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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost,
aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
ŽALM 90 Nasyť
1: Mdr 7,7-11

nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali

2: Žid 4,12-13

Ordinárium: Břízovo č. 503

Ev: Mk 10,17-27
příští neděli Ebenovo č. 504
Peníze jsou pro nás tak důležité proto,
protože že si myslíme,
že peníze jsou víc než jen peníze.
Že je to úspěch, uplatnění,
postavení, prestiž,
že se jimi můžeme pojistit přede vším,
co nám nahání strach...
V čem však spočívá naše skutečné bohatství?
Není to ve skutečnosti těch pár lidí,
kterým vděčíme za něco dobrého,
a které nosíme ve svém srdci?
Z stolu „Božího slova“

Úterý 17. října
Středa 18. října

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Ignáce Antiochijského
Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU. Ve středu 18. října se sejdou
kněží našeho děkanátu v Zábřeze. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
DRUHÝ DUŠIČKOVÝ KONCERT V ZÁBŘEZE
V úterý 31. října o vigilii Slavnosti všech svatých pro nás připravil smíšený studentský sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži „Dušičkový koncert“. Začátek v 18 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. redakce
 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI V NEDĚLI 29. ŘÍJNA. Zábřeh – hřbitov v 16
hod, Svébohov – hřbitov ve 14 hod, Jedlí – z kostela v 15 hod.
FARNOST JEDLÍ FARNOST JEDLÍ FARNOST JEDLÍ

 Tuto neděli poděkujeme při „hodové“ mši svaté za letošní úrodu a vzpomeneme na to, že 3. října uplynulo 220 let od posvěcení kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí.
Sbírka nedělní mše svaté bude věnována na opravy.
FARNOST SVÉBOHOV FARNOST SVÉBOHOV

 HODY budou tuto neděli slavit také ve farnosti Svébohov.
 V rámci HUDEBNÍHO FESTIVALU konaného pod záštitou Arcibiskupství
olomouckého bude v neděli 15. října ve 14 hod. v Obecním domě koncert Brněnského komorního souboru.
 V neděli 22. října vás svébohovská schola zve na zájezd do Hranic na Moravě.
Program v Hranicích začne mší svatou v 10 hod. s P. Pavlem Hödlem. Navštívíme
zbrašovské aragonitové jeskyně. Na zpáteční cestě bude zastávka v novém působišti otce Josefa Opluštila ve Velké Bystřici. Cena 250 Kč, předpokládaný odjezd 7
– 7.30 hod. Hlásit se můžete na tel. 731 626 503. Josef Hroch
MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Mohelnice 4.876, Úsov 810, Studená Loučka 240 Kč.
„Pán Bůh zaplať“

P. Petr Šimara

 2. SETKÁNÍ kurzu symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství je v pátek 27.10.2006 na faře v Mohelnici. Začátek v 18 hod. Zájemci, kteří nestihli 1. setkání se ještě mohou připojit. Pořádá mateřské centrum Ovečka.
Bližší informace: manželé Kolčavovi 583 449 284

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 V rámci HUDEBNÍHO FESTIVALU konaného pod záštitou Arcibiskupství olomouckého bude v neděli 15. října v 16 hod. ve farním kostele v Lesnici koncert Brněnského komorního souboru.
 Přijměte pozvání na koncert židovské hudby skupiny AVONOTAJ, který se uskuteční tuto neděli 15. října v 10 hod. ve farním kostele v Postřelmově.
 V sobotu 21. října v 8 hodin zvu všechny do kostela sv. Matouše v Postřelmově na
modlitební setkání a mši svatou ke cti Ducha Svatého.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírka z 8. 10.: Hoštejn 3.496,50; Lubník 300; Tatenice 1.140 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.

P. Jaroslav Přibyl

 Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu slavnosti žehnání symbolů
obce v hoštejnském v kostele sv. Anny. Poděkování patří také všem, kteří na tuto slavnost přijeli a tak umocnili slavnostní atmosféru a krásu slavnosti. P. Jaroslav Přibyl
 SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. Přijetí této svátosti se doporučuje alespoň
jedenkrát za rok všem, kteří jsou starší šedesáti let a všem, kteří jsou vážněji nemocní.
Svátost pomazání nemocných můžete přijmout v těchto dnech: v Lubníku ve středu
25. října, v Hoštejně ve čtvrtek 26. října v v Tatenici v pátek 27. října.
P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE
Sbírka z neděle 8. října: 3.240 Kč. Dárcům srdečně děkuji.
Ať jim Pán odplatí svým požehnáním.

P. František Janhuba

 Tuto neděli 15. října oslaví farníci ve Zvoli hody. Hodová mše svatá bude stejně
jako každou neděli v 10.15 hod.
 V rámci hudebního festivalu, pořádaného pod záštitou Arcibiskupství olomouckého, bude * v pondělí 16.10. v 18.30 na Obecním úřadě ve Zvoli koncert KVARTETA
MARTINŮ
* a v neděli 22.října v 10.15 hod., v kostele Neposkrvněného početí Panny Marie ve
Zvoli, koncert mše svaté W.A. Mozarta v podání ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO
SBORU BRNO.

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírka z neděle 8. října: Štíty 2.280; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 2.720 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 HODY NA ŠTÍTECKU: v sobotu 21. října bude v Herolticích hodová mše svatá
v 17 hod. a ve Zborově v 18 hod.
 V neděli 22. října oslavíme hody ve Štítech při mši svaté v 9 hod. a v Cotkytli v 11
hodin.
P. Stanislav Suchánek

SBÍRKA Z NEDĚLE 8. října: Zábřeh 9.780; Jedlí 2.700 ; Klášterec 990; Svébohov
1.550 Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 1.000; na šaty pro anděla 25.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

MISIJNÍ NEDĚLE

Příští neděli 22. října bude ve všech farnostech sbírka na misie.
Být misionáři znamená sklonit se jako dobrý Samaritán k potřebám
všech, zvlášť těch nejchudších a nejpotřebnějších. Sv. otec Benedikt XVI.
Je to již více než rok a uteklo to jako voda, co jsme se naposledy viděli
s P. Romanem Musilem v Zábřeze. O další život v jeho misijní farnosti
se s námi podělí o misijní neděli 22. října v Zábřeze při mši svaté v 6.55,
8.30 a také odpoledne při besedě, která se uskuteční ve 14.30 hod. v děkanském kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš, děkan

TV NOE

 Na Misijní neděli, dne 22. 10. 2006,
bude TV Noe v 10.30 vysílat přímý přenos
slavnostní mše svaté z kostela sv. Václava
v Ostravě. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.
 TV Noe ve spolupráci s Národní kanceláří PMD připravuje každý měsíc pravidelné hodinové pořady s názvem Misijní magazín. Diváci jsou tak postupně seznamováni s misijními tématy, poznávají zajímavé
Děti z Baie de Henne
hosty a konkrétní misijní práci u nás i v misijních zemích. Termíny vysílání najdete na adrese:
TV Noe, Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava, www.tvnoe.cz
**********************************************************************************
 Zdravím všechny „spřízněné duše“ z rehabilitačního centra v Pasekách a děkuji za
modlitby i za přízeň. Pokud mne budete chtít navštívit, prosím, ozvěte se předem na
tel. 731 405 500, tak abych si byl jistý, že budeme mít na sebe dost času.
Žehná otec Josef Opluštil
 DÍKY. Vážení a drazí, v těchto dnech vrcholí jedna krásná, bohatá část mého
žití, proto mi dovolte těmito řádky vás osloviti. Vím, že není možné mezi vámi všemi
v těchto dnech pobývat, proto bych chtěla ráda takto děkovat. Děkuji za to, že existuje tato zem, děkuji za to, že tu mezi vámi jsem. Největší díky však volám k Tobě Bože,
díky Tobě vím, jaké pro nás tvůj Syn trpěl hoře. Díků nebude nikdy dosti, proto vnímejme minulost a těšme se společně do krásné budoucnosti. Vaše Miluška
Zahradnictví Albrecht vykoupí větší množství větví stříbrných smrků, tůje, jalovec,
cypřiš, tis... Tel: 583 414 332.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
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.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Především všechny příznivce lidové hudby a zpěvu zveme
tuto neděli 15. října na Posezení u cimbálu. K dobré pohodě
a k vínečku zahraje Cimbálovka strýca Ahmeda. Košt burčáku
zajištěn, začátek ve 14. hodin, vstupné 30 korun.
 V pondělí 16. října od 17 hod. bude ve velkém sále Katolického domu Zábřeh
předvolební schůze. Představí se zde kandidáti do komunálních voleb. Pokud vás
zajímá co se udělalo v minulém volebním období a co chystáme do budoucna,
rádi vám na dotazy odpovíme.
MěO KDU-ČSL Zábřeh
 O své dlouholeté praktické zkušenosti se s námi při semináři na téma Výchova k bezkonﬂiktnímu vztahu dítě – společnost podělí Veronika Floriánová. Akce
je připravována ve spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií na úterý 17. října. Začátek v 17. hodin, vstupné dobrovolné.
 Měsíc říjen je zvláštním způsobem vyhrazen úctě Panny Marie. Mezi nejkrásnější díla opěvující Matku Boží patří bezesporu Popelka Nazaretská Václava Renče. V neděli 22. října jevištním ztvárněním tohoto díla oslaví Pannu Marii členové
pěvecko – recitačního souboru SVĚTÝLKO. Začátek ve 14.30 hodin.
 Po loňské, úspěšné premiéře, si Vás i v letošním roce dovolujeme pozvat na
sobotu 28. října k přátelskému posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR.
Jak už název napovídá, budeme nabízet speciality z výlovu třeboňského rybníka
Rožmberk. Kromě tradičního smaženého kapra, budete moci ochutnat například
uzeného tolstolobika, či pstruha na másle. K dobré pohodě přispějí několika scénkami členové Divadélka na okraji. K poslechu, případně i k tanci zahraje Country
čtyřka. Po celé odpoledne budou pro nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti a současně bude probíhat soutěžní klání v jízdě zručnosti dálkově ovládaných autíček. Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovolné.
 Taneční pro dospělé. Chystáte se v zimě na ples, nebo Vás čeká jiná společenská událost a nejste si jisti, zda jste nezapomněli taneční kroky? Pak právě pro
Vás jsme připravili cyklus tanečních večerů pod vedením manželů Kolčavových.
Přihlášky a bližší informace u pana Josefa Klimka na telefonu 583 412 108, mobil
731 465 717, e-mail spolek.metodej@tiscali.cz
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
Mateřské a rodinné centrum Zábřeh pořádá v Katolickém domě

P O D Z I M N Í B U R Z U dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček
Pondělí 16. 10.
Příjem zboží
9.00 – 12.00
13.30 – 19.00
Úterý 17. 10.
Prodej zboží
9.00 – 12.00
13.30 – 18.00
Středa 18. 10.
Výdej zboží
17.00 – 18.00
Dětské oblečení, které si nebudete chtít po burze vzít zpět, předáme charitě do
humanitární sbírky pro Diakonii v Broumově.
Alena Enterová

List arcibiskupa olomouckého rodičům
na začátku školního roku
Drazí rodiče,
máte za sebou první měsíc školy svých dětí. Rád bych
Vám poděkoval za péči o děti a za Váš zájem o jejich
vzdělávání a výchovu. Zároveň chci připomenout, že
je třeba se zajímat nejen o dítě, ale i o školu, kterou
dítě navštěvuje.
Naše školství prodělává radikální změnu. Škola už
nemá jen učit, ale také vést k dovednostem a vychovávat ke správným postojům a skutečným hodnotám.
Nebude se tedy škola hodnotit jen podle toho, co Vaše dítě teoreticky naučila, ale
i podle toho, jak dítě připravila do života, aby se umělo správně orientovat a zaujímat
správné postoje. Školský zákon prostřednictvím Rámcově vzdělávacího programu určuje pouze rámcově, co má škola žákům nabídnout. Každá škola potom vytváří své
vlastní školní vzdělávací programy, jejichž prostřednictvím se snaží dosáhnout stanovených cílů. Jakou cestu zvolí škola Vašeho dítěte, bude záležet i na Vás.
Zákon dává prostor pro aktivní účast rodičů na výchovně-vzdělávacím procesu
a spolupráci rodičů se školou. Uznává právo rodičů na výchovu dítěte: paragrafem
167 ustanovuje školské rady, ve kterých je třetinové zastoupení rodičů. Školská rada
se vyjadřuje k návrhu školních vzdělávacích programů a také k jejich uskutečňování. Proto vyzývám věřící rodiče, aby se aktivně zapojili do volby členů školské rady,
popřípadě přímo do její činnosti. S Vašimi zástupci ve školských radách je pak třeba
mluvit o tom, jestli jste spokojeni s tím, co škola považuje za hodnoty a k čemu vychovává. Jen Vy máte možnost žádat od školy výchovu k tradičním křesťanským hodnotám.
Škola svolává rodiče k podání informací o prospěchu a chování žáka, ale i o dění
ve škole. Obojí je velmi důležité. Škola má větší odpovědnost za vzdělání Vašeho dítěte, Vy za jeho výchovu. Výchovu a vzdělání nelze od sebe úplně oddělit, proto škola
nutně potřebuje spoluúčast rodičů. Základem je účast na třídních schůzkách a schůzích rodičů a přátel školy. Ty by měly být pro věřící rodiče povinné i z důvodu odpovědnosti za dítě před Bohem.
Lehké to nemají ani školy. Vypracování školního vzdělávacího programu je náročné. V letošním roce budou školy shromažďovat podklady, pokud to již nezačaly.
A budou analyzovat současný stav. Prostředky mohou být různé, jedním z nich je dotazník rodičům, jak jsou se školou spokojeni a co by navrhovali k větší spokojenosti.
K tomuto zjišťování stavu a potřeb je třeba přistupovat odpovědně, nebát se, vést se
školou dialog. Požadavky na výchovný proces školy ze strany rodičů jsou oprávněným požadavkem a rodič má právo i povinnost jej škole sdělit a svým způsobem na
něm i trvat.
Spolupracovat neznamená školu úkolovat, ale spolupodílet se na životě školy. Pokud vám škola tuto možnost nedává, vyberte si jinou. Dobrá škola je pro Vaše dítě
jednou z nejlepších investic, kterou mu můžete dát.

To platí i pro vyučování náboženství. Školský zákon dává prostor pro náboženskou výchovu dětí ve škole. Škola ji nenařizuje, ale vytváří pro ni prostor. Záleží na
rodičích, aby pro děti požadovali náboženskou výchovu ve škole. Podle zákona je
i nadále možnost vyučovat na školách náboženství jako nepovinný předmět. Pokud
se učí náboženství ve škole, je povinností rodičů přihlášku do náboženství adresovat
také na školu. Některé školy vyžadují odevzdání přihlášek do nepovinných předmětů, tedy i náboženství, již v červnu.
Drazí rodiče,
vím o Vaší odpovědnosti i dnešní náročnosti výchovy Vašich dětí. Proto na Vás
často myslím v modlitbě a jistě nejsem sám, protože celá diecéze si
uvědomuje, že bez dětí, a bez dobře vychovaných a vzdělaných dětí,
nebude mít budoucnost. S vděčností za Vaši rodičovskou odpovědnost v křesťanském duchu se za Vás modlíme všichni.
Bůh Vám pomáhej! K tomu Vám ze srdce žehná Váš arcibiskup Jan

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE – MÍSTNÍ SKUPINA ZÁBŘEH OZNAMUJE.

Pro živou památku na obhájce lidských práv, vězně v komunistických
lágrech, univerzitního profesora P. ThDr. Josefa Zvěřiny se letos konají
ve dnech 20.-21. října v pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Praha 6 již
XIV. Dny Josefa Zvěřiny.
Letošní Dny Josefa Zvěřiny mají jako hlavní téma Evropa mezi fundamentalismem a sekularismem.
Tyto a podobné otázky zodpoví referenti z různých evropských zemí:
biskup Dr. Egon Kapellari, místopředseda Rakouské biskupské konference, P. Marek Pieńkowski, OP – ředitel ESPACES centra Krakow
a prof. Tomáš Halík, president ČKA. Na panelové diskusi vystoupí:
prof. Luboš Kropáček, dr. Zdeněk Müller, dr. Jana Hybášková a dr. Jan Šnaidauf.
O domácích zkušenostech s fundamentalismem a sekularismem a s reakcí na ně budou mít účastníci konference opět možnost diskutovat spolu v pracovních skupinách
Ing. Mgr. František Srovnal
Zimní semestr 2006-7 přednášek zahajujeme poutavou přednáškou s následnou
diskuzí na téma Církev v podzemí za totality. Přednášející pan Ing. Jan Kofroň
je sekretářem biskupa Mons. Václava Malého. Po revoluci pracoval coby tajemník rektora Karlovy Univerzity Praha, Vám dobře známého Prof. Radima Palouše,
který přednášel v Zábřeze 5. března 1992 v rámci oslav 400. výročí narození J.A.
Komenského. Ing. Jan Kofroň je nanejvýše erudovaným znalcem a zná ho několik Zábřežáků, neboť před revolucí do Zábřeha jezdil a organizoval tajné bytové semináře a distribuci samizdatových tiskovin. Doufáme, že Zábřežáci odmění jeho odvážné nasazení hojnou
návštěvou. Přednáška s diskuzí se koná v pátek, 27.října 2006 v 18.00 hod. v Katolickém
domě, Sušilova 38. Vstupné, jako obvykle dobrovolné.
Ing.Mgr. František Srovnal
 29. října 2006 v neděli odpoledne v pořadu ČT 1 „Cesty víry“ uveden medailon o našem dobře známém otci Ludvíku Armbrusterovi, SJ – děkanu Teologické fakulty v Praze.
Ing. Mgr. František Srovnal

OZVĚNY

POUTNÍ SKVOSTY JESENICKA.Dne 30.9.2006 uspořádal Spolek Metoděj poutní zájezd na
známá i méně známá poutní místa v regionu Jesenicka. Pro velký zájem musel být vypraven
kromě velkého i malý autobus. Trasa byla naplánována nejprve na Křížový Vrch, kde jsme měli
pobožnost v kapli sv. Anny s litanií k této světici. Oltářní obraz v kapli představuje sv. Annu, sv.
Jáchyma a klečící Marii, čtoucí z Písma. Kaple byla postavena Franzem Neugebauerem, občanem Jeseníku a uznána za kostel v roce 1847.
Pokračovali jsme do skvostu poutních míst Jesenicka Maria Hilf (Marie Pomocná) u Zlatých Hor. Přestože jsme se kvůli objížďce zdrželi, P. Stanislav Lekavý na nás se začátkem mše
svaté počkal. Jeho laskavý úsměv nám dal velké povzbuzení. Smutná historie tohoto kostela
spadá do doby totality, kdy v roce 1973 v listopadu byl kostel srovnán se zemí. Ale velká touha vybudovat znovu poutní místo vedla po roce 1989 místní i zahraniční věřící. Návrh nového
kostela i celého areálu je dílem dnes již zemřelého arcibiskupského architekta Tomáše Černouška z Olomouc. Nový kostel posvětil 23.9.1995 arcibiskup Mons. Jan Graubner. Nezapomenutelně na poutníky působí zejména zlatý obraz na oltáři a mozaika v průčelí kostela, která
byla vyrobena v Zábřeze.
Další cesta nás vedla do kostela Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě. Objekt byl zbudován
v polovině 18. století piaristy. Oltářní obraz představuje návštěvu Panny Marie u Alžběty od
malíře Ignáce Raaba. Hluboký zážitek jsme si odnesli z návštěvy místního hřbitova, který byl
28.9.2000, v roce padesátého výročí násilné internace řádových sester do této lokality, vyhlášen
kulturní památkou. Většina z nich zde našla svůj odpočinek.
Na závěr putování jsme navštívili kapli Panny Marie La Salettské nad obcí Travná, která byla
zbudována manželi Eichingerovými v polovině 19. století a posvěcena 13. 9. 1858. Je v nadmořské výšce 5245 m a v jejím okolí je studánka a křížová cesta.
Vrátili jsme se, chráněni po cestě anděli strážnými po 19 hod., se srdcem plným duchovních
zážitků. Díky patří bratru Josefu Klimkovi za duchovní vedení, bratru Josefu Flášarovi za organizaci, bratru Josefu Matějovi za bezpečnou dopravu a všem putujícím za ohleduplnost. DEO
GRACIAS.
Za putující a jejich jménem Josef Popelka
ZVONICE POD PRADĚDEM. Svátek P. Marie Růžencové v sobotu 7. října 2006 se stal slavností milovníků hor. Otec biskup
Mons. Josef Hrdlička požehnal v krátké pobožnosti zvonici, kterou zbudovala parta nadšenců pod vedením akad. soch. Otmara Olivy a Ing. arch. Miroslava Vochty v blízkosti turistické chaty Švýcárny pod Pradědem ve výšce 1315 m.n.m. Slavnostnímu
žehnání přihlíželo asi 300 lidí včetně rodiny majitele pana Josefa
Figury, rodiny pana chataře Antonína Lance. Osobně se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a slavný cestovatel Ing.
Miroslav Zikmund.
Zvonice byla zasvěcena mariánskému ctiteli a milovníku
hor, zesnulému papeži Janu Pavlu II. Byla vytvořena na památku našich otců, jak je odlito v
bronzu:“Našim otcům a jejich přátelům, kteří milovali tento kraj“ a kamarádů – horolezců, kteří
zahynuli v Himalájích a v Tatrách. Na bronzových destičkách jsou i jména dvou Zábřežáků - Jirky Mlynáře + 12.1.1980 a Slávka Bílka + 11.6.1994.
Na zvonu jsou slova 121. žalmu „Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc
mi přichází od Hospodina ....“
Když jsem ze tmy připutoval ke Švýcárně, zjevila se nasvícená zvonice jako stan, jako maják,
který má našim dětem a budoucím generacím ukazovat v nepohodě světa orientaci. Zvon nás
zve k sjednocení mysli a zůstává svědectvím našeho vztahu k Bohu i k lidem.
Ing. Mgr. František Srovnal

