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27. 7. 2014
Ročník XXI., číslo 30

17. 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

Nebeské království 

je podobné pokladu 

ukrytému v poli. 

Když ho člověk najde, 

zakryje ho a s radostí nad ním 

jde, prodá všechno, co má, 

a to pole koupí
Mt 13,44

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, 
dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly 
k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                                           Amen

Žalm 119  Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
1: 1 Král 3,5.7-12                                      2: Řím 8,28-30                                    Ev. Mt 13,44-52
Ordinárium: latinké č. 509                     příště Olejníkovo
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 29. července     Památka sv. marty
Marta nás učí vytvářet harmonii modlitby a práce, nebýt při práci robotem, ale mít srdce 
s Bohem, ruce v práci, hlavu „v nebi“ a nohy na zemi, protože to je to, co člověka činí člově-
kem na rozdíl od stroje. 
Sobota 2. srpna         PAnnY mARie KRÁlovnY AndělŮ 
 Svatý František se vždy zvlášť staral o kapličku, zasvěcenou Panně Marii Andělské, zva-
nou PORCIUNKULA. Tady založil Řád Menších bratří, tady měl začátek II. Řád klarisek, 
tady dokončil svůj obdivuhodný život.
 František vždy velmi toužil po záchraně hříšníků a přál si, aby 
jeho milovaný kostelík přispíval k obrácení lidí a sloužil k duchovní 
obnově. Jednou, při nočním setrvávání v kostelíku Panny Marie An-
dělské, dostal ve zjevení pokyn, aby šel do Perugie za papežem Ho-
noriem III., a vyžádal si pro kostelíček Porciunkuli odpustky k vý-
ročnímu dni jeho posvěcení. 
Pravost těchto odpustků potvrzují papežské dokumenty, obsahují-
cí jejich udělování dalším františkánským kostelům. Pius X. r. 1910 
zmocnil biskupy k určování dalších kostelů s porciunkulovými od-
pustky a od roku 1966 bylo Apoštolským listem Pavla VI. i násled-
nou Apoštolskou konstitucí „Učení o odpustcích“ stanoveno, že pl-
nomocné odpustky lze získat 2. srpna ve všech farních kostelích. 

PŘEDSEVZETÍ:
Nebudu váhat se získáním plnomocného odpustku. 
Zúčastním se mše svaté ve farním kostele a přijetím 
Kristova Těla a modlitbami (Otče náš, Zdrávas Maria) 
na úmysl sv. Otce budu chtít získat milosti odpustku. 
Nesmím však zapomenout, že k základním podmín-
kám pro získání patří jak vyloučení zalíbení ve hříchu, 
a to i lehkém, tak vykonání svátosti smíření (v blízké 
době, nemusí být týž den).

v děkanském kostele sv. bartoloměje budeme sla-
vit v sobotu 2. srpna Slavnost PoRCiUnKUle.  mše 
svaté v 7.00, v 10.00 hod. 
mši svatou v 10 hod. doprovodí zpěvem chrámový 
sbor z ludgeřovice, který uslyšíme také ve 14 hod. 
při svátostném požehnání.  P. Lev Eliáš, OFCap

PRvní PÁTeK v měSíCi. V pátek 1. srpna od 16.00 hod. můžete v kostele sv. Bartolomě-
je přistoupit ke svátosti smíření.  P. František Eliáš

FARnoST mAleTín. V neděli 3. srpna v 15 hod. budeme jako obvykle slavit mši svatou 
v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.   P. František Eliáš

SPoleK meToděJ. Nejenom seniory zveme na „Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem“, které se uskuteční v úterý 29. července. Známé melodie zahraje populární dvojice 
VAŠEK a PEPA. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.  Josef Klimek 
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loUPeŽnÉ PŘePAdení v HondURASU –
ŽÁdnÁ FilmovÁ SToRY, Ale SKUTeČnÁ UdÁloST!

 P. Stanislav Bindas, CM přijel do města San Pedro Sula, 
aby 14. července 2014 vyzvedl na letišti dva dobrovolníky ze 
Slovenska, kteří přicestovali na praxi v oblasti zdravotnictví 
a sociální péče.
 15. července vyzvedli v bance peníze (15.000 lempir, cca 
10.000 USD) určené ke stavbě kaple Božího milosrdenství 
v Misijním centru Sangrelaya. Po odchodu z banky byli pře-
padeni, okradeni, ale díky Bohu, zůstali naživu!
 Svědectví dobrovolníka Martina Baleje: „P. Stanislav zů-
stal v klidu, ale děsně smutný z této události. Gangsteři mu 
odcizili značný obnos, klíče, veškeré doklady a centrální klíče 
od brány pastoračního centra. Mafiáni profesionálním způso-
bem zablokovali naše auto v boční uličce města, použili varovný výstřel, rozbili okno u řidiče 
a namířili na nás zbraně... Přišel jsem o cestovní pas, 1000 eur a kameru...“
 Svědectví P. Stanislava Bindase, CM: „Naštěstí nikdo z nás neutrpěl žádné vážné zraně-
ní, jen já, malé poranění na ruce. Okradli nás o všechno důležité, co jsme měli: peníze, osobní 
doklady, papíry od auta a hotovost z banky. Naštěstí jsme nepřišli o auto!
 Je to otřesná zkušenost, ale dílo Boží musí pokračovat! Prosíme vás o modlitby a finanční 
pomoc na dostavbu kaple Božího milosrdenství v Sangrelaya.
 Všem pachatelům odpouštíme a odevzdáváme je Božímu milosrdenství. Ukradené peníze 
byly těžce sesbírány od mnoha dárců po celém světě.
 Děkujeme Vám za každou duchovní a materiální pomoc!“
Účet na dokončení kaple Božího milosrdenství na misii v Sangrealya na Hondurase:
 Sberbank Slovensko; Číslo účtu: 412 00000 46/ 3100; 
 IBAN: SK30 31000 0000 0041 2000 0046
 Adresa: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia; ul. Sv. Vincenta 1
 821 03 Bratislava, SK
      Za misionáře v Hondurasu, P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

novÁ APliKACe mAPUJe PomoC ČeSKÉ CíRKve ve SvěTě
 Nová aplikace nazvaná „Mapa pomoci ve světě“ představuje rozvojové, humanitární, 
sociální, školské i další projekty, v nichž česká církev pomáhá potřebným ve světě. Mapa 
vznikla ve spolupráci České biskupské konference, Charity ČR, Papežských misijních děl a 
organizace Likvidace lepry.
 Aplikace také obsahuje odkazy na webové stránky jednotlivých projektů. Může zároveň 
sloužit jako rozcestník pro ty, kdo hledají podrobnější informace o aktivitách české církve 
v zahraničí. Mapa je k dispozici na webu www.cirkev.cz v sekci Církev pomáhá.

FilmY z miSií JSoU nově online. Papežská misijní díla (PMD) vytvořila webové 
misijní kino. Na adrese www.kino.missio.cz naleznou zájemci filmy o životě v misijních ze-
mích, práci misionářů, bohatství místních kultur i o konkrétních projektech podporova-
ných PMD Česká republika
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bŮH Je SPRAvedlivÝ  (2. Kor 5,6-10)
 Situace víry v křesťanské církvi korintské byla ža-
lostná. Svatý Pavel ve svém dopise psal ve veliké stísně-
nosti a se sevřeným srdcem. Ze široka uvažoval o své 
touze dojít cíle svého života, dojít domů ke svému ne-
beskému Otci, v blaženost nebe. Ale nejdříve se musí 
každý člověk objevit před Kristovým soudem, aby do-
stal odplatu za to, co v životě udělal dobrého nebo zlé-
ho. (2. Kor 5,10) Tím poukazuje apoštol na jednu Boží 
vlastnost, BOŽÍ SPRAVEDLNOST.
 Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu 
a bližnímu to, co jim patří. Tak definuje tuto ctnost katechismus a vidíme, že tato ctnost se 
nevztahuje jen na to být spravedlivý k lidem, ale také k Bohu. 
 Spravedlnost Boží se však do této definice nemůže vejít. Vhled do tajemství spravedli-
vého Boha necháme na odborníkovi, prof. Dr. Václavovi Wolfovi v jeho publikaci Syntéza 
víry.
 Spravedlnost ve všeobecné rovině dává každému co mu patří: státu, církvi, jedincům, 
a těm ve veškeré jejich různosti, věku, stavu a povolání. Ale Bůh je jiná veličina než člověk a je 
nekonečně spravedlivý. Bůh má všechny vlastnosti v nekonečné míře, je tedy i nekonečně spra-
vedlivý – je spravedlnost sama. Není zde rovnost vztahů mezi vrcholnou osobou Boha a pro-
měnlivou bytostí zvanou člověk. Nesedíme s ním v rovině bytí za jedním stolem. Je zde větší 
rozdíl než mezi mravenečkem a slonem.
 Mezi námi a Bohem neplatí SMĚNNÁ spravedlnost – každému, co jeho jest (nejsme na 
stejné úrovni jako Bůh). Pokud nám Bůh sám něco nepřislíbí, nemáme právo na něm co-
koliv vymáhat. Z jeho soudcovské role ovšem vyplývá spravedlnost PODÍLNÁ, kterou od-
měňuje podle zásluh dobro a trestá podle vin zlo. 
 Poněvadž je Bůh ručitel všech světových přírodních a mravních směrnic a norem, pří-
sluší mu také spravedlnost ZÁKONNÁ.
 Často se proti Boží spravedlnosti NAMÍTÁ, že se na zemi špatní lidé mají dobře a dob-
ří naopak špatně. Kdyby byl lidský život omezen pouze na období pozemského života, byla 
by uvedená námitka zřejmě pravdivá. Uvážíme-li však, že každého člověka bez rozdílu jeho 
světového názoru čeká ihned po smrti Boží soud a nekonečná odměna nebo nekonečný 
trest, zjeví se nám dokonalost Boží spravedlnosti v plném světle. Přece i dobří lidé tu a tam 
provedou něco zlého. Ve věčném životě je však mnohdy čeká jen radostná odměna, dostá-
vají tedy spravedlivý trest za drobné chyby již zde na zemi. Naopak i špatný člověk, kterého 
čeká věčné zavržení, tu a tam vykoná i něco dobrého. Na věčnosti nebude moci být plno-
hodnotně odměněn, dostává tedy alespoň odměnu pozemskou. Říkávali tedy moudře naši 
věřící předkové: „Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“ A naopak o štěstí hříšníka 
říká sv. Augustin (+436): „Jak hrozné je štěstí hříšníka!“ A dodává prosebně: „Zde na zemi 
mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne ušetři!“ Nedejme se proto mýlit 
zdánlivým štěstím některých hříšníků zde na světě.
 Je třeba připomenout ještě jeden závažný problém. Často se totiž mezi námi lidmi pře-
souvá odpovědnost za zlé lidské činy na Boha. Obraz Boha trestajícího lidi válkami, pohro-
mami typu holocaustu anebo trestem nemoci, neštěstím... Často jsme slyšeli v dětství, Pán 
Bůh tě potrestal... A přece není to Bůh, který zabíjí, ale špatný, zlý člověk...
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 Proč ale dopouští Bůh války, neštěstí, holocaust, nemoci a podobná zla? Boží dobrota 
nespočívá vtom, že by Bůh nás lidi zbavil svobody a odpovědnosti, že by nás uchránil před 
důsledky chybných lidských činů a postojů, které vedou k válkám a vraždění.
Dnešní úvahu chci zakončit modlitbou papeže Klementa VI. (+1721), kterou se modlí kněz 
po mši svaté jako díků vzdání za veliký dar Kristovy oběti. V ní je vyjádřena podstata toho, 
na čem by nám mělo v pozemském životě nejvíce záležet. 
 „Bože, ať se od tebe učím: Jak pomíjivé je to, co je pozemské, jak veliké je to, co je božské, 
jak krátké je to, co je časné, jak trvalé je to, co je věčné. Ať žiji tak, aby mne nepřekvapila smrt, 
ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu, ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl 
nebe.“  P. Antonín Pospíšil 

Ke 100. vÝRoČí PRvní SvěTovÉ vÁlKY  (pokračování)
 Sto let od sarajevského atentátu, se nabízí 
příležitost poděkovat Pánu za mír a svobodu, 
které nám často již zevšedněly a jako bychom 
už nevnímali jejich význam. 
 Roku 1918 jistě nikdo netušil, že výsledkem 
stavu, v jakém Evropa zůstala po první světové 
válce, bude o dvacet let později ještě strašněj-
ší druhá světová válka. Ani my dnes nemáme 
možnost dokonale chápat všechny souvislosti 
světového dění a už vůbec nemůžeme znát věci 
budoucí, tudíž nemůžeme považovat mír, do-
statek a svobodu za něco automaticky trvalého. 
A pokud je pro nás křehkost a vrtkavost těchto věcí momentálně okrajovým problémem, 
nabízí se příležitost prosit v modlitbě Boha za spásu duší těch našich předků nebo spoluob-
čanů, kteří snášeli jak utrpení na válečných frontách, tak i bídné podmínky života za fron-
tou, v Zábřeze i okolních vesnicích. 
 Duše v očistci jsou odkázány kromě Božího milosrdenství již jen na naše nedokonalé 
milosrdenství lidské, které budeme i my jednou potřebovat. Kéž nás Duch Svatý osvítí, aby-
chom měli sílu ocenit a využít daru modlitby, ať již prosíme za svět, nebo za duše předků, 
obyvatel farností, ve kterých dnes sami žijeme. 
 na ty, kteří zahynuli v i. světové válce vzpomínáme a budeme vzpomínat v jednotli-
vých kostelích a kaplích při slavnostních bohoslužbách o poutích, hodech, či při jiných 
slavnostních příležitostech. Jan Stejskal

 Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a pro-
síme:
 Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou 
a sobectvím.
 Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost.
 Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně.
 Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život 
v boji za věci nespravedlivé.
 Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 27 července: Červená Voda 1.223; Písařov 4.876; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 267; Jakubovice 644; Mlýnický Dvůr 490 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

*  Farnost Jakubovice všechny srdečně zve na pouť do Janoušova. Mše svatá tuto neděli 
27. července začne ve 14 hod.  P. Radek Maláč
* Farnost Červená voda všechny srdečně zve v sobotu 2. srpna v 17.30 hod. na KYTA-
ROVÝ KONCERT do červenovodského kostela. Představí se nám sdružení dvanácti mla-
dých umělců s názvem Olomouc Guitar Consort
 

* V neděli 3. srpna jste všichni srdečně zváni také na pouť na Křížovou horu u Červené 
vody. Mše svatá začíná v 10.30 hod. 
3* V Červené Vodě bude mše svatá v neděli 3. srpna ještě v 16.00 hod. P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

„Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.“ (Řím 8, 28) 
 Když Ježíš proměnil na svatbě v Káni Galilejské vodu ve víno, při-
šel za ním jeden ze svatebčanů: „Promiň, že ruším, Ježíši, ale mohl by 
tě o něco požádat? Nemohl bys zase proměnit jednu z těch nádob s ví-
nem v nádobu s vodou?“
 Ježíš se ho zeptal: „Nechceš si s námi všemi na zdraví přiťuknout? 
Vždyť jsme na oslavě!“
 Muž mu odpověděl: „Potíž je v tom, že jsem abstinent!“
moudro na cestu: Často máme sklony vidět věci, které nejsou v do-
sahu a být slepí k velkým životním ponaučením, která máme přímo 
před očima. Ať je Bůh za všechny dary veleben!    P. Pavel Kavec, CM 

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 20. července: Štíty 2.340; Cotkytle 910; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Stanislav Suchánek 

Pan Zdeněk Švéda – kostelník v Horních Studénkách se 24. července dožívá 80 let. 
Vše nejlepší přejí farníci. 

vyfoť sochu a vyhraj foťák. Město Štíty vyhlásilo od 10. července 
do 15. září 2014 prázdninovou fotografickou soutěž, ve které sbírá 
fotky sochy sv. Jana Nepomuckého. Vyfoťte sochu kdekoli v České 
republice nebo v zahraničí, uveďte místo pořízení snímku a vaše 
kontaktní údaje a zašlete na e-mail: fotonepomucky@seznam.cz.
 Úplná pravidla soutěže a seznam cen najdete na www.stity.cz.
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

z mohelnické farní kroniky - J. Kubíček lP 1928
Fara a kostel v Klášterci (dokončení)
 Ke klášterecké faře patří: obec Klášterec se školou a s 268 obyvateli, 
obec Vyšehoří se školou a s 300 obyvateli. Také sousední vesnice Olša-
ny, s ohledem na její nevelkou vzdálenost s Kláštercem, byla svého času 
vyzvána, aby se připojila ke klášterecké farnosti. Tamější sociálně demo-
kratická strana společně s obecním zastupitelstvem s tímto návrhem nesouhlasila. Těch, kteří 
by si připojení přáli, byla menšina. Tím tato záležitost upadla v zapomenutí.
 V současné době měl býti farní kostel v Klášterci na náklad kněží, bratří Kubíčkových 
z venku i uvnitř celý nově opraven. Plány na generální opravu vypracoval šumperský stavitel 
Antonín Švestka, jehož otec pocházel z Klášterce. Předpokládané náklady byly vyčísleny na 
6.840,20 korun. Bohužel, výkresy a plány nebyly v Olomouci ani v Brně schváleny. Nařízením 
státního místodržitelství bylo okresní hejtmanství v Zábřeze vyzváno, aby byl do Klášterce vy-
slán stavitel, který by na místě všechno sepsal, vypracoval plány a celý elaborát předložil k po-
souzení. Stavitel se dostavil a podle návrhu všechny změny sepsal a přislíbil brzké vyřízení. 
Tomuto jednání byli přítomni: Msgr. Dr. Jan Kubíček a starosta obce Antonín Kubíček.
 Krátce na to vypukla světová válka a tím záležitost opravy kostela byla odložena ad acta. 
Kostel v Klášterci je stará historická památka, a je možno doufati, že na jeho opravu bude po-
skytnuta státní podpora. (O tom zda-li se tak stalo a k opravě kostela došlo se v kronice nic 
nepíše.) Bartoš H.

postřelmovsko    postřelmovsko  
Příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem bude: ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvr-
tek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin. 
 o první srpnové sobotě 2. 8. bude mariánská pobožnost: v Postřelmově od 8 hodin. 
mimořádná sbírka na opravy kostela: bude v Lesnici (minule 2.428 Kč) a v Chromči (mi-
nule 2.140 Kč) a v Sudkově na farní kostel. 

Ohlášky
V sobotu 9. srpna budou v Chromči v 10.30 hodin sezdáni

pan Martin Bank z Chromče a slečna Marta Krmelová z Vyšehoří.
Gratulujeme a přejeme do společného života stálou Boží ochranu, pomoc a věrnou lásku.

Sbírka z neděle 20. července: Lubník 1.000, Tatenice 2.010, Hoštejn 1.100, Kosov 1.440 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
PoUŤ Ke SvATÉ Anně do HoŠTeJnA je tuto neděli 27. července. Mše svaté v 9.00 
a v 10.30 hod, svátostné požehnání ve 14.00 hod.
*  Společenství „modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici v neděli 3. srpna v 18 hod. 
                                                         P. Jaroslav Přibyl

farnosti spravované z  tatenice
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Sbírka z neděle 20. července: Zábřeh 9.860; Jedlí 2.400; Svébohov 1.600; Klášterec 1.590; 
Zvole 3.680; Postřelmůvek 410; Vyšehoří 1.130 Kč. 
Dary Zábřeh - ma likvidaci lepry 300; na Haiti 300 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

Vážení přátelé, s koncem tohoto volebního období a blížícími se 
komunálními volbami (10. a 11. října) je správné představit, co se 
v Zábřeze za poslední roky podařilo, jaká je finanční kondice měs-
ta a jaké jsou plány a vize do budoucna. Proto vás srdečně zveme 
na tematickou členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL Zábřeh 
k tvorbě komunální politiky (správy věcí veřejných), která se koná 

ve čtvrtek 31. července 2014 v 17.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Na programu bude 
taktéž představení kandidátů podzimních komunálních voleb. 
  Za výbor MO KDU-ČSL Zábřeh RNDr. František John

HoRA mATKY boŽí U KRÁlíK
návštěva kostela, ambitů a Svatých schodů
 V letních měsících od začátku června do konce září je pro-
stor kostela, ambitů i Svatých schodů otevřen denně v době 
od 10 do 17 hodin. V neděli je kostel otevřen již od 9 hodin.
Poutníci mohou prostory kostela využít nejen k prohlídce, ale 
i ke ztišení a modlitbě. Stejně tak je k modlitbě možné využít 
prostory ambitů, kde je mj. i Křížová cesta, a zobrazení všech 
růžencových tajemství. K tiché modlitbě zve kaple Svatých 
schodů, místo připomínající Kristův soud před Pilátem.
 Do kostela je vstup vždy zdarma. Poutníci, kteří chtějí vy-
užít k modlitbě i další prostory (ambity, Svaté schody), vstup-
né neplatí.
 Prohlídku ambitů a Svatých schodů od roku 2008 zajišťuje firma pana Josefa Kubiše 
z Poutního domu. K objednání prohlídky využijte kontakty na: http://poutnidum.cz/pro-
hlidka-klastera. K objednání prohlídky Památníku internace využijte kontakty na: http://
poutnidum.cz/co-je-noveho

*  Pravidelné bohoslužby: neděle v 10.00; sobota v 17.00 (kromě první soboty v měsíci); 
první sobota v měsíci v 11.00 hod.
*  v pátek 1. srpna v 17 hodin zveme na kytarový koncert v poutním kostele na Hoře 
Matky Boží v provedení Olomouc Guitar Consort.
*  Hlavní pouť je vždy o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. a v neděli po tomto 
datu.
 Poutní mše svatá v pátek 15. 8. 2014 v den Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude 
v poutním kostele v 17.00 hodin. 
 V neděli 17. 8. 2014 bude poutní mši svatou v 10.00 hodin slavit Mons. Josef Kajnek, 
pomocný biskup královéhradecký. Druhá mše svatá bude slavena v 15.00 hod. 


