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27. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Bože zástupů, 
vrať se,  
shlédni z nebe 
a podívej se, 
pečuj o tuto révu!  
Ochraňuj, 
co tvá pravice zasadila,  
výhonek, 
který sis vypěstoval! 

Žalm

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, 
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; 
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí,
 a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

ŽALM 80  dům izraelův je vinicí Páně.
1: Iz 5,1-7                                             2: Flp 4,6-9                                     Ev: Mt 21,33-43
Ordinárium: Břízovo  č. 503                příště   Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 4. října      Památka sv. Františka z Assisi 
Za téměř tisíc let od jeho narození nakupili životopisci pro Františ-
kovu slávu bezpočet historek, které jsou z větší části pouhé legendy. 
Např. není pravda, že se narodil ve stáji. V mládí se František nijak 
nevymykal ze společnosti bohatých mladíků, kterým bychom dnes ří-
kali zlatá mládež. Stejně jako ostatní miloval truvérské písně a hod-
lal se stát udatným rytířem. Daleko od pravdy nejsou ani zmínky 
o jeho bezstarostnosti a marnotratnosti. Aby svou touhu uskutečnil, 
zúčastnil se František v roce 1201 výpravy proti Perugii. Assisi však 
bylo poraženo a František strávil celý rok v zajetí, než byl dojednán 
mír a zajatci propuštěni. V zajetí trpěl vážnou chorobou, která mu 
také zabránila, aby se v roce 1205 zúčastnil tažení proti císaři Filipu 
Švábskému.

V průběhu vojenského tažení a nemoci měl František četné sny a vidění, ve kterých mu Bůh 
sdělil, že jeho posláním bude chudoba a služba Ježíši Kristu. V mladickém nadšení se roz-
hodl vykonat pouť do Říma. Tam jej však čekalo obrovské zklamání nad bohatstvím církve 
a chudobou lidí. Zahodil peníze, vyměnil si oděv s nejbližším žebrákem a žebral u vchodu do 
baziliky. Po této příhodě putoval po kraji, pomáhal chudým, rozdával svůj majetek, až otci 
došla trpělivost a vydědil ho. František nějaký čas pobýval v klášteře v Gubbiu, kde pracoval 
jako umývač nádobí, opravoval kostely v Porziuncule a pomáhal malomocným. Hlásal ab-
solutní chudobu a úplné odevzdání do vůle Boží.
Čtvrtek 6. října    sv. Bruna
Pátek 7. října       Památka Panny marie Růžencové
Slavení liturgické památky Panny Marie Růžencové bylo zavedeno v roce 
1572 jako vzpomínka na vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta, 
která se odehrála 7. října 1571; od roku 1573 bylo přeloženo na první říj-
novou neděli. Po vítězství nad Turky u Petrovaradína u Nového Sadu (Srb-
sko) bylo slavení rozšířeno pro celou církev (1716). Od roku 1913 se památ-
ka slaví 7. října.

PoUŤ K PAnně mARii RŮŽenCovÉ. Tuto neděli 2. října bude pouť k Panně Marii 
Růžencové do Pivonína. Poutní mše svatá v 7.30 hod.  P. František Dostál 

FARnoST mAleTín. V neděli 2. října poputujeme také do maletínského farního kos-
tela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.                                          P. František Eliáš
Mši svatou v kostele sv. Stanislava v Hynčině budeme slavit v neděli 9. října v 15 hod. 
   P. František Dostál 

SPoleČnÁ věC je název koncertu slibujícího nevšední zážitek. Ve čtvrtek 6. října 
v Katolickém domě rozezní Tomáš Pfeiffer vodnářský zvon. Zážitek z hudební produkce 
na tento netradiční hudební nástroj jistě umocní i parabolická filmová projekce. Začátek 
v 18. 30 hodin, vstupné 120 Kč. Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v Infocentru 
na ČSA 1, tel. 583 411 653.  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

PRvní PÁTeK v měSíCi. V pátek 7. října můžete od 15.30 hod. v kostele sv. Bartolo-
měje přijmout svátost smíření.                                          P. František Eliáš 
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modliTbY mATeK
 Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke společnému slavení mše 
svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dětem a mladým lidem bu-
deme opět společně vyprošovat Boží požehnání, ochranu a pomoc.
 mše svatá bude sloužena P. lvem eliášem v úterý 11. 10. 2011 v 17.00 
hod. Předcházet jí bude v 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba růžence. 
 Ty z Vás, které se scházíte v jednotlivých skupinkách MM, nebo které o založení 
modlitební skupiny teprve uvažujete, chceme upozornit na možnost zúčastnit se Ce-
lostátní konference Hnutí Modliteb matek v Brně-Žabovřeskách ve dnech 21. - 23. 10. 
2011. Více informací o programu spolu s přihláškou na konferenci získáte na adrese:  
hnuti-mm@email.cz
 Připojte se k nám a společně načerpejme novou inspiraci a povzbuzení k modlitbě.

 za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
! zÁSAdní nAbídKA PRo leKToRY!
KURz mlUvenÉHo SlovA PRo děKAnÁT zÁbŘeH
 Kurz zahájíme v pátek 14. října v 18 hod. v Katolickém domě 
přednáškou Mons. Josefa Hrdličky o duchovním rozměru lektor-
ské služby.
 Bude následovat přednáška Doc. Petra Chalupy, ThD., SDB na 
téma – úvod do Písma svatého i praktická cvičení s MgA. Marti-
nou Pavlíkovou. 
 Zveme všechny, kteří se zajímají nejenom o lektorskou službu, ale o četbu Písma 
obecně.   P. František Eliáš
 Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu.
 Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochotný kopat, nemá žádnou šanci zbohat-
nout.   z aforismů Pavla Kosorina

FARnoST SvÉboHov. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI v úterý 4. říj-
na začne v 9.30 mší svatou. Do 16.30 hod. bude možnost zúčastnit se modli-
teb před vystavenou Nejsvětější svátostí, v 16.30 společná modlitba Růžence 
světla a adorační den zakončíme v 17 hod. slavením mše svaté.  P. Lev Eliáš
HodY ve vÁClAvově oslavíme v sobotu 8. října při mši svaté v 18 hod. 
                                                                                              P. František Eliáš

FARnoST Jedlí. Hody v Drozdově budou v neděli 9. října. Hodová mše svatá bude 
slavena v 7.30 hod.  P. Lev Eliáš

FARnoST KlÁŠTeReC. Ve Vyšehoří oslavíme hody v neděli 9. října při slavnostní 
mši svaté v 9 hod., kterou bude celebrovat P. Bohuslav Směšný. 

miniSTRAnTi - miniFor. Bohoslovci AKS a P. Jiří Kupka zvou ministranty starší 15 
let na MiniFor, což je 8 víkendů během 2 let, kde se mohou ministranti poznat s nový-
mi kamarády, prohloubit si své znalosti nejen v liturgii, povídat o duchovním životě, za-
hrát hry a mnoho dalšího. Více na www.knezskyseminar.cz/minifor . Přihlásit se můžete 
buď prostřednictvím svých kněží nebo u bohoslovce Viléma Pavlíčka: vildap@seznam.
cz, mobil 777 568 230.                                                 P. František Dostál
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UČíCí Se CíRKev  - lidSKÉ CTnoSTi 
S odkazem Fil 4,6-9 a KKC 1804 - 1811
 „Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, 
čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dob-
rou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ 
Také to nám vzkazuje sv. Pavel v listu Filipanům. 
 CTnoST. Lidské ctnosti jsou pevné postoje, stá-
lé dispozice, trvalé dokonalosti rozumu a vůle, které 
usměrňují naše činy, uspořádávají naše vášně a řídí naše 
jednání podle rozumu a víry. Poskytují člověku lehkost, 
sebeovládání a radost, aby mohl vést morálně dobrý ži-
vot. Cnostný člověk je ten, který svobodně koná dobro. 
Morální ctnosti se získávají lidským úsilím. Jsou výsledkem a zároveň zárodkem mo-
rálně dobrých činů; uzpůsobují všechny schopnosti člověka, aby měly účasť na Boží 
lásce. (KKC)
 zÁKlAdní ctnosti jsou čtyři: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.
 Ctnost MOUDROSTI přikazuje člověku žít spravedlivě a tak moudře naplňovat smy-
sl pozemského života. „Člověk rozvážný dává pozor na své kroky“ (Př 14,15) Jelikož člo-
věk není jen tělo, ale i duše a nežije jen svůj život zde na zemi a v čase, ale smrtí přechází 
do nového stavu života, má pamatovat i na svůj věčný cíl. Tím je společenství s Bohem 
v jeho království slávy a blaženosti. K dosažení tohoto věčného cíle užívá vhodných pro-
středků. Základní a nejdůležitější je Desatero Božích přikázání a jejich rozvedení a uplat-
nění v Kristově evangeliu. V jednotlivých případech pak člověk sám rozvažuje, co má 
dělat, aby jednal moudře a tím bohumile s nadějí věčné spásy.
 SPRAVEDLNOST je svázána s právem. Neboť je-li na jedné straně právo, vzniká na 
druhé straně povinnost spravedlnosti toto právo uznávat a respektovat. Spravedlnost 
má proto zcela jiný ráz než ostatní ctnosti. Zatímco jiné ctnosti zdokonalují člověka 
v něm samém, spravedlnost zdokonaluje člověka v jeho vztazích k bližním. Spravedlnost 
je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co 
jim patří. Spravedlnost vůči Bohu se nazývá „ctnost zbožnosti“. Spravedlnost vůči lidem 
uzpůsobuje člověka, aby respektoval práva každého a vytvářel v lidských vztazích sou-
lad, který podporuje přiměřené vztahy k lidem a společnému dobru. „Nebudeš nadržo-
vat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě“ (Lv 
19,15). „Vy, páni, dávejte otrokům, co se sluší a patří. Víte přece, že i vy máte Pána v nebi“ 
(Kol 4,1).
 STATEČNOST je třetí základní ctnost. Mluvíme-li o statečnosti, máme na mysli 
ctnost duše, nikoliv tělesnou zdatnost a sílu svalů.
 Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost 
v úsilí o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravní-
ho života. Ctnost statečnosti dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a če-
lit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života 
a obětoval jej při obraně spravedlivé věci. „Hospodin je má síla a statečnost“ (Ž 118,14). 
„Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
 Snaha o konání dobra se nejednou setkává s obtížemi, které nahánějí člověku strach 
a vnukají mu myšlenku úniku před tíží započatého díla. Člověk, jenž brání spravedlnost 
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nebo chce naplnit své povinnosti vůči Bohu, se snadno stane terčem posměchu, opovr-
žení nebo se může ocitnout v nebezpečí ztráty života. Není-li jeho duše pevná v konání 
dobra, zakolísá a dobro opustí. Statečnost musí být vedena rozumem, má-li být skuteč-
nou přirozenou ctností a mimo to musí být osvěcována vírou, má-li být ctností křesťan-
skou, která tíhne k Bohu jako poslednímu cíli lidského jednání. 
 MÍRNOST je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší v jídle, pití a pohlav-
ním životě a dává člověku vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zabezpečuje vládu vůle nad 
pudy a udržuje touhy v mezích počestnosti. Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby 
k dobru, uchovává si zdravou rozvážnost, nejedná podle svého „pudu“ a „nenásleduje své 
choutky a vášně...svého srdce“ (Sir 5,2). Starý zákon, často chválí mírnost: „Nedej se strh-
nout svými touhami, a drže na uzdě své choutky“ (Sir 18,30). V Novém zákoně je nazývána 
„umírněností“ nebo „střízlivostí“. Máme „v tomto nynějším věku žít rozvážně, spravedlivě 
a zbožně“(Tit 2,12).
 Lidské ctnosti nabyté výchovou, prostřednictvím vědomých úkonů a vytrvalostí 
v úsilí znovu a znovu obnovovaném, jsou Boží milostí očišťovány. S Boží pomocí utvr-
zují charakter a usnadňují konání dobra. Ctnostný člověk je šťasten, že je může uplatňo-
vat v praxi.
 Pro člověka zraněného hříchem není snadné uchovat mravní rovnováhu. Dar spá-
sy, který nám udělil Kristus, nám dává nezbytnou MILOST, abychom neustále usilovali 
o ctnosti. Každý musí stále prosit o tuto milost světla a síly, přijímat svátosti, spolupraco-
vat s Duchem svatým, jednat podle jeho nabádání, milovat dobro a vystříhat se zla. 
  P. Antonín Pospíšil

RoK KŘTU. K přijetí křesťanství v Čechách došlo bezesporu záslu-
hou mise sv. Cyrila a Metoděje a přemyslovské rodiny sv. Václava. 
Kníže Václav přijal křest a byl ve víře vychováván německými i slo-
vanskými kněžími. O své víře svědčil následováním Krista i za cenu 
své smrti. Aby nezahynulo „jeho plémě“ jak zpíváme ve svatováclavském chorálu, je tře-
ba vzít vážně poslání církve k misii. Ta vyžaduje osvojit si evangelizační přístupy přimě-
řené dnešní době, jak je uvádí koncilní konstituce o vztahu církve ke světu Gaudium et 
spes (Radost a naděje), nebo dokumenty papežů Pavla VI. Evangelii nuntiandi (O hlásá-
ní evangelia), Jana Pavla II. Redemptrois misio, či Bebedikta XVI. Deus caritas est (Bůh 
je láska).  Převzato z kalendáře královehradecké diecéze

KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi 
Protože je pan Václav Keprt na týdenní návštěvě Ukrajiny, budeme si muset na pokračo-
vání o Haiti počkat do příštího vydání FI.  redakce

v v v

PoděKovÁní patří panu václavu Kupkovi za vzorně provedenou opravu omítky ko-
lem schodů na kůr a zvonici.                                                                          vděční farníci

děKUJeme vám všem, kteří jste se přišli rozloučit s lukášem Štifilem.
 Děkujeme za vaše modlitby, květinové dary i slova útěchy. Velký dík patří také skau-
tům za jejich službu lásky.                                           zarmoucená rodina 
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 25. září: Červená Voda 14.248; Domov důchodců sv. Zdislavy 217; Písa-
řov 719; Jakubovice 571; Janoušov 1.140 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve čtvrtek 6. října v 18.00 hod. bude SeTKÁní modliTebníHo SPoleČenSTví na 
faře v Červené Vodě.  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

Přijmi matko, věnec... Nastává podzim. V přírodě růže odkvétají, v našich kostelech 
a především v našich rukou, právě v říjnu kvetou růže nejvíce. 
Růže bílé – radostné, růže žluté – světla, růže rudé – bolest-
né, růže zlaté – slavné. Vijeme je do věnce, kterému důvěrně 
říkáme růženec. Je to neodmyslitelná pomůcka v duchovním 
životě. Růženec je kniha, v níž je v obrazech zachycen život 
Ježíše Krista, Matky Boží Panny Marie i život náš. Může a má 
v ní číst dítě i babička, tatínek i maminka, kněz i řádová se-
stra, student i studentka, básník i prezident. Růženec je posi-
la v bolestech, společník v nocích bezesných.... Modleme se 
ho, dokud je čas, přátelé! A to nejen v říjnu, denně... I za Vás 
všechny se ho snaží modlit, loštičtí misionáři.

v  Výroční mše svatá v milé kapličce v Žádlovicích (farnost Loštice) bude ve středu  
5. října 2011 v 16.30 hod. Letos jí obětujeme za zemřelého pana Břetislava Koudelku, 
dlouholetého „kostelníka” žádlovické kapličky.

v Misijní tým z Loštic startuje s Boží pomocí podzimní a postmisijní duchovní ob-
novu od čtvrtka 06. 10. – 09. 10. 2011, ve farnosti Púchov – SVK, diecéze Žilina. Pama-
tujte na nás, prosíme, ve svých denních modlitbách. Duch svatý rád spolupracuje a dává 
vzrůst.  Děkují Vám P. Pavel a P. Lubomír 
 (o našem podzimním programu více na www.farnostlostice.cz )

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 25. září: Mohelnice 4.922; Úsov 876; Studená Loučka 350 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 25. září: Štíty 2.280; Cotkytle 550; Horní Studénky 1.400 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

postřelmovsko      postřelmovsko  
V neděli 9. října oslaví obec Strupšín svého patrona sv. Františka poutní mší svatou 
v 11.00 hodin. 
v mimořádná příležitost svátosti smíření a adorace před prvním pátkem bude ve 
středu v Leštině od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v Postřelmově od 16.00 hod.
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PozvÁní nA KonCeRT. Dne 9.října v 16.30 hod. bude v Dlouhomilově, ve 
farním kostele Všech svatých, koncert na zakončení generální opravy varhan. 
Účinkují: Marek Kozák-varhany; David Škařupa-trubka, zpěv; Petr Strakoš-
trubka, baskřídlovka.V programu zazní skladby J. S. Bacha, J. I. Linka, F. Schu-
berta, a dalších autorů. Vstupné dobrovolné. Srdečně zve farnost Dlouhomilov.

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 25. září: Lubník 880; Tatenice 910; Hoštejn 1.450; Kosov 510 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

v Pouť k Andělům strážným v Krasíkově oslavíme společně tuto neděli 2 října. Poutní 
mše sv. bude slavena ve zdejší kapli v 14.00 hod. Všechny Vás srdečně zveme.

v  ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. Od pondělí 3. října dochází k trvalé změně začátku ve-
černích mší svatých podle zimního režimu. Ve středu Lubník v 16.30, ve čtvrtek Hoštejn  
v 17.00, v pátek Tatenice v 17.30 a v sobotu Koruna v 17.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl

v KonCeRT PRo HoŠTeJn. Druhou neděli říjnovou se v Hoš-
tejně slaví již 142 hody – den posvěcení kostela sv. Anny. Stalo se 
již tradicí, že v den tohoto svátku pořádá zdejší farnost pro občany 
Hoštejna, rodáky, dobrodince a také pro všechny příznivce krásné 
hudby slavnostní varhanní koncert. Ten letošní se uskuteční v ne-
děli 9. 10. 2011 ve 14.00 hod., a to za podpory NADACE ŽIVOT 

UMĚLCE. V podání Marka Kozáka, Davida Škařupy a Petra Strakoše zazní skladby J. S. 
Bacha, J. I. Linka, F. Schuberta, A. Dvořáka a F. Mendelssohna – Bartholdyho. Přijměte 
naše srdečné pozvání.  Vše dobré přeje – Mgr. Luděk Diblík 

* * *
lPP. Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru pro-
střednictvím přirozeného plánování rodičovství k pevnému a zdravé-
mu manželství. Přirozené plánování rodičovství, kurz symptotermální 
metody pro manžele a snoubence, začátek ve čtvrtek 6.10. 2011 od 18 
hod. v sále kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc. 
 Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny - 20.10., 
10.11. a 1.12. 2011. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Cena za celý 
kurz a pár činí 300 Kč (v případě hlubší nouze možnost slevy). Potřebné učební materi-
ály 205 Kč.
 Pro další informace: Centrum pro rodinný život Alena Večeřová tel.: 587 405 250,  
e-mail: vecerova@arcibol.cz, manželé Kolčavovi - Liga pár páru tel.: 583 449 284, e-mail: 
rodina.kolcavova@seznam.cz

z mYŠleneK TeRezie z liSieUX 
v Bůh nám dává najevo, že Ho zaujmou právě ty nejmenší skutky, vykonané z lásky.
v Jak nabýt vlastní nezničitelný pokoj? Zapomínat na sebe a pokusit se v ničem sebe 
nehledat. 
v Není nic blahodárnějšího než dobře smýšlet o svém bližním.
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Sbírky z neděle 25. září: Zábřeh 8.930; Jedlí 1.700; Svébohov 1.400; Klášterec 1.510; Zá-
břeh - na kostel svaté Barbory 1.000; na Somálsko 1.000; Zvole 3.410; Pobučí 620 Kč. 
DARY: Zvole-na opravy kaple Jestřebí 5.000; Jedlí-na opravy 1.000; Všem dárcům ať od-
platí Pán.  P. František Eliáš

TUTo neděli 2. ŘíJnA Je SbíRKA v zÁbŘeHU
nA oPRAvU KoSTelA Sv. bARToloměJe
 Věž kostela sv. Bartoloměje je již očištěna a rezavé čás-
ti znovu natřeny, stejně tak i na fasádě farního kostela již 
není vidět stopy po činnosti firmy, která zpevňovala únos-
nost zdí nad bočními vchody. Zdi jsou znovu napenetro-
vány a natřeny fasádními barvami Relius.
 Před zimou zbývá ještě projít a vyměnit poškozené 
eternitové šablony na střeše kostela. Většina farníků mož-
ná ani nezaregistrovala, že se něco děje. Zbývá už jen za-
platit některé faktury, na které z běžných nedělních sbírek 
nezbylo. 
 Všem štědrým dárcům ať odmění Pán Bůh životem 
věčným.                                                      P. František Eliáš

SvAToHUbeRTSKÁ PoUŤ nA SvATÉm HoSTÝně. otec arcibis-
kup Jan Graubner zve lesáky a myslivce na Svatohubertskou mši 
svatou, která bude slavena v sobotu 15. října 2011 na Svatém Hostýně. 
Začátek programu v 9.15 hod. Mše svatá začíná v 10.15 hod.   
 pozvánka z aricibiskupství olomouckého

 
Xviii. dny Josefa zvěřiny 2011. Česká křesťanská akademie (ČKA) a Kon-
rad-Adenauer-Stiftung (KAS) ve spolupráci s Vysokou školou polytechnic-
kou v Jihlavě pod záštitou primátora Jihlavy ing. Jaroslava Vymazala pořá-
dají ve dnech 14. – 15. října konferenci na téma „Česká a slovenská církev po 
rozpadu společného státu“ Více k programu najdete na internetových strán-
kách ČKA http://www.krestanskaakademie.cz/dny-josefa-zveriny/. 

dUCHovní CviČení Motto:“Vstoupit celý, zůstat sám, odejít jiný“
 veleHRAd: bližší informace naleznete na www.stojanov.cz, přihlášky na adresu: 
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel. 572 571 420, 
572 571 561, e-mail:velehrad@stojanov.vc

ČeSKÝ TěŠín: bližší informace na www.jesuit.cz/. Přihlášky na adresu: Exerciční dům 
TJ, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz; tel. 558 761 421, 737 930 713 Petr Pawelek

vRAnov: bližší informace na www.dc-vranov.katolik.cz, tel. 541 239 264; adresa:Vra-
nov u Brna 7, 664 32; e-mail: dc-vranov@katolik.cz


