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Ročník XVIII., číslo 22

SEDMÁ 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

Nenechám vás sirotky, 
praví Pán, 
jdu a zase k vám přijdu 
a vaše srdce 
se bude radovat. 

zpěv před evangeliem

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, 
Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; 
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, 
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

ŽALM 27   věřím, že uvidím blaho
               od Hospodina v zemi živých!
1: Sk 1,12-14    2: 1 Petr 4,13-16      Ev: Jan 17,1-11a
Ordinárium: Břízovo č. 503      příště  Ebenovo č. 504

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝDnE
čtvrtek  9. června  sv. Efréma Syrského
sobota  11. června  Památka sv. Barnabáše, apoštola
 Ujal se Pavla po jeho obrácení a uvedl jej k apoštolům. Evangelium kázal v Antiochii, 
odkud Pavla provázel na jeho 1. apoštolské cestě a s ním zakládal křesťanské obce. Účastnil 
se jeruzalémského sněmu kolem r. 50 a hovořil na něm hned po Petrovi. S Markem pak ode-
šel na rodný ostrov Kypr, kde podle ústního podání byl r. 60 - 62 od židů kamenován a pak 
snad upálen.

FARnoST MAlETín. První neděli v měsíci, 5. června jste opět zváni k putování do 
maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.  P. František Eliáš

MoDliTBY MATEk. Především maminky i babičky opět zveme ke slavení 
mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit 
v pondělí 6. června v 16.30 hod.                                                 Lenka Hamplová
 

PASToRAční RADA FARnoSTi JEDlí se sejde ve čtvrtek 9. června v 18 hod. 
   P. František Eliáš

1. setkání kurzu symptotermální metody PPR, zaměřené na přípravu 
snoubenců bude v Dubicku u Kolčavů v pátek 10. června. Začátek v 19.30 
hod. Bližší informace www.lpp.cz, nebo na tel. 583 449 284. 
  L+M Kolčavovi 

Rytmická schola od sv Bartoloměje zve všechny mladé du-
chem na tradiční SvAToAnTonínSkÝ TÁBoRÁk Xiii. 
Sejdeme se v sobotu 11. června 2011 po 16.00 hod. v kašta-
novém háji za Katolickým domem. Zváni jsou všichni naši 
minulí, současní i budoucí členové scholy, dále také pří-
buzní (pokrevní příbuznost není podmínkou), přátelé i ti 
ostatní (ať z nich můžeme přátele udělat). S sebou si vezmě-
te: špekáček, chleba, „korunku“ na pitné, dobrou náladu, zpěvník.  Jana Kubíčková

HYNČINA. V kostele sv. Stanislava v Hynčině bude v neděli 12. června v 15.00 hod.
slavena mše svatá.  P. František Dostál 

ii. ročník cyklopouti na Hynčinu. Sraz účastníků v neděli 12. června ve 13 hod. u fary. 
Případně se můžete do Hynčiny dopravit, jak kdo chce a čím kdo chce. Cílem je mše 
svatá.   Laďka Rýznarová
 

FARnoST SvÉBoHov. Kruh přátel hudby Vás zve v neděli 12. června na 
koncert DUO  TERES. Hrají: Lucie Kopsová – housle a  Tomáš Honěk – ky-
tara. Koncert začíná v 15.30 hod. v obecním domě. Vstupné dobrovolné. 

lEToŠní PěŠí PoUŤ nA HoRU MATkY BoŽí Do kRÁlík se uskuteční ve dnech 
18. - 19. června. Podrobnější informace v příštím čísle FI. Radomír Friedl 
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PRÁZDninovÉ PUTovÁní S METoDěJEM
Jednodenní výlety pro děti i dospělé

č E R v E n E C
v čtvrtek 7. 7.  Dlouhé stráně – sedačkovou lanovkou k horní nádrži a exkurze v pře-

čerpávací elektrárně. Sraz před nádražím Českých drah (ČD) v 8.30 hod. - návrat  
v 17.11 hod. Cena výletu 270 Kč.

v pátek 8. 7. Zámek opočno – jeden z nejkrásnějších renesančních zámků.
  Sraz před nádražím ČD v 7.10 hod. – návrat v 17.14 hod. Cena výletu 260 Kč.
v sobota 9. 7. český ráj – Drábské světničky – romantické seskupení pískovcových skal a 

hrad Valečov. Sraz před nádražím ČD v 5.15 - návrat ve 22.27 hod. Cena výletu 180 Kč.
v pondělí 11. 7. Jeseníky – lanovkou na Šerák, dále přes Keprník a Vozku do Branné.
  Sraz před nádražím ČD v 7.15 hod. – návrat v 18.28 hod. Cena výletu 220 Kč.
v středa 13. 7. Hrad Bezděz – monumentální ranně gotický královský hrad.
  Sraz před nádražím ČD v 7.10 hod. – návrat ve 20.27 hod. Cena výletu 340 Kč.
v pátek 15. 7. Strážnice – skanzen, projížďka lodí po Baťově kanále.
  Sraz před nádražím ČD v 6.05 hod. – návrat v 18.43 hod. Cena výletu 320 Kč.
v sobota 16. 7. Praha – návštěva ZOO, plavba parníkem po Vltavě.
  Sraz před nádražím ČD v 7.10 hod. – návrat ve 22.27 hod. Cena výletu 380 Kč.

S R P E n
v sobota 13. 8. liberec – lanovkou na Ještěd, hřebenová vycházka. Možnost samostatné 

prohlídky ZOO a Botanické zahrady. Sraz před nádražím ČD v 5.10 – návrat ve 22.27 
hod. Cena výletu 210 Kč.

v pondělí 15. 8 - Beskydy - Pustevny, Radhošť
 Sraz před nádražím ČD v 7.00 hod. – návrat ve 20.43 hod. Cena výletu 270 Kč.
v středa 17. 8. krnov - historické pohraniční město, rozhledna na Cvilíně.  Sraz před 

nádražím ČD v 6.10 - návrat v 17.22 příp. v 19.22 hod. Cena výletu 270 Kč.
v pátek 19. 8.  Adršpach - pískovcové skalní město. Sraz před nádražím ČD v 7.10 hod. 

– návrat ve 20.27 hod. Cena výletu 300 Kč.
v sobota 20. 8. Hrad Pernštejn – nejlépe dochovaný gotický hrad. Sraz před nádražím 

ČD v 6.15 – návrat ve 20.27 příp. ve 20.52 hod. Cena výletu 270 Kč.


Uvedená cena výletů je pro děti od 6 do 15 let a zahrnuje jízdné, vstupné do navštívených 
objektů a manipulační poplatky. Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného 
průkazku na některý dopravní prostředek. Cena výletů pro dospělé bude stanovena na 
místě, podle počtu osob s možností využití vhodných slevových programů ČD. Na každý 
výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdra-
votní pojišťovny.
Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová
Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 30. 6. 2011 - Na výlety pořádané v srpnu nej-
později do 5. 8. 2011
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nEvEZMEŠ JMÉnA BoŽíHo nADARMo 
Jméno Pána je svaté - s odkazem Jan 17,1-11 a KKC 2142-2159.

 Druhé přikázání předepisuje respektovat jméno Páně. Je 
odvozeno, stejně jako první přikázání, ze ctnosti zbožnosti 
a dává řád především našemu mluvení o svatých věcech. Mezi 
slovy zjevení má jedno slovo zvláštní význam – zjevuje Boží 
jméno. Jméno Pána je svaté. Proto je člověk nesmí zneužívat. 
Má je uchovávat v paměti a v tichém klanění plném lásky. Ne-
zařadí je mezi svá slova, pokud by jimi nechtěl chválit, velebit 
a oslavovat.
 Úcta k Božímu jménu vyžaduje uctivý postoj, jaký se sluší 
mít k tajemství samého Boha a k celé posvátné skutečnosti, kte-
rou vyvolává. Smysl pro posvátno je součástí ctnosti zbožnos-
ti. Věřící má vydávat svědectví jménu Pána tím, že neohroženě 
vyznává svou víru. Kázání a katecheze mají být proniknuty kla-
něním a úctou ke jménu našeho Pána Ježíše Krista. Druhé při-
kázání zakazuje zneužívání Božího jména, to je každé nevhod-
né užívání jména Boha, Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých. Slíbit něco jiným ve 
jménu Boha, znamená dávat v sázku Boží čest, věrnost, pravdivost a autoritu. Takový slib 
se má DODRŽET JAKO POŽADAVEK SPRAVEDLNOSTI. Jinak děláme z Boha lháře.
 ROUHÁNÍ se staví přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že člověk proná-
ší vnitřně nebo navenek nenávistná, vyčítává,vyzývavá slova proti Bohu. V tom, že špatně 
mluví o Bohu, že jeho slovům chybí úcta k Bohu, že zneužívá Boží jméno. Zákaz rouhání 
se vztahuje i na slova proti Kristově církvi, proti svatým a posvátným věcem.
 KLETBY, do nichž je vloženo jméno Boží bez úmyslu rouhání, jsou nedostatkem úcty 
k Pánu. Druhé přikázání zakazuje také užívání Božího jména k magickým účelům. Druhé 
přikázání zakazuje i KŘIVOU PŘÍSAHU. Udělat slavný slib nebo přísahat, znamená brát 
Boha za svědka. To znamená dovolávat se božské pravdivosti jako záruky vlastní pravdi-
vosti. Odmítnout křivou přísahu je povinností vůči Bohu. Bůh jako Stvořitel a Pán je nor-
mou každé pravdy.
 Kdo udělá nějaký slib pod přísahou s úmyslem nedodržet ho, nebo se nedrží toho, co 
pod přísahou slíbil, je KRVEPŘÍSEŽNÍKEM.
 Ježíš vyložil druhé přikázání v Horském kázání: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; 
Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy. Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahej-
te! Ale vaše řeč ať je ano, ano, ne, ne. Co je nad to je ze Zlého (Mt 5,33-34.37). Ježíš učí, že 
každá přísaha v sobě obsahuje vztah k Bohu a že Boží přítomnosti a jeho pravdě musí být 
vzdávána čest v každém slově.
 Svatost Božího jména vyžaduje nedovolávat se jej v malichernosti a vyžaduje, aby se 
přísaha neskládala za takových okolností, kdy by to mohlo být vysvětlováno jako schvalo-
vání moci, která přísahu neprávem požaduje. Je-li přísaha vyžadována občanskými úřady 
neprávem, může být odmítnuta. Jde o případy, kdy je vyžadována k něčemu, co odporuje 
lidské důstojnosti nebo společenství církve.
 KŘESŤANSKÉ JMÉNO. Svátost křtu je udělována „ve jménu Otce i Syna i Ducha sva-
tého“ (Mt 28,19). Při křtu jméno Pána posvěcuje člověka a křesťan dostává v církvi vlastní 
jméno. Může to být jméno nějakého světce, který žil příkladnou věrností k Bohu. Patronát 
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světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu. Křestní jméno může také vyjadřovat 
nějaké křestní tajemství nebo křesťanskou ctnost. Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se ne-
dávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení.
 Křesťan začíná svůj den – modlitbou a své práce znamením kříže – ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého. Pokřtěný člověk zasvěcuje den oslavě Boží a poprosí Spasitele, jako 
dítě Otce o milost, která mu pomáhá jednat v Duchu svatém. Znamení kříže nás posiluje 
v pokušeních a v těžkostech života.
 Bůh volá každého člověka jménem. Jméno každého člověka je posvátné. Jméno je ob-
raz osoby – vyžaduje úctu, jako znamení důstojnosti toho, kdo je nosí. 
 Toto přijaté jméno je jméno pro věčnost. V nebeském království zazáří v plném světle 
tajemný a jedinečný charakter každé osoby poznamenané Božím jménem. „Tomu, kdo zví-
tězí..., dám bílý kamínek, na tom kamínku bude vyryto nové jméno, které nezná nikdo než 
ten kdo ho dostane.“(Zj 2,17). „Měl jsem vidění, a hle – na hoře Siónu stál Beránek a s ním 
bylo stočtyřiačtyřicet tisíc těch, kdo mají na čele jméno a jméno jeho Otce“ (Zj 14,1).   
  P. Antonín Pospíšil
 

PoZvÁní k nÁSlEDovÁní – PovolÁní RYBÁŘŮ 
Mt 4, 18-20 (40)
Rybáři v době Pána Ježíše nechodili do školy, takže většina z nich ne-
uměla ani číst a psát. Rybolov byla práce časově velmi náročná. Mno-
ho času rybáři trávili na jezeře nebo opravou lodí a sítí. Museli vstávat 
časně ráno a vyplouvat na jezero. Navíc pocházeli z Galileje. Pravo-
věrní Židé z okolí Jeruzaléma lidmi z Galileje opovrhovali. Galilej-
ské nářečí (kterým hovořil i Pán Ježíš, protože i Nazaret je galilejské 
město) je všude prozradilo. Zkrátka patřili mezi obyčejné lidi, kteří 
žili všední život plný povinností a starostí o rodinu. A právě tito oby-
čejní, nijak zvlášť zajímaví rybáři se stávají prvními apoštoly. S nimi 
Pán Ježíš počítal jako se svými následovníky, na kterých staví svou 
církev. Nebyli vzdělaní a neměli žádné velké zkušenosti z nábožen-
ského života. Kromě toho měl každý z nich své chyby a nedokonalos-
ti, se kterými se potýkal celý život. Například Petr byl prchlivý, rych-

le vzplanul, dnes bychom řekli „horká hlava“. Evangelia nám učedníky - rybáře vykreslují 
v různých situacích, kde se projevují právě jejich slabosti a omezení. Vidíme, že mnohdy 
Ježíše vůbec nepochopili, přestože mu byli pořád nablízku. Naslouchali mu, viděli zázraky, 
slyšeli rozhovory, pozorovali ho při modlitbě. Ježíš z takových rybářů plných chyb, slabostí 
a omezení vychoval světce. Rozhodli se vykročit za ním, všeho nechali a šli. Toto rozhod-
nutí a dobrá vůle Pánu Ježíši stačí, aby obyčejné rybáře použil a vychoval k velkému dílu, 
k velkým zázrakům.
 I dnes si Ježíš vybírá ty, kteří na první pohled nejsou ničím mimořádní a zvláštní. Zkrátka 
jsou obyčejní. Povolává každého z nás a vůbec mu nevadí, že jsme nezkušení, mladí nebo moc 
staří, bez velkého vzdělání. Nevadí mu, že teprve chodíme do školy a nemáme pořád samé jed-
ničky. Pán Ježíš s tím počítá. Přesto každému z nás říká: „Pojď za mnou!“ Stačí mu,když jsme 
ochotní vykročit za ním. Nechce po každém z nás, abychom opustili všechno, co máme. Ale 
abychom ho dobře následovali, je třeba opustit alespoň to, co nám překáží. Rybáři Petr, Ond-
řej, Jakub a Jan s sebou nemohli vláčet sítě, lodě a veškerý majetek. Co nám může na cestě za 
Pánem Ježíšem bránit? Špatní kamarádi, nevhodná zábava.. . A toho je třeba se zříct.
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 29. května: Červená Voda 1.714; Domov důchodců sv. Zdislavy 285; Mlý-
nický Dvůr 429; Písařov 668; Jakubovice 800; Janoušov 570 Kč. Dary: Jakubovice na věžní 
hodiny 1000. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v  Adorace za uzdravení bude v Červené Vodě v neděli 5. 
června v 15.30 hod.

v  První setkání modlitebního společenství bude v Červe-
né Vodě na faře ve čtvrtek 9. června v 18.00 hod. – zve-
me všechny.

v Změny mší svatých. V neděli 12. června bude kvůli 1. sva-
tému přijímání v Červené Vodě mše svatá až v 10.30, v Pí-
sařově bude proto už v 8.45 hod.

v  Pouť v Hartíkově u kapličky Zmrtvýchvstání Páně bude 
v neděli 12. června v 16.00 hod. – všichni jsou srdečně 
zváni.

v Občané Jakubovic nás srdečně zvou na Zahradní slavnost, která se bude konat v míst-
ním kulturním domě v pátek 17. června od 17.00 hod. Mimo jiné vystoupí kapela  Če-
chomor.   P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

víRA JE nAŠí SlÁvoU. V každém člověku je zakódována touha po 
slávě. Potěší nás, když nás někdo pochválí, všimne si naší „bezvýznam-
né” práce. Tuto touhu do nás vložil Bůh a zároveň nám dal cestu a pro-
středky k jejímu naplnění. Touto cestou jdou milióny věřících. Milióny 
obyčejných a neznámých, o kterých se nemluví ani nepíše a které ani na 
vteřinu nesnímají televizní kamery. Tito lidé po celý život poctivě pra-
cují, vychovávají své děti, tiše a nenápadně pracují v Církvi, obětují se 

denně pro rodinu, slouží nemocným a potřebným. Proč nejsou tihle lidi populární? Proč 
jim nefandí miliony fanoušků, neprovází je filmové štáby? My, křesťané dobře víme, že 
naše sláva je u Boha. Víra je naší slávou. Teplo Božího požehnání nenahradí studená světla 
reflektorů. Být dítětem Božím, být ozařován Duchem svatým – to je sláva, o jaké se světu 
nesnilo. V těchto posvátných dnech před Letnicemi prosme, abychom tuto nezaslouženou 
skutečnost Boží přízně více prožívali!

Loštický misijní tým od pátku 3. 6. do neděle 12. 6. moderuje lidové misie ve farnosti Vyš-
kov. Pamatujme na všechny ve svých modlitbách a vyprošujme dary Ducha Svatého! 

PoZvÁnkA. ŘKF Moravičany Vás zve v neděli 12. června 2011 na tradiční pouť ke sv. Jo-
séfkovi a sv. Hubertovi do Doubravy v Litovelském Pomoraví. Program: 14.00 hod. mše sva-
tá, litanie ke sv. Josefovi a posezení v krásném prostředí. Bohoslužbu doprovází Vyroubalova 
dechovka a Jiřinky. Na místě bude možnost malého občerstvení. Těšíme se na Vás!  PP

kDo ZAvÁHÁ, nEPoJEDE – ještě je několik volných míst na jednodenní poutní zájezd 
v sobotu 2. července 2011 do Bílé Vody, Javorníku a Žárové. Zájemci, hlaste se co nejdříve 
u pana Ryšavého – 605 963 392, na faře v Lošticích – 723 723 728.  P. Pavel Kavec, CM
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 29. května: Mohelnice 5.746; Úsov 990; Studená Loučka 325 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

PRoGRAM MC ovEčkA v čERvnU:
  9. 6. - Oslava dětského dne v přírodě
16. 6. - Tvoření s hlínou
23. 6. - Dodělání výrobků, valná hromada
30. 6. - Klub se zmrzlinou
Podrobnosti naleznete na www.oveckamohelnice.estranky.cz. Klub probíhá každý čtvr-
tek od 9.00-11.30 na faře v Mohelnici. 
 Přejeme všem odpočinkové prázdninové dny.  Na setkání se těší Andrea Nevrlá

postřelmovsko      postřelmovsko  
Ve středu 8.6. bude v Postřelmově od 19.30 hodin na faře biblická hodina. 
V sobotu 11.6. bude v Postřelmově od 8.00 hodin mše sv. a pobožnost ke cti Ducha sva-
tého. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

štítecko     štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 29. května: Štíty 2.130; Cotkytle 660; Horní Studénky 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 29. května: Lubník 680, Tatenice 880, Hoštejn 1.300, Kosov 510 Kč .
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

V neděli 5. června Vás zvou skauti na DĚTSKÝ DEN DO HOŠTEJNA. Začátek na hřiš-
ti je ve 14 hod.

noCi koSTElŮ se letos poprvé zúčastnila také farnost Tatenice. Děkuji všem, kteří se 
zapojili do organizace i provedení akce.  P. Jaroslav Přibyl 

v v v

k RokU kŘTU - POČÁTEK NAPLŇOVÁNÍ PŘÍSLIBU BOŽÍ-
HO KRÁLOVSTVÍ. Ve starověkých iniciačních obřadech dostali 
novokřtěnci po vystoupení z vody „pokrm pro novorozence“, aby 
jím rostli „ke spasení“ (1 P2,2n). Pili z poháru mléka s medem, které jsou plody zaslíbe-
né země, do níž Bůh vyvedl Izraelity z moci Egypta (Ex 3,8). Po oblečení bílého oděvu, 
který symbolizoval podle Cyrila Jeruzalémského duchovní šat, oděv spásy a šat sprave-
dlnosti, který dává účast na slávě Krista proměněného na hoře, odešli novokřtěnci pro-
cesím z křestní kaple do kostela se svícemi a za zpěvu žalmu. Toto procesí znamenalo 
návrat do ráje: „Nyní se otevírají brány ráje, vrať se tedy tam, odkud jsi vyšel“ (sv. Řehoř 
z Nysy, srov. Mt 25,1-13). 
  Z kalendáře královehradecké diecéze
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SBíRkY Z nEDělE 29. kvěTnA: Zábřeh 9.640; Jedlí 1.500; Svébohov 1.500; Klášterec 
1.140; Zvole 3.190; Postřelmůvek 460 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 700; na Proglas 500 (z Po-
střelmůvka); Zvole – na likvidaci lepry 1.000 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán. 
   P. František Eliáš
v Na kostel sv. Barbory jste v květnu do kasičky ve farním kostele darovali 6.530 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 
 

PŘíŠTí nEDěli 12. čERvnA o SlAvnoSTi SESlÁní DUCHA SvATÉHo SE 
konÁ vE vŠECH FARnoSTECH SBíRkA nA CíRkEvní ŠkolY v DiECÉZi.

oHlASY k noCi koSTElŮ
 V Zábřeze od 18 hod. hlouček dětí obléhal stůl, kde 
pracovníci charity prezentovali výrobu svící. Že zájem 
o vlastnoruční výrobu růženců a výzdobu svící byl, je 
možno poznat z toho, že za dvě hodiny bylo vyrobeno 
10 růženců a nazdobeno 5 svící. 
 Čtyřicetičlenný pěvecký sbor z Ilavy v Polsku 
nadchl svým precizním provedením duchovní hudby. 
 U křestních matrik byla až do 22 hod. fronta zá-
jemců o autentický výpis a upomínku na křest. Komen-
tovaných prohlídek se rádi účastnili nejen příležitostní 
návštěvníci, ale i „ti kosteloví“, kteří si mohli doplnit vě-
domosti z historie svého chrámu. 
 V Jedlí potěšilo návštěvníky vystoupení žáků ZUŠ 
z třídy pana Martina Hrocha, rodáka z Jedlí. Tento za-
končil koncert bravurním provedením několika var-
hanních skladeb. Návštěvníci také ocenili pochvalou 
nově osvětlenou věž kostela s kostelními hodinami. 
Mnozí do věže také osobně vystoupali. 
 Ve Zvoli největší úspěch sklidila prohlídka varhan s výkladem, dále prohlídka půdy kos-
tela s hodinami ve věži a také ukázka kněžských a ministrantských oděvů (malé děti měly 
možnost vyzkoušet si ministrantský oděv).
 Ve Svébohově se nejvíce návštěvníků zastavovalo u fotografické výstavy k 20. výročí po-
řízení zvonu Panny Marie Nanebevzaté a velký zájem byl také o výpis z křestní matriky. 
 Mládež z Klášterce a okolí zdramatizovala příchod řeholníků, benediktínů do Klášterce, 
stavbu kláštera, dobytí a vyplenění kláštera husity (efekty byly dokonalé, včetně použité dý-
movnice) a pak znovuobjevení Klášterecké madony farníky při opravě kostela. Zaujalo i vy-
stoupení scholy z Rudy nad Moravou a ukázky varhanní hudby a velká nástěnná malba „Čes-
ké nebe“.  redakce

všem, kteří aktivně přiblížili naše chrámy návštěvníkům, patří za to velký dík. 
   P. František Eliáš, děkan

FARnoST ZvolE - ZnovUPoSvěCEní filiálního kostela svatých Jana a Pavla v Pobučí 
otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, po generálních opravách, bude v úterý 21. červ-
na při mši svaté v 17 hod.    Mgr. Luděk Diblík


