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20. 9. 2009
Ročník XVI., číslo 38
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN ORMACE
A
R
N
Í

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

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Pán mě udržuje naživu.

ŽALM 54
1: Mdr 2,12a.17-20
2: Jak 3,16 – 4,3
Ev. Mk 9,30-37
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Pak vzal dítě,
postavil ho před ně,
objal ho a řekl jim:
„Kdo přijme jedno
z takových dětí kvůli mně,
mne přijímá;
a kdo mne přijme,
nepřijímá mne,
ale toho,
který mě poslal.“
Mk 9,37
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 21. září
středa 23. září

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 22. září v 17.30 hod. na faře v Zábřeze. Rádi přivítáme i nové zájemce, kteří by se chtěli spolu s námi setkávat nad biblickými texty.
ThLic. Jana Nováková
26. MISTROVSTVÍ EVROPY V ORBĚ OTOČNÝMI PLUHY
Ve středu 23. září v 17. hod. požehná v kostele sv. Bartoloměje účastníkům mistrovství Evropy v orbě zábřežský děkan P. František Eliáš.
BIŘMOVANCI. Ti, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, se sejdou
v pátek 25. září 2009 po večerní mši svaté na faře v Zábřeze. Zveme také nové
zájemce, kteří o přípravě na biřmování vážně uvažují.
P. František Eliáš
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. O tomto víkendu probíhají v Mikroregionu Zábřežsko Dny evropského dědictví. Kostel sv. Bartoloměje, Farní muzeum, kostel Církve Československé husitské, tvrz v Nemili, zámek
na Skaličce, Šubrtovu kapli, morový sloup a kašnu na Masarykově náměstí v Zábřeze můžete navštívit ještě tuto neděli 20. září od 10 do 12 hodin.
Hrobka rodu Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově bude otevřena tuto neděli také od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin. Zájemci mohou na všech památkách premiérově získat otisk razítka
nově vydaného speciálně pro tuto příležitost.
Za organizátory Petr Krňávek
HNÍZDO MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
V úterý 29. září od 9 do 11 hod. bude v maminci Eva
Winigová přednášet na téma:
* Vši a jak na ně vyzrát
* Nespěchejte s každou nemocí k lékaři, je tam plno bacilů (rady a tipy kdy a jak zvládnout onemocnění doma).
ZÁVODNÍCI NA START !!! Startujeme ve čtvrtek 1. října v 16 hodin v horním parku
u kostela sv. Barbory. Vyjet na trať mohou děti na tříkolkách, koloběžkách, nebo odrážedlech. Na každého účastníka čeká malá odměna!!! Neváhejte a přijďte si zazávodit.
Irena Švédová

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Zveme vás na přednášku paní Marie Mléčkové „Panna Maria v naší rodině“, která se bude
konat ve čtvrtek 24. září v 17 hod. na faře ve Zvoli. Po přednášce bude opět příležitost koupit si dobrou knihu. Přijďte si pro inspiraci, mariánský měsíc se blíží!
Karla Hrochová

Blahopřání
Dne 23. září oslaví 70. narozeniny paní Mirka Wintrová z Jedlí.
Boží požehnání do dalších let a ochranu Panny Marie ji přejí farníci
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Drazí přátelé,
rád bych Vás touto cestou ještě jednou pozval do Brna na osobní setkání se Svatým otcem Beneditem XVI.
Bude to historická událost pro celou naši zemi. Nejen proto, že být
středem pozornosti světa je pocta i závazek, ale zejména proto, že osobní
setkání s člověkem tak hluboké víry může být velikou posilou pro každého, kdo hledá či zápasí s pochybnostmi, i inspirací pro ty, kdo nevěří, nebo nemohou věřit.
Svatý otec přijíždí s dobrými zprávami za každým z nás.
Není pochyb o tom, že působení všech, kdo hledají pravdu a spravedlnost, je pro každou
společnost velikým dobrem. Osobní účastí na slavnostech máme příležitost ukázat, kolik takových lidí v našem národě vlastně je.
Kéž tato návštěva Svatého otce celému našemu národu připomene, kdo jsme, odkud
přicházíme a kam jdeme. Kéž v nás obnoví vědomí, že láska a pravda jsou správnou cestou.
Povzbuďme svět i sebe navzájem.
+ Vojtěch Cikrle

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
STROMY KOLEM NÁS. Zveme Vás na zahájení další z řady tématicky zaměřených výstav fotografií Jitky Václavíkové. V Katolickém domě se tato nadšená fotografka představí již
poněkolikáté. Tentokrát nám představí přírodní zajímavosti našeho kraje tak, jak je zachytila objektivem svého fotoaparátu. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24.9.2009 v 18.00 hodin
v malém sále Katolického domu.
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Zveme všechny malé i velké ke
společnému prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. V pondělí 28.
září od 12 hodin Vám kromě tradiční „chuťovky“, podle které jsme naši akci
nazvali, burčáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabídneme i bohatou
tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Petr. V průběhu celé
slavnosti můžete navštívit i výstavu s podzimní tématikou a svými hlasy
podpořit nejzajímavější exponáty.
Podzimní výstava. Na závěr měsíce září připravuje Spolek Metoděj
Zábřeh výstavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte květinami, zeleninou, či ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím svoje
exponáty do 26.9. u pana Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717 e-mail spolek.
metodej@tiscali.cz. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnických
hlasů budou oceněny.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
CHARITA ZÁBŘEH pořádá v Zábřeze a v Mohelnici od středy 23. do soboty
26. září sbírku šatstva, látek, lůžkovin, obuvi a drobných domácích potřeb. Sběrná místa budou otevřena od 9-17 hod., v sobotu od 9-12 hod. Zábřeh – železniční nákladní skladiště v sousedství sídla firmy Hevos a v Mohelnici v prostorách
přízemí Městské knihovny.
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM … Zábřežská Charita aktuálně hledá zaměstnance
(zaměstnankyni), který(á) bude na poloviční (4 hodinový) úvazek v období říjen 2009
– březen 2010 asistovat koordinátorce Tříkrálové sbírky. Více na www.charitazabreh.cz
nebo tel. 736 509 430.
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Učící se církev – NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ
„Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování
a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj" (Jak 3,16-18).
Desáté přikázání zdvojuje a doplňuje deváté, které se
týká tělesné žádostivosti. Desáté přikázání zakazuje chtivost majetku bližního, která je kořenem krádeže, loupeže
a podvodu. Žádost očí vede k násilí a nespravedlnosti, chtivost, stejně jako smilstvo, pramení z modloslužby. Desáté
přikázání se týká úmyslu srdce a spolu s devátým shrnuje
všechna přikázání zákona.
Smyslová žádostivost vede nás k tomu, abychom toužili po příjemných věcech, které nemáme. Má-li člověk hlad,
chce se najíst, je-li mu zima, chce se ohřát. Taková přání
jsou sama o sobě dobrá, ale často nezůstanou v mezích rozumu a pudí nás, abychom neprávem dychtili po tom, na
co nemáme právo a co nám nepatří.
Desáté přikázání zakazuje NENASYTNOST a touhu neomezeně si přivlastňovat pozemské statky. Zakazuje nezřízenou ŽÁDOSTIVOST, vzniklou z bezuzdné záliby v bohatství
a s ním spojené moci. Zakazuje také touhu spáchat nespravedlnost, kterou by byl poškozen
pozemský majetek bližního.
Toto přikázání nepřestupuje člověk, který touží dosáhnout věcí, které patří bližnímu, pokud k tomu dochází spravedlivými prostředky. Musí však být více ve střehu a bojovat proti
hříšným žádostem, hlídat si dodržování přikázání. Patří k nim např. obchodníci a velkododavatelé, kteří si přejí nedostatek zboží a drahotu a těžce nesou, že vedle prodávají a kupují také
druzí. Patří k nim lékaři, kteří si přejí nemoci. Právníci toužící po případech a četných důležitých procesech....
Neřest závisti bývá nejčastěji mezi sobě rovnými (protože nikdo, leda člověk nenormální,
usiluje o to, co je mu příliš vzdáleno - závidí, čeho nemůže nikdy dosáhnout).
Vypráví se snad smyšlený, ale věcně pravdivý příběh. Byli sousedé a jeden z nich zvlášť závistivý. Když měl říct, co by přál svému sousedovi, odpověděl: „Aby dostal všeho dvakrát více než
já.“ A co si přál pro sebe? „Aby mi vyloupli oko a tím sousedovi oči dvě.“ Tak daleko jde závist.
Přejeme druhému zlo, i za cenu vlastního poškození!
Desáté přikázání vyžaduje, abychom se zřekli závisti. Když prorok Natan chtěl vzbudit
v králi Davidovi lítost, vyprávěl mu příběh o chudákovi, který měl jednu ovečku, jež byla
pro něho jako dcera. A o bohatci, který navzdory tomu, že měl mnoho dobytka, záviděl
tomu chudákovi a nakonec mu jeho ovečku ukradl. Závist může však vést k nejhorším zločinům. Ďáblovou závistí vešla do světa smrt. Závist je jedna z nejhorších neřestí. Spočívá
ve smutku, který člověk zakouší z vlastnictví druhého, a v nezřízené touze přivlastnit si je,
někdy i za cenu zavrženíhodných činů. Závist se stává těžkým hříchem (je jedním ze sedmi hlavních hříchů) přeje-li bližnímu velké zlo. Sv. Augustin viděl v závisti pravý ďábelský
hřích. Ze závisti se rodí zášť, nactiutrhání, pomluva, radost nad neštěstím bližního a nelibost z jeho štěstí. Závist je také jedna z nejhloupějších neřestí člověka, nenazývá se proto
zbytečně slepá.
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Závist představuje jeden z druhů smutku, a tedy odmítnutí lásky. Pokřtěný má bojovat
proti závisti prokazováním laskavosti.
Závist má často svou příčinu v pýše. Pokřtěný se má proto naučit, jak žít v pokoře. Sv. Jan
Zlatoústý nás k tomu vyzývá: „Chtěli byste vidět, jak je Bůh skrze vás oslavován? Dobrá, radujte se z pokroku svého bratra a tím bude Bůh vámi oslavován. Potom se bude říkat: Bůh buď
pochválen, tím, že jeho služebník dosáhl vítězství nad nenávistí, protože dokázal učinit ze zásluh druhého důvod své radosti.“
P. Antonín Pospíšil

ZÁVIST V CITÁTECH
* Naše závist trvá vždy déle, než štěstí těch, jimž závidíme.
* Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.
* Láska a závist člověka trápí, ostatní city méně, protože netrvají tak dlouho.
* Závist nezná oddechu.
* Závist je zármutek nad cizím dobrem.
* Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nic nepřináší.

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE
3. neděle v září – sv. Václav, stal se z něj moudrý panovník, který v míru pečoval o své
poddané.
Václav, jako nejstarší syn, se měl po svém otci ujmout vlády. V době, kdy
Vratislav zemřel, byl však ještě malým chlapcem, a proto za něj vládla jeho matka Drahomíra. Václav se ujal vlády v 18 letech. Díky svému
vzdělání a moudrosti se stal vynikajícím panovníkem a také skvělým
bojovníkem. Dokázal rozšířit své území a ochránit svůj lid před cizími
krutými vojsky. Snažil se vládnout spravedlivě a v míru, konflikty neřešit bojem, ale vyjednáváním. Jeden kníže se doslechl, že prý Václav nerad bojuje. Myslel si, že pro něj bude snadnou kořistí, a uspořádal proti Václavovi válečné tažení. Když se o tom Václav dozvěděl, svolal své
vojsko. Jeho vojáci chtěli bojovat, ale Václav to vymyslel jinak. Poslal
ke knížeti se vzkazem, ať bojují pouze oni dva proti sobě. Kdo zvítězí
v souboji, bude vládnout oběma panstvím. Kníže Radslav se nad takovým vzkazem velmi podivil. Ale souhlasil, protože se bál odmítnout,
aby jej nepovažovali za zbabělce. Když však mělo dojít k boji, stalo se
něco zvláštního. Radslav seskočil z koně, položil meč na zem a poklonil
se před Václavem. Tím Václav zvítězil a měl se stát vládcem nad oběma panstvími. Václav však Radslavovi odpustil a nechal ho, ať se vrátí domů. Radslavovi muži
nechápali, proč jejich pán nebojoval, a tak jim to vysvětlil. Když mělo dojít k boji, uviděl na
Václavově čele kříž a vedle něho anděly. Poznal, že Václav je pod Boží ochranou, a proto se
raději vzdal.
Václavova mírová politika se však jeho matce, bratrovi a dvořanům nelíbila. To, že byl Václav
zbožný, poctivý, dobrý a laskavý ke svým poddaným, považovali za zbabělost. A už vůbec se
jim nelíbilo, že se modlí a chodí na mše svaté.
Když je někdo zbožný a poctivý, neznamená to, že je zbabělec a slaboch. Slaboch je právě ten,
kdo nedokáže přemoci sebe, svůj hněv nebo svoji lenost. Když se nám někdo posmívá, stejně jako
se posmívali Václavovi, že chodí na mše a neúčastní se bitek s ostatními vojáky, naše síla se projeví v tom, že nebudeme oplácet zlo zlem. Svatý Václav nám v tomto může být příkladem hrdiny,
který se odvážně hlásí k Pánu Ježíši a jeho způsobu života a nestydí se za to.
5

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

JSME PŘIPRAVENI K NÁVŠTĚVĚ ?
V semináři měl největší problémy s učením J.M. Vianney. Nechápal
ani ty nejjednodušší pojmy. Představení ho několikrát posílali domů, ale
on tvrdohlavě zůstával. Bylo mu už jednadvacet let a ještě stále seděl ve
třídě s chlapci, kterým bylo o deset let méně. Jeden z nich, jedenáctiletý spolužák ho začal
doučovat. Jan mu byl zato moc vděčný, ale potíže tím nekončily. Dál nerozuměl, nepamatoval si a pletl se. Když si na to chlapec jednou stěžoval svým spolužákům, Jan Vianney to
zaslechl. Vstal z lavice, klekl si před chlapcem a řekl: „Odpusť, že jsem tak hloupý!“
ZAMYŠLENÍ, dnes z přírody: Na pšeničném poli stály skoro všechny klasy skloněné
k zemi. Jen některé z nich byly pěkně vzpřímené a hrdě se dívaly na nebe. „My jsme ty
nejlepší,“ vychloubaly se. „My se nehrbíme, jsme nad všechno povznesené a jsme pány situace.“ Ale vítr, který zná život lépe než ostatní, se ušklíbl: „Bodejť by se nedržely tak zpříma... když jsou prázdné!“
SKROMNÁ REKAPITULACE PŘIPRAVY NA NÁVŠTĚVU PAPEŽE: Pokorně si přiznejme, že jsme mohli v přípravě udělat víc... kéž to málo, co jsme pro Svatého otce Benedikta XVI. ve své duši a v našich farnostech připravili, s Boží pomocí přinese celé naší
vlasti bohatou úrodu Božího požehnání!
P. Pavel a spol.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 13. září: Červená Voda 1.192; Moravský Karlov 338; Jakubovice 470; Písařov 528 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať!“
P. Pavel Vágner
Ve čtvrtek 24. září bude v Červené Vodě po mši svaté setkání seniorů.
V neděli 27. září pojede do Brna na setkání se Svatým otcem autobus. Odjezd z Králík ve
3.00 hod., z Červené Vody ve 3.10; z Horních Heřmanic ve 3.30; z Písařova ve 3.40 a z Jakubovic v 3.45 hod. Cena splatná v autobuse 200 Kč.
V pondělí 28. září odjezd autobusu z Červené Vody ze zastávky u obecního úřadu do Staré Boleslavi ve 2.15 hod. Cena splatná v autobuse 350 Kč.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově na faře ve středu 23.9. od 19.30 hod.
Všichni jsou zváni.
MODLITBY A MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v Postřelmově v sobotu 26.9. od 8.00 hod.
PATROCINIUM. Obec Hrabišín slaví v neděli 27.9. svého patrona sv. archanděla Michaela. Mše svatá bude v 11.00 hodin.
SVATOVÁCLAVSKÉ HODY oslaví obec Sudkov v neděli 27.9. Mše svatá bude
v 11.00 hodin.
POUŤ DO MEDŽUGORJE se uskuteční ve dnech 4. až 10. října. Cena za autobus je
2.300 Kč, cena ubytování 4x 7 euro. Všichni jsou zváni prožít část růžencového měsíce na
pouti s Pannou Marií. Zapsat se můžete na seznam v kostelích nebo na faře v Postřelmově,
případně se nahlásit na tel. 583 437 113.
P. Vladimír Jáhn
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 13. září: Mohelnice 4.718; Úsov 1.290; Studená Loučka 760 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. září: Štíty 1.610, Cotkytle 600; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POŘAD BOHOSLUŽEB V SOBOTU 26. 9.: Horní Studénky 7.30; Štíty 9.00; Cotkytle
10.30 hod. V neděli 27. září bohoslužby nebudou.
NA PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK vás zveme v pondělí 28.9.Vycházíme v 8.00 hod. z Horních
Studének, v 16 hod. mše svatá na Hoře Matky Boží.
P. Stanislav Suchánek
VÝSTAVA JIŘIN. V sobotu 19. a v neděli 20. září 2009, každý den od
14.00 hod. do 17.00 hod., proběhne v kulturním domě v Herolticích VÝSTAVA JIŘIN. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravu
místního kostela sv. Jana Křtitele.
František Haltmar
KONCERT. V neděli 27. září v 9.30 hod. se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech slavnostní koncert ke Dni české státnosti
v podání učitelů štítecké pobočky ZUŠ Zábřeh.
Zve Město Štíty

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 13. září: Tatenice 1.280; Hoštejn 1.400 + 2.000 dar z Crhova + 1.300 dar
účastníků poutě pořádané Mateřským a rodinným centrem Hnízdo; Kosov 450 Kč .
Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl

MŠE SVATÉ V DOBĚ NÁVŠTĚVY SVATÉHO OTCE:
Sobota 26. září – mše svaté s nedělní platností: Hoštejn 17.15; Tatenice 18.30 hod.
V neděli 27. září ve farnostech spravovaných z Tatenice nebudou slouženy mše svaté
Pondělí 28. září: Lubník 7.20; Tatenice 8.40; Hoštejn 17.30 hod.
POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM bude v neděli 4. října v Krasíkově. Poutní mši svatou
budeme slavit ve 14 hod.

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

SVATOVÁCLAVSKOU DIVADELNÍ POUŤ zahájíme v sobotu 26. září
v 9 hodin slavením mše svaté v kapli sv. Václava ve Václavově.
Odpolední program začne ve 14.00 hod. před kulturním domem, v 19.30
hod. uvede Divadlo VÁCLAV představení JEPPE Z VRŠKU, od 21.30 hod.
posezení a volná zábava.
Program neděle 27. září začíná od 14 hod. v kulturním domě, v 17.00 hod.
divadelní hra PODSKALÁK (OS Václav), od 20.00 hod. pouťová taneční
zábava pro mladé i pokročilé.
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Sbírka z neděle 13. září: Zábřeh 10.270; Jedlí 2.100; Svébohov 2.150; Zvole 2.690; Postřelmůvek 760; Klášterec 1.950 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 500; Svébohov – na opravy kostela v Hoštejně 2.000 Kč; Klášterec
– na sakristii 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PUTUJEME ZA SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI.
Místenky na setkání s papežem si mohou farníci z farností
spravovaných ze Zábřeha vyzvednout na faře v Zábřeze.
Místa k sezení: V sektorech doporučujeme využít vlastní skládací židličky, případně karimatky na sezení.
Doporučujeme vzít si s sebou přiměřené množství jídla a pití.
V areálu budou umístěny prodejní stánky se základním občerstvením a cisterny s pitnou vodou.
Dále doporučujeme poutníkům, aby si s sebou vzali vlastní
pláštěnky, protože pláštěnky v dárkových balíčcích budou distribuovány až při přístupových trasách, před vstupem do areálu mše svaté.
SETKÁNÍ V BRNĚ v neděli 27. září. Společný odjezd bude v 4.55 hod. ze Zábřeha, vlakového nádraží, osobním vlakem do České Třebové, kde přesedáme na Brno. Abychom
mohli zakoupit hromadnou jízdenku, je třeba být na nádraží 15 minut před odjezdem
vlaku. Na hlavním nádraží v Brně budeme v 7.11 hod. a kyvadlovou dopravou se přepravíme přímo na místo setkání. Samozřejmě, že spojů směrem na Brno jede více, a můžete
si vybrat i jiný, podle vlastní úvahy. Pojedou i mimořádné vlaky.
Na společnou cestu se těší P. Radek Maláč
SETKÁNÍ VE STARÉ BOLESLAVI v pondělí 28. září. Ze Zábřehu pojedeme hromadně rychlíkem Ex 502 směr Praha v 5.29 hod. (abychom mohli zakoupit hromadnou jízdenku, je třeba být na nádraží 15 minut před odjezdem vlaku), v Kolíně přesedneme na
rychlík R 712 (odjezd 7.00) a ve Staré Boleslavi budeme v 7.58 hod. Předpokládaný návrat
16.30-17.15 hod.
P. Radek Maláč
NABÍDKA: Předprogram ve Staré Boleslavi začíná už v neděli 27. září od 20.00 hodin na
Mariánském náměstí. Od 22.30 možnost noční adorace v bazilice Panny Marie. K dispozici budou zpovědníci, skupiny přímluvné modlitby a osoby k duchovnímu rozhovoru.
Doporučujeme odjezd ze Zábřehu vlakem EC Detvan ve 13.34 (přestup v Kolíně v 15.15,
příjezd do Staré Boleslavi 15.58 hod.), případně EC Praha v 15.34 hod.(Kolín 17.15, Stará
Boleslav 17.58 hod.)
Stanové městečko: Pro poutníky je možnost využít prostoru „stanového městečka“ k postavení vlastních stanů nebo přespání pod širým nebem. Přístup do sektorů bude umožněn od 4.00 hodin.
DAR PRO SVATÉHO OTCE. Chráněná dílna Palonín vyrobila paškál pro Svatého otce,
který mu bude předán při návštěvě Brna. Tuto neděli si paškál můžete prohlédnout v kostele sv. Bartoloměje, v kapli Panny Marie Lurdské.
Red.
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