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26. 10. 2014
Ročník XXI., číslo 43

30. 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

Miluj Pána, 
svého Boha, 
celým svým srdcem, 
celou svou duší 
a celou svou myslí.

Mt 22,40

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
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 96   miluji tě, Hospodine, má sílo!
1: Ex 22,20-26                                          2: 1 Sol 1,5c-10                                    Ev. Mt 22,15-21
Ordinárium: latinské č. 509                   příště Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 28. října  svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Sobota 1. listopadu  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Neděle 2. listopadu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Tuto neděli 26. října ve 14.30 hod. bude bohoslužba slova v kostele sv. Jana a Pavla v Po-
bučí.  Martin Rumíšek, jáhen

PoSlední leToŠní PoUŤ K ŠUbRTově KAPli bUde o STÁTním SvÁTKU 
v ÚTeRÝ 28. ŘíJnA v 8.00 Hod. RÁno.  P. František Eliáš 

Sobota 1. listopadu SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH 
v zábřeze budou v sobotu mše svaté v 7.00 a v 8.30 hod., ve 
Zvoli v 10.15, v Jedlí 9.00, ve Svébohově 10.30 a v Rovensku 
v 16.30 hod. 
v neděli 2. listopadu 
vzPomeneme nA vŠeCHnY věRnÉ zemŘelÉ
mše svaté budou slaveny jako každou neděli a pobožnosti 
na hřbitovech budou: v Zábřeze v 15.00 hod., ve Svébohově ve 
14.00 hod. a v Jedlí v 15.00 hod. a v Drozdově po skončení mše 
svaté, která bude slavena v 10.30 hod. 
PoboŽnoSTi nA HŘbiTově v zÁbŘeze budou každý 
den od soboty 1. do soboty 8. listopadu: v sobotu a v neděli v 15 
hod. a od pondělí 3. do pátku 7. listopadu v 16 hod.

moŽnoST PŘiJeTí SvÁToSTi SmíŘení v zÁbŘeze 
bude v pátek 31. října od 15 hod. (místo prvního pátku v mě-
síci).  P. František Eliáš

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci můžeme získat od 25. října do 8. listo-
padu. 
Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: 
 1. přijetí svátosti smíření (stačí přijmout v několikadenním rozmezí). 
 2. přijetí Eucharistie
 3. modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). 
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou 
kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úko-
nech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 

BLAHOPŘÁNÍ
 Boží požehnání a ochranu Panny Marie přeje 
 paní Marii Adámkové z Hněvkova k jejím 80. narozeninám
                                                                            růžencové společenství
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vÝRoČí 260 leT od PRvní boHoSlUŽbY 
v KoSTele Sv. bARToloměJe v zÁbŘeze. 
Po oslavě velkého výročí 760 let od založení města 
Zábřeha putujeme časem k jubileu 260 let od slave-
ní první mše svaté v současném zábřežském děkan-
ském kostele sv. Bartoloměje. 
Toto velké výročí s námi v neděli 9. listopadu osla-
ví generální vikář Olomoucké arcidiecéze Mons. Jo-
sef Nuzík.
Bohoslužba začne v 8.20 hod. na Masarykově ná-
městí průvodem od Mariánského sloupu, abychom 
si připomněli, že zábřežští farníci v minulosti čas-
to, zvláště za morových nákaz, byli nuceni slavit mši 
svatou v Zábřeze pod širým nebem na náměstí, jak 
to připomíná morový sloup se sochou Panny Marie 
Neposkvrněné, který loni slavil tři sta let od svého 
vzniku.                                                P. František Eliáš

vRŠKY PRo JUlinKU. Malé barevné plastové uzávěry od 
PET lahví stále pomáhají. Letos sbíráme vršky pro pětiletou Ju-
linku Bartošovou z Lukavice s dětskou mozkovou obrnou, která 
díky prostředkům z prodaných vršků bude moci absolvovat re-
habilitaci a pořídit si potřebné rehabilitační a kompenzační po-
můcky. Vršky můžete odevzdávat na sběrných místech – např. 
v přízemí budovy Charity (Žižkova 15, Zábřeh), v kostele sv. 
Bartoloměje a v dalších kostelích, na obecních úřadech, v pro-
dejnách. Jejich seznam a další informace naleznete na strán-
kách Charity www.zabreh.caritas.cz/cs/vrsky.php. O Julince se 

více dočtete na jejím krásném webu: http://www.julie.websnadno.cz.
V loňské sbírce věnované Lukáškovi Bílému bylo nasbíráno a darováno celkem 6,3 tun vrš-
ků, které po vytřídění a odevzdání k dalšímu zpracování vynesly celkem 40.950 Kč! Každý 
vršek má hodnotu. Proto střádejte, opravdu POMÁHAJÍ. Děkujeme Vám!
    Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz

KonCeRT ve SvÉboHově. Pěvecká schola GAUDIUM vás srdečně zve v úterý 28. říj-
na ve 14.30 hod. na SVÁTEČNÍ KONCERT do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébo-
hově. Vystoupí chrámový sbor Staříč s varhaníkem Petrem Strakošem pod vedením Jany 
Kurečkové a Schola Gaudium s přáteli pod vedením Josefa Hrocha. Vstupné dobrovolné

PoUŤovÁ mŠe SvATÁ Ke CTi Sv. mARTinA se koná v neděli 9. listopadu 2014 ve 14 
hod. v kapli na Olšanských horách.      Srdečně zvou farníci z Olšan

V neděli 9. listopadu v 18.00 hod. bude mši svatou v kostele sv. Bartoloměje celebrovat 
misionář P. Stanislav Bindas, CM, který i do tohoto čísla FI poslal příspěvek ze své mise 
v Hondurasu. 
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 vŠevědoUCnoST boŽí  (1. Sam 2,3; žalm 139, Žid 4,13; KKC 198-202)
 Mezi šest základních Božích vlastností, jejichž základ 
spočívá v samém bytí Boha, patří BOŽÍ VŠEVĚDOUC-
NOST. Písmo svaté o ní mluví na mnoha místech Starého 
i Nového zákona. Vševědoucnost Boží je vlastnost, která 
znamená, že Bohu nezůstává nic utajeno a všechno je mu 
naprosto známo. Ví všechno co je, co bylo a co bude. Proro-
ku Jeremiášovi o tom svědčí sám Bůh: „Dřív než jsem tě vy-
tvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, 
posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodu za proroka.“ (Jer 1,5)
 A žalmista k tomu dodává: „Hospodine, zkoumáš mě a 
znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstávám, z dálky je ti jas-
né, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy…
Není tvora, který by se mohl před tebou skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, 
jemuž se budeme ze všeho zodpovídat.“ (Žl 139,1-3)
 Boží poznání se však liší od poznání a vědění lidského. Je třeba si uvědomit, že poznání 
Boží se neuskutečňuje v nějakém postupném dění, ve stále novém poznávání, jako u člo-
věka. Také u Ježíše lidská, přirozená stránka jeho lidství získávala s věkem nová poznání. V 
Písmu svatém najdeme zmínku, kterou končí příběh o dvanáctiletém Ježíši v chrámě: „Ježíš 
pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u boha i u lidí.“ (Lk 2,41-52) Jako Bůh měl a má 
Ježíš od věčnosti nejdokonalejší poznání všeho, ale jako člověk v poznání rostl, jak to bylo 
úměrné jeho věku. 
 Svatý Augustin v jedné své homilii rozebírá otázku, proč nás Ježíš učí a vyzývá modlit 
se, když naše potřeby zná dříve, než o něco poprosíme. Augustin to vysvětluje: „Bůh tím 
nechce poznávat naši vůli, tu přece nemůže neznat, ale v modlitbách se rozněcuje naše tou-
ha, jíž můžeme obsáhnout to, co se nám Bůh chystá dát… Tímto ohromným darem je něco, 
co oko nevidělo – neboť to není barva, ani ucho neslyšelo – neboť to není zvuk, ani to ne-
vstoupilo do lidského srdce – neboť srdce člověka má naopak vystoupit k Bohu.“
 Stvořené bytosti tedy poznávají skutečnosti života postupně, Bůh však poznává sebe i 
ostatní jsoucna a dění jediným, věčným a bezprostředním vhledem skrze svou podstatu. 
Jeho poznání je totožné s jeho podstatou. 
 Předmětem Božího poznání je především On sám, věci uskutečněné v minulosti či bu-
doucnosti. V zájmu úplnosti Boží vlády nade vším je nutno předpokládat, že Bůh s neomyl-
nou jistotou zná též skutečnosti a jevy, jejichž uskutečnění je odvislé od svobodného roz-
hodnutí dané rozumové bytosti, ke kterým nikdy nedojde. Toto naprosto jisté předzvědění 
není v rozporu se svobodnou lidskou vůlí. Bůh od věčnosti s neomylnou jistotou ví, jak se 
v určité situaci zcela svobodně rozhodneme. 
 Rozhodnutí samo je však naší věcí, kterou si ovšem Bůh zakalkuloval do svých odvě-
kých plánů. Proto tedy každé existující jsoucno nebo jev nějakým způsobem odráží Boží 
věčné ideje. Skutečnost, že souhrn Božských idejí v Boží podstatě představuje dokonale 
harmonický celek, se ve stvořeném světě projevuje uspořádaností světového řádu s jeho 
poměrně stálými zákonitostmi. 
 Jaké důsledky má pravda o vševědoucnosti Boží v našem životě, konkrétně v našich 
modlitbách? Denně se modlíme za své drahé a občas dáme za ně i na mši svatou. Myslíme 
si, že na naši modlitbu Bůh čeká, aby mohl vyslyšet přání dárce. Myslíme, že duše v očistci 
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čeká na naši modlitbu a s naším Amen skončí, nebo se zkrátí její trápení. 
 Bůh však od věčnosti věděl a do své podstaty vtiskl naše budoucí modlitby a mše svaté, 
takže už přinesly své osvobozující důsledky. Nebojme se proto, že se svou pomocí přijdeme 
pozdě. 
 U Pána je tisíc roků jako jeden den a jeden den jako tisíc roků. U Boha není včera ani 
zítra, ale stálé dnes. 
 „Po všechny dny svého života měj na paměti boha a varuj se, abys nikdy nesvolil ke hříchu 
a nezanedbal přikázání našeho Boha,“ napomínal Tobiáš svého syna. (Tob 4,6) Totéž platí 
pro každého z nás a po všechny dny našeho života, neboť Bůh je náš Pán a jednou i Soud-
ce. Každý večer se ptejme, jestli s námi Bůh mohl být dnes spokojen, litujme z lásky k němu 
svých chyb a hříchů a zkusme se další den s jeho pomocí polepšit.  P. Antonín Pospíšil 

Papež František minulou neděli 19. října 2014, při slavnosti na 
Svatopetrském náměstí v Římě zapsal do seznamu blahoslave-
ných papeže Pavla VI., kterého si ode dneška budeme připomí-
nat vždy 26. září.
Blahoslavený Pavel VI., civilním jménem Giovanni Battista Mon-
tini, byl zvolen papežem v roce 1963. Předsedal druhé části DRU-
HÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU, který započal jeho před-
chůdce Jan XXIII. a dohlížel na provádění jím přijatých rozhod-
nutí. Roku 1964 se v Jeruzalémě setkal s konstantinopolským pat-
riarchou Athenagorem I. Jejich symbolické objetí předznamenalo 
sbližování pravoslavné a katolické církve. Byl prvním papežem, 

který navštívil pět kontinentů. Je autorem sedmi encyklik. 
 Beatifikovaný papež Pavel VI. se zapsal mj. i do života naší vlasti: Odsoudil vpád vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa i následnou okupaci.

„zARUČenÉ inFoRmACe“
 V poslední době intenzivně běhají interne-
tem mezi věřícími i nevěřícími různé „zaručené“ 
informace, které znevažují autoritu papeže a tak-
to zevnitř naleptávají důvěru v něho a v Církev. 
 Kristus svěřil lodičku Církve Petrovi a jeho 
nástupcům: Myslím si, že podstatou šíření těch-
to „zaručených“ poplašných zpráv, které jakoby 
nahlížely do kuolárů Církve, je vědomý či nevě-
domý strach. Svět se mění, ale potýká se pořád se stejným hříchem, jehož ovocem je bez-
naděj. To je jakési prožívání pekla s předstihem. Dante má ve své Božské komedii nad bra-
nami pekla nápis „zanechte vší naděje, kdo vstupujete“. 
 Vzpomínám si z dob svého mládí, že takové informace opisované strojem někteří šířili 
na dnes již blahoslaveného Pavla VI., potom na Jana Pavla II., stejně tak na Benedikta XVI. 
Ano, a v současné době na papeže Františka. 
 Když to všechno unese, tuším, že jeho budoucí nástupci ho také uvedou do seznamu 
svatořečených, ale šiřitelé těchto podivuhodných, „zaručených“ zpráv se budou potýkat 
s hříchem pomluvy.               P. František Eliáš
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 19. října – na misie: Červená Voda 4.054, Jakubovice 950, Písařov 1.636, 
Domov důchodců sv. Zdislavy 292. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
v  Pastorační rada farnosti Červená Voda se uskuteční tuto neděli 26. října v 18.30 hod. na 
faře.
v  změny bohoslužeb: od středy 5. listopadu budou středeční mše svaté v Červené Vodě 
již od 17.30 hod. 
v  mše svaté, po nichž bude na hřbitovech pobožnost za zemřelé: 
pátek 31. října – Domov důchodců sv. Zdislavy 9.30 hod. (bez pobožnosti na hřbitově), 
Červená Voda 18:00 hod.; sobota 1. listopadu – Jakubovice 8.30, Písařov 10.30 hod.; 
neděle 2. listopadu – Moravský Karlov 16.00 (pobožnost přede mší); čtvrtek 6. listopadu 
– Mlýnický Dvůr 17.00 (pobožnost na hřbitově přede mší).  P. Radek Maláč

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 19. října – na misie: Mohelnice 10.646; Úsov 2.269 (12. 10. 814,-); Stude-
ná Loučka 2.830 Kč (12. 10. 325,-). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

postřelmovsko    postřelmovsko

Sbírka na misie: Postřelmov 8.210, Chromeč 8.000, Sudkov 1.600, Lesnice 4.009, Dlou-
homilov 709 Kč. 
V neděli 2. 11. bude mimořádná sbírka na kostel v Lesnici (minule 3.155Kč) a v Chromči 
(minule 2.000 Kč) a Sudkově (minule 712 Kč) na farní kostel. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

Slavnost Všech svatých oslavíme v pátek 31. října v Lesnici v 16.30, v Postřelmově v 18.00 
hod.; v sobotu 1. listopadu a v Sudkově v 16 hod. a v Chromči v 18.00 hod. 
wFarnost Dlouhomilov slaví pouť o slavnosti Všech svatých, mše sv. bude v neděli 2. listo-
padu v 11.00 hodin. 
v  Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 2. listopadu v Postřelmově v 14.30 
a v Lesnici v 15.30 hodin.
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 19. října – na misie: Štíty4.480; Cotkytle 1.290; Horní Studénky 5.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

 PozvÁní nA HodY
 V Crhově budou hody tuto v neděli 26. října ve 14 hod.
 V Horních Studénkách v neděli 9. listopadu v 10 hod. 
 dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi
 Ve Štítech mše svatá v sobotu 1. listopadu v 9 hod. a po ní pobožnost na hřbitově.
 V Crhově 1. listopadu v 15 hod. mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově 
 V Cotkytli v neděli 2. listopadu pobožnost na hřbitově v 10.30 hod, 
 mše svatá v 11.00 hod. 
V Horních Studénkách v neděli 2. listopadu dušičková pobožnost na hřbitově v 15 hod. 
                                                            P. Josef Altman
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lošticko    lošticko    lošticko

SbíRKA nA SvěTovÉ miSie: loštice 5.608 Kč.
v  V sobotu 1. listopadu na Slavnost všech svatých bude v Lošticích v kostele mše svatá v 9 
hod. a v Moravičanech v 10 hod.
v  Pobožnost za naše zemřelé v neděli 2. listopadu na hřbitově bude v Lošticích ve 14.30 
hod. a v Moravičanech ve 13.30 hod.
v  Připomínám, že večerní mše sv. budou po změně času začínat v Lošticích i Moravičanech 
v 17.00 hod. a adorace bude v Lošticích v pátek a v Moravičanech ve čtvrtek od 16.30 hod.
   P. Miroslav Obšívan, CM
miSie v HondURASU (2. pokračování)
 Život přináší spoustu překvapení, vždyť 
to znáte sami. Když jsem se připojil ke svým 
dvěma spolubratrům, ani jeden z nich neu-
měl vařit, takže „někdo“ s tím musel začít. 
A bylo „vymalováno“. Ujišťuji vás, že jsem ni-
kdy předtím v žádné komunitě nebyl kucha-
řem. Jen jsem obdivoval zručnost svého spo-
lubratra P. Pavla Kavce, s kterým jsem strávil 
šest roků v Lošticích. A tak moje dobrá rod-
ná sestra, která je profesionální kuchařka po-
sílala emaily s recepty, Stano vařil a spolubratři jedli.
 Protože se část našeho misijního území nachází mezi jezery a řekami, kam žádné cesty 
nevedou, musíte, ať se nám to líbí nebo nelíbí, použít k cestě za svými věřícími vodní živel. 
Když si tak pěkně doma v teploučku čteme v Písmu svatém, jak apoštolé s Kristem zažili 
bouřku na moři, nijak nás to nevyvádí z míry. No, ale zažil jsem na otevřeném moři bouř-
ku, kde vlny byly jako tvrdá zeď a asi tři metry vysoké. Loďka byla najednou jako krabička 
od zápalek. Když jsme už po několikáté narazili do „vodní zdi“, která zalila celou loď, kdy-
bych se nedržel jako klíště, tak už žádný článek nepíši. Už jsem se v duchu modlil ke sv. 
Vincentovi, ptal se, jestli mne tu ještě chce, když v tom kormidelník hlásil, že se vracíme. 
Říkám mu, že mě čekají věřící, že v dědince je odpustková slavnost. Jak to skončilo? Vrátit 
jsme se museli. Hledali jsme náročnou a zdlouhavou cestu říčkami, pak pěšky, ale dorazi-
li jsme, i když o tři, čtyři hodiny později. Všichni nás poctivě čekali a odpustková slavnost 
mohla začít slavnostním procesím, požehnáním vesnici a mší svatou. A tak mi sv. Vincent 
odpověděl, že mě tu ještě potřebuje. Vrátil jsem se sice pozdě, unavený, zpocený, celý slaný, 
ale s radostí v srdci. P. Stanislav, CM

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 19. října – na misie: Tatenice 3.100, Hoštejn 2.450, Kosov 700, Lubník 
3.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V NEDĚLI 2. LISTOPADU:
Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00, Tatenice 17.00 hod. (ve hřbitovní kapli)
MIMOŘÁDNÁ MŠE SVATÁ V KOSOVĚ S UDĚLENÍM SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NE-
MOCNÝCH bude v úterý 28. října v 17.00 hod.                   P. Jaroslav Přibyl
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SbíRKY z neděle 19. zÁŘí – nA miSie: Zábřeh 22.200; Jedlí 4.500; 
Svébohov 5.000; Klášterec 3.045; Zvole 17.410; Rovensko 4.590; Hněvkov 
500; Maletín 1.740; misijní koláč 5.058 Kč. 
dary: Zábřeh – dary na misie 10.200; Jedlí – na opravy 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                        P. František Eliáš

děKUJeme všem, zvláště dětem a maminkám, které se zapojily do přípravy Misijního ko-
láče. Kromě pečení nechyběla ani společná modlitba za misijní dílo a naše snažení požehnal 
jáhen Martin. V letošním roce nám opět při pečení pomohly i obětavé ženy z farnosti. Zájem 
farníků o Misijní koláč byl velký a celková částka, která podpoří misijní dílo je 5.058 Kč.   
  Děkují katecheté 

U příležitosti Misijní neděle připravila Papežská misijní díla nový film „Lily“, který je mož-
né zhlédnout on-line na adrese http://kino.misijnidila.cz/videa/lily/.

změnA ČASU – od TÉTo neděle 26. ŘíJnA. V zimním období ve far-
nosti Zábřeh budou začínat nedělní mše v kostele sv. Bartoloměje - ranní v 6.50 
hod, „hrubá“ beze změny v 8.30 a večerní v 18 hod. V pátek v 17.30 hod. 
 V Rovensku sobotní mše svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod. 
 V Jedlí bude v zimním období obvykle slavena mše svatá ve středu v 16.00 hod., ve Své-
bohově ve čtvrtek v 17.00 hod., v Maletíně a v Pobučí ve 14.30 hod. 

Česká křesťanská akademie připravuje na úterý 11. listopadu v Katolickém domě před-
nášku RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. nazvanou „z historie moravského zvonařství - 
přednáška k 400 letům zvonu sv. barbory.“ Začátek v 18.00 hod.  Jana Nováková

SeTKÁní S HeReČKoU mARTinoU PAvlíKovoU. MgA. Mar-
tina Pavlíková, pastorační asistentka pro kulturu mluveného projevu 
a interpretaci slova Arcibiskupství olomouckého připravila program 
pro mladé, děvčata i chlapce, kteří se chtějí zapojit do čtení Písma sva-
tého při mši svaté, zvláště pak při letošních rorátních mších svatých. 
 Zájemci o tuto službu se sejdou s Martinou v pátek 7. listopadu 
v 16 hod. a setkání bude pokračovat v sobotu 8. listopadu od 8 hod. 
„dopolední dílnou“ – prací s textem.                            P. František Eliáš

UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH probíhá ve třech po sobě následu-
jících dnech. Pro ty, kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před kaž-
dou mší svatou společná modlitba RŮŽENCE. SVÁTOST SMÍŘENÍ, která 
je k pomazání nemocných nutným předpokladem, bude možné přijmout 
vždy před nebo po MŠI SVATÉ. 

Následné uvedené časy se týkají začátků MŠÍ SVATÝCH.
 RÁJeČeK: příprava v pondělí 27. a v úterý 28. října v 8.00 hod., udělení svátosti ve 
středu 29. října v 8.00 hod.                                                 P. Lev Eliáš


