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14. 6. 2015
Ročník XXII., číslo 24

11. 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

Téma na Červen
slavení eucHarisTie

Jedno od Hospodina žádám 
a po tom toužím: 
abych směl přebývat 
v Hospodinově domě 
po všechny dny svého života.

Antifona po přijímání

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby 
a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání 
a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 
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 92   dobré je chválit Hospodina
  

 1: Ez 17,22-24    2: 2 Kor 5,6-10     Ev. Mk 4,26-34  
 

Ordinárium: Olejníkovo č. 502             příště Břízovo č. 503
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*  PobuČí. Tuto neděli 14. června v 15 hod. bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí sla-
vena bohoslužba slova.  Martin Rumíšek 
*  PasToraČní rada FarnosTi Jedlí se sejde ve středu 17. června v 18.00 hod. 
   P. František Eliáš
*  V pondělí 15. 6. v 17.30 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje děkovná bohoslužba po 
prvním svatém přijímání a ve čtvrtek 18. 6. v 17.30 hod. se rozloučíme na dobu prázdnin s 
bohoslužbami pro děti u Šubrtovy kaple (buřty na opékání s sebou). 
  Martin Rumíšek, jáhen

ducHovní sPoleČensTví „eucHarisTicKÁ Hodina“.
 Eucharistická hodina je duchovní společenství věřících, které založil ar-
cibiskup Jan Graubner 16. 5. 2015, v den Diecézního eucharistického kon-
gresu v Olomouci. 
 Přihlásit se může každý diecézán (laici i duchovní, dospělí i děti), nej-
lépe prostřednictvím své farnosti (v Zábřeze se můžete zapsat do sezna-
mu v kostele nebo na faře). Kdo uvede svůj e-mail, bude dostávat infor-
mace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží člen-
skou knížku se svým jménem.
 Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb. 
 Knížky budou rozeslány prostřednictvím otců děkanů v měsíci září. Při převzetí členy 
prosíme o jednorázový dar 100 Kč jako příspěvek na pořízení členských knížek.
   P. František Eliáš

sezonu bravo zaKonČí moravsKÁ FilHarmonie
 Koncert komorního orchestru Moravské filharmonie Olomouc 
v čele s uměleckým vedoucím Vítem Mužíkem uzavře ve čtvrtek 
18. června letošní sezonu hudebního cyklu Bravo. renomovaný 
orchestr vystoupí v kostele sv. barbory od 18 hodin.
Během koncertu se jako sólisté představí absolventi zábřežských 

mezinárodních interpretačních kurzů. Na programu jsou díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. 
A. Mozarta a Josefa Myslivečka. Unikátní záležitostí bude provedení Bachova koncertu c 
moll pro dvě cembala a orchestr. Vstupenky v ceně od 120 korun lze zakoupit v infocentru, 
děti mají padesátiprocentní slevu.   PhDr. Zdeněk David

KulTurní dŮm PŘiPravuJe vzdělÁvÁní Pro seniorY
Nový vzdělávací projekt určený pro seniory a nezaměstnané starší 50 let připravuje pod 
záštitou České zemědělské univerzity v Praze Zábřežská kulturní. Jedná se o společenskou 
aktivitu označovanou jako Virtuální univerzita třetího věku, která nabízí smysluplné trá-
vení volného času. Systém výuky je založen na skupinovém zhlédnutí multimediální před-
nášky, jež je předem natočena vysokoškolskými lektory. Po každé přednášce se předpoklá-
dá diskuze na přednášené téma a vypracování kolektivního testu. Přednášky budou probí-
hat jedenkrát za čtrnáct dní v rozsahu půldruhé hodiny. 
 Bližší informace o Virtuální univerzitě třetího věku lze získat v kulturním domě u Dag-
mar Zikové (kontakty: 583 415 400, 775 046 589, zikova@kulturak.info). Zde nebo v info-
centru si lze vyzvednout přihlášku ke studiu, termín pro jejich odevzdání byl stanoven na 
10. července.
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Farní den ve zvoli v sobotu 20. června. začínáme mší svatou v 15.00 hod. 
   P. František Eliáš 

PouŤ v Jedlí. V neděli 21. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí mší svatou narození 
svého patrona sv. Jana Křtitele. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.  P. František Eliáš 

20. – 21. června TradiČní PěŠí PouŤ na Horu 
maTKY boŽí v KrÁlíKÁcH. Odchod v sobotu 
20. 6. v 7 hod. od kříže u lihovaru v Zábřeze nebo 
v 8.45 odjezd autobusu z Valové (stanoviště č. 2) do 
Horních Studének – sraz u křížové cesty. S sebou jídlo 
na dva dny (2 x opékání). Ubytování v poutním domě 
(230 Kč). Možnost přespání ve stanu po nahlášení předem. Věci k odvozu doneste do pá-
tečního večera k Friedlům.  Podrobnější informace Radomír Friedl 739 957 933 

na sTudenTsKou mŠi svaTou Ke Konci ŠKolníHo roKu jste zváni v úterý 
23. června v 18.00 hod. do kostela sv. Barbory. Celebruje P. Zbigniew Czendlik.  red. 

v sobotu 27. června vás zve „Sdružení obnova kulturního dědictví údolí Desné“ na POUŤ 
LIDÍ DOBRÉ VŮLE na Štolnavu – Prameny u Žárové. 
doprava: ve 13.00 hod. pěšky od fary ve Velkých Losinách, ve 13.30 hod. pěšky od kostela 
z Rejchartic, nebo vlastními dopravními prostředky.
Program: 15.00 hod. mše svatá, koncert scholy, setkání s bývalými obyvateli a jejich po-
tomky, program pro děti, v 17.00 hod. závěrečné požehnání.  red. 

veleHradsKé slavnosTi 4. – 5. července 
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti 
na Velehradě, která začíná 
večerem lidí dobré vůle 
a v neděli budou slavnos-
ti pokračovat nÁrodní 
PouTí. 
Podrobný program celých 
slavností najdete na strán-
kách 
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program nebo www.velehrdinfo.cz  red. 

seTKÁní domÁcícH PeČovaTelŮ. Srdečně vás zveme na další setká-
ní svépomocné skupiny pro laické pečovatele v domácnosti. Tématem bude 
„Rehabilitace v domácím prostředí“ – zásady cvičení s pacientem v domácím 
prostředí, polohování, nácvik přesunů – sedu, stoje, chůze s berlemi; využití 
kompenzačních pomůcek; základy masáže. Lektoruje Mgr. Marta Rýznarová, 
DiS. Setkání se uskuteční ve středu 24. června od 16 hodin v zasedací míst-

nosti Charity Zábřeh. Srdečně vás zveme.
    Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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sPoleČnÝ PasTÝŘsKÝ lisT bisKuPŮ

Vážení rodiče, sestry a bratři,
 na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu 
Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o je-
jich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové 
posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl 
jim Ježíš: „Nechte maličké přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží království“. Mezi ma-
ličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnáctiletí. Ježíš se raduje z blízkosti všech, 
všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána Boha o pomoc při vý-
chově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich rodině konat své dílo.
 Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce 
náboženství, při poznávání základů křesťanství. Je to důležité, vždyť nedůvěra k církvi 
je v naší společnosti způsobena především velikou neznalostí základních pravd o Bohu 
a církvi, která někdy překvapuje i u lidí vzdělaných. Mladí lidé by se měli dozvídat 
o smyslu života, o Boží lásce, která v Kristu přišla na svět, o hříchu, který můžeme s po-
mocí Boží překonávat, o následování Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista.
 Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, ale také se 
spolužáky, s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní zakotve-
ní důležité zvláště v době dospívání. Náš Pán řekl: Kde jsou dva nebo tři shromážděni 
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Církev je společenství! Společně se učíme 
pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhému, vytvářet přátelské vztahy, spo-
lečně směřujeme do Božího království. Proto je užitečné navázat na školní rok vhod-
ným prázdninovým setkáním, křesťanským táborem či chaloupkou, kde je možné sdí-
let svou víru s ostatními.
 Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidel-
nou účast na mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: Nebudete-li 
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo je pravý pokrm 
a má krev pravý nápoj. Není proto správné připravit dítě na první svaté přijímání, a pak 
připustit, aby se s Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši svaté nasloucháme Boží-
mu slovu, můžeme přijímat Pána Ježíše v Eucharistii, potřebujeme požehnání do dalších 
dnů. Vždyť cesta následování Dobrého pastýře vede až do Božího království.
 Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou 
a způsobem života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete důraz na hod-
noty, kterými svět opovrhuje, nebo je považuje za zbytečné. Církev od rodičů očeká-
vá, že budou ve svých dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před 
nabídkami našeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude 
přidáno. Všechny možné kroužky, různé aktivity, sport a další mohou být užitečné, ale 
ne na prvním místě. Pokud nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na náboženství 
nebaví, udělejte všechno pro to, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo. Není správné 
být otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že nás nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, 
zda rodiče žijí tím, co doporučují, zda to nejsou jenom slova. Bůh Vám k tomu žehnej, 
stojíme za Vámi a žehnáme Vám!                                 Vaši čeští a moravští biskupové
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zPrÁvY sPolKu meToděJ
 Úvodem mi dovolte poděkovat našim členům za účast při 
schválení nových stanov, jejichž změnu si vyžádal nový Občan-
ský zákoník. 
 Mnoho z vás si jistě všimlo lešení okolo Katolického domu. 
Tyto práce se přesunuly do druhé etapy. Po výměně dveří a oken 
přistoupila realizační firma k zateplení pláště budovy a pokra-
čuje se zhotovením fasády. Na konci tohoto týdne započne postupná demontáž lešení. Vý-
bor spolku chce využít této fáze stavby a nově vydrenážovat obvodové zdi KD a současně 
zaizolovat i základy až pod úroveň terénu, což významně přispěje ke snížení tepelných ztrát 
budovy. Drenážování základů je plně v režii spolku, a proto se i touto cestou obracíme na 
naše členy a příznivce s prosbou o pomoc při brigádách, které budou probíhat od soboty 
13. června od 8.00 hod. a ve všední den od 15.30 hod. (konkrétní informace na telefonu 
605 320 884).
 Při opravách jsme však narazili na různé neplánované a přesto nutné práce navazují-
cí na prováděné stavební práce, které musíme současně provést pro prodloužení životnosti 
domu (tesařík v konstrukci stropu, nutnost znovu upevnění stropu velkého sálu, výměna 
špatných trámů, špatný stav zbytku střechy atd.) Tyto skutečnosti se projevují na celkové fi-
nanční náročnosti oprav. Proto se znovu obracíme na vás s prosbou o finanční výpomoc a 
zapůjčení hotovosti k profinancování díla. Současně s velkým poděkováním myslím na ty, 
kteří již touto formou Spolku Metoděj podali pomocnou ruku. Patří jim upřímné Pán Bůh 
zaplať.  Krňávek Jiří

PrÁzdninové PuTovÁní s meToděJem  Červenec
Čtvrtek 9. 7.  KuKs 
 barokní areál, braunův betlém
 Sraz na nádraží ČD v 7.30 hod., 

návrat ve 20.20 hod.
Sobota 11. 7.  PosÁzavsKÝm PaciFiKem za procházkou údolím České Sázavy
 Sraz na nádraží ČD v 7.20 hod., návrat v 21.09 hod. 
Pondělí 13. 7.  ŠerlicH, deŠTnÁ, procházka Orlickými horami
  Sraz na nádraží ČD v 5.20 hod., návrat 20.20 hod.
Středa 15. 7. ŽlebY – zámek jako z pohádky
 Sraz na nádraží ČD v 8.20 hod., návrat 19.09 hod.
Sobota 18. 7. ČesKÝ ŠTernberK – jeden z nejstarších a nejzachovalejších hradů
 Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod., návrat 19.09 hod.
Úterý 21. 7.  dolní víTKovice – unikátní technická památka s vysokou pecí a expo-

zicí „Malý svět techniky“  
Sraz na nádraží ČD v 8.00 hod., návrat 17.39 hod., příp. 18.48 hod. 

Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní pro-
středek. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku 
a průkazku zdravotní pojišťovny. Děti a dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 
u paní Hedrichové. Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 26. 6. 2015 (příště pozván-
ka na putování v srpnu).
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 7. června na eucharistický kongres: Domov důchodců 60, Červená Voda 
2.915, Jakubovice 966, Písařov 1.282 Kč. 
dary: Jakubovice na Haiti 300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v  Farní den farnosti Červená voda bude v sobotu 27. června od 16 hod. na faře 
v Červené Vodě. Občerstvení zajištěno. Tradiční soutěž v lukostřelbě, hry pro děti.

v  vÝleT děTí cHodícícH do nÁboŽensTví v pátek 19. června 2015. 
Odjezd od parkoviště pod farou v Červené Vodě v 8.00, z Písařova od dolní točny 8.10 hod. 
Příjezd v odpoledních hodinách.  Navštívíme: - poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce, 
ZOO Kopeček u Olomouce
-  Aquapark v Olomouci (vodním atrakcím vévodí nejdelší tobogán v České republice - 
123 metrů). Doba koupání 90 minut.
cena: ZOO 70 Kč, aquapark děti do 6 let 50 Kč, 7-15 let 100 Kč. Příspěvek na dopravu 80 
Kč. Celkem 250 (200) Kč. s sebou: oblečení dle počasí (vhodné i pro návštěvu kostela), 
plavky, ručník, kartičku pojišťovny (pro slevu v Aquaparku), kapesné. Přihlášku odevzdej-
te panu faráři nebo paní Cinkové.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z minulé neděle na eucharistický kongres: Loštice 4.086; Moravičany 2.430 Kč.   
 Pán Bůh zaplať za vaše dary.                                    P. Miroslav Obšivan
  

loštice
Srdečně Vás zveme na PouŤ za Posvěcení KněŽí, která se bude 
konat v úterý 16. června 2015 na Svatém Hostýně. 
Odjezd autobusu od kostela z Moravičan u zastávky v 6.50, v Lošticích od 
kostela v 7.00 hod. Cena zájezdu při obsazení všech míst je 150 Kč. 
                                                                                     P. Miroslav Obšivan 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 7. června na eucharistický kongres: Lubník 1.440, Tatenice 1.730, Hoš-
tejn 1.700, Kosov 450 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 

v  setkání chlapů na faře v Tatenici se uskuteční v neděli 21. června v 18.00 hod.
v  Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Tatenici oslavíme v neděli 28. června. Poutní mše svatá 
v 10.15 hod. 

v  změny mší svatých: v sobotu 27. 6. nebude mše svatá na Koruně, ale bude mše svatá 
v Lubníku v 18.30 hod. s nedělní platností (v neděli již nebude).
V neděli 28. 6. bude mše svatá v Kosově 7.30, v Hoštejně v 8.45 a v Tatenice v 10.15 hod.

v  Pouť k sv. Petru a Pavlu v Lubníku oslavíme v neděli 5. července v 10.15 hod.
                                                      P. Jaroslav Přibyl
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 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 7. června na eucharistický kongres: Štíty 2.330; Horní Studénky 2.050 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
Tuto neděli 14. června v 15.00 bude slavena mše svatá v kapli sv. Martina na Olšanských 
horách.  P. Josef Altman
v neděli 21. června:
 bude ve Štítech sbírka na opravu fary 
 bohoslužba pro děti s poděkováním za uplynulý školní rok 
 od 14.00 hod. na farním dvoře ve Štítech bude FARNÍ DEN s občerstvením 
 a  táborákem.  Srdečně všechny zve P. Altman a pastorační rada farnosti 

27. června jste zváni na 7. ročník seTKÁní na Pomezí ČecH a moravY. 
 Mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích ve 12.00 hod. 
Slavností zahájení ve 13.00 hod., následuje bohatý program, myslivecké speciality, atrakce 
pro děti. V případě nepříznivého počasí se všechna vystoupení konají v kulturním domě 
ve Štítech. 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 7. června na eucharistický kongres: Mohelnice 4.088; Úsov 1.640; Stude-
ná Loučka 1.353 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
V úterý 23. června ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

postřelmovsko    postřelmovsko  
v neděli 21. června bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Postřelmově (minule 
4.250 Kč) a v Chromči (minule 5.000 Kč). 
sbírka na církevní školství: Postřelmov 4.060 Kč, Chromeč 2.700 Kč, Sudkov 650 Kč, Les-
nice 3.541 Kč, Dlouhomilov 520 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost! 
 Ve středu 17. 6. od 19.30 hodin bude v Postřelmově v kostela biblická hodina. 
 Všichni jsou zváni.  P. Vladimír Jahn 

* * *
eXercicie běHem PrÁzdnin
sestry premonstrátky ze svatého Kopečka u olo-
mouce vás srdečně zvou:
*  na exercicie pro všechny s P. Gorazdem Františ-
kem Krušinou, o.Praem., které se uskuteční ve dnech 
2.7. – 8.7. 2015. Téma: Křest a pokušení Ježíše Krista
Program začíná ve čtvrtek 2. 7. v 17.00 hod. a končí ve středu 8. 7. ve 13.00 hod. Přihlásit se 
lze do 22. 6. 2015: e-mail: info@premonstratky.cz.
*  na exercicie pro všechny s P. Janem szkanderou, spirituálem arcibiskupského kněžské-
ho semináře, které se uskuteční ve dnech 23. 8. – 29. 8. 2015. Téma: ctnosti v příbězích
Program začíná v neděli 23. 8. v 17.00 hod. a končí v sobotu 29. 8. ve 13.00 hod. 
Přihlásit se lze do 17. 8. 2015: e-mail: info@premonstratky.cz.                      red.
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sbírky z neděle 7. června na eucharistický kongres: Zábřeh 12.770; Jedlí 2.700; Svébohov 
3.400; Klášterec 1.639; Zvole 4.780; Postřelmůvek 650; Rovensko 1.540 Kč. 
darY: zábřeh – na kostel sv. Barbory 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

modliTební Triduum HnuTí modliTeb maTeK
 Jak mnozí víte, ve společenstvích Modliteb matek se pravidelně každý 
týden již řadu let modlíme za naše děti (fyzické i ty duchovní) a učíme se žít 
v odevzdanosti do Boží vůle.
Jednou za čtvrt roku jsme pak zvány uspořádat ve farnosti také modlitební 
triduum. Tato tridua se uskutečňují po celém světě vždy jednou za čtvrt roku v předem ur-
čené dny. Mají nás spojit duchovně, sjednotit naše úmysly a zároveň být připomínkou ve-
likonočního tajemství. Můžeme tak stát s Matkou Marií pod křížem a k Ježíšovu utrpení 
přikládat ta svoje, od Ní se můžeme učit důvěřovat Bohu v každé těžké situaci a zkoušce, 
učit se odpouštět tam, kde nám to nejde nebo se nám vůbec nechce a zvláště pak chválit a 
děkovat Pánu za všechny milosti, kterých se nám v životě dostalo a stále dostává.
 Při triduu jsme zvány, abychom vytvořily nejen větší společenství jednotlivých skupi-
nek MM, ale především abychom přizvaly všechny bratry a sestry, kteří se chtějí s námi 
modlit. 
 A proto přijměte naše pozvání a postavme se spolu před Pána sjednoceni v modlitbě.

modlitební triduum se bude konat v zábřeze ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2015 vždy v 17.00 
hodin v kostele sv. barbory:
-  v pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy a nechat Pána uzdravovat naši minu-
lost
-  v sobotu budeme prosit o milost odpuštění a obrácení pro ty, kteří ublížili nám a našim 
dětem, za naplnění lidských srdcí milosrdnou Boží láskou
-  v neděli chceme chválit a děkovat Pánu za všechno, co učinil v našem životě

Naše setkání budou přibližně hodinová, ale modlitba na uvedené úmysly nás má provázet 
celým dnem. V pátek tak můžeme připojit i půst o chlebu a vodě (nakolik můžeme), vhod-
né je přistoupit ke svátosti smíření. Na setkání s Vámi se těší za společenství MM

Lenka Hamplová, Marie Badalová, Irena Švédová, Mirka Šímová, Jana Žůrková,
Marika Michalčíková, Pavla Hošková, Helena Heclová a Petra Krejčí

děTi vírY - modliTební sPoleČensTví. Ráda bych Vás pozvala 
na nové modlitební společenství – „Děti víry“, které bychom rádi probudili 
k životu i v Zábřehu. Setkávání by bylo vedeno v duchu modliteb za rodiče 
a kmotry. Jedinou podmínkou je věk starší 12 let. Pokud Vás tento úmysl 
oslovil, kontaktujte mě prosím na email t.svedova@seznam.cz a já Vám po-
šlu podrobnější informace. Tereza Švédová

PouŤ Ke sv. marii GoreTTi do HoŠTeJna 20. 6. 2015. začátek v 8.00 hod. na 
vlakovém nádraží v zábřeze, v 15.00 hod. mše svatá v Hoštejně s P. Pawlem zaczykem. 
Kontakt 731 637 794. 


