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26. 6. 2011
Ročník XVIII., číslo 25
13. neděle v mezidobí
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, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní
a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů,
ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Na věky chci zpívat
o Hospodinových milostech.
ŽALM 89

1: 2 Král 4,8-11.14-16a
2: Řím 6,3-4.8-11 Ev: Mt 10,37-42
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Ježíš řekl svým apoštolům:
„...
kdo nebere svůj kříž
a nenásleduje mě,
není mě hoden . . .“
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 29. června
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Zábřeh, mše svaté v 9.40 a v 18.00.
čtvrtek 30. června
Svátek výročí posvěcení katedrály
pátek
1. července SLAVNOST
		NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Zdůrazněním Kristova Srdce se podtrhuje skutečnost opravdového
lidství Božího Syna Ježíše Krista. Lidství, které se projevuje nejen rozumem a chtěním, ale také lidství plné citu. Úcta k božskému Srdci
Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení
svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat
lásku Ježíšova Srdce.
PODĚKOVÁNÍ. Vyjadřuji upřímné „Pán Bůh zaplať“ všem, kdo pomohli zajistit obřad svatého přijímání: katechetkám, sboru Carmen, žesťovému kvintetu a ministrantům a ženám, které se postaraly o květinovou výzdobu. Kéž nám vzpomínka na tuto
slavnost připomene, že do společenství farnosti každý rok přibývají nové ratolesti.
		
P. František Dostál
POUŤ V POBUČÍ. Tuto neděli 26. června Vás zveme na pouť ke svatým Janu a Pavlovi,
patronům kostela v Pobučí, který minulé úterý (21.6.) znovu požehnal otec arcibiskup
Jan. Patrocinium oslavíme slavnou mší svatou v 15 hod.
P. František Dostál
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás zveme k účasti
na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Nejen pro čas nadcházejících prázdnin jim chceme i tentokrát společně vyprošovat Boží ochranu
a vedení. Mše sv. bude sloužena P. Lvem Eliášem v pondělí 27. června 2011.
Začneme v 16.30 hod. modlitbou růžence, na kterou navážeme v 17.00 hod.
mší svatou. Zpěvem nás bude provázet Schola Piccola.
za MM Lenka Hamplová
POSLEDNÍ ČTVRTEČNÍ MŠE SVATÁ pro rodiče a děti bude v tomto školním roce
ve čtvrtek 30. června. Po skončení mše svaté jsou děti i s rodiči zváni za Katolický dům
k táboráku (špekáčky si každý vezme s sebou). Pití (limonádu a pivo) bude možno zakoupit přímo na zahradě. Pro děti budou připraveny hry.
P. František Dostál
SVÁTOST SMÍŘENÍ O PRVNÍM PÁTKU V MĚSÍCI 1. července bude v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřeze od 16.30 hod.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. Příští neděli 3. července jste zváni do maletínského kostela. Mši
svatou budeme slavit v 15 hod.
P. František Dostál
Děkanátní centrum RODINA V AKCI pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „S KAMARÁDY JE PRIMA“ pro děti od 6 do 10 let. Termín 8. – 12. srpen
2011. Cena 750 Kč/týden (zahrnuje oběd, pitný režim, cestovné, materiál na tvoření). Program je připraven na každý
den od 8 hodin do 16.30 hod. (hry v přírodě, soutěže, výlety,
tvořivé aktivity, opékání…). Počet míst omezen.
Monika Sikorová
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO

v Zveme všechny příznivce našeho Mateřského a rodinného centra Hnízdo na předprázdninový „Maminec“, který proběhne v klubovně Hnízda (II. ZŠ) v úterý 28. června od 8.30 hodin. Na děti čekají hry,
balonky a dobroty. Těšíme se na vás.
v V neděli 26. června po mši svaté (v 9.40 hod.) pojďte si s námi zahrát petanque,
jednoduchou hru, kterou zvládne každý. Zvány jsou všechny věkové kategorie. Hrajeme
před Městským úřadem na hřišti. Těšíme se, že rozšíříte naše řady.
		
Za Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve Irena Švédová

PAPEŽSKÉ JUBILEUM

Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí kněžského svěcení. Při
adoraci se v tomto týdnu budeme modlit za něj a za posvěcení kněží:
v Zábřeze v pondělí 27. června od 14.30 do 16.30 hod. a v den slavnosti Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, v pátek 1. července od 15 do 18 hod. V Nemili ve čtvrtek 30. června od
19 do 20 hod., ve Zvoli v pátek 1. července od 15.30 do 18 hod. a v Jedlí v pondělí 27.
června přede mší svatou od 15.00 do 17.00 hod.

FARNOST JEDLÍ

v Tuto neděli 26. června v 9.00 hod. slaví farnost Jedlí narození sv.
Jana Křtitele, patrona farního kostela (poutní sbírka bude určena na
opravy kostela). Svátostné požehnání začíná ve 14.30 hod.
v V pondělí 27. června v 17 hod. bude ve farním kostele mimořádně slavena mše svatá za všechny, kteří se aktivně zapojí do opravy farního kostela - ať už modlitbou, svými dary, či dary svých rukou, tedy pustí se do práce. Po mši svaté v 18 hod. si rozdělíme
úkoly. Těžkého úkolu řízení oprav se ujal Ing. Petr Haltmar.
P. František Eliáš
v

v

v

FARNOST VELKÉ LOSINY. V rámci VELKOLOSINSKÝCH SVATOJÁNSKÝCH
SLAVNOSTÍ vystoupí v sobotu 25. června 2011 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých
Losinách SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS.
Více na www.losiny.cz

OLOMOUC - RELIKVIE BLAHOSLAVENÝCH MANŽELŮ.

Ve středu 29. června 2011 bude slavena v katedrále sv. Václava v Olomouci mše svatá a konány modlitby za manžele, rodiny a duchovní povolání u příležitosti návštěvy
relikvií blahoslavených manželů Ludvíka a Zelie Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux, kteří byli blahořečeni v roce 2008 (jako druhý manželský pár v historii). Srdečně
vás zveme k tomuto setkání i k bohatému doprovodnému programu od 17.00 do cca.
20.30 hod., který pomohla připravit Komunita Blahoslavenství z Dolan. Slavnostní liturgii bude celebrovat o. biskup Josef Hrdlička.
Bližší informace: tel.: 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz, nebo na stránkách
arcibiskupství.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – JAK SE NAZÝVÁ TATO SVÁTOST

S odkazem: Jan 6,51-56-KKC 1328 -1332
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život
světa. Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu
své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen pravím vám, nebudete-li jíst
tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední
den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“
Nevyčerpatelné bohatství této svátosti se vyjadřuje různými
jmény, která se jí dávají. Každé vyzdvihuje některé její rysy. Jsou
to názvy:
* 	EUCHARISTIE, protože je díkůvzdáním Bohu. Výrazy eucharistein a eulogein připomínají židovská požehnání, která – především během jídla – velebí Boží díla: stvoření, vykoupení a posvěcení.
* 	VEČEŘE PÁNĚ, protože jde o zpřítomnění večeře, kterou měl Ježíš se svými učedníky
v předvečer svého utrpení a o předjímání svatební hostiny Beránka v nebeském Jeruzalémě.
* 	LÁMÁNÍ CHLEBA, protože tento typický obřad židovské večeře použil Ježíš, když požehnal a rozděloval chléb jako první u stolu, zvláště během Poslední večeře. Podle tohoto gesta ho také učednící poznali po jeho zmrtvýchvstání. Tímto výrazem první křesťané označovali svá eucharistická shromáždění. Lámáním chleba vyjadřovali, že všichni, kteří přijímají
jediný rozlámaný chléb, Krista, vstupují do společenství s ním a vytvářejí s ním jedno tělo.
* 	EUCHARISTICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ – synaxis, poněvadž eucharistie se slaví ve shromáždění věřících, kteří jsou viditelným znamením církve.
* PAMÁTKA: utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně.
* 	NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ, protože zpřítomňuje jedinou oběť Krista Spasitele a zahrnuje také
oběť církve; nebo také oběť mše svaté, oběť chvály, duchovní oběť, oběť čistou a svatou, protože je naplněním a překonáním všech obětí Starého zákona.
* SVATÁ A BOŽSKÁ LITURGIE, protože veškerá liturgie církve má svůj střed a svůj nejhutnější výraz ve slavení této svátosti; a v tomtéž smyslu se také nazývá slavením SVaTÝCH TAJEMSTVÍ. Mluví se také o NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI, poněvadž je to svátost svátostí. Výrazem
Nejsvětější svátost se označují také proměněné hostie, které se uchovávají ve svatostánku.
* PŘIJÍMÁNÍ – communio – protože touto svátostí se spojujeme s Kristem, který nám
dává účast na svém těle a na své krvi, abychom vytvořili jediné tělo. Kromě toho se hovoří
o SVATÝCH VĚCECH – to je původní význam výrazu „communio sanctorum“, o němž hovoří apoštolské vyznání víry, také ANDĚLSKÝ CHLÉB, NEBESKÝ CHLÉB, LÉK
NESMRTELNOSTI, POKRM NA CESTU (viaticum).
MŠE SVATÁ jakožto liturgie, v níž bylo zpřítomněno tajemství spásy, končí vysláním věřících, missio – jděte ve jménu Páně – aby plnili Boží vůli ve svém každodenním životě.
Zatím, co všechny ostatní svátosti ke Kristu vedou tím, že k tomuto cíli poskytují nadpřirozené prostředky, má eucharistie mezi svátostmi zcela mimořádné, vrcholné postavení, neboť touto svátostí k nám přichází Kristus sám.
Eucharistická tematika se dělí do tří oddílů, které se zabývají:
 eucharistickou Kristovou přítomností jeho Těla a Krve pod způsobami chleba a vína.
 Třetí ze sedmera svátostí, která má jako specifický rys duchovní hostiny svaté přijímání.
 Eucharistií, jakožto obětí Krista na Kalvárii a nekrvavým způsobem při mši svaté.
		
P. Antonín Pospíšil
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PÁN JEŽÍŠ POVOLÁVÁ I MĚ

V evangeliu bychom našli mnoho výzev, kterými Pán Ježíš nabádá
k následování. Nepatří jenom lidem, kteří stáli v danou chvíli vedle
Pána Ježíše. Platí každému z nás. Během tohoto školního roku jsme
poznali, jak někteří muži a ženy zaslechli Ježíšovu výzvu. Pochopili, že platí právě jim. Uslyšeli v srdci, jak na ně Pán Ježíš zavolal
jménem a svěřil jim důležitý úkol. Každému jiný, ale každému stejně důležitý. A oni šli. Možná chvíli váhali, ale nakonec se přece jen
rozhodli. Církev je prohlásila za svaté, aby nám ukázala, že se od
nich můžeme učit, jak opravdově následovat Pána Ježíše. Všichni
nemáme jít sloužit chudým do misií jako Matka Tereza, pracovat
s dětmi a mládeží jako Don Bosko, chodit bosí a žebrat jako svatý
František. Všichni ale máme naslouchat Ježíšovu volání. I když jste
ještě děti, už teď vám Pán Ježíš svěřuje důležitý úkol - ve své rodině, mezi svými kamarády, spolužáky.
Už teď na vás volá vaším jménem:,,......, pojď za mnou a následuj
mě!!“
v

v

v

ROK KŘTU - POMAZÁNÍ KŘIŽMEM. Hmotné prvky (voda,
olej, chléb a víno) jsou součástí Božího stvoření a mají co do činění se sdílením Božím a spásou člověka. Pomazání olejem symbolizuje v různých kulturách poslání. Je znamením uschopnění
k vykonávání svěřeného poslání a zároveň k němu dodává sílu a
energii. Pomazání křižmem při slavení iniciačních svátostí vyjadřuje pomazání Duchem Svatým, kterým pokřtěný získává královské kněžství a připojení k Božímu lidu na věky. Výklad
tohoto pomazání najdeme v 1. listě Petrově: „Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do
svého podivuhodného světla“ (1 Pt 2,9).
Z kalendáře královehradecké diecéze
v

v

v

POJEĎTE S NÁMI DO MEDžUGORiE !! Od pondělí 11. do středy 20. července 2011
Program: tři a půl dne prožijeme na známém poutním místě Medžugorie, téměř čtyři dny
strávíme odpočinkem u moře. Na celé pouti nás bude doprovázet kněz.
Cena: autobus – 2 400 Kč/os. Ubytování: 4 noci u
moře - budeme bydlet ve vlastních stanech, cena
za osobu a noc asi 8 euro + příplatek 6 euro za
stan. 4 noci v Medžugorie - ubytování 10 euro za
osobu a noc (příp. je možné bydlet i ve stanu – 3
euro). Celkem tedy na osobu za ubytování asi 65
euro na osobu, levnější varianta 40 euro.
Stravování: z vlastních zdrojů.
Bližší informace a závazné přihlášky: P. Vladimír
Jahn, tel. 732 430 578, 583 437 113, e-mail – rkfpost@rps.cz Marie Kaňovská, tel. 736 239 179,
e-mail – cprjitrenka@seznam.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 19. června: Červená Voda 1514; Písařov 884; Jakubovice 434; Moravský
Karlov 560. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v V neděli 26. 6. bude v 16. 00 mše sv. v Janoušově.
v Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí kněžského svěcení, proto na výzvu kardinála Piacenzy a našeho otce arcibiskupa mu chceme přinést duchovní
dárek – modlit se za něj před Nejsvětější Svátostí oltářní.
Adorace proběhnou v pátek 1. července o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: Jakubovice
11.30 – 12.30; Písařov 13.00 – 16.00; Červená Voda 11.00 – 15.00 hod.
v SCHŮZKA SENIORŮ bude ve čtvrtek 30. června v 8.45 na faře v Červené Vodě.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH
v V pátek 1. července bude mše svatá v Červené Vodě mimořádně už v 15.00 hod.
v Od neděle 3.7. budou nedělní mše sv. v Jakubovicích od 7.30 a v Písařově od 10.30 hod.
FARNÍ DEN. V pátek 1. července bude v Písařově od 16.30 hod. farní den.
Zveme srdečně všechny, hlavně farníky z Písařova a Jakubovic. Pivo, nealko a špekáčky zajištěny.
P. Radek Maláč
POUŤ DO PRAHY. Senioři z Červené Vody Vás zvou v úterý 2. srpna na pouť do Prahy
k uctění ostatků sv. Anežky a k sv. Františku z Assisi. Cena 370 Kč. Odjezd z Králík 6.00,
z Červené Vody 6.10, ze Štítů 6.20, ze Zábřeha 6.45 hod. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Závazné přihlášky do 20.7. na tel 465 626 049; 737 869 214 (paní Kubitová).

postřelmovsko postřelmovsko
Sbírka na církevní školství 12. června byla v Postřelmově 4.655 Kč, Chromči 2. 600 Kč,
Sudkově 1.050 Kč, Lesnici 2.047 Kč a Dlouhomilově 2.486 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V neděli 3. července bude mimořádná sbírka v Lesnici (minule 3.752 Kč), Chromči (minule
2.160 Kč), Sudkově (minule 672Kč).
v Mimořádná příležitost ke svátosti smíření před prvním červencovým pátkem bude v Lesnici ve středu od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16 hod.
v V sobotu 2. července bude v Postřelmově od 8.00 hodin MARIÁNSKÁ POBOŽNOST.
Všichni jste srdečně zváni.
v V neděli 3. července oslaví farníci ze Sudkova svého patrona sv. Prokopa. Mše sv. bude
v 11 hodin. Nedělní mše sv. v Chromči bude proto v sobotu v 18 hodin. P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19 června: Lubník 755; Tatenice 1.280, Hoštejn 1.200; Kosov 610 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH.
v v sobotu 2. července v 18.30 bude v Tatenici mše svatá s nedělní platností. Mše svatá
na Koruně nebude.
v O další neděli 3. července bude pouť ke sv. Petru a Pavlovi v Lubníku. Začátek mše svaté v 10.00 hod. Tuto neděli bude mše svatá v Hoštejně v 8.30 a v Kosově v 7.15 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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PERSONÁLNÍ CHVĚNÍ. První červenec je odedávna magické datum pro kněze. Letos tomu není jinak a tak se hlásíme
z města tvarůžků do skupiny „postižených personálním zemětřesením”. Je jak je. Čas se letos naplnil P. Stanislavu Bindasovi,
CM a po šestileté poctivé práci v oblasti lidových misií v České
republice, je převelen do Střední Ameriky. Místem jeho působení bude od srpna letošního roku Honduras. V této, po Haiti
nejchudší krajině slovenští misionáři působí již od roku 2010.
Byla jim svěřena velká farnost Sangrelaya u pobřeží Karibiku.
Nejsou tam na dovolené, ale čeká je náročná práce při stavbě
misijní stanice a práce na záchraně duší zdejších obyvatel. Kdo
z vás chce o tom všem vědět víc, klikněte si, prosím, na www.
vincentini.sk. P. Stanislavovi přejeme hojnost Božího požehnání na novém místě a poděkování za vše, co s Boží pomocí v díle lidových misií a duchovních obnov za šest let vykonal!
Provinciální představený Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Slovenské provincie od 1.
července 2011 jmenoval za nového Direktora misijního týmu v Lošticích P. Pavla Kavce, CM,
dosavadního administrátora farnosti Loštice a Moravičany. Do úřadu správce farnosti Loštice
a Moravičany byl jmenován P. Miroslav Obšivan, CM ( *10. 02. 1973, ordinován 22. 06. 2002).
P. Pavel Kavec zůstává v Lošticích jako kaplan spolu s P. Lubomírem Konfederákem, CM a budou mít na starosti pokračování díla lidových misií v České republice. Možná máte z toho
smíšené pocity, ale případné nesrovnalosti Vám rádi osobně zodpovíme.
Děkovná mše svatá spojena s odesláním P. Stanislava do zámořských misií bude v Lošticích
v neděli 3. července 2011 v 9.30 hodin. Přijďte nebo přijeďte. Již teď Vám za vaší dosavadní
duchovní pomoc děkují loštičtí misionáři.
POZVÁNKA NA KONCERT. MUSICA ANIMAE – komorní soubor přichází z Velkých Pavlovic, z kraje, kde se rodí nejen kvalitní moravské vínečko, ale taky dobří muzikanti a písnička, která umí pohladit srdce i duši posluchače. V předvečer slavnosti sv. Prokopa, hlavního
patrona chrámu v Lošticích nám komorní soubor přinese „hudbu z duše” = musica animae.
Těšíme se na Vás v neděli 3. července 2011 v 17. 00. Vstupné dobrovolné. Více o muzikantech
na www.musiacanimae.cz.
P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 19. června: Mohelnice 5.454; Úsov 718; Studená Loučka 245 Kč (1.084 Kč na
církevní školství). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 19. června: Štíty 2.040; Cotkytle 850; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Římskokatolická farnost Štíty a Město Štíty Vás tuto neděli 26. června ve 14 hod. srdečně
zvou na POUTNÍ MŠI A SVĚCENÍ VARHAN do kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích.
Liturgii doprovodí MISSA PASTORALIS (F.X. Brixi). Účinkují: Pěvecký sbor BENDL a Litomyšlský symfonický orchestr. Varhany Blanka Poukarová.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 19. ČERVNA: Zábřeh 8.390; Jedlí 1.900; Svébohov 1.700; Klášterec
1.810; Zvole 3.430; Maletín 1.240 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 19. června byly předány dary na likvidaci lepry: z Jedlí 1.000; z Rovenska 3.000; ze Zábřeha 3.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“
Marie Zíková

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ.
Ve dnech 4. – 5. července 2011, v rámci slavnosti sv. Cyrila a Metoděje a zároveň státního svátku, se
na Velehradě uskuteční již dvanáctý ročník Dnů lidí
dobré vůle. Chybět na nich nebude tradiční programová nabídka, představí se ale i řada novinek.
V pondělí 4. července v 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní koncert
„Večer lidí dobré vůle“, večerem provede moderátorka Barbora Černošková a herec Pavel
Kříž a přímým přenosem jej bude od 20.00 hodin vysílat Česká televize a Český rozhlas
1 – Radiožurnál. Vedle tradičních vystupujících, kterými jsou například Jiří Pavlica a Hradišťan, Petr Bende či dětský sbor Kantiléna, se představí také americký zpěvák, skladatel
a kytarista John Michael Talbot, zakladatel komunity Brothers and Sisters of Charity. Od
21.00 adorace v bazilice s příležitostí k osobním rozhovorům nebo půlnoční mše svaté.
V den slavnosti v úterý 5. července v 10.30 hod. bude předsedat slavnostní liturgii
olomoucký arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním budou slavit biskupové Čech, Moravy a Slezska. V přímém přenosu ji bude vysílat Česká televize a Český rozhlas Praha.
Odpolední program nabídne například přednášku prof. Petra Piťhy na téma „Příprava
na jubileum v roce 2013“ nebo byzantsko-slovanskou liturgii svatého Jana Zlatoústého.
Podrobný program obou dnů naleznete na stránkách www.velehrad.eu.
POUŤ V RÁJEČKU. Protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás
pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů
slovanských národů. Slavnost začne v úterý 5. 7. v 11
hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou
bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem doprovodí liturgii Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor
dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení“. Pro děti bude připraven skákací hrad a celá řada
her a soutěží o sladkosti s tematikou požární ochrany.
Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení
všeho druhu, bohatá tombola, vystoupení skupiny historického šermu VANIR, či ohňová show. K poslechu
a tanci bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX
ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
		
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
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.
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