-mail: RAFTeam@seznam.cz)

P. Pawel Zaczyk zve na PěŠí PoUŤ Z kRAkovA do čenSToCHovÉ, která se letos 
uskuteční 5. 8. (útery) až 11. 8. (pondělí). Délka trasy cca 150 km (denně 25 km). Cena je 
1.400 Kč (studenti 1.300 Kč). Zahrnuje cestovné do Polska a zpět, cestovní pojištění a orga-
nizační náklady. První den tradičně navštívíme Łagiewniky a novou baziliku sv. Jana Pavla 
II. a večer bude čas si prohlédnout starý Krakov. Do Polska a zpět pojedeme společně au-
tobusem z Přerova. Přihlásit se můžete do konce července. Kontakt: P. Pawel Zaczyk, tel. 
736139264, pawelzaczyk@onet.eu (šternberský kaplan) nebo P. Jan Šimoník (žeravický fa-
rář), jansimonik@seznam.cz. Podrobné informace je možné získat u kněží a na www.ky-
jov.dekanat.cz.

Ohlášky
V sobotu 14. června v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze

svátost manželství si navzájem udělí
Kamil Papoušek z Horních Studének a Petra Schlesingerová z Mohelnice
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Co vYPlÝvÁ Z víRY v JedinÉHo BoHA Jan 4,5-42+ KKC 222-227
 Když jsme poznali boha, měli bychom ho postavit na prvé 
místo ve svém životě. Tím u každého začíná nový život. Pozná-
vat boha znamená si uvědomit: ten, který mne stvořil a který 
chtěl, abych byl; ten, který mě ani na vteřinu nespustí z oka; 
ten, který žehná mému životu a zachovává mě při životě; ten, 
který drží v rukou svět a lidi, které mám rád; ten, který na mě 
toužebně čeká, který touží naplnit mě, vést mě k dokonalosti 
a navěky mít mě u sebe - ten je tady. 
 Víra je především osobní přilnutí člověka k bohu a zároveň 
je neodlučně svobodným souhlasem člověka s celou pravdou, 
kterou bůh zjevil skrze patriarchy, proroky a naposledy skrze 
svého Syna, Ježíše Krista. V důsledku této pravdy má člověk, je-
li moudrý a prozíravý, věřit v jediného boha a milovat ho celým 
svým bytím, jak to přikazuje sám Ježíš, když odpovídá na otáz-
ku, které přikázání je největší (Srov. Mk 12, 28-34). Ve světle této pravdy se učíme:
 Poznávat VELIKOST A VELEbNOST boha. bůh je veliký a my to nechápeme. (Job 
36,26: „Hle, bůh je vyvýšený, nad naše poznání.“) „Hospodine, Pane náš, jak vznešené je 
tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.“ (Žl 8,2).
 Člověk při poznávání boha pouhým světlem rozumu naráží na mnoho obtíží. Nemůže 
sám poznat skrytá boží tajemství. Proto chtěl bůh osvítit člověka svým zjevením, které je 
uchováno v knihách Starého a Nového zákona a v tradici.
 Žít v neustálém VZDÁVÁNÍ DÍKŮ: Je-li bůh jediný, pak všechno, co jsme a co máme, 
pochází od něho: „Máš, co bys nedostal?!“(1 Kor 4,7). „Čím se odplatím Hospodinu za 
všechno, co mi prokázal?“ (Žl 116,12) Člověk, posilován boží milostí odpovídá za udělené 
dary poslušností víry a křesťanským životem. Jen projděme svým životem! Kolikrát jsme 
byli uchráněni neštěstí, ztráty víry nebo mravní čistoty. Sám si na konci svého života tyto 
okolnosti vybavuji. A tak jsem začal denně vzdávat bohu vroucí díky za boží ochranu a po-
moc, někdy až zázračnou. Čím bych byl a co by se mnou bylo bez boží ochrany a přímlu-
vy Panny Marie? Vzdávání díků projevuje člověk zvláště modlitbou a to nejen modlitbou 
díků, ale i modlitbou chval, proseb i smíru. Nejhodnotnější „modlitbou“ je však eucharis-
tie, mše svatá, ve které je zpřítomněna nekrvavá kalvarská oběť Kristova, která má neko-
nečnou cenu.
 Poznávat JEDNOTU a pravou DŮSTOJNOST všech lidí. „Co je člověk, že na něho pa-
matuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven bohu, koru-
nuješ ho slávou a mocí. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu 
kladeš...“ (Žl 8,5-6) Všechny lidi bůh stvořil, a to ke svému obrazu, aby byli jeho podobou. 
(Gen 1,26) Člověk není něco, ale je někdo, je božím tvorem. Člověk je jediným tvorem, kte-
rého bůh chtěl pro něho samého, jen člověk je schopen vědomě boha milovat, sloužit mu 
a být bohem odměňován. Konečnou odměnou je mu vrcholné naplnění v povolání k bož-
ské blaženosti, k osobnímu patření na vlastní podstatu boží velebnosti, což ostatní tvorové 
nemohou. K tomu je třeba si uvědomit, že díky společnému původu, neboť z jednoho člo-
věka stvořil bůh celé lidské pokolení (Sk 17,26), tvoří lidský rod jedinou rodinu, bez rozdí-
lu barvy pleti, jazyka či národnosti. Vykoupeni Kristovou obětí kříže jsou všichni lidé po-
voláni k účasti na božské blaženosti.
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 SPRÁVNě UŽÍVAT stvořených věcí. Víra v jediného boha nás vede k tomu, abychom 
všechno, co není On, užívali natolik, nakolik nás to přibližuje k němu, a abychom se toho 
zříkali natolik, nakolik nás to od něho vzdaluje.“ (Mt 5,29-30; 16,24; 19,23-24)... „abychom 
cele patřili tobě, náš Pane.“ Každý tvor je svým vlastním způsobem dokonalý a dobrý, ryba 
ve vodě a pták ve vzduchu. O každém díle „šesti dnů“ je řečeno: „A viděl bůh, že je to dob-
ré.“ Na počátku svěřil bůh zemi, její zdroje a tvorstvo společné správě lidstva, aby o ně pe-
čovalo, svou prací a péčí je ovládalo a těšilo se z jejich plodů. (Gen 1,26 - 29) Je to sedmé 
přikázání boží, které vyžaduje úctu k neporušenosti božího stvoření. Zvířata, jakož i rostli-
ny a neživé věci jsou přirozeně určeny k obecnému blahu, minulého, současného i budou-
cího lidstva.
 DŮVěřOVAT bOHU za všech okolností, i v protivenstvích. „Všechno pomáhá těm, 
kdo milují boha.“ (řím 8,28) Svědectví světců nepřestávají potvrzovat tuto pravdu. Viz 
např. sv. Kateřina Sienská, anglický kancléř sv. Tomáš More, sv. Maxmilián Kolbe… . 
Úchvatně tuto pravdu vyjadřuje jedna modlitba sv. Terezie od Ježíše: „Ať tě nic nezneklid-
ňuje, ať ti nic nenahání strach. Všechno pomíjí. bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne vše-
ho. Kdo má boha, tomu nic nechybí. bůh sám stačí.“
 Na závěr rada starozákonního Tobiáše, kterou dává do života svému synovi: „Po všech-
ny dny svého života měj na paměti boha a varuj se, abys nikdy nesvolil k hříchu, ale dbal na 
přikázání Hospodina, našeho boha.“ (Tob 4,6).  P. Antonín Pospíšil 

MILOVAT JEŽÍŠE A ZACHOVÁVAT JEHO SLOVO
PATřÍ NEODDěLITELNě K SObě.

 I když nám to muselo dojít snad už stokrát, přesto to po-
třebujeme slyšet stále znovu a jasně, protože nám to jaksi „ne-
jde samo!“
 Jak můžeš milovat Ježíše, a přitom se nad člověka vedle 
sebe povyšovat?! Vždyť On dal svůj život, aby i tenhle „ma-
mlas“ mohl žít věčně. 
 Jak můžeš milovat Ježíše, a přitom špatně myslet nebo po-
mlouvat člověka, na kterém bohu záleží?
 Milovat Ježíše znamená den co den hledat cestu: ke vzdo-
rujícím dětem, k nechápajícím rodičům, k sebestřednému, 
chronicky nespokojenému partnerovi, k vyčerpanému a uza-
vřenému kamarádovi, kolegovi.
 Nevíme jak? Je to nad naše síly? „Není to pro nás?“ Ježíš 
má povzbuzení pro každého z nás: „A já budu za vás prosit 
Otce, a dá vám Ducha.“  www.vira.cz

Paní Anna Odstrčilová 
z Hrabové se 9. června dožívá 81 roků. 
K jejímu jubileu přejeme zdraví, lásku, boží požehnání 
a ochranu Panny Marie. 

 Za věřící dubické farnosti přeje celá rodina a P. Jaroslav Šíma 
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 25. května: Červená Voda 2.444, Písařov 1.038, Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 66, Jakubovice 420, Janoušov 260 Kč. 
dary Písařov: na Haiti 343, na opravu kostela 1.449 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať. 
  P. Radek Maláč

Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 2. června v 16.45 hod. na 
faře v Písařově.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

neBe Je v ToBě 
 Ve Skutcích apoštolských evangelista Lukáš líčí, jak učed-
níci hleděli upřeně k nebi, aby pozorovali Ježíše vystupujícího 
vzhůru. Náhle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: 
„Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi?“ (Sk 1,10n) 
 Oba andělé odkazují na to, že Ježíš znovu přijde. Ztratí se 
učedníkům z očí, ale uvidí ho tam, kam znovu přijde: tím mís-
tem je jejich srdce.
 Krásně to vyjádřil slezský básník a mystik Angelus Silesius (1624-1677):
 „Zastav se, kam prcháš? Nebe je v tobě! budeš-li boha jinde hledat, nenajdeš ho v žádné 
době.“
 Přeji nám všem znovuobjevování boha, který chce mít místo v srdci každého z nás!
   P. Pavel Kavec, CM

děkujeme všem, kteří jste připravovali ve farnostech noc kostelů. Díky Vaší obětavosti 
se tato „noc“ může stát pro mnohé světlem na cestě života!  P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

*  Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před prvním červnovým pátkem bude:
ve středu v Lesnici od 16.30 hodin, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 hodin, v pátek v Postřel-
mově od 16.00 hodin. 
*  O první sobotě 7. června bude v 8.00 hod. v Postřelmově mariánská pobožnost a mše 
svatá ke cti Panny Marie. 
*  Ve středu 4. června od 19.30 hod. bude v Postřelmově, tentokrát v kostele biblická ho-
dina.  P. Vladimír Jahn 

PoděkovÁní. Noc kostelů se v lesnickém kostele sv. Jakuba uskutečnila letos poprvé. 
Děkujeme organizátorům, kteří se s nadšením ujali všech aktivit a díky nimž se akce velice 
vydařila: pánům Miloslavu bartošovi za zajištění všeho potřebného a Antonínu Vašíčkovi 
za poutavý výklad o historii i současnosti kostela, pa-
ním Janě Vepřkové za varhanní tóny a Jitce Šromové 
za vedení kroniky, mladým muzikantům a zpěváků 
ze „Scholale“ za jejich nadšené zpívání. 
                                                              Farníci z Lesnice
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 25. května: Mohelnice 5.249; Úsov 879; Studená Loučka 365 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky:
novÁ FASÁdA FARníHo koSTelA (Josef Kubíček LP 1926)
Venkovní zdi kostela byly v posledním čase ve velmi žalostném sta-
vu. Stará omítka opadávala a holé cihly nebo hrubá omítka tvořily 
nevábný pohled na budovu kostela. Hlavně severní strana byla na 
tom nejhůře. Předseda kostelní rady pan Lukas, začal vyjednávat ob-
novu fasády.
 Mohelnický stavitel Kittner předložil na schůzi kostelní rady 
svůj návrh a rozpočet na novou fasádu. Patronátní úřad vyjednal 
souhlas pana arcibiskupa Msgre. Dr. Leopolda Prečana a nic již nestálo v cestě tomu, aby 
v červnu 1926 mohly býti práce zahájeny. Měsíce červenec a srpen byly příznivé a tak práce 
byly ukončeny v září. Deo gratias!
 Nechť tato krásná budova farního chrámu, která se skví novou fasádou, připomíná obě-
tavost farníků, v nynější těžké poválečné době. Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 25. května: Lubník 900; Tatenice 4.310, Hoštejn 870, Kosov 1.230 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   Jaroslav Přibyl

*  Dětský den v Hoštejně proběhne tuto neděli 1. června od 14.00 hodin na hřišti, v pří-
padě špatného počasí v sále na Globuse.
*  Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde v Tatenici na faře v neděli 8. června v 18.00 ho-
din.
*  První svaté přijímání oslavíme v Tatenici v neděli 15. června při mši svaté v 10.00 hod.
*  Změny mší svatých: v Kosově již v sobotu 14. června v 18.00 (s nedělní platností), 
v Hoštejně v neděli 15. června v 8.45 hod.  P. Jaroslav Přibyl 

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 25. května: Štíty 910; Cotkytle 710; Horní Studénky 1.200 (oprava: sbírka 
poutní mše svaté z 18. května byla 4.200 Kč)
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 
V neděli 8. června v 15 hod. jste zváni na mši svatou do kaple sv. Martina na Olšanských 
Horách.                                       P. Stanislav Suchánek

Ohlášky
V sobotu 7. června 2014 v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Crhově 

se před bohem odevzdají jeden druhému 
Jan Opravil ze Štítů a Vendula Jurečková ze Štítů. 
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PŘíŠTí neděli Je ve vŠeCH FARnoSTeCH
SBíRkA nA CíRkevní ŠkolSTví

Sbírka z neděle 25. května na Proglas a Tv noe: Zábřeh 15.420; Jedlí 4.600, Svébohov 
3.000; Klášterec 1.995; Zvole 9.995; Hněvkov 1.000; Postřelmůvek 500; Pobučí 460 Kč. 
dary Zábřeh: růžencové společenství 500 Kč na Haiti; na opravu kostela v Jedlí 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PoděkovÁní ZA ÚčAST nA volBÁCH do evRoPSkÉHo PARlAMenTU. 
 Děkuji všem farníkům farností našeho děkanátu, kteří neoslyšeli hlas 
své občanské odpovědnosti i hlas biskupů a zúčastnili se voleb do Evrop-
ského parlamentu. 
 I když si to většinou neuvědomujeme, je v současnosti vliv rozhodo-
vání Evropského parlamentu na tvorbu státních zákonů stále větší ve všech oblastech naše-
ho soukromého i veřejného života... rodinná politika, politika zaměstnanosti, právo a atd. 
 Jednotlivec má sice sílu pouze jedné kapky v moři hlasů do Evropského parlamentu, ale 
můžeme parafrázovat Matku Terezu z Kalkaty, která říká, že „bez té jedné kapky, by bylo 
moře jiné“. A to se projevilo i ve změně počtu poslanců za jednotlivá politická seskupení.
Kéž se jim, každému v síle jednoho poslaneckého hlasu, podaří realizovat to, co je správné 
pro všechny lidi dobré vůle.  P. František Eliáš, děkan 

ZÁJeM o leSní PoZeMkY. Pokud ve farnostech někdo vlastní 
les a chtěl by ho prodat, ať jej za běžnou tržní cenu nabídne farnosti 
nebo arcibiskupství olomouckému. Stává se totiž, že farníci prodá-
vají lesy různým cizím firmám. Je potřeba, aby si farnosti hospoda-
řením vytvářely rezervy pro období velkých oprav kostelů a far.   
 P. František Eliáš, děkan

PoJeĎTe S nÁMi nA TURZovkU. Pouť se uskuteční 28. června. 
Cena 350 Kč, odjezdy budou upřesněny.  
 Hlásit se můžete na tel. 608 311 469. Helena Pěničková 

 Kulturní dům oznamuje, že ze zdravotních důvodů na straně účinkujících, ruší hu-
debně-literární pořad JOSEF SOMR a MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO, který se měl usku-
tečnit v sobotu 14. června v kostele sv. barbory. Zakoupené vstupenky prosím vracejte v in-
focentru kulturního domu do konce června. 

 V pondělí 16. 6. zahájí Zábřežská kulturní prodej abonentek 
na koncertní sezonu bravo 2014/2015. Na prvním koncertu se-
zony vystoupí 6. září v „barborce“ smyčcový orchestr Gamavilla 
Quartet.                                                               PhDr. Zdeněk David

Od června budou sobotní pobožnosti VEČEřADLA v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze 
začínat v 17.00 hod.                                           Jitka Karešová 
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