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Ročník XVII., číslo 17

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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

Nové přikázání 
vám dávám: 
„Milujte se navzájem; 
jak jsem já miloval vás, 
tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, 
že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku 
k sobě navzájem.“

Jan 13,34-35

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, 
aby všichni, kdo věří v Krista,
 dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,  
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 144   Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi
1: Sk 14,21b-27                               2: Zj 21,1-5a                           Ev. Jan 13,31-33a.34-35  
Ordinárium: Břízovo č. 503     příště Ebenovo č. 504 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  3. května      Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čtvrtek  6. května      Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE
 Májový měsíc zahájíme u Šubrtovy kapličky v sobotu na prvního 
máje v 8 hod. ráno. 
Poté se k májovým pobožnostem budeme moci scházet v Zábřeze 
v kostele sv. Bartoloměje v pondělky, úterky a středy v 18 hod., ve 
čtvrtky a pátky na závěr mše svaté. V sobotu v rámci „večeřadla“. 
K májovým bohoslužbám nabízíme letos také těm, kteří je pove-
dou v ostatních kostelích a kaplích „Májové úvahy“ Václava Renče, 
litanie a modlitby se „strukturou májové pobožnosti“ (dle bývalého 
kaplana, P. Jindřicha). Vše bude k dispozici v kanceláři u paní Lex-
manové.  P. František Eliáš

NA POUŤ do maletínského kostela sv. Mikuláše vás zveme tuto neděli 2. května. Mše 
svatá bude slavena v 15 hod.  P. František Eliáš 

SVÁTOST SMÍŘENÍ. Jako každý první pátek v měsíci, můžete přijmout svátost smíření 
v kostele sv. Bartoloměje v pátek 7. května od 16.30 hod.  P. František Eliáš

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh, vás 
zve na přednášku prof. Ctirada V. Pospíšila, Th .D., vyučujícího Cyri-
lometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, Katolické teologic-
ké fakulty a Husitské teologické fakulty UK v Praze, na téma TEO-
LOGIE A SOUKROMÁ ZJEVENÍ. Přednáška se uskuteční v úterý 4. 
května v 19.00 v Katolickém domě, Sušilova 38, v Zábřeze. 

Jana Nováková

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo srdečně zve na před-
nášku renomované psycholožky Dr. Jiřiny Prekopové, která 
se uskuteční v pátek 7.5.2010 od 16 hodin ve velkém sále Ka-
tolického domu. Přednáška nese název – ABY LÁSKA V RO-
DINÁCH ROZKVETLA – O POZITIVNÍM RODIČOV-
STVÍ. Vstupné 80 Kč.  Irena Švédová 

V neděli 9. května ve 14.30 hodin
se v Katolickém domě v Zábřeze koná

oslava SVÁTKU MATEK
na kterou srdečně zveme nejen maminky, babičky ale i ostatní 
členy rodiny. 
Zajištěn bohatý program, občerstvení. Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší
MO KDU-ČSL, MKD, Orel jednota Zábřeh a Spolek Metoděj
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KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme v úterý 6. května na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUD-

BOU A TANCEM. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. 
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
 PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje, tak jako v mi-

nulém roce, na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Děti, ale třeba i jejich rodiče, či prarodiče tak budou 
moci poznat například krásy Českého ráje, navštívit hrady Buchlov, Potštejn, 
či Karlštejn, zámky Buchlovice, Častolovice, nebo Kuks. Veliký zájem lze oče-
kávat o výlet lodí po Vltavě, nebo o exkurzi na přečerpávací elektrárnu Dlou-
hé Stráně. Jakýmsi „předkrmem“ bude v sobotu 29. května výlet do Morav-
ského krasu s návštěvou propasti Macocha a Punkevních jeskyní. Přihlásit se 
můžete do 15. května na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Srdečně vás zveme na POUŤ HASIČŮ KE CTI SV. FLORIÁNA, která se 
koná v sobotu 8. května 2010 na HOŘE MATKY BOŽÍ v Králíkách. Slav-
nostní mše svatá s hlavním celebrantem, biskupem Mons. Josefem Kajn-
kem bude v 10 hod. Autobus z Králík odjíždí z nádraží ČD v 8.45 hod. 
a v 8.50 hod. z nádraží ČSAD.

Orel jednota Zábřeh vás zve v sobotu 15. května na POUŤ KE SV. ZDISLAVĚ DO JAB-
LONNÉHO V PODJEŠTĚDÍ. Odjezd v 5 hod. z Valové. L. Korgerová tel 583 414 512

Sbor dobrovolných hasičů Svébohov vás zve na 23. ročník SETKÁNÍ 
HARMONKÁŘŮ, které se uskuteční v neděli 9. května ve 14 hodin v 
Kulturním domě ve Svébohově. 

CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ A MISIJNÍ DEN DĚTÍ - 29. 5. - POLNÁ U JIHLAVY
Papežská misijní díla a Havlíčkobrodský vikariát královéhradecké diecéze Vás zvou na 
již tradiční Misijní pouť a Misijní den dětí s letošním mottem: „Buďme nadějí světa“. 
Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, kde nebude chybět téma svatých kněží 
a misionářů, Misijní jarmark, hry, soutěže a další překvapení. 

V neděli 2. května oslaví 97. narozeniny
paní Marie Hajtmarová z Jestřebí. 
Hojnost Božího požehnání, zdraví, ochranu Panny Marie
a radost z rozkvetlé zahrádky přeje rodina a farníci. 

GENERÁLNÍ OPRAVA KOSTELA V POBUČÍ. Po přípravných pracích v minulých 
letech, hlavně statickém zabezpečení, začínáme s celkovou opravou kostela v Pobučí, 
který desítky let nebyl používán. Rádi přijmeme ochotné muže i ženy, kteří by nám se 
záchranou tohoto kostelíka chtěli pomoci. Přihlásit se můžete osobně na faře v Zábřeze 
nebo na telefonu.  P. František Eliáš, tel. 731 626 500
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SLAVENÍ LITURGIE CÍRVE
S odkazem na 2. čt. Zj 21,1–5a KKC 1135–1162

 Slovo LITURGIE pochází z řečtiny a znamená každou 
veřejnou službu pro lid či stát, v Novém zákoně pak boho-
službu. Ozývá se v něm i slovo laik, které v Novém záko-
ně označuje každého, kdo patří k Božímu lidu, do něhož 
byl včleněn křtem, na rozdíl od nepokřtěných, kteří k lidu 
nepatří. Slovo liturgie tak znamená všechna bohoslužebná 
shromáždění církevní obce, při nichž Kristus skrze Ducha 
svatého ve zvěstování a spásných znameních nabízí věřícím 
podíl na svém velikonočním tajemství a vykoupenému člo-
věku umožňuje díkem a chválou odpovídat Otci. (Richter). 
Stručně a výstižně je tato kapitola Učící se Církve podána 
v Kompendiu katechismu katolické církve, str. 75 -77, odsta-
vec 1135-1162.
 Liturgie je DÍLEM celého Krista, hlavy i těla. Kristus ji slaví jako Velekněz spolu se svým 
tělem, s Církví nebeskou i pozemskou.
 NEBESKOU LITURGII slaví andělé, svatí Staré i Nové smlouvy, zvláště Matka Boží, apo-
štolové, mučedníci a „velký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, ple-
men a jazyků“ (Zj 7,9). Když ve svátostech slavíme tajemství spásy, podílíme se na této věčné 
liturgii i my.
 Církev NA ZEMI slaví liturgii jako kněžský lid, v němž každý vykonává to, co odpovídá 
jeho funkci, v jednotě Ducha svatého: pokřtění přinášejí sami sebe v duchovní oběť; posvěce-
ní služebníci slaví podle svěcení, které dostali ke službě všem členům církve; biskupové a kně-
ží a jáhnové jednají v osobě Krista.
 JAK SE LITURGIE SLAVÍ? Slavení liturgie je protkáno znameními a symboly, jejichž 
význam má své kořeny ve stvoření a v lidských kulturách, upřesňuje se v událostech Staré 
smlouvy a plně se zjevuje v osobě a díle Kristově. Některá ZNAMENÍ pocházejí ze stvoření 
(světlo, oheň, voda, chléb, víno, olej); jiná ze společenského života (omývání, mazání olejem, 
lámání chleba); další pak z dějin spásy Staré smlouvy (obřízka, obřady paschy, oběti, vkládání 
rukou, posvěcení). Tato znamení, z nichž některá jsou směrodatná a neměnná, převzatá Kris-
tem, se stávají nositely spásy a posvěcení.
 ÚKONY a SLOVA jsou při slavení svátostí úzce spojeny. I když symbolické úkony jsou již 
samy o sobě řečí, je přesto nutné, aby tyto úkony byly doprovázeny a oživovány slovy obřadu. 
Slova a úkony v liturgii jsou ve své funkci znameními a poučováním neoddělitelnými i při 
uskutečňování toho, co naznačují.
 ZPĚV a HUDBA jsou úzce spjaty liturgickým děním, proto jejich užívání má splňovat 
následující kriteria; soulad textů s katolickou naukou a jejich výběr především z Písma svaté-
ho a liturgických textů; krása vyjádření modlitby; kvalita hudby, účast shromáždění; kulturní 
bohatství Božího lidu a posvátný a slavnostní ráz slavení liturgie. „Kdo zpívá, dvakrát se mod-
lí“ (sv.Augustin).
 POSVÁTNÝ OBRAZ, liturgická ikona, představuje především Krista. Ostatní obrazy, kte-
ré představují Madonu a svaté, jsou znamením Krista, který je v nich a skrze ně oslaven. Hlá-
sají totéž evangelní poselství, které předává Písmo svaté prostřednictvím slova a pomáhají 
vzbuzovat a živit víru věřících. Nechceme-li se zříci myšlení vůbec a pohrdnout zprávami 
evangelia jako pouhými smyšlenkami a nechceme-li Boha učinit tak malým, jak jsme sami, 
musíme pokleknout s Tomášem a vyznat: „Pán můj a Bůh můj“ ( J 20,28).  P. Antonín Pospíšil
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POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – sv. Jan Sarkander,  2. část
 Jan se po svém studiu fi losofi e na vysoké škole rozhodoval, jaké 
bude jeho povolání. Přemýšlel, kterou životní cestou se má dát, zda má 
vstoupit do manželství, nebo studovat na kněze a pak se stát třeba i ře-
holníkem. Modlil se za to, ale nebyl si jistý. Až jednou v sobě uslyšel silné 
Boží volání, aby sloužil všem lidem bez rozdílu. Nastoupil tedy znovu na 
univerzitu a začal se poctivě připravovat studiem a pravidelnou modlit-
bou na povolání kněze. Když mu bylo 33 let, biskup ho v Brně vysvětil 
na kněze. Přede všemi mu vložil ruce na hlavu, modlil se nad ním těmito 
slovy: „Všemohoucí Bože, obnov v jeho nitru Ducha svatosti, ať žije pří-
kladně, spolupracuje v hlásání evangelia, ať je věrným správcem Tvých 
tajemství, přináší hříšníkům Tvé odpuštění, smíření, pomoc,...“  Byl to 
jeho veliký den. Měl radost, a těšil se, že bude moci pomáhat lidem hle-
dat cestu k Bohu.
Jan upřímně hledal, čím se má stát. Hledal své povolání. Nenašel ho hned, ale modlil se a Pán 
Ježíš ho dovedl až ke kněžskému svěcení.  Možná i tebe zve Pán Ježíš ke kněžství a zasvěcenému 
životu.

MODLITBA MATKY TEREZY ZA KNĚZE
Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze. Chraň je, 
veď je a chovej je ve svém srdci. Buď jim Matkou, zvlášť když jsou zne-
chuceni a osamělí. Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně. Vždyť 
jsou tvými syny tak jako Ježíš, uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvr-
něné. Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem. Vkládej Ježíše stále na je-

jich rty, aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.
Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich

Matkou, miluj je a přinášej jim radost. Se zvláštní 
péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících a těch, kteří jsou nejvíce po-
koušeni. Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, celý svůj život, věnovali 
službě a všechno dávali Ježíši. Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo. Dej 
jim kus svého srdce, tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory, aby 

i oni mohli růst do Kristovy podoby.
Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš. Amen

ROK KNĚŽÍ 2009 - 2010 - myšlenky  P. Ladislava Kubíčka
*  Moudrost vidí věci světa tak, jak je vidí Bůh. Moudrost nelze nastu-
dovat, lze si ji jedině vymodlit. 
*  Nikdo své schopnosti nedostal jen pro sebe, dostal je ke službě dru-
hým. 
*  Největším nepřítelem daru vědění je mechanické hromadění vědo-
mostí bez posvěcujícího vlivu Božího.
*  Bůh musí být živě přítomný ve všem, co dělám. Vůbec tu nezáleží na 
úspěchu, na výsledku. Záleží na snaze, na ochotě, na vůli.
*  Každý zažívá na duchovní cestě krize, pády, únavu. Je to přirozené, 
není třeba nad sebou lámat hůl. Důležité je znovu vstát, nenechat se odradit.
*  Láska a bázeň Boží k sobě patří. Mám-li někoho rád, bojím se ho ztratit. Bojím se mu způ-
sobit bolest. Kdo o dar zbožnosti a bázně Boží nestojí, je domýšlivý a pyšný.
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ČERVENOVODSKO       ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 25. dubna: Červená Voda 1.702; domov důchodců sv. Zdislavy 143; 
Mlýnický Dvůr 230; Moravský Karlov 210; Jakubovice 587; Písařov 667 Kč.
Dary: Červená Voda 500; Písařov (na oltář) 500 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 5. května v 19.30 hodin na faře.
   P. Pavel Vágner

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

Jeden chudák měl ze života jen trápení, ale nepřestával se modlit: „Pane, prosím tě dej, 
ať aspoň vyhraju v loterii.“ Měl se čím dál hůř, ale dál se modlil: „Pane pomoz, ať vyhraju 
v loterii.“ Jeho modlitba každodenně stoupala do nebes: „Pane, pomoz mi...ať vyhraju...“ 
Až ho jednou v noci probudil Boží hlas: „Tak mi také pomoz a kup si alespoň los.“
K zamyšlení: Mnoho lidí prosí o pomoc. Je třeba vykonat svůj díl na zázraku, kterým je 
náš život. Bůh rád dělá zázraky ve spolupráci s naší ochotou a důvěrou. 
 

DĚKUJI všem, kteří svou ochotou a krásnou účastí přispěli k důstojnému průběhu 
„Svatojiřských moravičanských hodů“ v minulém týdnu. Naší společnou práci požeh-
nal Pán dobrou atmosférou, duchovními zážitky, upevněním přátelských a rodinných 
svazků a krásným počasím.

 Výroční mše svatá v Doubravici bude letos v sobotu 8. května v 15 hod. 
 

Nezapomeňte, prosím, na MÁJOVÝ FOLKOVÝ KONCERT skupiny Hr-
nek z Hlučína. První tóny zazní v kostele sv. Prokopa v Lošticích v neděli, 
2. května v 15 hod. Přijďte! 

 P. Pavel Kavec CM (více o nás na www.farnostlostice.cz)

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 25. dubna: Mohelnice 4.352; Úsov 686; Studená Loučka 625 Kč.
  Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

KLUB MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA je otevřen každý 
čtvrtek od 9 do 11 hod. ve společenské místnosti fary. 
PROGRAM NA KVĚTEN:
  6. 5  Látkové pleny a ostatní výrobky z přírodních materiálů 
  (přednáší paní Bláhová Kateřina)
13. 5  Výrobky z pedigu I. 
 (pod odborným dohledem Dany Faltýnkové)
20. 5  Biodynamické masáže - přednáší paní Jana Juřicová
27. 5  Výrobky z pedigu II. (pod odborným dohledem Dany Faltýnkové)
       Hrachovinová Lenka tel. 776 091 578

  

MÁJOVÁ POBOŽNOST A MŠE SVATÁ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH v kapli sv. 
Martina se koná 16. května 2010 ve 14.30 hod .              Srdečně zvou farníci z Olšan
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ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. dubna: Štíty 1.650; Cotkytle 850; Horní Studénky 850  Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

FARNOST  HORNÍ  STUDÉNKY

 Každou druhou neděli v měsíci bude v kostele sv. Linharta od 14 
hod. možnost přijetí svátosti smíření a ve 14.30 svátostné požehnání. 
Poprvé zveme farníky i poutníky na nedělní požehnání příští nedě-
li 9. května.   
                                                             

 TRADIČNÍ POUŤ KE SVATÉMU LINHARTOVI bude tuto ne-
děli 2. května. Poutní mše svaté budou v 7.30 a 10.30 hod., celebruje P. Bohuslav Směšný. 
Svátostné požehnání ve 14 hod.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 25. dubna: Lubník 820; Tatenice 1.360; Hoštejn 3.200; 
Kosov 1.050 Kč.  Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl

 V neděli 16. května jste zváni na pouť ke sv. Janu Nepomuckému 
do Kosova. Poutní mše svatá začíná v 10 hod. (v Hoštejně bude mše svatá 
s nedělní platností v sobotu 15. května v 18.30 hod.). P. Jaroslav Přibyl

  

 Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve zájemce z řad učitelů, pasto-
račních pracovníků i ostatních zájemců na seminář INKVIZICE A ČARODĚJNICKÉ 
PROCESY. Přednáší:  Mgr. Richard Jašš, Ph.D.Termín v sobotu 29. 5. 2010 v době od 9 
do 15 hod. ve velkém sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2,  771 01 Olomouc.
 Seminář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účast-
níci, kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení 
o účasti. Poplatek za seminář pro ty, kdo budou požadovat osvědčení, je 200 Kč, platba 
při prezentaci. Přihlášky a bližší informace: 
 Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 
771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, email: polcrova@arcibol.cz

SDĚLENÍ KATEDRÁLNÍHO STŘEDISKA CÍRKEVNÍ HUDBY A ZPĚVU
l. Pro všechny zájemce máme k dispozici CD nahrávku Slavnostní 
zpívané nešpory 3. týden žaltáře ve zhudebnění P. Josefa Olejníka, kte-
ré nazpívali bohoslovci kněžského semináře v Olomouci (Cena 50 Kč – 
k dostání v kanceláři Metropolitní kapituly u sv. Václava, Wurmova 9, 
tel. 587 405 406).
2. Zpěvníček Písně k Boží chvále (ke vložení do Kancionálu) obsahující 26 písní k obo-
hacení liturgického života, kde najdeme i písně s texty A. C. Stojana, P. Šuránka, písně 
P. J. Olejníka, nové i staré písně k patronům řady kostelů v diecézi i další žádané písně.  
K dostání v prodejně Matice CM (Cena 20 Kč, doprovod 70 Kč).
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SBÍRKY Z NEDĚLE 25. dubna: Zábřeh 9.680; Jedlí 1.350; Svébohov 1.600; Klášterec 
1.870; Zvole 3.980 Kč. Dary: Zábřeh – na kapli v Rovensku 500; na Haiti 1.000 Kč (z Ro-
venska). Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

 DARY NA LEPRU. Dne 25. dubna byla na lepru předaná z Jedlí částka 3.000 Kč a ze 
Zábřeha 3.550 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková

 NA KOSTEL SV. BARBORY jste v měsíci dubnu do kasičky v kostele sv. Bartolo-
měje věnovali 5.360 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKY A ODVODY. Arcibiskupství olomoucké vyjadřuje vděč-
nost věřícím jednotlivých farností i duchovním správcům farností za všechny odesla-
né sbírky v roce 2009, kterými se podpořila řada dobrých děl, a také děkuje za odeslané 
prostředky na konto společných aktivit arcidiecéze. (ACO 2010 č. 4)

OLOMOUCKÉ POUTĚ A SLAVNOSTI
DIECÉZNÍ POUŤ K HROBU SV. JANA SARKANDRA se koná v sobo-
tu 8. května. Mše svatá v katedrále v 10.00 hod. Od 12 hodin bude otevře-
na kaple sv. Jana Sarkandra.
POUŤ RODIN NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE. Už po páté 
vás Centrum pro rodinný život zve na pouť, která se koná v neděli 16. 
května při příležitosti dne rodin. 
Mši svatou v 10.30 hod. celebruje arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po mši 
svaté bude připraveno občerstvení a program pro děti a rodiče. 

Oslavy 15. výročí návštěvy Sv. otce Jana Pavla II. na Svatém Kopečku 
 V rámci oslavy vystoupí v pátek 21. května v 19 hod. 
HRADIŠŤAN.
Předprodej vstupenek prodejna knih Matice cyrilometoděj-
ská, Dolní nám. 24, Olomouc; před zahájením akce na místě.
V sobotu 22. května v 10.00 hod. vyvrcholí oslavy v bazili-
ce Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku slavnostní 
bohoslužbou za účasti arcibiskupa Jana Graubnera.
Po celý den bude v bazilice přístupná výstava fotografi í z ju-
bilejní návštěvy. Od 12.00 do 18.00 hod. v zimní kapli bazili-
ky bude promítání DVD snímků z jubilejní návštěvy.

Pořádá Matice svatokopecká spolu s Římskokatolickou farností Sv. Kopeček u Olomouce. 

SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE. Sbor „Carmen“ spolu se 
zpěváky ze Zábřeha, doprovodí v neděli 23. 5. 2010 v 10 hod. svými zpěvy mši svatou 
při biřmování v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zazní ordinárium podle Missy brevis 
Z. Lukáše a pravoslavné zpěvy ruských skladatelů Bortňanského, Čajkovského, Rach-
maninova aj.                                                           red.


