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23. 6. 2013
Ročník XX., číslo 25

12. 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.

„Kdo chce 
jít za mnou, 
ať zapře sám sebe, 
den co den bere 
na sebe svůj kříž 
a následuje mě...“

Lk 9,23

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec 
a nikdy nás nepřestáváš vést. 
Prosíme o to skrze tvého Ježíše Krista, 
 neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                         Amen

ŽALM 63    Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
1: Zach 12,10-11                                   2: Gal 3,26-29                                   Ev. Lk 9,18-24 
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 24. června Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Čtvrtek 27. června  Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
Pátek 28. června  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
Sobota 29. června  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

JEDLÍ. Tuto neděli slaví farnost Jedlí narození svého patrona 
sv. Jana Křtitele. Poutní sbírka bude určena na opravy kostela. 
Odpoledne, po svátostném požehnání, které bude v 15 hod., 
vám zazpívá schola GAUDIUM.                       P. František Eliáš

POBUČÍ. Tuto neděli 23. června oslavíme patrocinium kostela sv. Jana a Pavla, římských 
mučedníků v Pobučí. Mše svatá v 15 hod.                                                         P. Pawel Zaczyk

Tuto neděli 23. června je poslední SEDMIKRÁSEK (Zábřeh, mše svatá v 8.30 hod.).  
S dětmi se znovu setkáme po prázdninách.                                                             Sedmikrásek 

MODLITBY MATEK. Maminky a babičky (ale nejen je) zveme ke spo-
lečnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem 
dětem a mladým lidem budeme opět společně vyprošovat Boží po-
žehnání, ochranu a pomoc. Mše svatá bude v kostele sv. Bartoloměje 
sloužena v úterý 25. 6. 2013 v 17.00 hod. Po mši svaté bude následovat  
adorace.                                                                   za MM Lenka Hamplová

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ. V pondělí 24. června 2013 o slavnosti 
Narození svatého Jana Křtitele opat kláštera Matky Boží v No-
vém Dvoře, Dom Samuel, nechá v kostele opatství vysvětit na 
jáhna bratra Maria Lva (Ondřeje Franka). 
Světitelem bude J. E. Mons. František Radkovský, biskup plzeň-
ský.
Především „domovská farnost“ Svébohov se připojuje modlit-
bou za opatství i za bratra Ondřeje Franka. 
Tuto neděli před slavností Narození sv. Jana Křtitele se připojíme 
sbírkou pro klášter a o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, v pon-
dělí 24. června mší svatou v 18 hod., kterou bude v jedelském kostele celebrovat P. Pawel 
Zaczyk.                                                                                                                   P. František Eliáš

* Senioři se sejdou ve Svébohově ve středu 26. června v 18 hod.                    P. Pawel Zaczyk 

POSLEDNÍ ČTVRTEČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI – bude ve čtvrtek 27. června  
v 17.30 hod. v kostele sv. Barbory. Přineste s sebou knížečky ke sv. Cyrilu a Metodějovi – 
mám pro Vás nachystané drobné odměny.                                                        P. Pawel Zaczyk
Na dva měsíce se tak rozloučíme nejenom se školním rokem, ale i se čtvrtečními boho-
službami.

KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme v úterý 25. června na zábavné odpoled-
ne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje skupina TRIANGL. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.                                      Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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SESTRA MARGARET MICHAEL Z HAITI 
VE STŘEDU 26. 6. 2013 V 18 HOD.  V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE
V úterý 25. června zavítá do České republiky 
vzácná návštěva, kterou je sestra Margaret Mi-
chael z Haiti. Sestra Margaret je spolupracov-

nicí Arcidiecézní charity Olomouc v rozvojových projektech 
na Haiti. Pochází z Indie a jako příslušnice řádu St. Joseph 
of Apparation vede Centrum sv. Josefa v Gonaives na Haiti, 
které je od roku 2009 partnerskou organizací ACHO. Spolu 
s dalšími třemi sestřičkami se stará o prevenci vzniku podvý-
živy dětí, rehabilitaci a léčbu hendikepovaných a také o školu 
pro 700 dětí. Veškerá její práce na Haiti je doprovázena Bo-
žím požehnáním a lidskou vděčností. 

V ČR stráví pouhé tři dny a jsme proto moc rádi, že bude moci navštívit i Zábřeh, kde pod-
pora Haiti začala už v roce 2004, kdy jsme farnost Baie de Henne přizvali do našeho dě-
kanátu jako „satelitní farnost“, a kdy začala i cílená pomoc Charity a mnohých z vás, kteří 
poskytujete finanční pomoc, nebo jste se stali adoptivními rodiči. 

Za Charitu Olomouc Václav Keprt a za Katolický dům Josef Klimek

DUCHOVNÍ PROGRAMY NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE
BĚHEM LETOŠNÍCH PRÁZDNIN

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás  
srdečně zvou:
Na exercicie se s. Siardou L. Trochtovou, které se uskuteční 
ve dnech 24. – 28. července 2013. Téma: Labyrint 
jako cesta životem (prohloubení života modlitby, 
využití labyrintu chartreského typu). Program za-
číná ve středu 24. 7. v 18 hod. večeří a končí v neděli 
28. 7. ve 14 hod.

Přihlásit se lze do 15. 7. 2013; e-mail: info@premonstratky.cz

Na exercicie s P. Gorazdem Františkem Krušinou, OPraem., které se uskuteční ve dnech 
6. – 11. srpna 2013. Téma: Kain a Ábel („Druhý“ hřích člověka, touha člověka zabý-
vat se zlem a zlo šířit, návrat k Bohu, záchrana člověka). Program začíná v úterý 6. 8.  
v 17 hod. a končí v neděli 11. 8. v 15 hod.

Přihlásit se lze do 29. 7. 2013; e-mail: info@premonstratky.cz

Na Odpustkové slavnosti na Svatém Kopečku (s doprovodným programem pro prohlou-
bení života modlitby), které se uskuteční ve dnech 15. – 21. srpna 2013. 
Doprovodný program povede s. Siarda L. Trochtová. Program začíná ve čtvrtek 15. 8. 
v 17 hod. a končí ve středu 21. 8. ve 14 hod.

Přihlásit se lze do 2. 8. 2013; e-mail: info@premonstratky.cz
Přihlášky je možno také otevřít po kliknutí na termín exercicií na:
http://www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm.
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Učící se církev – HŘÍCHY PROTI LÁSCE K SOBĚ A „NÁBOŽNOSTI“
Luk 9,24; KKC 2110 -2117; 2118- 2122
Dnešní téma poukazuje předně na to, že člověk 
svými hříchy poškozuje sám sebe a tím je pro-
ti lásce vůči sobě samému, lidově řečeno - nemá 
sám sebe rád. Tím se naplňují Ježíšova slova za-
znamenaná Lukášem: „Kdo by chtěl zachránit 
svůj život, ten o něj přijde... Jaký prospěch má 
člověk, který získal celý svět, ale sám sebe ztratí 
nebo zmaří?“ Ale jak se nám to může stát? 
Zastavme se u prvního přikázání desatera: „Ne-
budeš mít jiné bohy kromě mne.“(Exod 20,2) aneb „Miluj Boha nade všecko!“ K hříchům 
proti tomuto přikázání patří především hřích POVĚRY, který je nakonec proti lásce k sobě 
samému. Pověra je odvrácením se od úcty, kterou máme vzdávat jedině pravému Bohu. 
Pověra se projevuje různými formami věštění. (Bůh však může zjevit budoucnost svým 
věrným, o čemž existuje mnoho příkladů. Přitom však takový omilostněný odevzdá s dů-
věrou svou budoucnost do rukou Boží Prozřetelnosti a při tom se vyhýbá každé nezdravé 
zvědavosti.) Pověra, je chybná bohopocta, je úchylkou náboženského cítění a také úkonů 
zbožnosti, jako je modlitba, svátosti, žehnání – když se jim, bez ohledu na vnitřní postoj 
modlícího se, přikládá důležitost až kouzelná. 
Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání 
mrtvých nebo jiné praktiky, o kterých se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Dále 
sem patří horoskopy, astrologie, hádání z ruky, výklad předtuch a věšteb, jasnovidectví, 
dotazování se médií. To vše je v příkrém rozporu se ctí a úctou, bázní a láskou, které dlu-
žíme pouze Bohu.
MAGIE a ČARODĚJSTVÍ souvisí se snahou ovládat přírodní síly, je to pověrečná, údaj-
ná schopnost vyvolávat tajemné účinky nadpřirozených sil. Za magii lze proto považovat 
jakoukoliv snahu člověka používat těchto schopností „ke svým službám, k plnění svých 
přání a psychologických potřeb – i kdyby to mělo vést k uzdravení.“ I tak zvané přírodní 
léčebné metody - homeopatie, stahování sil z hvězd, stromů...nesmí vést k vzývání zlých 
mocností ani k zneužívání důvěřivosti druhých. Sem také patří nošení talismanů, amuletů 
- předmětů údajně schopných ochránit svého nositele od neštěstí nebo přinášejících mu 
štěstí a úspěch.
To všechno odporuje ctnosti zbožnosti.
SPIRITISMUS - je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých prostřednic-
tvím média, klepáním, otáčením stolků, psaní... Mnohé tyto jevy spadají do oblasti vědec-
kého okultismu - parapsychologie. Účast na spiritistických úkonech, sedánkách, je církev-
ně zakázána pod přísnými církevními tresty – důvodem je i možnost poškození zdraví. 
První přikázání odsuzuje MNOHOBOŽSTVÍ – polyteizmus a vyžaduje od člověka, aby 
nevěřil jiným bohům kromě Boha, aby neuctíval jiná božstva, kromě jediného, Boha pra-
vého. 
Písmo neustále připomíná odmítání model, které jsou stříbro, zlato, dílo lidských rukou.
MODLOSLUŽBA se netýká jen nepravých pohanských kultů, ale zůstává trvalým pokuše-
ním víry věřícího lidu. Spočívá ve zbožňování toho, co není Bůh. Když člověk uctívá tvora 
místo Boha a klaní se mu, obětuje čest i zdraví. „Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ říká 
Ježíš (Mat 6,24).
Jsou ještě další hříchy proti úctě k Bohu. Jednání, jímž je POKOUŠEN Bůh, spočívá v tom, 
že se až naléhavě, ostře, silnými slovy obracíme k Bohu, k Panně Marii, k Ježíši a vyžaduje-
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me, aby nám pomohli v našich těžkostech. Tím je zkoušena Boží dobrota, všemohoucnost 
a pravdivost příslibu Boha, Panny Marie... (...kdo prosí, dostane).
Stejně tak chtěl satan dosáhnout toho, aby se Ježíš vrhl dolů z chrámu a donutil tak Boha 
zasáhnout (Srov. Luk 4,9). Vyzývavý postoj, který se projevuje v takovém pokušení, zraňuje 
úctu a důvěru k našemu Stvořiteli a Pánu.
SVATOKRÁDEŽ spočívá ve znesvěcování nebo nedůstojném zacházení se svátostmi. Na-
příklad přijímání Těla Páně v těžkém hříchu anebo bez víry v tajemství proměnění chleba 
a vína. Dále se projevuje bezbožným vztahem k liturgickým úkonům, jakož i k osobám, 
předmětům a místům zasvěcených Bohu. Svatokrádež je těžký hřích, zvláště je-li spáchán 
proti eucharistii, protože tato svátost nám zpřítomňuje tělo samého Krista.
SVATOKUPECTVÍ - (simonie)- je obchod s duchovními věcmi. Kouzelník Šimon (odtud 
jméno simonie) si chtěl za peníze koupit moc uzdravování nemocných, jak to viděl u apo-
štolů (Skt 8,20). Toto se vztahuje na svátosti, rozhřešení, církevní moc a majetek.
Do skupiny hříchů proti NÁBOŽNOSTI patří ATEIZMUS, který vědomě odmítá existenci 
Boha a to často na základě falešného pojetí lidské nezávislosti, AGNOSTICIZMUS, který 
popírá možnost poznání Boha, a který zahrnuje lhostejnost i praktický ateizmus.
Lidský život se harmonicky sjednocuje v klanění Jedinému. Přikázání klanět se pouze 
Pánu činí člověka jednoduchým a zachraňuje ho před bezbřehou roztříštěností. Proto dě-
kujme denně Bohu a těm, kdo nás přivedli k víře v Boha a dále nás povzbuzují. 
Jde o celou věčnost - šťastnou nebo nešťastnou.    P. Antonín Pospíšil

lošticko              lošticko              lošticko
Když ztrácet znamená nalézat...
Ještě v dobách starověkého Řecka se jeden žák zeptal jednoho moudrého muže: „Proč 
necháváš před výběrem svých žáků nejprve každého zájemce pohlédnout do rybníka?”
Moudrý muž odpověděl: „To je velmi prosté - když mi řekne, že vidí ryby, tak ho přijmu. 
Pokud mi ale odpoví, že vidí svou tvář, odmítnu ho.”
K zamyšlení: V evangeliu dnešní 12. neděle se Ježíš ptá také nás: „Za koho mě pokládáte 
vy?” Kdo je zcela, podle dnešních „módních” trendů zaměřen na sebe, vidí všude jenom 
sebe a svůj prospěch... Ježíš má pravdu, když říká, že jen ten, kdo sám sebe ztratí, se na-
lezne a že ten, kdo se umenšuje, roste. (srov. Mk 8,35)
 
POZVÁNKA
Milí přátelé města Loštic! Zveme Vás na tra-
diční slavnosti našeho města v závěru měsí-
ce června L. P. 2013!
Pátek 28. června – bude patřit hudbě ve sty-
lu country. Od 19 hod. Vám bude hrát a zpí-
vat Vojta Kiďák Tomáško, Taxmeni z Prahy 
a místní kapela Kamarádi.
V sobotu 29. června od 12 hod. startuje od-
poledne s dechovkou. Potěší Vás Loštická Veselka, Veselá Kapela, Moravská Veselka, Ho-
lóbkova Mozeka, Nedanovčanka (SK) a Šardičanka.
V neděli 30. června Vás zveme v 9.30 hod. na mši svatou. 
Odpoledne ve 13 hod. Vás potěší Pohodáři a Písklata a svou náruč otevře Tvarůžkové 
království s králem Tvarůžkem I. a královnou Jarmilou, s průvodem i kláním...
Nedělní program vyvrcholí koncertem Jaroslava Uhlíře a Olympic revivalem... Všechny 
akce proběhnou na Náměstí Míru v Lošticích. Přijďte a přijeďte!             P. Pavel Kavec CM
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ČeRvenovoDsko      ČeRvenovoDsko

Sbírky z neděle 16. 6. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 243, Červená Voda 2.038, Pí-
sařov 752, Jakubovice 967 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                         P. Radek Maláč

FARNÍ DEN FARNOSTÍ PÍSAŘOV A JAKUBOVICE bude v Pí-
sařově na faře v sobotu 22. června od 15 hod. Dovoluji si pozvat na 
tuto akci Vás všechny, rád bych s Vámi při této příležitosti oslavil 
své 40. narozeniny. Zajištěno bude pivo, nealko, grilované maso, 
špekáčky.                                                       P. Radek Maláč
Budeme rádi, když s sebou přinesete koláčky, buchty atd. (není 
podmínkou). Děti čeká mimo jiné jízda na koni a hra s romantickým názvem „Dobývá-
ní fary“.                    

FARnosti spRAvovAnÉ Z  tAtenice

Sbírky z neděle 16. června: Tatenice 860; Hoštejn 1.000; Lubník 620; Kosov 610 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                            P. Jaroslav Přibyl

POUŤ K SV. PETRU A PAVLU V LUBNÍKU oslavíme mší svatou v neděli 30. června 
v 10.00 hod.
Změny mší svatých 30. 6.: Kosov 7.30, Hoštejn 8.40, Tatenice (sobota 29. 6.) 18.30 hod.

                                                                                                                        P. Jaroslav Přibyl
 štÍtecko           štÍtecko           štÍtecko

Sbírky z neděle 16. června – na postižené letošní povodní: Štíty 13.830; Cotkytle 2.590; 
Horní Studénky 20.200 Kč. 
Dary: Cotkytle – na restaurování andělů 25.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                    P. Stanislav Suchánek 

SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY v sobotu 29. 6. 2013 
Opět vás po roce zveme k setkání na pomezí Čech a Moravy, které začne 
v pravé poledne mší svatou v kostele Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích. 
Slavnostní zahájení za přítomnosti Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olo-
mouckého kraje, JUDr. Martina Netollického, Ph.D., hejtmana Pardubické-
ho kraje a Tomasze Kostuše, místomaršálka Opolského vojvodství bude ve 
13 hod. 
Odpolední program začne od 14 hod. a můžete se těšit na Junior Big Band 
Zábřeh, Stanislava Hložka, Olgu Lounovou a na Mistříňanku.                                       

Zvou pořadatelé
* * * 

TŘÍKRÁLOVÝ CUKR. Obracíme se na Vás, kteří sledujete Tříkrálo-
vou sbírku od jejího prvopočátku. Můžete nám pomoci s aktualizací 
či doplněním archivu tříkrálových cukříků? Hlavně s jeho počátky – 

chybí nám ročník 2004 a potřebovali bychom odsouhlasit identifi kaci cukříků 2001-3. 
Pomohly by i fotografi e (videa) z koledování, kde je cukřík vidět. Děkuji Vám za ochotu 
a pomoc.                                                   .                 Jana Skalická, propagace, tel.: 736 509 431
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 mohelnicko        mohelnicko        mohelnicko

Sbírky z neděle 16. června: Mohelnice 3.427; Úsov 1.231; Studená Loučka 501 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                                P. Petr Šimara 
*  V úterý 25. června ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 

Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – 1894
Léto předešlého roku bylo suché, následující zima byla suchá a beze sněhu. V březnu, 
dubnu a květnu nepršelo, teprve v červnu přišlo deštivé počasí, poškodilo květy a tím 
úrodu ovoce. Píce bylo méně než loni.
V roce 1894 byly nově postaveny střechy nad kaplemi farního kostela. Sanktusová vě-
žička, která bývala dříve nad presbytářem a také nad hlavním portálem, byla nasazena 
nad sakristii. Tím bylo zastřešení kostela ukončeno. Původně bylo projektováno, střechy 
kaplí alespoň zvenčí a nad farní budovou regotizovat (obnovit v gotickém duchu). Na-
razilo se však na otázku nákladů. Inženýr Jenisch z Mohelnice, který stavěl i hlavní stře-
chu kostela, provedl spolu s tesařem Johannem Schertlerem celou stavbu za uměřenou 
sumu 2.835 zl. 68 kr.
Oprava oltáře sv. Anny. V tomto roce byl také rekonstruován už velmi poškozený (sešlý) 
oltář sv. Anny. Plán nového oltáře vyhotovil Purgert z Grödenu. Arcibiskupský architekt 
Krighammer se rozhodl pro renovaci původního oltáře. Mohelničtí řemeslníci; stolař Max 
Neberle opravil poškozená místa a Leopold Taulec obstaral štafírování (polychromii a zla-
cení). U tohoto oltáře býval stavěn Boží hrob, což bylo spojeno se značnou námahou. Proto 
byl opatřen nový Boží Hrob. V podstavci oltáře byla udělána pohřební jeskyně, figury, cor-
pus Krista, sv. Alžběty a Barbory jsou z Mayerova uměleckého ústavu v Mnichově. Násta-
vec Božího Hrobu je z Heindelova uměleckého obchodu ve Vídni. 
Zdobení (štafírování) provedl zdejší občan Leopold Taulec. Nákla-
dy na opravy - včetně Božího hrobu - dosáhly 879 zl. 97 kr., které 
byly uhrazeny dobrodinci (farář osobně daroval 200 zl.). Zaplaceno 
bylo: stolaři Neberlovi za opravu a jeskyni 54 zl. 50 kr., štafíři Tou-
lecovi 300 zl., za figuru Krista 75 zl., za kanonické tabulky 19 zl. 24 
kr., za sochy světic 173 zl. 50 kr., za nástavec 179 zl., za svícny 73 zl. 
73 kr., za lampu do hrobu 5 zl.
30. srpna mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední zasáhlo Mohel-
nici, stejně jako další obce, hrozné krupobití, které rozbilo mnoho 
oken. Štěstí, že už bylo po žních.                                           Bartoš H.

postřelmovsko   postřelmovsko

 V úterý 25.6. se budeme v Postřelmově od 16.30 hodin modlit k Duchu  
Svatému, následovat bude mše svatá ke cti Ducha Svatého.

 Ve středu 26.6. bude v Postřelmově na faře od 19.30 hodin biblická hodina.

 V neděli 30.6. bude mimořádná sbírka na odvod při všech bohoslužbách.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

P. Vladimír Jahn
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TUTO NEDĚLI 23. 6. JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA KOSTEL
SV. BARBORY 
Sbírky z neděle 16. června: Zábřeh 8.990; Jedlí 2.000; Svébohov 3.450; Kláš-
terec 1.840; Zvole 4.150; Postřelmůvek 310; Maletín 510 Kč. 
DARY: Zábřeh – na Haiti 200; na kostel sv. Barbory 500, na kostel sv. Bar-
toloměje 500 Kč. Svébohov - na opravy 55.000 Kč. Všem štědrým dárcům 
ať odplatí Pán.                                                                               P. František Eliáš 

VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI 4. – 5. července 
Čtrnáctý ročník Velehradských slavnostní bude výjimečný, protože na Ve-
lehradě vyvrcholí oslavy 1150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na  
Velkou Moravu. 

Čtvrtek 4. července - Večer lidí dobré vůle začne v 19.30 hodin na pódiu před bazilikou. 
Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. Koncert 
v přímém přenosu odvysílá Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.
Pátek 5. července – NÁRODNÍ POUŤ 2013
Slavnostní poutní mše svatá začne v 10.30 hod. Hlavní celebrantem bude papežský legát 
kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slez-
ska. Slavnostní poutní mše bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha. 

Podrobný program celých slavností najdete na stránkách 
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule.
Na Národní pouť vypraví farnost Zábřeh autobus s ot-
cem Pawlem Zaczykem. Odjezd v pátek 5. července v 5.30 
hod. z Valové. Cena 250 Kč (150 Kč pro děti) splatná v au-
tobuse na základě přihlášky. Přihlásit se můžete (ze všech 
farností děkanátu) osobně u otce Pawla Zaczyka na faře, 
na tel.: 736139264 nebo mailem: pawelzaczyk@onet.eu. 
Hlaste se s předstihem (jméno, adresa a mobil). 

POUŤ V RÁJEČKU
V pátek 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne 
každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás, 
tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoš-
tolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kte-
rou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. 
Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartolo-
měje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobro-
volných hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení“. Pro děti budou připraveny skákací 
atrakce a těšit se mohou na klauniádu či balónkovou show. Pro všechny pak kromě tradič-
ního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoled-
ne svým vystoupením zpestří skupina MIROX ze Šumperka. Slavnost pak ve 22.30 hodin  
vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Vele-
hradě a tak nezapomeňte přijít!                                                  Za farníky z Ráječka Josef Klimek


