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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Petr je ustanovený za pastýře stáda, 

které však není jeho ale Kristovo. 

Ježíš za nejvyššího pastýře

neustanovil Jana, učedníka 

s nezlomnou vírou, ale Petra:

toho, který ho zapřel, ale také 

třikráte ujišťoval o své lásce.

Jasněji se to už nedá říci –

povolání k pastýřskému úřadu 

je čirou milostí. 
 „Ze stolu Božího Slova“

Bože, tys obnovil svůj lid,
abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny. 
Dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
 žije a kraluje po všechny věk věků.  Amen

ŽALM 29,2a  Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil  
Čtení 1: Sk 5,27b-32.40b-41   2: Zj 5,11-14          Ev. Jan 21,1-19  
Ordinárium: Břízovo č. 503 příští neděli Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 29. dubna SVÁTEK KATEŘINY SIENSKÉ, panny a učitelky církve, patronky Evropy
sobota  1. května  SVATÉHO JOSEFA, DĚLNÍKA

� SENIOŘI se sejdou v pondělí 26. 4. v 17 hod. v klubovně ve Svébohově. 
M. Šanovcová

� KONCERT. Klub přátel hudby a Římskokatolická farnost Hoštejn Vás zvou ve 
středu 28. dubna v 19 hod. do farního kostela sv. Anny na koncert. Účinkují: Vladimír 
Roubal – varhany, Petr Matuszek – baryton. 
VE SVÉBOHOVĚ bude tento koncert ve stejný den, t.j. ve středu 28. 4. v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v 17 hod. 

� ZAHÁJENÍ MARIÁNSKÉHO MĚSÍCE U ŠUBRTOVY KAPLIČKY.
V sobotu 1. května nebude mše sv. v 7 hodin jako obvykle, ale bude 
v 18 hodin u Šubrtovy kapličky spojená s májovou pobožností. 
Po skončení bohoslužby se můžete „potěšit“ ve společenství u tá-
boráku a pokud si vezmete něco na opékání, můžete i povečeřet.
                                                            P. František Eliáš

� MŠE SVATÁ ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY HASIČSKÉH SBORU z Jedlí 
a Drozdova bude slavena v jedelském farním kostele v sobotu 1. května v 19 hod.
                                                                                                                P. Ján Čukáš
 

� V NEDĚLI 2. KVĚTNA doprovodí, jako již tradičně,  liturgii večerní mše svaté 
RYTMICKÁ SCHOLA OD SV. BARTOLOMĚJE.                               Radomír Friedl 

� HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Sbor dobro-
volných hasičů ve Svébohově Vás v neděli 2. května 
zve do sálu Kulturního domě ve Svébohově na harmo-
nikářské odpoledne. Začátek ve 14 hodin.                                                   

Srdečně zvou pořadatelé 

� Na sobotu 15. května plánuje farnost Újezd u Valašských 
Klobouk POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ DO KRÁLÍK. Mše 
svatá v 10. hod. mariánská pobožnost ve 14 hod. Rádi mezi se-
bou přivítáme všechny, kteří se budou chtít připojit.   

 P. Jan Koblížek

� FARNOST ZÁBŘEH nabízí k odprodeji řezivo z podzimní těžby (desky, fošny). 
                                                                                                                   P. František  Eliáš

� OCHOTNÉ RUCE. Vzhledem k tomu, že před zábřežskou farností je několik vel-
kých oprav, prosím ty, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, aby se přihlásili na faře.         
                               P. František  Eliáš

� Jste-li příznivci internetu tak si poznamenejte, ze stránky farnosti Zábřeh mají no-
vou adresu. Stránky najdete na http://rkfzabreh.rps.cz. Zde máme větší prostor pro 
prezentaci farnosti, tudíž se můžete těšit na rozšíření informací.



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 18. 4. Postřelmov 2.540 Kč, Lesnice 1.330 Kč, Dlouho-
milov: 4.740 Kč (měsíční sbírka) + 1.000 Kč dar. Příští neděli je měsíční sbírka na 
opravy v Postřelmově a v Lesnici.      

� SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB Z NEDĚLE 18. DUBNA 2004: Sud-
kov (sobota večer): 46 věřících, Postřelmov: 201 věřících, Lesnice: 168 věřících, 
Chromeč: 132 věřících, Dlouhomilov: 39 věřících 

� Tuto neděli 25. dubna jste srdečně zváni na „DOJÍDÁNÍ BERÁNKA“. Společ-
nou svačinu zahájíme v 15 hodin v učebně náboženství na faře v Postřelmově. Pro 
děti bude připraven tvořivý program. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v sobotu 1. května bude v Postřelmově 
mše svatá v 10.30 dopoledne, taktéž bude tento den mše sv. s nedělní platností 
v Chromči v 16.30. 

� V neděli 2. května se koná v Dlouhomilově „Na skalce“ TRADIČNÍ HASIČ-
SKÁ POUŤ U KAPLIČKY ZASVĚCENÉ SV. FLORIÁNOVI. Mše sv. v 11 hodin 
bude sloužena za živé a zemřelé členy místního hasičského sboru. 

� POUŤ BOHOSLOVCŮ, rodičů a přátel semináře: bude v neděli 2. května 
v bazilice Navštívení P. Marie na sv. Kopečku. Mše svatá začíná v 10.30 hod.

� ZMĚNY ČASŮ NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB V MĚSÍCI KVĚTNU   
 V CHROMČI A POSTŘELMOVĚ: 
  9. května: Chromeč 8 hod. (I. sv. přijímání), Postřelmov 11 hod.
16. května: Chromeč 8 hod. (slavnost sv. Jana Nepomuckého), Postřelmov 11 hod.

� POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se uskuteční tradičně na Slavnost Se-
slání Ducha svatého ve dnech 27. 5. – 3. 6. 2004. Cena zájezdu 1.980 Kč + 27,50 
EURO nocleh. Přihlášky přijímá paní Božena Matějová, Na Borech 394 Postřel-
mov, telefon: 583 437 456.                                                                        P. Jiří Putala

V PÁTEK 16. DUBNA JSME SE V JEDELSKÉM KOSTELE ROZLOUČILI S PANÍ

VLASTOU HORÁKOVOU.
PATŘÍ JÍ PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PÉČI O FARNÍ KOSTEL I ZA OBĚTAVÉ  

VEDENÍ SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE. 
SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JÍ SVÍTÍ A JEJÍ SRDCE AŤ ZŮSTÁVÁ S NÁMI.                                       

JEDLEŠTÍ FARNÍCI   
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 2.380; Svébohov 2.810; Jedlí 1.600;  Zvole 2.990; Hoštejn 5.940; Lubník 475; 
Tatenice 860 Kč. DARY Zábřeh: 10.000 Kč od anonymního dárce. 
Na likvidaci lepry bylo z farnosti Zábřeh 18. dubna odesláno 4.500 Kč.   Marie Zíková
  Všem dárcům ať odplatí Pán.                             P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

� JAK DOPADLO SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ BOHOSLUŽEB V NEDĚLI 18. DUB-
NA. Zábřeh a okolí 990; Svébohov 132; Jedlí 135; Zvole 199;

� SKUPINA PŘIPRAVUJÍCÍ „FARNÍ DEN“ se obrací na všechna společenství a 
skupiny ve farnosti s nabídkou a výzvou o zapojení se do přípravy programu. Jedná se 
o připravení programu s výstupem v délce 10 až 20 min. Případní zájemci se mohou 
kontaktovat do 2. května na tel. čísle 605 320 884 nebo 583 411 208.       

Za přípravnou skupinu Krňávek Jiří

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA NA OPRAVY Z 18. 4.: Štíty 1.600; Horní Studénky 2.220; Klášte-
rec1.920; Cotkytle 1.650 Kč.

� REKAPITULACE SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ NEDĚLENÍCH BOHOSLUŽEB: 
Cotkytle  66; Klášterec 69; Štíty 118; Horní Studénky 90; Zborov 35. 
 

� POUTĚ V KVĚTNU
Tradiční  pouť v Horních Studénkách 9.5. mše sv. v 7 hod. 
(P. Ant.Basler, kancléř AO), 10.30 (P. R.Šidleja). Svát. požehnání ve 
14.30 hod.
Pouť ke sv. Izidoru ve Strážné 8.5. mše sv. a sv. požehnání v 17.00.
Ke sv. Janu Nepomuckému 16.5. ve Vyšehoří v 7.15 a v Cotkytli mše 
sv. a sv. požehnání v 10.45 hod.
Připomínám, že mše sv. v Klášterci bude výjimečně v sobotu 15.5. v 18.00 s nedělní 
platností neboť v neděli odjíždí autobus z Klášterce (rozcestí na Zborov) v 10.00 na 
pouť do Cotkytle (jízdné 15+15 Kč).

� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:  Klášterec - neděle - pátek 18.30 hod.; Štíty - neděle v 
17 hod., pondělí -pátek 18 hod., či po mši svaté- vedle kostela (dle počasí); Cotkytle - 
středa + pátek 18.30 hod.; Horní Studénky - čtvrtek + pátek  16 hod.; Zborov - čtvrtek 
+ neděle v 19 hod.

� PRVNÍ KVĚTNOVÝ TÝDEN BUDU NA EXERCICIÍCH. Zastupovat mne v nut-
ných věcech bude P. Jiří z Postřelmova nebo P. Pavel z Červené Vody. Případný kon-
takt na mne (spíše SMS) na 608 344 586. Mše sv. bude během týdne jen v pondělí v 
Cotkytli ráno v 8 hod. a v  H. Studénkách v úterý 4. 5. v 7 hod. (P. Jiří). Pak až poutní 
ve Strážné v sobotu večer.             P. Radomír Šidleja



Příloha
k číslu 17/2004

Setkání mládeže
děkanátu Zábřeh
2.- 3. dubna v Chromči
 Mládež přijížděla ze všech stran (Po-
střelmov, Zborov, Štíty, Zábřeh, …) Začali 
jsme adorací v tamějším překrásném kos-
telíčku se zpěvy a následným ztišením a 
zamyšlením. Po skončení za svitu měsíce 
a za zvuku kytary jsme došli do tělocvičny 
chromečské sokolovny, kde proběhla veče-
ře a díky pořadateli připravené hře i první seznamování. Den jsme ukončili modlitbou, ka-
rimatky se spacáky nás poté lákaly svým teplem. 
 Budíček byl v 7.30 za jemného drnkání a zpěvu Lukáše Skrotta. Perfektními hrami jsme 
se bavili až do oběda. Ve 12 hodin nás poctili nefalšovaným gulášem. Kolem druhé hodiny 
odpolední nás „na skok“ přijel navštívit i mons. Josef Hrdlička se dvěma řádovými sestra-
mi. Po společném zajímavém povídání s ním jsem se přesunuli do kostelíka a celé setkání 
jsme uzavřeli slavením mše svaté, kterou sloužil pater Lízna.  
 Bylo nás kolem šedesáti a ústřední mottem bylo: „Chceme vidět Krista“. Toto motto 
ztvárnil Pavel Skrott naprosto nádherným obrazem na obrovském plátně, které se přená-
šelo všude tam, kam jsme šli a kde jsme byli. Bylo nám moc fajn a všem pořadatelům patří 
vřelý dík!!!                                                                                                 Lenka Janů☺

PAMÁTKY  FARNOSTI ZÁBŘEH V KVĚTNU
* Farní muzeum Zábřeh – věž chrámu sv. Bartoloměje
1. května – sobota 8 – 15 hod.  - Prohlídky věže kostela s expozicí při příležitosti májového 
jarmarku a výstavy Zábřežské památky.

* Farní chrám sv. Bartoloměje – interiér lodi a věž farního kostela s farním muzeem
9. května – neděle 9 – 12 hod. - Prohlídky interiéru kostela s průvodcem, možnost návštěvy 
věže. V rámci výstavy Zábřežské památky.

* Farní muzeum Zábřeh – věž chrámu sv. Bartoloměje 
15. května – sobota 19 – 21 hod. - Večerní prohlídky věže farního kos-
tela s expozicí při příležitosti výstavy Zábřežské památky a Meziná-
rodního dne muzeí.

* Farní muzeum Zábřeh – věž chrámu sv. Barbory 
15. května – sobota 19 – 21 hod. - Večerní prohlídky renesanční věže 
fi liálního chrámu sv. Barbory se zvonem sv. Barbory z roku 1614. Ve-
černí prohlídky věže farního kostela s expozicí při příležitosti výstavy 

Zábřežské památky a Mezinárodního dne muzeí.           Mgr. František John

ZVEME VÁS NA DRUHÉ SETKÁNÍ S POSLANCEM PARLAMENTU 
ČR Ing. Tomášem KVAPILEM a  předsedou Junior klubu  Olomouckého kraje  Mgr. Ivo Sla-
votínkem  s mladými lidmi od 15 do 35 let. Kdy: v pondělí 26. dubna 2004 v 18 hod. Kde: 
v Katolickém domě, Sušilova 38, Zábřeh Výhradně pro mladé !!!  
                                                                                                        za MO KDU ČSL M. Ryšavý 



INFORMACE PRO MINISTRANTY:
* V neděli 2. května zvu ministranty na cyklovýlet. Odjezd od fary ve 
13.30 hod. Trasa bude upřesněna na ministrantské schůzce a na ná-
stěnce v sakristii (akce se koná jen za příznivého počasí).

* Dále připomínám pro zájemce o ministrování (i stávající ministran-
ty), že ministrantské schůzky bývají  l x za 14 dní,  v sobotu v 8 hod. 
na faře.                           Marek Hackenberger

ŽIVOT V PARTNERSTVÍ ANEB CHODÍME SPOLU. První povídání 
s mládeží na faře v Zábřeze (jak bylo avizováno na setkání v Chromči), se uskuteč-
ní pod vedením M. Žváčkové z Centra pro rodinu při AO v pátek 7. května 2004 
v 19 hod.
(POZOR, ZMĚNA DATA KONÁNÍ, OPROTI ZPRÁVĚ V MINULÝCH FI !) Další 
bude zhruba po čtrnácti dnech.          P. Radomír Šidleja  

Mateřské a rodinné centrum a Spolek Metoděj Zábřeh zve děti  
v úterý 27. dubna v 16 hodin na velký aprílový turnaj ve stolních 
hrách  APRÍL CUP 2004. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích: 4–6 
let, 7 – 9 let a 10 – 12 let. Svoji šikovnost a pohotovost  si můžete vyzkoušet v těch-
to disciplinách: pexeso, puzzle, kvízy, hlavolamy, Kimova hra, Člověče, nezlob se!, 
skládání obrázků a geometrických tvarů a jiných zajímavých her. Odměna čeká 
nejen na vítěze jednotlivých disciplin, ale na všechny odvážné soutěžící! Zápisné: 
20 Kč.                    Alena Enterová

PROSBA O POMOC
Centrum pro rodinu shání mladé dobrovolníky na hlídání dětí v termínu duch ob-
novy pro rodiče 11.- 13. 6. na Svatém Hostýně. Bližší info a kontakt: Centrum pro 
mládež Biskupsé nám 2, 771 01 Olomouc e- mail: mladez@arcibol.cz  

z centra pro mládež zdraví Maruška a Liduška

IV. ROČNÍK TURISTICKÉHO A DÁLKOVÉ POCHODU
„PODHŮŘÍM JESENÍKŮ“

pořádá ve dnech 30. dubna – 1. května župa Stojanova, jednota Lesnice.
STARTY:  100 km – Zábřeh ČD 30.4. -  21 – 22 hod
 35 – 50 km Moravičany ČD 1.5.-  6- 7.40 hod.
 35 – 50 km Lesnice (kult. dům) 1.5. - 7 - 10 hod. 
 25 km Lesnice (kult. dům) 1.5. – 7 -10 hod. 
 10 + 15 km Lesnice (kult. dům) 1.5. – 8 – 12 hod. 
CYKLOTRASY: 
 start a cíl v Lesnici 1. 5. –  100 km 6 – 8 hod.; 55 km   6 – 10 hod.; 25 km   6 – 12 hod. 

Informace: Antotnín Heiker, Lesnice 143, tel. 604 501 426



Slovo biskupů ke vstupu České republiky do Evropské unie

Sestry a bratři, vážení spoluobčané,
letošní první květen, začátek májového měsíce, je pro náš národ historickým okamži-
kem opětovného rovnoprávného zařazení do společenství evropských národů, do něhož 
svou duchovně kulturní identitou náležíme. Již od celonárodního referenda se vedou 
diskuse o některých stránkách tohoto kroku. Nejčastěji je kladena otázka, co vstup do 
Evropské unie  přinese. A za ní hned druhá: jaký budeme mít v Evropské unii vliv.
 Katolická církev s nadějí vidí ve sjednocování Evropy navázání na starou tradici jed-
né společné kultury, podstatně ovlivněné křesťanstvím, o níž naše minulost vydává jed-
noznačné svědectví. K jejímu vytváření církev v naší zemi, v srdci Evropy, přispěla ne-
malou mírou. Náš svatý biskup Vojtěch usiloval už před tisíci léty ve spolupráci se svým 
císařským přítelem Otou III. o vytvoření „sjednocené Evropy“ na křesťanských zákla-
dech. Český král  a císař Karel IV. usiloval vytvořit z Prahy „srdce Evropy“, kde by v no-
vě založené katedrále byli korunováni „evropští“ císařové. Úsilí Jiřího z Poděbrad o mír 
v Evropě a nastolení dobrých vzájemných vztahů mezi národy je všeobecně známé. To 
je jen několik připomínek  našeho vkladu do společné Evropy v minulosti. Do ní se nyní 
vracíme… 
 Přítomnost křesťanů v Evropě – i za současné společenské situace je dosti silná. Pro-
to se ptáme, čím může dnes církev katolická přispět Evropě. Máme zodpovědnost za 
„dědictví otců“ – jak o tom zpíváme – které bylo základem života Evropy po tisíciletí a je 
vtěleno v žilách její kultury. Je třeba znovu z těchto kořenů v Evropě  čerpat, i když už 
to není a nebude Evropa minulých staletí. Děje se to v kulturních i náboženských ak-
tivitách v obcích  a městech, ale také na úrovni vysoké politiky. Biskupské konference 
členských států Evropské unie mají v Bruselu svou radu, v níž i my máme  své zastoupe-
ní. Tato rada sleduje jednání evropských orgánů, je pravidelně zvána na jednání např. 
o bioetice, o sociálních otázkách, migraci a jiných tématech. Do evropské ústavy se po-
dařilo zformulovat větu o trvalé ochotě Evropské unie k dialogu s církvemi. Vedle kato-
lické církve mají v Bruselu zastoupení i ostatní křesťané v Evropě. Vatikán má v Bruse-
lu zvláštního velvyslance a ve Štrasburku misi při Radě Evropy. Přítomnost církví u ev-
ropských institucí tedy není bezvýznamná. Je to oprávněné, jestliže se podle statistik tři 
čtvrtiny evropského obyvatelstva  hlásí ke křesťanství. 
 Je na místě otázka, co můžeme udělat my pro to, aby Evropa žila ze svých křesťan-
ských kořenů?  Brzy budou volby do Evropského parlamentu a my se jich poprvé zúčast-
níme. Křesťan tedy má volit takové kandidáty, kteří by tento úkol i v oblasti politiky po-
máhali uskutečňovat. Někdo si může myslet, že proti trendu dnešní evropské mentality, 
veřejného mínění, stylu života „nemáme šanci“. Ale ve společenství s katolickými věří-
cími v nově přijatých evropských státech, zvláště v Polsku,  Slovensku i jinde, má tento 
náš úkol dobrou perspektivu, zvlášť když se právě dnes v Evropě silně rozvíjejí i četná 
církevní hnutí, která jsou také schopná vnášet styl života  evangelia do veřejného živo-
ta, do politiky i ekonomie. Do nich vkládá Sv. otec  velkou naději. Zdrojem naší naděje 
ovšem nemůže být jen počet křesťanů v Evropě. Zdrojem nejsilnější naděje jsou přísli-
by dané Hospodinem Abrahámovi,které se  naplňují dodneška. Můžeme se opřít o slo-
va Ježíše Zmrtvýchvstalého: „Nebojte se, já jsem přemohl svět a jsem s vámi po všechny 
dny…!“  S touto nadějí a v této  jistotě víry  děláme svůj krok do spojující se Evropy.
                                                                                     Vaši čeští a moravští biskupové



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC KVĚTEN
Úmysl všeobecný - aby rodiny, zakotvené v manžel-
ském slibu muže a ženy, byly uznány za základní buň-
ku lidské společnosti.
Úmysl misijní - aby se na přímluvu Panny Marie eu-
charistie stala pro věřící srdcem a duší misijního úsilí 
církve.
Úmysl národní -  aby se český národ stal přínosem pro 
společenství evropských zemí, do kterého se plně na-
vrací.

POKOJ VYVĚRÁ Z HLUBOKÉ OBNOVY LIDSKÉHO SRDCE
Jan Pavel II.

Výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsahuje a shrnuje jistým způsobem 
celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který 
je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. 
„Pokoj vám,“ říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát (srov. 
Jan 20, 19.21.26). Můžeme říci, že výraz „pokoj vám“, v hebrejštině „shalom“, obsa-
huje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí 
lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstá-
ním.

Pokoj se tedy identifi kuje jako „novost“ vložená do příběhu Kristovy Paschy (Veliko-
noc) . Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem lidských námah, 
ani jej nelze dosáhnout pouze díky dohodám mezi osobami a institucemi. Je spíše 
darem, který je třeba velkomyslně přijímat, pečlivě se o něj starat a s odpovědností 
a zralostí mu umožnit, aby přinášel plody. Ať jsou situace jakkoliv pohnuté a napětí 
a konfl ikty jakkoliv silné, nic nemůže odolat účinné obnově, již přináší zmrtvýchvsta-
lý Kristus. On je náš pokoj. Jak čteme v listu Efezským, On svým křížem zrušil příčinu 
nepřátelství, „vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím 
zjednal pokoj“ (Ef 2, 15).         (redakčně kráceno, text z r. 2003)

LA SALETTE 2004. Po dvouleté přestávce chystá farnost Zábřeh znovu pouť do 
La Salette. Pro ty, kteří na tomto poutním místě ještě nebyli uvádím:v  překrásném 
prostřední francouzský Alp, v nadmořské výšce 1800 m, na místě zjevení  Panny Ma-
rie, je postaven chrám. Na tomto tichém, duchovní místě se vám nabízí možnost prožít 
pět dnů a načerpat sílu a pokoj. 
 Odjíždíme v úterý 3. srpna, vracet se budeme ve středu 
11. srpna. Cena 6.000 Kč (cesta, pojištění, ubytování a polo-
penze). Pokud máte zájem, je třeba přihlásit se co nejdříve, 
protože bude vypraven pouze 1 autobus. Jisté místo v auto-
buse má ten, kdo se přihlásí a složí zálohu, která pro mne 
bude jistotou, že svou účast na letošní pouti bere vážně.

 P. František Eliáš


