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20. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

„To je ten chléb, 
který sestoupil z nebe; 
ne takový, jaký jedli 
naši otcové, a umřeli. 
Kdo jí tento chléb, 
bude žít navěky.
Já jsem chléb života.“                 
                                               Jan 6,58 

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; 
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, 
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní
tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. 
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: Př 9, 1-6                                                2: Ef 5,15-20                                         Ev. Jan 6, 51-58 
Ordinárium:   Ebenovo č. 504               příště latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
 Pondělí 20. srpna  - památka sv. bernarda, opata a učitele církve 
 Úterý 21. srpna  - památka sv. Pia X., papeže 
 Středa 22. srpna  - památka Panny Marie Královny 

Pátek 24. srpna - svátek sv. bartoloměje – adorační den farnosti zábřeh 
Vlastní jméno Bartoloměje bylo Nathanael a pocházel z Kány, 
galilejského města severně od Nazaretu. A je tedy možné, že byl 
svědkem velkého znamení, které v Káni Galilejské Ježíš vykonal. 
(Srov. J 2,1-11) Pravděpodobně byl blízkým přítelem apoštola Fi-
lipa, který ho ke Kristu přivedl.
Natanael při prvním setkání s Ježíšem učinil vyznání - řekl: „Mi-
stře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele.“ (J 1,49). Pochopil, jakou 
osobností Kristus je. Provázel ho na cestách a byl svědkem jeho 
zázračných činů.

ÚKlid KoSTelA Sv. bARToloměJe před zábřežskými hody bude ve čtvrtek 23. srp-
na od 7.30 hod. Protože je nutno uklidit oratoř a prostory kolem ní, žádáme o účast mlad-
ší ženy a dívky. Zároveň prosíme, aby ochotní muži pomohli s úklidem ve výškách už ve 
středu 22. srpna po mši svaté.    Ludmila Korgerová

Sv. bARToloměJ - PATRon FARnoSTi zÁbŘeH
AdoRAČní den FARnoSTi zÁbŘeH. Farnost Zá-
břeh se připravuje na adorační den farnosti, který bude 
v den svátku patrona farnosti sv. bartoloměje v pátek 
24. srpna. Adorační den začne mší svatou v 9.40 hod. a 
bude pokračovat adorací do 18.00 hod., kdy bude zavr-
šen slavením mše svaté především pro ty, kteří se nedo-
stanou do kostela v dopoledních hodinách. 
 Po dobu celodenní adorace bude kostel otevřen pro 
všechny, kteří se chtějí v modlitbě spojit se společenstvím, 
které adoraci povede a zároveň předložit Pánu své vlastní 
modlitby proseb, díků a chval. Rozpis společenství, kte-
rá adoraci povedou, bude ve vývěsce kostela. Vy, kteří se 
chcete do adorace aktivně zapojit, nahlaste se co nejdříve 
ve farní kanceláři u paní Lexmanové tel. 731 626 509.   
                                                                       P. František Eliáš

PATRoCiniUm A HodovoU SlAvnoST v zÁbŘeze oslavíme v neděli 26. srpna. 
Mše svaté jako každou neděli 6.55 hod., v 8.30 hod. a v 18 hod. 
Svátostné požehnání v 15 hod.    P. František Eliáš

FARní mUzeUm ve věŽi bude v neděli 26. srpna otevřeno od 9.30 – 12.15 hod. k ho-
dovým prohlídkám. K vidění bude výstava obrazů z kostela sv. bartoloměje v detailech.           
  Petr Krňávek  
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                                           PoUTě
PoUŤ K PAnně mARii nAnebevzATÉ do SvÉbo-
HovA. Tuto neděli 19. srpna jste na pouť k Panně Marii Na-
nebevzaté zváni do Svébohova. Mše svaté v 7.30 a v 10.30 
hod., svátostné požehnání v 15 hod.           P. František Eliáš 

mAleTín. Tuto neděli 19. srpna můžete putovat do male-
tínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté je 
jako obvykle v 15 hod.                                    P. František Eliáš 

nA oRelSKoU PoUŤ 
nA SvATÝ HoSTÝn vás zve Orel jednota Zábřeh v neděli 26. srpna. Od-
jezd z Valové v 6.30 hod. Hlaste se na čísle 583 414 512 nebo 732 805 427.    
 Ludmila Korgerová

V neděli 26. srpna v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí.
   P. Pawel Zaczyk, kaplan 

PoUTě nA vŘeSovÉ STUdÁnCe
 K PAnně mARii boleSTnÉ. 
 První pouť v sobotu 1. září bude tradičně uzavírat 
prázdniny. Mše svatá bude, jako obvykle, slavena pro pout-
níky ve 14.30 hod. Hlavní poutní bohoslužba bude za 14 
dní na to, v sobotu 15. září také ve 14.30 hod.             

P. František Eliáš

PoUŤ do KoClíŘovA. O první sobotě v měsíci září 1.9. 
jste zváni na pouť do Koclířova. bližší informace na nástěn-
ce v kostele. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Hlaste se co nej-
dříve. Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427. 

v v v

PASToRAČní A eKonomiCKÁ RAdA FARnoSTi Jedlí se sejde v pondělí 27. srp-
na v 18 hod. na faře. Téma – pokračování oprav a další vize farnosti. P. František Eliáš

SCHolA PiCColA RÁdA PŘivíTÁ novÉ ČlenY. Umíš hrát na nějaký hu-
dební nástroj, nebo rád/a zpíváš? Schola Piccola ze Zábřehu hledá nové členy a 
třeba právě TY nám můžeš pomoci. V případě zájmu zavolej, nebo napiš na čís-
lo 731 313 965.                                                             Karolína Tillová, Schola Piccola 

PoděKovÁní. Čas od 28. července – 3. srpna 2012 trávily děti z Mohelnice, 
Moravičan a okolí na Orelské chatě v Pitíně. Sešlo se tam 22 dětí a 8 vedoucích. byly to 
pěkné dny, které jsme si mohli plně užít i díky štědrým dárcům a pomoci rodičů. Tímto 
způsobem chceme poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k uskutečnění tá-
bora (dary, modlitby,…).                    Za všechny zúčastněné Mája Vykydalová
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UČíCí Se CíRKev zPěv v liTURGii
 Zpěv je spjatý se samou podstatou lidské 
přirozenosti, je spontánním projevem radosti. 
Při dialogu s bohem se probouzejí v člověku ty 
oblasti jeho existence, které se samy stávají zpě-
vem. Hudba je prostředníkem tam, kde lidská 
slova a úvahy narážejí na samou hranu bytí, jak 
dosvědčuje Karl Rahner: „Pane, jak bezradný 
jsem, když mluvím k Tobě o Tobě.“
 Hudba a zpěv dokáží odkrýt často více než 
pouhá slova. Sám Kristus se často modlil žalmy 
a vysvětloval jejich význam. 
 Když se farnost v neděli shromažďuje ve 
jménu svého Pána, Ježíše Krista, zaujímá při liturgii hudba a zpěv mimořádné místo. Jejich úlo-
hou je spolupůsobit při všech formách zvěstování božích skutečností, činit tak zvěstování nalé-
havějším, dávat vyznání víry, přímluvám i děkování celistvější výraz a ozřejmovat to, co se děje 
ve slově a ve znamení svátosti.
 Požadavky, které se na liturgickou hudbu kladou, se při tom řídí cílem liturgie, totiž ukázat, 
že člověk je skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista obnoven, a toto obnovení naplňovat. 
 Nemůžeme při tom liturgickou hudbu posuzovat jen podle toho, do jaké míry vyvolává čin-
nou účast, ani jen podle její estetické a kulturní hodnoty, podle jejího úctyhodného stáří či pod-
le její lidovosti, nýbrž podle toho, zda pomáhá ztrápenému věřícímu volat KYRIE ELEISON 
(Pane, smiluj se), vykoupenému věřícímu zpívat ALELUJA (Chvalte Pána) a v naději hledícímu 
do budoucnosti na přicházející království boží MARANA THA (Pane náš, přijď).
 Nemusí to být jen jeden určitý druh hudby, neboť každá hudba, která lidská srdce otvírá za-
slíbením evangelia, může křesťanské bohoslužbě posloužit. Vždy je třeba volit hudbu, aby byla ke 
slavení eucharistie „v Duchu a v pravdě“ nejpříhodnější. Jde tedy především o to, aby hudba pů-
sobila na shromážděné jako celek, třebaže někteří jednotlivci ji mohou pokládat za archaickou, za 
lidovou či výlučnou, za jim blízkou či všední, za něco, co vede ke zbožnosti anebo od ní odvádí. 
 Protože si v průběhu dějin vytvořily církve každá svůj vlastní písňový repertoár, žádná speci-
fická hudba křesťanské bohoslužby neexistuje. Přesto jsou tu dvě podstatná rozlišovací hlediska 
pro hudbu, která doprovází křesťanské bohoslužby: vede a utváří společenství a klade mimořád-
ný důraz na význam slova. Obojímu musí liturgická hudba sloužit. Shromážděným zpěv a hudba 
vyjadřuje, co se děje, je znamením určité nálady, sounáležitosti, svátečnosti, slavnostnosti.
 Protože je liturgie od samého počátku chválou, je zpěv výrazem radostné zvěsti a hymnu vy-
koupených, takže zpěvu spojenému s biblickým a svátostným slovem, přísluší zvláštní význam. 
Zpěv však překonává hranice slova. Farnost se nemůže lépe připodobnit žalmistovi, než právě 
jeho vlastním zpěvem: „Zpívejte Pánu novou píseň“ (Ž 98,1), „Jásej Hospodinu celá země, dejte 
se do plesu, zpívejte a hrajte“ ( Ž 98,4).
 Ve vztahu k řečenému své oprávnění v bohoslužbě mají i lidové písně. Jsou to spontánní 
zpěvy neznámých autorů, jejichž tvůrcem a nositelem je hlavně venkovní a městská vrstva lidu, 
kteří v nichž vyjadřovali svou víru a lásku - nejčastěji k Matce boží, Panně Marii. A těmito pís-
němi uchovávali svou víru v prostředí a pestrosti života.
 Nedělitelnou součástí liturgie byl v minulosti a dnes se opět do bohoslužby vrací zpěv, zvaný 
CHORÁL. Je to liturgický zpěv křesťanských církví, zvláště katolické, zejména tzv. gregoriánský 
chorál - slavnostní zpěv vážného obsahu zpívaný v latině. Svou konečnou podobu dostal za pa-
peže sv. řehoře Velikého (590 - 604). 
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 Dnešní církevní autorita tento zpěv podporuje, poněvadž odpovídá nejvíce a nejlépe duchu 
liturgie, zvláště mše svaté.
Vážným problémem v dnešní době může být zpěv a hudební nástroje MODERNÍCH ŽÁNRŮ, 
často těžko slučitelné s bohoslužbou Kristovy oběti. Ale o tom - jakož i o ostatním - příležitost-
ně později.    P. Antonín Pospíšil 

 Je čas prázdnin a dovolených, čas, na který se všichni těšíme. Jeto doba, kdy jsme jako rodiny 
více pohromadě, což je moc dobré. Ale jak to bývá, někdy se právě o dovolených vyskytnou situa-
ce, kdy se nemůžeme domluvit, kdy se projeví naskládané stresy, nevyřešené otázky... Prostě nejde 
všechno tak, jak bychom si to přáli. Vždyť na dovolenou nejedeme s anděly, ale normálními lidmi. 
A o tom je i následující text.
bŮH Je STvoŘil JAKo mUŽe A ŽenU. Jedna východní legenda 
vypráví, že bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát...
 Na počátku bůh stvořil Adama a nic lepšího ho už nenapadlo. 
Adam byl šťastný uprostřed zeleně, vody, stromů; šťastný, že byl 
stvořen a cítil se svobodný.
 Po několika měsících však Adama přemohl smutek. Cítil se smut-
ný, protože nic z toho, co viděl a dělal, mu nepřinášelo uspokojení. 
bůh si všiml, že se Adam změnil a zeptal se ho: „Adame, copak tě zne-
pokojuje? Chybí ti něco k úplnému štěstí?“Adam odpověděl: „Pane, 
jestli nežádám příliš, rád bych měl někoho, s kým bych mohl s radostí 
sdílet to, co vidím, cítím a miluji.“ bůh jej uvedl do spánku, a když se 
Adam probudil, našel vedle sebe tu největší krásu, jakou kdy viděl. Ale 
nemohl tomu uvěřit. bůh se ho otázal, zda je spokojený, avšak Adam 
neodpověděl. byl ohromený. Žádal sice společnost, ale bůh jeho oče-
kávání předčil. Díval se na ni znovu a znovu, a když se na něj usmála, poskočil radostí.
 Uběhlo šest měsíců. Adam byl znovu smutný. „Co se děje, Adame? Jsi zase nešťastný?“
 Adam odpověděl, že nechce být nevděčný a žena je okouzlující, ale byl by raději, kdyby si 
ji bůh vzal. řekl: „Ona je krásná, půvabná a okouzlující, jenže mě připravila o svobodu. Už ne-
můžu jít, kam se mi zachce, neustále mi odporuje, vyžaduje, abych se po příchodu domů umyl, 
dlouho se připravuje, když s ní chci vyjít na procházku,...“ „Znamená to tedy, že už se ti nelíbí,“ 
řekl bůh.
 „Pane, líbí se mi, ale nestojí mi za to s ní žít. Odveď si jí. Chci zpátky svou svobodu.“
 bůh si ženu odvedl a za dva měsíce byl Adam opět smutný a bohu přiznal: „Neber to jako 
nevděk, jde totiž o Evu. Požádal jsem tě, aby sis ji odvedl, ale stýská se mi po ní. Jsem svobodný, 
zdá se mi však, že všude slyším její hlas, vidím její úsměv, cítím její pohlazení. Myslím, že nemá 
cenu být svobodný, když ji nemám po boku.“ A bůh mu Evu vrátil.
 Uplynuly dva roky a Adam se potřetí rozčílil a požádal boha, aby si Evu odvedl. A bůh si ji 
odvedl. Adama však znovu zachvátilo hluboké zoufalství.
 bůh mu tedy slíbil, že mu Evu vrátí, ale požadoval: „Adame, ukončíme tuto dětskou hru. 
buď přijmeš Evu s jejími nedostatky, neboť i ona musela vydržet mnoho tvých vrtochů, nebo 
zůstaneš sám v ráji s opicemi a orangutány. Dobře si to rozmysli, protože když ji odvedu, už ji 
nikdy nevrátím!“
 Adam se poškrábal na hlavě, vyžádal si čas na rozmyšlenou a odebral se do jeskyně. „Žít s ní 
je peklo, ale zároveň prožívám mnoho pěkného. Žít bez ní je také peklo a bez pěkných okamži-
ků. Je lepší žít s ní než bez ní.“ A zůstal s Evou. Vzniklo tak nerozlučitelné manželství.                                                                                             
  (Bruno Ferrero)
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 12. srpna: Červená Voda 1.859; Mlýnický Dvůr 578; Domov důchodců sv. Zdisla-
vy 557; Jakubovice 433 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

zveme vÁS nA PoUŤ nA HoRU mATKY boŽí v KRÁlíKÁCH 
Správce Hory Matky boží v Králíkách ve spoluprá-
ci s redemptoristy vás zvou na pouť, která se usku-
teční v neděli 19. srpna 2012. 
Ve 14.00 hod. začíná koncert pro obnovu duchovní 
správy na Hoře Matky boží. V podání špičkových 
pražských umělců zazní Cyklus čtvero ročních ob-
dobí napříč obdobím (Jaro – A. Vivaldi, Léto – A. Piazzolla, Podzim – A. Vivaldi, Zima – A. 
Piazzolla), J. Halvorsen/G.F. Händel – Passacaglia duo, bedřich Smetana – Vltava z cyklu Má 
vlast. 
Od 15.00 do 16.00 hod. je zdarma otevřeno muzeum „Památník obětem internace“ v areá-
lu kláštera, v 16.00 hod. začíná poutní mše svatá s procesím přes hlavní vstupní schodiště do 
kláštera.

Farnost Červená voda zve všechny na pouť do moravského Karlova (sv. Josef Kalasánský), 
a to v neděli 26. srpna. Mše svatá začíná v 9.00 hod. Večerní mše svatá v Červené Vodě již ne-
bude.   P. Radek Maláč

postřelmovsko      postřelmovsko

V neděli 2. září bude pravidelná mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 
2.795 Kč) a na farní kostel v Chromči (minule 2.550 Kč) a v Sudkově (minule 720 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odmění jejich štědrost. 

Mše svatá ke cti Panny Marie tuto sobotu – 18. srpna mimořádně nebude.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 12. srpna: Tatenice 890; Hoštejn 1.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

FARní den v TATeniCi. V neděli 26. srpna vás všechny srdečně zveme na již tradiční far-
ní den. Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po jejím skončení jste zváni na farní dvůr k pose-
zení, hrám, zábavě, koupání. Občerstvení zajištěno. 

změny mší svatých: Lubník v sobotu 25. srpna v 18.30 hod. mše svatá s nedělní platností 
(v neděli mše svatá nebude).
V neděli 26. srpna: Kosov 7.30, Hoštejn 9.00, Tatenice 13:30 hod.

Ohlášky
V sobotu 1. září vstoupí ve svazek manželský v kostele sv. Anny v Hoštejně

Petr Šipka z Kosova a Hana Hamplová z Hoštejna
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štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 12. srpna: Štíty 2.450; Cotkytle 670; Horní Studénky 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek
Dne 29. srpna oslaví náš duchovní otec P. Stanislav Suchánek 35. narozeniny. Přejeme 
mu Boží požehnání, pevné zdraví, hojnost darů Ducha Svatého, ochrany Panny Marie a 
děkujeme mu za obětavou službu ve farnostech. 

 Farníci ze Štítů, Crhova, Heroltic, Horních Studének, Zborova, Cotkytle a Strážné.

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle z 12. srpna: Mohelnice 4.333; Úsov 11.411; Studená Loučka 290 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY - dobYTí HRAdU míRovA 
 Švédská vojska se objevila před zničenou Mohelnicí ještě jednou v 
červenci roku 1643, a dobyla hrad Mírov, v němž našli útočiště mno-
zí uprchlíci ze zničené Mohelnice i okolí. Pamětní kniha tyto události 
popisuje takto: 
 „V červenci roku 1643 se ještě jednou Švédové ukázali před mohel-
nickými hradbami a to tehdy, když Torstenson se svou celou armádou 
táhl do Čech, aby tam donutil císařského generála Gallase k bitvě. Na 
tomto tažení Švédové zcela zničili Moravskou Třebovou a Litomyšl. Do-
byli hrad Mírov, který jeho posádka pod vedením Martina z Předmos-
tí statečně hájila. Vítěz se zajatou posádkou zacházel lidsky a uprchlíky, 
kteří se na hradě Mírově před nepřítelem schovali, proti výkupnému pro-
pustil.
 Mohelnice i celé okolí bylo od Švédů zcela zničeno. Děkana Steckra, 
primátora města a čtyři další členy rady odvlekli Švédové do Uničova, 
kde je věznili, za jejich propuštění žádali 2000 zlatých. Primátor a Zachariáš Šváb, který byl mí-
rovským důchodním písařem, ve vězení zemřeli. Stařičkého a nemocného děkana pak vysvobodil z 
vězení teprve zásah biskupa Leopolda Viléma, zřejmě byl vyměněn za švédské zajatce.
 Navíc v onom roce musela mezi obyvateli řádit i nějaká epidemie, neboť úmrtní matrika tu za-
chycuje 485 pohřbů, čtyřikrát víc než v minulých letech.
 Nejdéle z těch, kteří byli Švédy vězněni, žil děkan Stecker, který si krátce před svou smrtí stěžo-
val, že všechny fary rozlehlého mohelnického děkanátu, jsou jak od nepřítele, tak od vlastního cí-
sařského vojska, vysáty až do krve. Dále si stěžoval, že někteří kurátorové zanedbávají svoje neděl-
ní kázání. Faráři z Loučné a Rýmařova v důsledku stálého nátlaku antikatolíků, byli nuceni sami 
převzít a vykonávat tyto funkce. Stěžoval si, že byl od Švédů dvakrát vydrancován, že mohelnický 
farní kostel má jen jeden zvon. Přesto, že farní kostel je zcela zničený, káže se zde německy a v kapli 
sv. Anny moravsky.“ 
 Osvobození od švédského drancování se kraj dočkal až v roce 1644, kdy švédskou armádu 
porazil císařský generál Gallas. Pamětní kniha uvádí:
 „Teprve roku 1644 byli Švédové z našeho kraje vypuzeni. Hrad Mírov byl císařským generálem 
Gallasem od Švédů osvobozen a znovu osazen císařským vojskem. Roztroušení obyvatelé z Mohel-
nice a okolí se pomalu vraceli do svých domovů a začali obdělávat svoje ladem ležící a plevelem 
zarostlá pole. Jejich jedinou potravou byl včelí med.“  Bartoš H.
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Sbírky z neděle 12. srpna: Zábřeh 8.350; Jedlí 2.100; Svébohov 1.300; Klášterec 1.150; Zvo-
le 4.440 Kč. dary: Jedlí – na opravu kostela 1.500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

37. mohelnický dostavník® 2012 (30. 8 – 2.9.2012)
 Po roční odmlce, způsobené dlouhodobou nemocí hlavního pořadatele, přijede na 
hrad bouzov, do loštického kostela sv. Prokopa a samo-
zřejmě do Mohelnice již 37. ročník Mohelnického 
dostavníku®.
 I letos je pro návštěvníky připraven 
bohatý program, ve kterém vystou-
pí více jak 40 hudebních skupin 
a v programu vystoupí i hosté 
ze Slovenska a z Polska. Kro-
mě hlavní scény se bude hrát i 
na druhé (tzv. Duhové) scéně.
 U sobotního táborového 
osadního ohně T. O. Chrpa Chrudim si budete moci poslechnout nebo i společně zazpívat 
známé trampské písničky, přijede mezi nás i známý indiánský soubor Catawba z Polska, opět 
vyjde Výroční turistická známka a k dispozici budou i nové „dostavnické známky s přítisky“. 
To vše a mnohem více se můžete dozvědět z www.mohelnickydostavnik.cz .
 nedělní dostavnická mše svatá, která je určena především pro návštěvníky Mohelnic-
kého dostavníku®, se opět uskuteční na zadní louce od 7.30 hod. Při mši bude hrát a zpívat 
„Schola z Lesnice“ a u oltáře budete moci spatřit nejen mohelnického administrátora P. Petra 
Šimaru, ale i ředitele Radia Proglas P. Martina Holíka a loštického kněze P. Pavla Kavce CM. 
 Po celý Dostavník 2012 bude s námi i štáb TV NOE a v neděli dopoledne na hlavním 
podiu, v rámci „Scény Radia Proglas“, kterou bude moderovat hudební redaktor Radia Pro-
glas Milan Tesař, vystoupí i otec Martin Holík, který předá cenu NAŠEHO RADIA PRO-
GLAS „Za krásu slova“. Letos poprvé se mezi tradiční mediální partnery (Radio Proglas a 
TV NOE) připojili i naši kamarádi ze Slovenska Radio LUMEN. 

 Na Vaši případnou účast se těší pořadatel Pavel Aligátor Nenkovský 
 

lošticko     lošticko     lošticko

několik myšlenek na zbytek srpna
 Ubylo kanafasu, přibylo damašku, ubylo trakařů, přibylo aut, ubylo vdolků, přibylo 
dortů, přibylo rádia, přibylo filmů, přibylo barů, přibylo zábavy, přibylo rozvodů, ubylo 
bídy... Přibylo štěstí??
 bůh nám dává stále nové dny našeho života. Jsou čisté, jako křišťál, nesmíme je poskvr-
nit. Jsou dosud prázdné, je třeba je naplnit. Každý den je jako prázdná nádoba, co do ní 
vložíme? Odpadky, zmetky? Nebo klenoty a šperky? 
 Prožitý den může být jako popelnice nebo jako klenotnice. Záleží na tobě. 
                                                           P. Pavel Kavec, CM 


