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22. 6. 2014
Ročník XXI., 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

Ježíš řekl svým apoštolům: 
„Nebojte se lidí. 
Nic není tak tajného, 
že by to nebylo odhaleno, 
a nic skrytého, 
že by to nebylo poznáno. 
Co vám říkám ve tmě, 
povězte na světle, 
a co se vám šeptá do ucha, 
hlásejte ze střech!

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 Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

Žalm 69  vyslyš mě, bože, ve své veliké lásce!
1: Jer 20,10-13                                          2: řím 5,12-15                                     Ev. Mt 10,26-33
Ordinárium: Ebenovo č. 504                  příště latinské
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 24. června  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Pátek 27. června  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Sobota 28. června   památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
 Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, sym-
bolem lidskosti, vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na 
„srdce“, zavládla by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal chlad-
ným a krutým.
 Proto přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má 
své srdce otevřené pro každého člověka. Je pro nás útěchou a oporou, 
že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká: „Miloval 
jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce.“ (Jer 31,3)
 „Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24)     www.vira.cz

*  PRvní SvATÉ PŘiJímÁní. Tuto neděli 22. června v kostele sv. bartoloměje v Zábře-
ze při mši svaté v 8.30 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 Ve farnosti Zvole přijmou děti poprvé Eucharistii v neděli 22. června při mši svaté 
v 10.15 hod.  P. František Eliáš

*  Jedlí. Tuto neděli 22. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí mší svatou narození svého 
patrona sv. Jana Křtitele. Liturgii mše svaté doprovodí mužský sbor řádu sv. Huberta pod 
vedením Josefa Hrocha. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

*  PobUČí. V neděli 22. června v 15 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Po-
bučí.  P. Ladislav Sovadina 

*  V úterý 24. června o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele bude v 18.00 hod. slavit mši 
svatou v kostele sv. barbory P. Ladislav Sovadina.

blAHoPŘÁní
V pátek 27. června oslaví 80 let svého života
 paní Ludmila Macáková. 
 Přejeme, ať bůh požehná každý její den, ať jsou její dny 
naplněny pokojem a láskou a děkujeme za celoživotní příklad 
víry a služby bližním ve farnosti

P. František Eliáš a zábřežští farníci 

Tuto neděli děkuje mší svatou za dar 50 let života 
naše varhanice, paní Jana Vepřková. 
 My jí při této příležitosti chceme poděkovat za obětavost 
a ochotu, s jakou již 36 let usedá za varhany a doprovází litur-
gii i různé obřady, a to nejen v lesnickém kostele. Do dalších 
let jí přejeme pevné zdraví, stálé nadšení do hraní a především 
hojnost božího požehnání a ochranu Panny Marie.                                     
                                                            Farníci lesnické farnosti.
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KNěŽSKÉ SVěCENÍ
v sobotu 28. 6. v 9.30 hod. v katedrále sv. václava v olomouci při-
jmou z rukou arcibiskupa mons. Jana Graubnera kněžské svěcení 
Mgr. František Ponížil z farnosti Sobotín 
a Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. z farnosti Slušovice.  

V neděli 29. června 2014 o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla 
Dom Samuel, opat kláštera Matky boží v Novém Dvoře nechá 
vysvětit na kněze bratra Maria Lva (Ondřeje Franka)

Do kněžské služby vyprošujeme kandidátům svěcení hojnost Božích milostí

V autobuse, který vypravuje farnost Svébohov do Nového Dvora je stále ještě několik vol-
ných míst. Můžete se přihlásit můžete ve farní kanceláři v Zábřeze u paní H. Lexmanové 
(tel. 731 626 509)

P. Pawel Zaczyk zve na PěŠí PoUŤ z KRAKovA do ČenSTo-
CHovÉ, která se letos uskuteční 5. 8. (úterý) až 11. 8. (pondě-
lí). Délka trasy cca 150 km (denně 25 km). Cena je 1.400 Kč 
(studenti 1.300 Kč). Zahrnuje cestovné do Polska a zpět, cestov-
ní pojištění a organizační náklady. První den tradičně navštíví-
me Łagiewniky a novou baziliku sv. Jana Pavla II. a večer je čas 
si prohlédnout starý Krakov. Do Polska a zpět společně pojede-
me autobusem z Přerova. Přihlásit se můžete do konce července. 
Kontakt: P. Pawel Zaczyk, tel. 736 139 264, pawelzaczyk@onet.eu 

(šternberský kaplan) nebo P. Jan Šimoník (žeravický farář), jansimonik@seznam.cz. 
 Podrobné informace je možné získat u kněží a na www.kyjov.dekanat.cz.

* * *

bRAvo nAbízí novÉ SlevovÉ KARTY
 Kulturní dům zahájil v polovině června prodej abonentek 
v podobě slevových karet na koncerty cyklu bravo Zábřeh v se-
zoně 2014/2015. Cena jedné karty na celou sezonu zůstává stejná 
jako v předchozích letech, tedy příznivých 90 korun. Letošní no-
vinkou je možnost zakoupení zvýhodněné slevové karty pro dvě 
osoby v hodnotě 140 Kč. Držitelé těchto abonentek budou moci 
využívat slevu na vstupném ve výši 20 až 30 korun. Navíc jim budou, tak jako v minulosti, 
pravidelně zasílány pozvánky na jednotlivé koncerty.
 Již nyní cyklus bravo nabízí vstupenky na slavnostní zahajovací koncert. Ten se usku-
teční v kostele sv. barbory, kde v sobotu 6. září od 18 hodin vystoupí smyčcový kvartet olo-
moucké filharmonie – Gamavilla Quartet. V zajímavém programu zazní mimo jiné Malá 
noční hudba W. A. Mozarta. Vstupenky i slevové karty lze zakoupit v infocentru ve vesti-
bulu kulturního domu. Zde nebo na webových stránkách www.kulturak.info lze také získat 
informace o dalších podzimních koncertech oblíbeného hudebního cyklu.                   
  PhDr. Zdeněk David 
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CíRKev Je SvATÁ - Mt 13,24-42 KKC 823-829
 Mezi čtyři základní vlastnosti Kristovy církve je klade-
na její svatost. Církev je SVATÁ, protože jejím původcem je 
nejsvětější bůh, který v ní neustále působí. Ježíš Kristus se 
za ni obětoval, aby ji posvětil a dal jí moc lidi posvěcovat, 
a Duch Svatý ji oživuje láskou. 
 Když se na nás někdo z vnějšku podívá, sotva by nás 
prohlásil za sbor světců. Přesto se ale právem o církvi říká, 
že je svatá. K tomu je ale potřeba znát správné chápání to-
hoto slova, chápání biblické. 
 V bibli je svatý jenom bůh, to je výraz jeho podstaty, 
to vyjadřuje, že bůh je zcela jiný, než všechno ostatní, jiný 
ve smyslu dobrém. Každý, kdo k tomuto bohu patří, kdo je 
z mnohosti oddělen pro boha, je svatý a proto je svatá i celá 
církev. Ne tedy proto, že by se skládala ze samých vynikají-
cích jedinců. Církev se skládá ponejvíce, a prakticky zcela, 
z hříšníků. Ale protože tito lidé byli křtem přičleněni, včle-
něni k bohu, proto je církev svatá. Protože církev je božím 
dílem, i když je to dílo, které je složeno z lidí. Toto slovo, že 
církev je svatá, není důvodem k pýše, ale je to trvale platná 
výzva: svou podstatou jsme svatí a tuto svatost máme ve svém životě uskutečňovat. Máme tedy 
dojít k tomu, abychom ve svém jednání, smýšlení a bytí navenek co možná nejvíc byli tím, čím 
máme být. 
 Již zde na zemi je svatým každý, kdo žije v milosti posvěcující. Ale o takových svatých, kte-
ří ještě nezemřeli, jako o svatých obyčejně nemluvíme. Každý z nich by se ještě mohl dopustit 
hříchu i věčného zavržení. Mluvíme-li o svatých, mluvíme obyčejně o těch svatých, kteří jsou již 
v nebi, a které ctíme a vzýváme. Takoví svatí, kteří zde na zemi vynikali svatostí života a na jejich 
přímluvu se staly i zázraky, prohlašuje církev veřejně za svaté nebo blahoslavené, staví je na oltář 
jako naše vzory a přímluvce u boha. To jsou ovšem jen ti nejslavnější svatí. 
 Kromě nich je v nebi ještě velmi mnoho jiných svatých, o kterých ví jedině bůh a které spo-
lečně oslavujeme 1. listopadu o Slavnosti Všech svatých.
 Církev uznává blahoslavenou Pannu Marii jako dokonalou a bez poskvrny. Je proto oslavo-
vána jako Královna všech svatých. Věřící se však stále ještě snaží přemáhat hřích a růst ve sva-
tosti, proto pozvedají oči k Marii a modlí se o přímluvu.
 Měřítkem lidské dokonalosti je ctnost. CTNOST je kvalita duše, která ji uschopňuje jednat 
dobře se zálibou a lehkostí. Ctnostný člověk je dokonalý v lidském druhu. Nikoliv věda a umění, 
nikoliv sláva a postavení v lidské společnosti, nikoliv úspěchy ve sportu či ve vědě. Dosáhnout 
stovky úhozů za minutu, mít široké vědomosti o všem možném, nebo mít dobré nohy, dokonale 
pracující tělo sportovce, to vše mluví o člověku jako člověku - tedy v řádu přirozeném.
 Mluvíme-li pak o člověku povýšeném svátostí křtu do řádu NADPřIROZENÉHO, vidíme 
jako měřítko dokonalosti světce, který spojil v sobě dokonalý život lidských ctností s nadpřiro-
zenými ctnostmi a šel k bohu veden dary Ducha Svatého. Čím více se člověk přiblížil k ideálu 
ctnosti, tím více je člověkem. A čím více se křesťan přiblíží k ideálu svatosti, tím více je křesťa-
nem, člověkem milým bohu, jehož odměnou bude věčné a blažené společenství s bohem a vše-
mi svatými v nebeském království.
 Církev – to jsi i ty! Jsi-li svatý, tvým přispěním je v tvém okolí svatá, krásná a žádoucí i cír-
kev!                    P. Antonín Pospíšil 
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PRÁzdninovÉ PoUTovÁní S meToděJem
Jednodenní výlety pro děti i dospělé
Pondělí 30. 6. JeSeníK – lázně, JeSKYně nA Pomezí.
  Sraz před nádražím ČD v 7.15 hod. – návrat v 18.28 hod.

Úterý  8. 7. leToHRAd – muzeum řemesel, ŽAmPACH - hrad, PíSeČnÁ - vodní mlýn.  
Sraz před nádražím ČD v 8.30 hod. – návrat v 19.11 hod.

Čtvrtek 10. 7. PŘeRov nAd lAbem – skanzen, muzeum v přírodě, soubor lidových 
staveb.  
Sraz před nádražím ČD v 6.30 hod. – návrat v 19.11 hod.

Sobota  12. 7. ČeSKÝ RÁJ – Drábské světničky, Příhrazské skály.
  Sraz před nádražím ČD v 5.30 hod. – návrat ve 22.16 hod.

Úterý  15. 7.  RYCHnov nAd KněŽnoU – barokní zámek rodu Kolovratů, muzeum 
hraček.  
Sraz před nádražím ČD v 8.30 hod. – návrat v 18.16 hod.

Čtvrtek 17. 7. bAbiČČino Údolí – zámek Ratibořice, mlýn, Viktorčin splav.
  Sraz před nádražím ČD v 6.30 hod. – návrat ve 20.16 hod.

Sobota  19. 7. KonoPiŠTě – jeden z nejznámějších českých zámků.
  Sraz před nádražím ČD v 6.30 hod. – návrat ve 21.11 hod.

Pondělí  11. 8. HRČAvA – Česko-Slovensko-Polské pomezí.
  Sraz před nádražím ČD v 6.00 hod. – návrat ve 21.42 hod.

Středa  13. 8. dloUHÉ STRÁně – Přečerpávací vodní elektrárna.
  Sraz před nádražím ČD v 8.50 hod. – návrat v 16.46 hod., příp. 17.48 hod.
  Přihlášky nejpozději do 20. 6. 2014

Pátek  15. 8. bUČoviCe – zámek. Klenot moravské renesance.
  Sraz před nádražím ČD v 8.15 hod. – návrat ve 21.23 hod.

Sobota  16. 8. bRUnTÁl – zámek, JiŘíKov – Pradědova galerie, PASeKA – arboretum. 
Autobusový zájezd - sraz v 7.45 hod. u Kulturního domu 

  – návrat v cca 19.00 hod.

Sobota  23. 8. KoST – gotický hrad, HUmPReCHT – lovecký zámek rodu Černínů.
  Sraz před nádražím ČD v 5.25 hod. – návrat ve 22.16 hod.

Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní pro-
středek. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku 
a průkazku zdravotní pojišťovny.
Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová. 
Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 20. 6. 2014 - Na výlety pořádané v srpnu 
nejpozději do 1. 8. 2014
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 15. června: Červená Voda 2.030, Písařov 1.841, Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 224, Jakubovice 783, Moravský Karlov 160 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

SlAvnoST TělA A KRve PÁně. Tuto neděli 22. června oslavíme boží tělo při mši svaté 
v 8.30 hod. v Červené Vodě a v Písařově v 10.30 hod. (po skončení mše bude průvod). 

FARní den farností Písařov a Jakubovice je tuto neděli 22. června od 15 hod. na faře 
v Písařově. Pivo a nealko zajištěno, něco na opékání s sebou. Pro děti tradiční hra „dobývá-
ní fary“, soutěž v lukostřelbě, jízda na koni.
FARní den farnosti Červená voda bude v sobotu 28. června od 16 hod. na faře v Červe-
né Vodě. Občerstvení zajištěno. Tradiční soutěž v lukostřelbě, hry pro děti. 
   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

nemít strach, důvěřovat. (Mt 10,26-33)
 Co nám zůstane ze života? Snad každého člověka ta skličující otázka napadne. Co na-
konec z celého života zbude?
 Z majetku, který jsem tak pracně nashromáždil, ze všech knih, které jsem přečetl a za-
kládal si na tom. Ze všech míst, která jsem procestoval, z vědění a umění, kterému jsem 
věnoval tolik času a peněz. A co zbude z našich přátelství? Čas kvapí, zanedlouho bude za 
námi půl roku 2014 . . .
 Zůstane nám naše vyznání. Tak to Ježíš říká v evangeliu dnešní neděle: „Ke každému, 
kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi...“
K zamyšlení: Kdo má Ježíše, má všecko. Nezapomínejme na zkušenost světců: „Můj bůh, 
můj Pán, mé VŠECKO.“ Kdo má Krista, má skutečně všechno: zdraví, štěstí, pokoj, radost, 
lásku...  S přáním, aby tak bylo i u tebe, milý čtenáři, P. Pavel Kavec, CM 

Pozvánka „Pod loštické nebe“
 MKS a farnost Loštice Vás srdečně zvou na XIX. loštické slavnosti hudby a tvarůžků.
 V pátek 27. června od 19.00 hod. vás na náměstí Míru čeká country a folk večer s kape-
lou Kamarádi, Country All, Roháči a A. M. Úlet.
 Sobota 28. června bude patřit od 12.00 dechovce. Hrát a zpívat bude DH Haná Uničov, 
Mohelanka, Loštická Veselka, bučkovanka (SK), Dúbravanka, bojnická kapela (SK). 
V neděli 29. června v 9.30 – mše svatá na náměstí Míru a od 12.00 Slavnost Tvarůžkového 
království.  Přijďte a přijeďte k nám, jste srdečně zváni!
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 15. června: Štíty 2.820; Cotkytle – Janoušov pouť 1.010; Horní Studénky 
1.500 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

FARní den – pro všechny farnosti bude v pátek 27. června na faře ve Štítech od 15 hod. 
Pěkné počasí s sebou.....                                       P. Stanislav Suchánek 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 15. června: Mohelnice 4.892, Úsov 873 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
V úterý 24. června ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

mohelnická kronika- mohelnické zvony – pokračování (J. Kubíček LP1926)
 Nové zvony vysvětil mohelnický farář Josef Kubíček dne 26. prosince toho roku, s kon-
sistorním povolením. Ve dnech 27. a 28. prosince byly zvony vytaženy na věž a zamontová-
ny. 28. prosince se poprvé jejich harmonický zvuk rozezvučel nad Mohelnicí.
 Největším darem na zvony ve výši 5.000 Kč přispěl mohelnický občan pan František 
Schmidt. Z této částky byl zaplacen zvon pro filiální kostel sv. Stanislava a pro stejný kostel 
ještě bílý ornát pro slavnostní příležitosti. 
 Na některý ze zvonů jsem chtěl na věčnou upomínku nechat odlít jméno šlechetného 
dárce, avšak pan Schmidt ve své skromnosti s mým návrhem nesouhlasil. Jmenovaný dárce 
zemřel dne 22. února 1927. R. i. p.
 Dalším význačnějším dárcem byla paní Josefa Hönigová z Horních Krčem, tato přispě-
la darem 1.000 Kč. Jména menších dárců jsou zapsána v malé pamětní knize. Všem dárcům 
Pán bůh zaplať! Srdečný dík!
 Mohelnický občan Jan Czech, byl prvním, komu dne 7. ledna nový umíráček vyzváněl.
Poznámka: I tyto zvony na věži zvonily jen 15 roků a byly opět odebrány pro válečné účely. 
Nové se na věž vrátily až v roce 1993.  Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 15. června: Lubník 760, Tatenice 2.410, Hoštejn 1.075, Kosov 540 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

*  PoUŤ k svatým Petru a Pavlu oslavíme v Lubníku v neděli 29. června v 10.00 hodin.
S tím souvisí i změny mší sv.: v sobotu 28. 6. v 18 hod. v Tatenici (s nedělní platností), 
v neděli 29. 6. v Kosově v 7.30 hod. a v Hoštejně v 8.45 hod.  P. Jaroslav Přibyl

SlAvnoST Sv. CYRilA A meToděJe oslavíme mší svatou v Tatenici v pátek 4. čer-
vence v 18.30; v lubníku v sobotu 5. července v 7.20 a v Hoštejně v sobotu 5. července 
v 8.45 hod.  P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko

v neděli 8. 6. o Slavnosti ducha Svatého byla sbírka na církevní školství, vybralo se:
v Postřelmově 4.340 Kč, Chromči 3.020 Kč, Sudkově 955 Kč, Lesnici 2.159 Kč, Dlouhomi-
lově 502 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

*  O Slavnosti Nejsvětějšího Srdce v pátek 27. června bude mše svatá v Lesnici v 17.00 
a v Postřelmově v 18.30 hodin. 
*  V pondělí 23. června budou v Postřelmově od 16.30 hodin modlitby a mše svatá ke cti 
Ducha Svatého.                                              P. Vladimír Jahn 
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TUTo neděli Je v zÁbŘeze SbíRKA
nA oPRAvY KoSTelA Sv. bARToloměJe

Sbírka z neděle 15. června: Zábřeh 10.750; Jedlí 2.500; Svébohov 1.800; Klášterec 2.960; 
Zvole 4.060 Kč. dary: zábřeh – na Haiti 200; dar na opravy kostela 500 Kč; na kostel brno-
Lesná 10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

veleHRAdSKÉ SlAvnoSTi 4. – 5. července 
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti na 
Velehradě, která začíná večerem lidí dobré vůle 
a v sobotu pokračuje nÁRodní PoUTí.
Podrobný program celých slavností najdete na strán-
kách http://www.farnostvelehrad.cz; 
www.velehradinfo.cz
mlAdí FAndí Rodině 4. – 5. července 
– veleHRAd
Velehradský projekt „Mladí fandí rodině“ přinese 
návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle písně a svědectví 
známých tváří české hudební scény, jako je Láďa Křížek, Markéta Konvičková, Eliška Mrá-
zová (Elis), Ewa Farna či muzikál Godspel...
velká fotografická soutěž na fb/mladifandirodine! Fandi rodině, vyfoť fotku a vyhraj 
IPhone, notebook a další skvělé ceny. Pokud je ti 14-23 let, zapoj se do velké FOTOsou-
těže.  Více na fb stránce mladifandirodine a na www.velehrad.eu

PoUŤ v RÁJeČKU. V sobotu 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. 
A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehra-
dě, dovoluji si vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné 
oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11.00 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, 
kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Ku-
netka. 
Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. bartolo-
měje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde 
místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské poseze-

ní“. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a těšit se mohou na klauniádu či balónkovou 
show. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena 
bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří skupina MIROX ze Šum-
perka. Slavnost pak ve 22.30 hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT.
 Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
    Za farníky z Ráječka Josef Klimek

PoUŤovÁ mŠe SvATÁ Ke CTi Sv. CYRilA A meToděJe se koná v sobotu 5. červen-
ce 2014 v 9 hod. na hřišti v Olšanech.                Srdečně zvou farníci z Olšan


