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31. 7. 2011
Ročník XVIII., číslo 30

18. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Potom vzal těch pět chlebů 
a ty dvě ryby, 
vzhlédl k nebi a požehnal, 
lámal chleby 
a dal učedníkům 
a učedníci zástupům. 
Všichni se najedli dosyta 
a ještě sesbírali plných 
dvanáct košů 
zbylých kousků.

Mt 14,20

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; 
buď stále s námi a slyš naše prosby: 
obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali.
 Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

ŽALM 145  otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
1: Iz 55,1-3                                     2: Řím 8,35.37-39                               Ev: Mt 14,13-21
Ordinárium: Břízovo č. 503          příště  Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
v Pondělí 1. srpna - památka sv. Alfonsa z Liguori

v PoRCinKUle je tradiční 
pouť jejíž historie je spjatá s fran-
tiškánským řádem, která se koná 
2. srpna a je spojená s možností 
získat plnomocné odpustky. 
 ve farním kostele sv. barto-
loměje v zábřeze budeme slavit 
svátek PoRCinKUle s otcem 
lvem, který je členem kapucín-
ského řádu v úterý 2. srpna. 
 liturgii mší Svatých bude 
doprovázet dechový orchestr zUŠ z veselí nad moravou, který vede Jiří Štica. 
 oslava Panny marie bude mít tento průběh: mše Svatá 9.40 hod., po ní před 
průčelím kostela vystoupení dechovky. ve 14.00 hod. koncert dechovky před zám-
kem (v délce devadesáti minut), v 16.00 hod. mše Svatá.  P. Lev Eliáš 

v Čtvrtek 4. srpna - památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

v Sobota 6. srpna - SvÁTeK PRoměnění PÁně 
 mše svaté: zábřeh v 7.00 hod.; Svébohov v 9.00 hod.

„Můj Bůh září do mých temnot …“ (Ž 18,29). Ježíš své poselství ne-
zjevuje jen slovy, ale též skrze znamení. Událost proměnění Páně 
je postavena jako protiváha k předpovědím o Ježíšově utrpení. Pán 
zjevil, že je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který přemohl zánik 
a vstal z mrtvých. Událost proměnění Páně se tak stává světlem pro 
okamžiky, kdy i my putujeme temnotami života. Událost proměnění 
Páně je zároveň příslibem i našeho proměnění a naplnění. Když sla-
víme svátek Proměnění Páně, opěvujeme současně očekávání vlast-
ního proměnění. Kristus totiž prochází lidskou bytostí a dává jí své 
vlastní rysy. Proměňuje v nás všechno: to dobré i to zlé. 

 Každý muž a každá žena má v sobě mnoho otevřených ran způsobených neúspěchy, po-
nížením a špatným svědomím. Tyto rány se možná otevírají právě v okamžiku, kdy bychom 
potřebovali nekonečné porozumění. Nikdo nám ale není nablízku. 
 Máme snad nad těmito ranami vzdychat? Takto by se staly naším soužením, agresivní si-
lou proti nám i proti jiným – obvykle proti těm nejbližším. Jestliže je ale Kristus promění, sta-
nou se silovým polem, zdrojem tvůrčí síly, z níž prýští schopnost ke společenství, k přátelství 
a k porozumění.(zpracováno podle textů bratra Rogera Schutze, převzato z www.vira.cz)

PRvní PÁTeK v měSíCi. V pátek 5. srpna můžete od 16 hod. přijmout v kostele sv. 
Bartoloměje svátost smíření.  P. František Eliáš

mAleTín. v neděli 7. srpna poputujeme do maletínského farního kostela sv. miku-
láše. začátek mše svaté v 15 hod.                                      P. František Eliáš 
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vARHAnní maraTón
 Jako v minulých letech i letos se o víkendu od pátku 5. do ne-
děle 7. srpna sjedou na faru v Zábřeze mladí varhaníci z různých 
koutů republiky ke společnému pobytu a předávání zkušeností 
ve hře na varhany.
 v sobotu 6. srpna se v Zábřeze můžete těšit na muzicírová-
ní během dne, které vyvrcholí koncertem toho nejlepšího, co den 
dal v 19.00 hod.
 V rámci varhanního maraTÓNu zveme (pěší, cyklo, moto 
i auto) posluchače také do Pobučí na premiérový koncert, který 
začíná v 16.00 hod. na nově zrestaurovaných varhanách z roku 
1872, postavených Antonem Hermanem ze Svébohova.  P. František Eliáš

PoUTě
v O první sobotě v měsíci, 6. srpna jste zváni na pouť do Ko-
clířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod., přihlášky do 3. srpna. Vše 
ostatní za obvyklých podmínek. 
v V neděli 21. srpna zveme všechny Orly a příznivce na 
ORELSKOU POUŤ na Svatý Hostýn. Odjezd z Valové v 6.00 
hod, cena 250 Kč (autobus vyjede k poutnímu místu). Přihláš-
ky do 15. srpna.   Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. Milí rodiče, při křtu svých dětí jste slíbili, že je bu-
dete vychovávat ve víře v Krista. V tom vám může pomoci výuka náboženství. Přihlášky 
si můžete vyzvednout v kostele nebo na faře v Zábřeze. Prosíme o urychlené odevzdání, 
aby mohly být sestaveny rozvrhy výuky.  P. František Dostál

Děkanátní centrum RODINA V AKCI pořádá PŘíměSTSKÝ TÁboR pro děti od 6 do 
10 let „S KAmARÁdY Je PRimA“. Termín 8.-12. srpen 2011. 
 Program každý den od 8 hodin do 16.30 hod. (hry v přírodě, soutěže, výlety, tvořivé 
aktivity, návštěva ZOO, opékání…). Zázemí v klubovně s kuchyňkou na Skaličce. Cena 
750 Kč/týden (zahrnuje obědy, pitný režim, cestovné, vstupné, materiál na tvoření). Tá-
bor vedou manželé Sikorovi. 
  Přihlášky: Monika Sikorová, tel: 737 517 102, mail: rodinazabreh@gmail.com. 

modliTbY mATeK. Milé maminky a babičky. I v době prázdnin Vás 
zveme k účasti na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Nejen jim, 
ale všem dětem a mladým lidem, budeme opět společně vyprošovat Boží 
požehnání, ochranu a pomoc.
Mše sv. bude sloužena P. Lvem Eliášem v pondělí 8. 8. 2011 v 17.00 hod. 

Předcházet jí bude v 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba růžence. 
  Za MM Lenka Hamplová

v neděli 14. srpna jste zváni do Svébohova na pouť k Panně marii nane-
bevzaté. mše svatá v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.                             
                                              P. František Eliáš
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UČíCí Se CíRKev – ÚČAST KŘeSŤAnŮ nA SPoleČenSKÉm ŽivoTě 
S odkazem Mat 14,13-21 KKC 1897-1917

 Soužití mezi lidskými bytostmi může být 
uspořádané a plodné jen tehdy, je-li v něm prá-
voplatná autorita, která zajišťuje pořádek a sta-
rá se dostatečným způsobem o společné dobro.
 „To, čemu říkáme autorita, je starší i základ-
nější než to, čemu říkáme stát. Přirozená převa-
ha některých lidí nad jinými je počátek každé 
lidské organizace a všeho lidského pokroku“ 
(Bertrand Russell). Pojem „autorita“ označuje 
jednak osobu, jejíž rozhodnutí ostatní členové 
skupiny obvykle následují, jednak jejich vztah k osobě, od které taková rozhodnutí, rady 
a postoje očekávají. 
 Takováto autorita má svůj základ v lidské přirozenosti, je nezbytná k jednotě a je-
jím úkolem je všemožně zabezpečovat obecné blaho společnosti. Autorita, jakou požaduje 
mravní řád, pochází od Boha, autorita tedy neodvozuje svou mravní právoplatnost sama 
od sebe.
 Povinná poslušnost všem ukládá, aby si patřičně vážili autority a prokazovali jí úctu, 
která jí náleží. 
 Rozmanitost politických režimů je mravně přípustná, jen když tyto režimy přispíva-
jí k dobru společnosti, která je přijímá za vlastní. Režimy, jejichž povaha odporuje přiro-
zenému zákonu, veřejnému pořádku a základním právům osob, nemohou uskutečňovat 
obecné dobro národů, jimž se vnutily. Stane-li se, že vládcové vydávají nespravedlivé zá-
kony nebo činí opatření protivící se mravnímu řádu, nejsou taková nařízení pro svědomí 
závazná. V takovém případě autorita přestává být sama sebou a zvrhá se ve zvůli.
 V souladu se společenskou přirozeností člověka má dobro každého jednotlivce nut-
ně vztah k OBECNÉMU BLAHU. Obecné blaho tedy nemůže být definováno jinak, leč ve 
vztahu k lidské osobě. Obecným blahem se má rozumět souhrn podmínek společenské-
ho života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení 
vlastní dokonalosti. Obecné blaho se týká života všech. Obsahuje tři podstatné prvky:
 ReSPeKTovÁní oSobY jako takové. Společnost je povinna dovolit každému své-
mu členu uskutečnit své vlastní povolání. Respektování osoby tedy spočívá zvláště v právu 
na jednání podle správných příkazů svědomí, v právu na ochranu soukromého života a na 
spravedlivou svobodu i ve věcech náboženských.
 Na druhém místě obecné blaho vyžaduje SPoleČenSKÝ blAHobYT A RozvoJ 
skupiny samotné. Rozvoj společnosti je souhrnem všech sociálních povinností. Stát – vlád-
ní moc musí každému zpřístupnit to, co tento jedinec potřebuje, aby mohl vést opravdu 
lidský život: potravu, oblečení, zdraví, práci, výchovu a kulturu, pravdivou informaci, prá-
vo založit si rodinu atd.
 Obecné blaho zahrnuje konečné míR, to znamená stálost a bezpečnost spravedlivého 
řádu. To je i základem práva na oprávněnou osobní i kolektivní obranu.
 Lidské společenství nachází své nejplnější uskutečnění v POLITICKÉM SPOLEČEN-
STVÍ. Úkolem státu je hájit a podporovat obecné blaho občanské společnosti, občanů a je-
jich sdružení.
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 Vzájemná závislost lidí se stále zvětšuje. Krok za krokem se rozšiřuje na celou zemi. 
 Z důstojnosti, jednoty a rovnosti všech osob vyplývá především princip společného dob-
ra, k němuž musí směřovat každý aspekt společenského života, protože v něm nachází plnost 
svého smyslu. Jednota lidské rodiny, která shromažďuje bytosti mající stejnou přirozenou 
důstojnost, zahrnuje CELOSVĚTOVÉ OBECNÉ BLAHO. To vyžaduje takovou organizaci 
společenství národů, která by umožňovala starat se o uspokojování různých potřeb lidí jak 
v oblasti společenského života – výživa, zdraví, výchova, tak v některých zvláštních podmín-
kách (mírnit útrapy uprchlíků, pomáhat vystěhovalcům a jejich rodinám...)
 Každý občan má povinnost podle místa, které zaujímá a úlohy, kterou zastává, podí-
let se na vzestupu obecného blaha a v těchto konkrétních oblastech brát na sebe OSOBNÍ 
ODPOVĚDNOST. Občané se mají, pokud je to možné, účastnit VEŘEJNÉHO ŽIVOTA. 
Podvody a obcházení zákonných omezení a sociálních povinností je nutno odsoudit.
 Ti, kteří vykonávají vedoucí funkce, mají povinnost upevňovat hodnoty, které budí 
důvěru a podněcují druhé ke službám svým bližním. Základy takového chování začína-
jí od výchovy v dětství a vzdělání ve škole. Budoucnost lidstva je v rukou těch, kteří jsou 
schopni předat budoucím generacím důvody k životu a naději.
 V této souvislosti ještě upozorním na myšlenku z encykliky Benedikta XVI. Caritas in 
veritate. Její východisko vidím v antropologii založené na dynamice lásky, která podněcuje 
lidi, aby se zasazovali o spravedlnost a pokoj – tedy prvky společného dobra. „Každý z nás 
nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má.“ Jeho uskutečňováním nachází-
me své štěstí a svobodu. Tak je podle Benedikta XVI spojen náš životní úkol se společným 
dobrem.   P. Antonín Pospíšil

RoK KŘTU – ÚČAST nA dARU KoinÓnie. Řecké slovo „koinónia“ 
znamená společenství a také účast. Původně znamenalo spojení člověka 
s božstvem skrze oběť pokrmu. Při křesťanské bohoslužbě pokřtění aktiv-
ně vykonávají své „královské kněžství“ a mají tak díky daru Ducha Svatého podíl na Kris-
tově oběti. To by bez křtu nebylo možné, proto také v prvokřesťanských dobách byli ka-
techumeni přítomni pouze čtení a výkladu Písma. Janovské spisy zdůrazňují, že základem 
pro společenství mezi věřícími je koinónia s Kristem: „Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěs-
tujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství... Když však žijeme ve světle, jako On je 
ve světle, máme společenství mezi sebou...“ (1J1,3 a 1 J 1,7

madrid 2011 Světové dny mládeže jsou za dveřmi
 Již za 11 dní odjede do Španělska většina českých účastníků Světových 
dní mládeže. Do oficiálních zahájení Světových dní mládeže zůstává už jen 
20 dní., ovšem do odjezdu většiny účastníků z České republiky jich zbývá 
pouze 11. S ubývajícím časem však přibývá konkrétních informací. Česká 
výprava, kterou zajišťuje asi 150 organizátorů, k dnešnímu dni eviduje 3142 
účastníků z celé České republiky. Stále ještě je možné se přihlásit, a to čím dříve, tím lépe. 
Na Světové dny mládeže je možné jet autobusem z jednotlivých diecézí společně s českou 
výpravou nebo po vlastní ose. Každopádně je nutné se oficiálně registrovat. , jinak nebude 
možné účastníkům zaručit výhody z toho plynoucí, jako je „batoh poutníka“ a ubytování 
a strava v Madridu.  Stále jsou volná místa v autobusech, ovšem i těch rychle ubývá, jelikož 
kapacita autobusů je omezena.
Více na http://madrid2011.signaly.cz/ nebo http://www.madrid11.com/ .
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 24. července: Červená Voda, dům důchodců 644; Písařov 999; Jakubo-
vice 1.186 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PoUTě:
v V neděli 31. 7. ve 14.00 hod. jste srdečně zváni na pouť do Janou-
šova – kaple sv. Anny.
v V neděli 7.8. v 10.30 hod. jste srdečně zváni na pouť na Křížovou 
horu u Červené Vody – Proměnění Páně.                    P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 24. července: Mohelnice 3.550; Úsov 1.155; Studená Loučka 420 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

lošticko     lošticko     lošticko

i TAKovÉ dŮvodY moHoU bÝT PlATnÉ PRo SvAToST...
1. srpna nalezneme v našem kalendáři jméno sv. Alfons z Liguori. Bra-
tři a sestry kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé slaví 
svátek svého zakladatele. (Tasovice u Znojma, Svatá Hora u Příbrami, 
Králíky, Praha ... ) 
Alfons se stal již v sedmnácti letech právníkem, otevírala se před ním 
závratná kariéra, měl klienty především z vysokých kruhů. Po velkém 
průšvihu, kdy prohrál jednomu klientovi spor o velké peníze, se po-
řádně naštval a řekl: „To radši budu knězem!“ 
I takovéto hodnoty mohou být platné. Zde se ukazuje, jak úsměv-
ně a mistrovsky Bůh dokáže využít schopností člověka. Alfons se stal 

dobrým knězem. Jeho kázání byla tak praktická a střízlivá, že zejména muži ho rádi 
poslouchali a díky jeho kázání došli mnozí k znovuobjevení pokladu víry. Tradice vy-
práví, že i když světec slyšel a viděl na svých současnících skutečně velké nedostatky ve 
víře, projevoval při tom všem velký smysl pro humor. Tím našel klíč k lidskému srdci 
a s Boží pomocí nasměroval své „ovečky” na správnou pastvu.
 A propos: Nenaříkám snad až příliš nad ubohostí víry kolem sebe a ve svém srd-
ci? Co chci udělat pro to, aby světýlko víry víc a více zářilo ve mně a kolem mě? Úsměv 
a optimismus vám na přímluvu sv. Alfonse vyprošuje „prázdninový“ loštický tým.
   P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 24. června: Lubník 1.210; Tatenice 930; Hoštejn 1.200 + 500 dar na Je-
zulátko; Kosov 320 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 24. července: Cotkytle 950; Horní Studénky 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať                                                  P. Stanislav Suchánek
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KŘíŽ U CeSTY do leŠTinY. 
 V červenci letošního roku byl městem Zábřeh obnoven 
kříž stojící vedle cesty do Leštiny. Kříž byl povalen v noci 
z 5. na 6. října 2007. Po jeho obnově opět stojí při všech ces-
tách vedoucích do města kříže. Místa podél cest byla pro 
symboly Kristovy oběti a vítězství vyhrazena již od nepa-
měti, konkrétně v tomto místě se první zmínka váže k dře-
věnému kříži, který zřídil roku 1796 u svého pole Václav 
Mlynář. Současný kamenný kříž nechal postavit Karel Švé-
da s dobrodinci a dne 15. října 1922 byl kříž za obrovské 
účasti věřících posvěcen. Kříž byl v šedesátých letech po-
valen. Až po roce 1989 neznámý dobrodinec odkryl travou 
zarostlý podstavec a dřík kříže a v roce 1994 zásluhou Jo-
sefa Fritschera byl kříž opraven. Vrchní část byla vyrobena 
znovu. Kříž byl 31. října 1994 přičiněním městských služeb 
Zábřeh postaven a v den slavnosti Povýšení svatého Kříže 
14. září 1996 posvěcen zábřežským kaplanem P. Radomírem Šidlejou. 
 Znovu obnovený kříž bude požehnán o slavnosti Povýšení svatého Kříže 14. září 
2011 v 19.00 hodin zábřežským kaplanem P. Františkem Dostálem.
   John František, RNDr. Mgr., Ph.D.

ČTENÍ NA DOVOLENOU.... „MÁM RÁD LIDI, CO DOBŘE SPÍ,“ PRAVÍ BŮH.
 Jsem pro, abys každý večer zkoumal své svědomí, to je dobrá věc.
 Ale když se necháš strašit vším tím, co jsi neměl dělat a cos měl udě-
lat; - když ztratíš kvůli hříchu své minulosti dobré spaní, pak je to špatná 
věc. – Když ti svědomí něco připomene, polituj, odvrať se od toho a hned 
to předej Božímu milosrdenství. Řekni si, že zítra budeš moudřejší. Pak se 
klidně vyspi, abys byl zítra moudřejší.
 Ten je mi milý, kdo večer usíná v mém náručí, jako nemluvně usíná 
v náručí matky, s pocitem bezpečí.
 Nemám nic proti večernímu zpytování svědomí, ale ať se nepřehání. Myslíš opravdu, že 
považuji všechny tvé pošetilosti a hlouposti, kterých ses za celý den dopustil, za tak důležité, 
abys je musil večer pečlivě zaregistrovat, utřídit, zvážit a hodnotit? Mají tvé hříchy takovou 
cenu, abys je znovu a znovu přepočítával jako lakomec zlaťáky?
 Když už mi chceš před spaním něco nabídnout, pak ať je to víc než lítost nad rozlitým 
mlékem. – Ať je to perlička poděkování. Když už chceš něco sečíst, pak raději, kolik dárků 
jsi dnes ode mne dostal. Víc se mi líbíš, když se raduješ z mých darů, než když truchlíš nad 
svými nezdary.
 A kdyby tě – ze starého zvyku – chtěly ještě i dnes, i tento večer trápit tvé včerejšky, kdy-
by ses jich dnes večer zase začal bát, pak se k nim obrať zády. Pak se ti bude dobře spát: zády 
k včerejšku, tváří k zítřku. K tvému a mému, k našemu společnému, radostnému zítřku.
A kdyby tě – zase ze starého zlozvyku – napadlo bát se i zítřka – uvědom si: To bys projevil 
nedůvěru MNĚ! Tvůj zítřek patří do mé Prozřetelnosti. A já nejsem barbar, který naklade 
léčky a baví se tím, jak do nich lidé padají. Tak nejedná ani průměrný křesťan!
 Důvěřuj mi tedy. Spiklidně, dobrou noc .
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Sbírky z neděle 24. července: Zábřeh 8.490; Jedlí 2.000; Svébohov 2.200; Klášterec 
1.580; Zvole 3.710 + dar na lepru 1.000 Kč; Postřelmůvek 400; Hynčina 340 Kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

na kostel sv. barbory jste v červenci do kasičky ve farním kostele darovali 4.400 Kč. 
 Všem dárcům pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

KAToliCKÝ dŮm 
v Pojeďte s námi na PoUŤ. Zveme Vás na poutní zájezd 
připravovaný na pátek 12. srpna. Plánujeme návštěvu nejzná-
mějšího českého poutního místa - Svaté hory u Příbrami a Me-
ditační zahrady s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho v Plzni. Zde 
budeme slavit mši svatou k 70. výročí mučednické smrti toho-
to světce. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Kli-
mek, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, 
mob. 737 618 172. Odjezd ve 3 hodiny ráno z Valové – po dohodě možno nastupovat 
i jinde, případně zajistit svoz. Předpokládaný návrat ve 22 hodin. Cena 600 Kč (jízd-
né+vstupy) splatná v autobuse.

v Prosba o výpomoc. Pokud jste v posledních dnech procházeli, kolem Katolické-
ho domu, mohli jste zde zaznamenat probíhající čilý stavební ruch. V rámci programu 
LEADER jsme uspěli s naším projektem a získali dotaci bezmála třičtvrtě milionu ko-
run na rekonstrukci části objektu. Nevýhodou tohoto programu ovšem je, že celou akci 
musíme z vlastních prostředků předfinancovat a dotaci obdržíme teprve po jejím ukon-
čení. Obracíme se proto na všechny lidi dobré vůle s prosbou o výpomoc. Pokud máte 
volné nějaké finanční prostředky a mohli byste je na období několika měsíců zapůjčit, 
nesmírně nám tím pomůžete. Půjčku vám hned po obdržení dotace vrátíme. Prosím 
případné dobrodince – kontaktujte nás na telefonu 731 465 717. Děkujeme.

v Putování s metodějem. Pro velký zájem, 
kdy jsme zdaleka nemohli uspokojit všechny zá-
jemce o výlet do Strážnice s návštěvou Slovácké-
ho skanzenu s projížďkou po Baťově kanálu, budeme tento výlet opakovat v sobotu 17. 
září. Zájemci hlaste se co nejdříve u paní Hedrichové na telefonu 732 552 732.

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

mYŠlenKY:
*  Kdo dostává více, dostává pro jiné. Není ani větší, ani lepší. Má větší zodpovědnost, 
má více sloužit.  H. Camara 
*  Život je hřivna, kterou jsme dostali a máme ji rozmnožovat tím, že z ní učiníme dar 
pro druhé.  Bl. Jan Pavel II.
*  Žijeme v nebezpečné době. Člověk ovládá přírodu ještě dříve, než se naučil ovládat 
sám sebe.                                                          Albert Schweitzer
*  Nikoliv síla, ale vytrvalost vykonala největší věci.                       Samuel Johnson


