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23. 8. 2015
Ročník XXII., číslo 34

21. 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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

„Pane, ke komu půjdeme? 

Ty máš slova věčného života, 

a my jsme uvěřili a poznali, 

že ty jsi ten Svatý Boží!“
Jan 6,69

Bože, ty vedeš úsilí věřících ke společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, 
a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce 
pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.
 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 34  okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
1: Joz 24,1-2a.15-17.18b                             2: Ef 5,21-32                                   Ev. Jan 6,60-69 
Ordinárium: Břízovo č. 503   příště Ebenovo č. 504
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Pondělí 24. srpna Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Čtvrtek 27. srpna Památka sv. Moniky
Pátek 28. srpna Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Sobota 29. srpna Památka umučení sv. Jana Křtitele 

Tuto neděli 23. srpna celebruje mše svaté v zábřeze a ve zvoli P. Pavol Kavec, Cm. 

Úklid před hody – velké gruntování před slavností bude v úterý 25. srpna od 
14.30 hod. Prosíme muže i ženy, aby přišli a pomohli s velkým úklidem, který náš krásný 
farní kostel jednou za čas potřebuje a který si zaslouží.  P. František Eliáš

zábřeH – adoraČní den, PaTroCiniUm a Hody
V pondělí 24. srpna o svátku sv. Bartoloměje se celodenní adorací 
začneme připravovat na zábřežské patrocinium a hody. Adorační 
den zahájí mše svatá v 9.40 hod., po jejím skončení bude následo-
vat adorace před Nejsvětější svátostí, kterou „štafetově“ povedou 
jednotlivá společenství. Den ztišení před Pánem zakončíme mší 
svatou v 18.00 hod. 

V neděli 30. srpna na závěr prázdnin oslavíme patrocinium naše-
ho farního a děkanského kostela sv. Bartoloměje a tím také začne 
období „hodů“ v našem děkanátu. Bohoslužby budou v obvyk-
lých hodinách a navíc svátostné požehnání ve 14.30 hod. 
Na poutní mši v 8.30 zazní Velehradské ordinárium F. Macka a li-
turgii mše svaté doprovodí PS Carmen pod vedením Jiřího Nová-
ka a manželů Ozorovských.                                  P. František Eliáš 

Farní den 30. srpna odpoledne. Milí přátelé, od 15 hod. jste zváni na zahradu za Kato-
lickým domem na FARNÍ DEN, který bude v režii Spolku Metoděj, Orla a Hnízda. O pře-
kvapení nebude nouze, občerstvení všeho druhu a program pro děti i dospělé. S sebou si 
nezapomeňte vzít sportovní oblečení a obuv. Těšíme se na společné setkání.
 V rámci této akce bude možné zhlédnout i výstavku ke 20. výročí úmrtí ThDr. Vojtě-
cha Martinů.  Za spoluorganizátory členové Metoděje, Hnízda, Orla a Charity

 

leToŠní PoUTě na vřesovÉ sTUdánCe 
sobota 29. srpna a sobota 12. září. Mše svatá vždy ve 14.30 hod. 

obnova vřesovÉ sTUdánKy. Nově vzniklá aktivita Spol-
ku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka směřuje k ob-
novení tradičního prostředí poutního místa, které Jeseníky po 
staletí utvářelo a které v srdcích lidí nikdy nepřestalo existovat. 
od této neděle budou v kostelích petice, na kterých svým pod-
pisem můžete podpořit realizaci projektu.               red.

Hody v rovensKU oslavíme v neděli 6. září, hodovou mší svatou v 8.30 hod., celeb-
ruje P. Bohuslav Směšný.  P. František Eliáš
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sPoleK sv. barbora zábřeH, z.s. inFormUje 
Vážení farníci, vážení příznivci „ Barborky“,
 zahájili jsme poslední etapu prací, které 
jsou nad rámec závazku občanského sdružení, 
dnes již spolku „Sv. Barbora Zábřeh“.
 V týdnu od 3. srpna bylo započato se stav-
bou lešení u věže kostela a u presbyteria, ná-
sledně od pondělí 10. srpna započala firma 
pana Lakomého ze Štítu s pokládkou střešní 
krytiny. Tak, jak už to v životě bývá, nic není 
definitivní, nic není konečné. I nám se toto 
rčení podařilo potvrdit diskusí nad volbou 
materiálu pro pokrytí věže – nabídkou překry-
tí střechy věže štípanou německou břidlicí s garantovanou životností 80 let. Argumenty 
pro změnu byly jednak v kvalitě a životnosti materiálu a i ve skutečnosti, že při jakékoliv 
opravě na věži, je nutné stavět lešení, což vždy tvoří největší část nákladu. Diskutovali jsme 
vzniklou situaci s otcem Františkem a společně se shodli na použití německé břidlice.
 Samozřejmě, že se plánované náklady zvedly o 200 tisíc Kč. Nyní řešíme jak pokrýt 
nárůst nákladů a současně hledáme zdroje pro financování.
 jeden z možných způsobů bude při tradiční hodové sbírce – věříme ve vaši štěd-
rost. Současně může vyvstat otázka, proč nepoužijeme stejný materiál na pokrytí lodi 
kostela. Není to možné – důvodem je nosnost soustavy krovů a stropních trámu a vyjád-
ření statika, že s větším zatížením by došlo k deformaci a k popraskání stropu. Hlavní loď 
a presbyterium bude tedy překryto šablonou Eternit DACORA struktur.
 Věříme, že po několik generací bude střecha dobře zabezpečena. Již nyní se tedy mů-
žete na vlastní oči přesvědčit, jak pokračuje dílo a jakou pohledovou změnu přináší. 
 Další pohledovou změnou bude instalace tzv. odvětrávacích volských ok (rozhodnutí 
Národního památkového úřadu) a obnova čtyř kusů průlezových oken ve věži.
 Práce postupují také na novém obětním stole a dalších liturgických předmětech (obět-
ní kříž, svícny). Příslib dokončení díla Otmarem Olivou je do konce října letošního roku.
Vše tedy směřujeme k termínu, který je spojen s patronkou kostela svatou Barborou.
 Na 4. prosince 2015 připravujeme děkovnou mši, kterou přislíbil celebrovat olomouc-
ký světící biskup Josef Hrdlička.
 Věříme, že se „Barborka“ stane místem trvalého setkávání zábřežských (a nejen zá-
břežských) farníků a místem pravidelné liturgie, což bude zcela jistě ta nejlepší odměna za 
vynaložené úsilí.
 Děkujeme za Vaši štědrost, vstřícnost a podporu a věříme, že letos s pomocí Boží celé 
dílo bez vad, nedodělků a závazků dokončíme. Upřímné Pán Bůh zaplať. 
  Za spolek „Sv. Barbora Zábřeh“ Dr. Alois Frank, Ing. Jaroslav Jašek a Josef Klimek

První seTKání modliTebníHo sPoleČensTví děTi víry
 Ráda bych pozvala všechny na první setkání nového modlitebního společenství v Zá-
břehu, které se bude zaměřovat na modlitby za naše rodiče a kmotry. 
 Budu se na Vás těšit 2. záři v 18.00 hodin v Hnízdě (Masarykovo náměstí). 
                       Tereza Švédová, tel.:737 811 983
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KrisTUs rozdělUje? 
Nemyslete si, že jsem přišel na zem přinést pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
  ( Mt 10,34)
 Tato věta z Matoušova evangelia je přinejmenším hodně po-
divná. Vždyť Ježíšův program je pokoj – jak to při jeho narození 
ohlašovali andělé. I první setkání apoštolů se vzkříšeným Kristem 
začínalo slovy: „Pokoj vám“, a i proroky Starého Zákona je Kristus 
zván knížetem pokoje. „Pokoj od našeho Boha Otce i od Pána Je-
žíše Krista s vámi se všemi“, slyšíme na začátku každé mše svaté, 
stejně jako si pozdravení pokoje udělujeme navzájem před svatým 
přijímáním. Mír a pokoj přece patří neodmyslitelně k učení církve 
a k jejímu životu. 
 Ale vskutku je to tak. Ježíš zůstává dělícím prvkem mezi lidmi 
a národy. Staví jedny proti druhým: židy proti křesťanům, katolíky 
proti protestantům, křesťany proti muslimům. 
 U někoho je jeho fundamentalistická pravda tak silná, že úpl-
ně potlačí lásku, takt a spravedlnost do pozadí. Když se k tomu přidá ještě stránka politická, 
hospodářská a sociální – výsledkem je boj. 
 Podobně je tomu i v rodině. Ježíš na nás klade své požadavky: chce, abychom svá srdce 
obraceli k lepšímu, přinášeli oběti, vzdávali se pro pravdu a spásu třeba i lepšího postavením, 
byli trochu statečnější. A to je pro mnohé kamenem úrazu. A vyžadovat to po druhém, zvláš-
tě když je to vysloveno netaktně, bez lásky, hned je rodina rozdvojena a v nepřátelství. Neob-
ráceného člena rodiny kolikrát bude přivádět přímo k zuřivosti postoj obráceného. Babička, 
která ještě chodí do kostela, může být svým vnoučatům k smíchu, ale právě tak si mohou po-
vzdychnout rodiče, že se to jejich dítě asi zbláznilo, když začalo chodit do kostela – co tomu 
řeknou lidé!
 Jinými slovy, může přijít chvíle, kdy nastane boj a kdy se prověří, v co věříme. Kdy to bu-
deme muset obhájit. Nejde jen o evangelizaci – tedy konfrontaci ohledně víry. Jde o tisíce ži-
votních situací, ve kterých se tříbí a ukazuje naše víra v každodenním životě. A zde Ježíš ni-
jak nezakrývá, že to je někdy boj, a že to dokonce někdy znamená neporozumět si se svými 
nejbližšími.
 Za Krista bojujeme nejenom, když svoje křesťanské názory konfrontujeme s druhými. 
Bojujeme vždy, když konáme Boží vůli, když víme, že něco máme měnit a skutečně měníme, 
když bojujeme někdy sami se sebou, se svými sklony, s tím, co se Pánu Bohu nelíbí. Zároveň 
když se stavíme na stranu slabých, když jsme ochotni ujít druhou míli, překročit zónu svého 
komfortu. I tehdy se stáváme bojovníky na Boží straně. Přál bych všem, aby ten svůj boj vy-
hráli, ať už jsou v jakékoli situaci. A i když nevyhrajete, abyste se nebáli do boje vstoupit. Prá-
vě v těch oblastech, kterých se bojíme. To nejdůležitější nakonec bude jistota, že Ježíš v tom 
byl s námi.
 Je toho rozdělení v životě asi daleko víc, než tušíme, a pro Pána Ježíše jsou velmi bolestná. 
Jak by byl rád, kdybychom se všichni navzájem milovali. Jeho kříž nám neustále připomíná, 
kolik lásky má on k nám. Jeho kříž – křest, do kterého byl ponořen, by měl jednou sjedno-
tit všechno lidstvo. Ale to bude teprve tehdy, až všichni pochopí, že láska k bližnímu je pod-
míněna láskou k Bohu. Až všichni najdou správnou cestu, rozhodnou se pro Ježíše, potom 
skončí jakékoliv rozdělení a ve všech srdcích zavládne mesiánský pokoj. Kéž se tak stane. 
Amen.                  P. Antonín Pospíšil 
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PoUŤ rodin – HoŠTejn. Srdečně vás zveme na již tradiční 
pouť rodin do Hoštejna v sobotu 12. 9. 2015. Pouť rodin a mši 
svatou chceme obětovat za naše děti, vnoučata a celé rodiny 
našich farností a vyprošovat pro nás všechny Boží požehnání, 
ochranu a pomoc. Sraz pěších poutníků bude jako každoročně 
u Šubrtovy kapličky ve 12 hodin, odkud společně poputujeme na 

mši svatou do kostela sv. Anny v Hoštejně, kterou začneme společně s naším kaplanem 
P. Martinem Rumíškem slavit v 15 hodin. Trasa pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny 
věkové kategorie, včetně kočárků s nejmenšími dětmi. Po mši svaté nebude chybět opé-
kání špekáčků (vezměte s sebou). Těší se na vás a srdečně zve Hnízdo Mateřské a rodinné 
centrum a společenství Modlitby matek.  Za Hnízdo Irena Švédová

rodinnÝ PorTrÉT. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve všechny, 
kteří rádi fotí na novou fotosoutěž s názvem Rodinný portrét. Fotosoutěže 
se můžete zúčastnit do 30. 9. 2015, a to zasláním fotografie na email ahoj@
hnizdozabreh.cz. Snímek by měl splňovat pravidla, která najdete na našem 
webu www.hnizdozabreh.cz, kde najdete i rady a typy. Hodnotí se kreativita, nápad, ori-
ginalita a samozřejmě celkový dojem. Zapojte tedy Vaši rodinu a fantazii a zasoutěžte si 
s námi. Vernisáž fotografií s překvapením se uskuteční 16. 10. 2015 v Hnízdě na Masary-
kově náměstí.   Irena Švédová

rozloUČení s Panem janem adamCem. V sobotu 15. 
srpna, téměř na rok a den od doby, kdy se loučil s námi a se Zá-
břehem, opustil ve věku 67 roků pan Jan Adamec tento svět. 
 V Zábřeze působil 30 let jako učitel hudby, který vychoval 
řadu houslistů. Vedl dlouhé roky scholu a komorní sbor učitelů 
ZUŠ Zábřeh Camerata Quartet.
 Jeho rodina i přátelé se s ním rozloučí v sobotu 22. srpna 
v 10.30 hod. v chrámu Páně sv. Vavřince v Křenovicích. 
 Vzpomeňme s vděčností na jeho obětavou práci a naše mod-
litby ať jej provázejí na cestě do Božího království.   red. 

leTos UPlynUlo 25 leT od smrti kněze, teologa, politického vězně a disidenta 
Thdr. josefa zvěřiny.
 Poradce kardinála Tomáška, přítel Jana Pavla II., chartista, výrazná osobnost ekume-
nického smýšlení … 
 Josef Zvěřina byl v roce 1952 za údajnou velezradu a vyzvědačství odsouzen na 22 let. 
Přesto říkal, že si nebude nenávistí kazit život. Později jako teolog podzemní církve svými 
přednáškami pro laiky i kněze ovlivnil mnoho významných osobností současnosti. red. 

* * *
Sociální firma REPARTO Zábřeh přijme, alespoň na období měsíců září až říjen, šikov-
ného, technicky zdatného muže na obsluhu balicí linky v Paloníně. V práci zaučíme, při 
dojíždění z větší dálky poskytneme příspěvek na dopravu; práce je možná také jako přivý-
dělek pro již zaměstnaného - na ranní i odpolední směnu. 
                              Více informací poskytne Jiří Karger, tel. 736 509 430
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 16. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 85, Červená Voda 4.133, Jaku-
bovice 582, Písařov 944 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PoUŤ do moravsKÉHo Karlova. Farnost Červená Voda vás všechny tuto neděli 
23. srpna srdečně zve na pouť do Moravského Karlova (ke sv. Janu Kalasánskému). Poutní 
mše svatá v 9.00 hod. Při mši svaté zahraje schola Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.
V Červené Vodě bude večerní mše svatá ještě v 17.00 hod.  P. Radek Maláč

Srdečně zvu všechny děti i dospělé u příležitosti ukončení prázdnin na zavíráK – tábo-
rák za farou v Červené Vodě. Akce začíná v sobotu 29. 8. v 17.00 hod., špekáčky a chleba 
budou zajištěny, ale kdo si chce vzít vlastní, může J. Pití bude zajištěno. 
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 30. 8. v 16.00 hod.  P. Radek Maláč

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 16. srpna (8. srpna): Lubník 1.020 (640), Tatenice 950 (970), Hoštejn 
1.200 (550), Kosov 410, Koruna 300 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
 

 společenství modliTby CHlaPŮ se sejde tuto neděli 23. srpna v 18.00 hod. v Ta-
tenici na faře.
 Farní den v TaTeniCi prožijeme v neděli 30. srpna. Začneme mší svatou ve 
13.30 hod. Po jejím skončení jste zváni na farní dvůr k přátelskému posezení, zábavě, kou-
pání. Občerstvení zajištěno.
změny mŠí svaTÝCH
 V sobotu 29. srpna bude mše svatá v Lubníku v 18.30 hod. (v neděli nebude).
 V neděli 30.srpna budou mše sv.: Kosov 7.45 hod., Hoštejn 9.00 hod., 
 Tatenice 13.30 hod. (Farní den).  P. Jaroslav Přibyl

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 16. srpna: Štíty 5.032; Cotkytle 420; Horní Studénky na opravy 5.700 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

Koncert smíšeného pěveckého sboru amoC se uskuteční v sobotu 29. srpna v 19.00 
hod. v kostele nanebevzetí Panny marie ve Štítech. 

ŽeHnání aKToveK. V neděli 30. srpna při mši svaté budou na začátek školního roku 
žehnány aktovky ve Štítech, Horních Studénkách i v Cotkytli.  P. Josef Altman 

lošticko    lošticko    lošticko

PozvánKa. V rámci jubilejního 40. ročníku Mohelnického 
dostavníku Vás všechny srdečně zveme na koncert skupiny BPT 
ZLÍN, který se koná v pátek 28. srpna 2015 v 19.00 hod. v kostele 
sv. Prokopa. Vstupné dobrovolné, vybranou částku věnujeme na 
opravu kostela. Přijďte, bude dobře, jako vždy...                                                                                                     
                                                           P. Lubomír Konfederák CM

®
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 16. srpna: Mohelnice 5.508; Úsov 1.620; Studená Loučka 550 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, dr. jaschek, lP 1947
 Pohřeb arcibiskupa dr. leopolda Prečana. Dne 8. března měl v Olomouci pohřeb 
nejdp. arcibiskup Dr. Leopold Prečan. V týž den se slavnými smutečními bohoslužbami se 
svým arcipastýřem rozloučila i farnost mohelnická. Slavného rekviem se zúčastnili i zástupci 
MNV z Mohelnice.
 ostatky sv. vojtěcha v mohelnici. Dne 16. června projely Mohelnicí na cestě z Litovle do 
Svitav ostatky sv. Vojtěcha (lebka). Místní pan farář s předsedou MNV panem Copem přije-
li do Loštic, kde ostatky převzali a převezli do Mohelnice. Zde v kostele sv. Tomáše předseda 
MNV uvítal doprovod a ostatky, pan farář krátce promluvil o odkazu sv. Vojtěcha na téma: 
pokoj a mír. Po krátké pobožnosti vyprovodil zdejší pan farář ostatky světcovy na další za-
stávku do Vranové.
 slavnost božího Těla byla letos poprvé za nových poměrů ve farnosti slavena průvodem 
ke třem oltářům na náměstí. Přece jenom se podařilo objevit na půdách dva oltáře z doby 
mírové. O jejich postavení se starali dobrovolníci, za ochotného vedení dp. kaplana Sedláře. 
Tak se slavnost Božího Těla vydařila nad očekávání dobře, za spolupráce obyvatelstva, které 
rovněž uhradilo ½ nákladů na hudbu při průvodu. Deo gratias!
 Celkem nutno konstatovati: i v roce 1947 bylo v nově se tvořící farní obci mohelnic-
ké mnoho kladných jevů. Ale světová nervozita lidem nedopřává klidu a mnozí farníci jdou 
příliš obětavě za hesly světa, než aby slyšeli hlasu Božího i v poměrech našich. To je tragika 
dneška, jež při dalším trvání nevěstí mnoho dobrého.   H. Bartoš

Televize dobrÝCH zPráv – Tv noe - bUde i leTos s námi 
na 40. moHelniCKÉm dosTavníKU® (27. – 30. 8. 2015) 
Vnitřní technické vybavení přenosového vozu si budete moci prohlédnout:
-  v sobotu 29. srpna 2015 dopoledne od 10 - 11 hod.
-  v sobotu 29. srpna 2015 odpoledne od 15 - 16 hod.
 Personál přenosového vozu TV NOE 
připravil pro zájemce v těchto časech krát-
ký výklad a na místě zodpoví případné dota-
zy. Vedle přenosového vozu budou zájemcům 
k dispozici letáky, přihlášky do Klubu přátele 
Telepace a TV NOE a různé propagační mate-
riály. Pracovníci TV NOE budou většinu pro-
gramu na hlavní scéně snímat na televizní ka-
mery a v průběhu roku pak toto bude na této 
televizní stanici odvysíláno (včetně rozhovorů 
s osobnostmi letošního ročníku). Přenosový vůz TV NOE bude stát po celý letošní ročník 
za hlavní scénou.  Všechny srdečně zve Pavel Aligátor Nenkovský
 

* * *
Příští návštěva pracovnic servisní společnosti Kristýn služebník s. r. o. bude na faře 
v zábřeze ve středu 16. září 2015.                                     redakce 
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Hodová sbírKa v zábřeze bUde UrČena na KosTel sv. barbory
sbírky z neděle 16. srpna: Zábřeh 8.900; Jedlí 2.200; Svébohov 5.160 (pouť); Klášterec 
1.678; Zvole 1.920; Postřelmůvek 270 Kč. 
dary: zábřeh – na potřeby farnosti 1.000 Kč. Hněvkov – na potřeby farnosti 1.000;
svébohov – dar na kněžský hrob 5.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Na Radio Proglas a televizi Noe jste darovali 2.000 Kč. Pán Bůh zaplať. 
   Anna Krňávková KAPR

HUdební sCHoly a vÝUKa náboŽensTví. 
je dost rodičů, kteří slibovali zodpovědnou křesťanskou výchovu při křtu svých dětí, 
a svůj slib neplní. Trochu jim v tom může pomoci výuka náboženství, anebo i zapojení 
dětí do hudební scholy. Pokud máte zájem, kontaktujte své duchovní otce ve farnos-
tech. P. František Eliáš

PřiPravUjeme: PasToraČní vzdělávaCí KUrz v zábřeze
 V sobotu 26. září bude první setkání těch, kteří chtějí z růz-
ných důvodů projít pastoračním vzdělávacím kurzem, aby si rozšířili 
a prohloubili své křesťanské vzdělání a zakotvení. Bude otevřen jak 
těm, kteří ho budou chtít absolvovat celý, tak i těm, které budou zají-
mat vybraná témata. Budeme spolupracovat i s MSKA a ČKA. 
 Nutně ho ale budou potřebovat ti, kteří ve farnostech mají při-
jmout oficiální pastorační poslání, kterým má být svěřena pomoc při 
podávání svatého přijímání, pomoc při katechezi atd. Zároveň bude kurz užitečný i pra-
covníkům a dobrovolníkům Charity, rodičům, kteří chtějí zodpovědně křesťansky vycho-
vávat a všem, kteří chtějí v církvi dýchat zhluboka. 
 Kurz bude slavnostně uveden mší svatou v děkanském kostele v Zábřeze. Celebrantem 
bude P. Antonín Krasucki OP. Kurz bude otevřen všem farnostem zábřežského děkanátu 
i děkanátů sousedních. 
 Scházet se budeme podle plánu každou druhou sobotu od 8.00 do 12.00 hod. v budo-
vě u děkanského kostela na Farní 9 (bývalá ZUŠ). V případě potřeby mohou být termíny 
upraveny. Na začátku září budeme mít pro vás další informace. Koordinátorem kurzu je 
Mgr. Luděk Diblík.  P. František Eliáš

arcidiecézní pouť rodin a učitelů na svatém Hostýně v sobotu 29. srpna 
 V 10.15 poutní mše svatá - hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner (venkovní 
pódium). Program pro pedagogy: 11.30 – 12.30 přednáška „Prohlubování osobního vzta-
hu ke Kristu skrze Eucharistii“ - Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál) 

PoUŤ K Panně marii TUrzovsKÉ. V sobotu 5. září vás zveme na Turzovku, na 
pouť za Pannou Marií. Hlásit se můžete do konce srpna na tel. 608 311 469. Cena 350 Kč, 
odjezd (zřejmě v 5.30 hod.), zastávky autobusu k nástupu poutníků, podle zájmu přihláše-
ných. Helena Pěničková 


