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19. 10. 2014
Ročník XXI., číslo 42

29. 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

„Dávejte tedy, 
co je císařovo, 
císaři, 
a co je Boží, 
Bohu.“

Mt 22,21

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
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 96   vzdejte Hospodinu slávu a moc!
1: Iz 45,1.4-6                                            2: 1 Sol 1,1-5b                                      Ev. Mt 22,15-21
Ordinárium: Ebenovo č. 504                příště latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 22. října  bl. Jana Pavla II., papeže
Čtvrtek 23. října sv. Jana Kapistránského, kněze
Pátek 24. října sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

mAleTín. Tuto neděli 19. října jako obvykle v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele 
sv. Mikuláše v Maletíně.   P. František Eliáš

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 22. října. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František eliáš

PoSlední leToŠní PoUŤ K ŠUbRTově KAPli BUDE O STÁTNÍM SVÁTKU 
V ÚTERÝ 28. ŘÍJNA V 8.00 HOD. RÁNO.  P. František Eliáš 

Sobota 1. listopadu SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH 
v zábřeze budou v sobotu mše svaté v 7.00 a v 8.30 hod., ve 
Zvoli v 10.15, v Jedlí 9.00, ve Svébohově 10.30 a v Rovensku 
v 16.30 hod. 

v neděli 2. listopadu vzPomeneme nA vŠeCHnY 
věRnÉ zemŘelÉ
mše svaté budou slaveny jako každou neděli. 

Pobožnosti na hřbitově budou: v Zábřeze v 15.00 hod., ve Své-
bohově v 14.00 a v Jedlí v 15.00 hod. a v Drozdově po skončení 
mše svaté, která bude slavena v 10.30 hod. 

PoboŽnoSTi nA HŘbiTově v zÁbŘeze od soboty 1. do 
soboty 8. listopadu: v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a od pon-
dělí 3. do pátku 7. listopadu v 16.00 hod.

moŽnoST PŘiJeTí SvÁToSTi SmíŘení v zÁbŘeze 
bude v pátek 31. října od 15 hod. (místo prvního pátku v mě-
síci).  P. František Eliáš

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat od 25. říj-
na do 8. listopadu. 
Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: 
1. přijetí svátosti smíření (stačí přijmout v několikadenním rozmezí). 
2. přijetí Eucharistie
3. modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). 
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v duchu).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou 
kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných úko-
nech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 



3

vÝRoČí 260 leT od PRvní boHoSlUŽbY 
v KoSTele Sv. bARToloměJe v zÁbŘeze. 
Po oslavě velkého výročí 760 let od založení měs-
ta Zábřeha putujeme časem k jubileu 260 let od 
slavení první mše svaté v současném zábřežském 
děkanském kostele sv. Bartoloměje. 
Toto velké výročí s námi v neděli 9. listopadu osla-
ví generální vikář Olomoucké arcidiecéze Mons. 
Josef Nuzík.
Bohoslužba začne v 8.20 hod. na Masarykově ná-
městí průvodem od Mariánského sloupu, aby-
chom si připomněli, že zábřežští farníci v minu-
losti často, zvláště za morových nákaz, slavili mši 
svatou v Zábřeze pod širým nebem na náměstí, 
jak to připomíná morový sloup se sochou Panny 
Marie neposkvrněné, který loni slavil tři sta let od 
svého vzniku.                                    P. František Eliáš

PoděKovÁní zA PoTRAvinY. Děkujeme vám všem, kteří jste zareago-
vali na výzvu a připojili se minulý týden ke sbírce potravin pořádané v rámci 
projektu „Krajíc pro potřebné“ v Zábřeze a Mohelnici. Darovali jste celkem 
124 kg potravin (98 kg v Zábřehu, 26 kg v Mohelnici) a k tomu 10 kg zeleniny 
ze zahrádek. Nejčastěji jste darovali těstoviny, mouku, rýži, luštěniny, ale také 
polévky v sáčku, paštiky, trvanlivé mléko, olej. Na nákup potravin pak stře-
disko Naděje obdrželo 1.254 Kč. Mnohokrát vám všem děkujeme. Pro lidi v nouzi, v tísni či 
jinak potřebné sbíráme potraviny celoročně. V Zábřeze je možné přinášet je každý pracov-
ní den od 7 do 16.30 na recepci Charity (Žižkova 15). V nejbližší době bude možné darovat 
potraviny také v Mohelnici – v zázemí Charity na Zámecké 11, kde díky podpoře Fondu 
pomoci mohelnického závodu Siemens bude umístěn sběrný box a bude zde zřízeno kon-
taktní místo střediska Naděje. O jeho otevření vás budeme včas informovat. 

PozvÁnKA do „HnízdA“.
Úterý 21. října v 9 hod. – Návštěva pobočky Fondu ohro-
žených dětí v Zábřehu (rodiče s dětmi)
Středa 22. října v 16 hod. – Maňáskové divadýlko pro 
nejmenší – O veliké řepě, a O Koblížkovi.   Irena Švédová
Podrobnější informace a program na www.hnizdozabreh.cz

KonCeRT ve SvÉboHově. Pěvecká schola GAUDIUM vás srdečně zve 
v úterý 28. října ve 14.30 hod. na SVÁTEČNÍ KONCERT do kostela Nane-
bevzetí Panny Marie ve Svébohově. Vystoupí chrámový sbor Staříč s varha-
níkem Petrem Strakošem pod vedením Jany Kurečkové a Schola Gaudium 
s přáteli pod vedením Josefa Hrocha. Vstupné dobrovolné.
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doPiS nÁRodníHo ŘediTele PAPeŽSKÝCH miSiJníCH děl 

Milí přátelé misií,
 když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak 
důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová 
Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář: 
„Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní ne-
děli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více 
neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své chatrči skrývá 
tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje svůj poklad 
synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko rozřešit otázku, čí oběť 
je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou 
cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již 
tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, obě-
tovali své bolesti a přinášeli to, co na misie našetřili. 
 Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, spole-
čenství a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtě-
žek se skrze Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos 
v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, 
klášterů, biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a ná-
kup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechis-
tů. Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, 
Bangladéši a na Srí Lance. 
 Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům sirotků, 
nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23 diecézích a 9 zemích. Výtěžkem 
z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. 
v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary 
dostane 32 371 dětí v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci 
AIDS, budeme se podílet na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a škol-
ních tříd, lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi 
důležitá je naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů 
v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola. 
 Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papež-
ských misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti 
a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když 
si uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem anebo hladem způso-
benými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme 
s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu Svatého 
otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat 
na misie své živobytí. Zažijme radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli 
darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás 
cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, nebojme se být 
k Pánu štědří. P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl
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miSie v HondURASU. 
Drazí bratři a sestry. Srdečně vás zdravím z daleké latinské Ameriky, z Hondurasu. Rád bych se 
s vámi podělil o to, jak žiji a pracuji ne už na svaté Moravě, ale „na divokém západě“. 
 Když jsem víc než před třemi lety odlétal, ptal jsem se v duchu Boha, co mě čeká. Neletěl 
jsem poprvé, a tak mne tropické podnebí nepřekvapilo. Překvapení na mne teprve čekala. 
 Za prvé mě ani ve snu nenapadlo, že budu farářem černochů a Indiánů. Mohu si zpívat: 
„Černošský farář jsem já, mě každá černoška zná!“
 Jednou ke mně přišlo děvčátko a vyvalilo na mě svoje velké „očiska“. Najednou sáhlo na 
mou ruku, a bylo jasné, že jí nejde do hlavy, čím jsem se to natřel, že nejsem tak tmavý jako ona. 
Zkoušela prstem setřít světlou barvu, ale nějak to nešlo. 
 Další překvapení mě čekalo, když jsme se nastěhovali do staré fary a velmi rychle jsme zjis-
tili, že nejsme sami. Kdysi nejkrásnější dům v celé Sangrelayi (tak se jmenuje dědinka, kde bývá-
me) se stal strašidelným domem, ve kterém bydlí asi všechna havěť světa: hadi, škorpioni, taran-
tuly, taquasiny, myši, potkani, milión druhů hmyzu, netopýři a pravděpodobně tu žijí i všechny 
druhy mravenců, které Pán Bůh stvořil. Tak jsme se s nimi museli o bydlení nějak podělit, a cel-
kem jsme to zvládli. Člověk tady musí zapomenout na Evropu, na všechno pohodlí a komfort a 
přijmout realitu. Není voda, není elektrika, chybí mosty, cesty, základní potraviny, není chleba. 
 Jednou, když jsem měl navštívit jednu ze „svých dědin“ (jen pro zajímavost mám jich na 
starost 30) dali mi koně, abych nemusel šlapat pěšky. Naneštěstí byl ten kůň pořádně zavšive-
ný a plný klíšťat a doma mě čeka-
lo překvapení - na sobě jsem měl 
25 klíšťat. Naštěstí je tu všech-
no „bio“ mohl jsem si být jistý, že 
žádnou chorobu neschytám. 
 Přes to všechno jsem šťastný, 
když vidím úsměvy „svých věří-
cích“, když se spolu můžeme mod-
lit a slavit eucharistii. 
 P. Stanislav Bindas, Honduras

HAiTi 
 Hezký podzimní den všem do farnosti Zábřeh. Ve vesnici Baie de Henne jsme strávili krás-
ných pět dnů. Pokud je někde na Haiti znatelná česká stopa, tak je to právě zde. Hned při příjez-
du potěší vaše oko škola, která funguje díky projektu Adopce na dálku. Ve škole studuje více jak 
360 dětí. Každoročně se všem studentům daří složit státní zkoušky se 100 % úspěšností. Zname-
ná to, že farní škola v Baie de Henne patří mezi ty nejprestižnější v regionu. Ale stále je co zlep-
šovat! Škole schází didaktické vybavení, vybavení jídelny a kuchyně. 
 Lidé v Baie de Henne jsou moc milí a nikdy se nezapomenou zeptat, jak se daří lidem u nás. 
V pondělí 29. 9. jsme spolu s nimi slavili patrona kostela – sv. archanděla Michaela. Pro celou 
vesnici je to jedna z největších slavností v roce. Den začal bohoslužbou a po ní následoval oběd 
pro všechny farníky. Odpoledne se před kostelem hrál fotbal, všude po vesnici zněla hudba a 
tančilo se. Není divu, že po takovém dnu nebyly děti ve škole a lidé v úterý nepracovali. 
 Během našeho pětidenního pobytu jsme navštívili školu, převzali jsme dopisy a fotky od 
dětí. Měli jsme možnost navštívit několik domácností a popovídat si s lidmi, jak se jim daří. Lidé 
v této oblasti jsou odkázáni na pomoc dobrých lidí. Jsem moc ráda, že právě Češi se této vesnice 
ujali a jsou ochotni pomáhat. Děkuji za vaši podporu i modlitby!

    S pozdravem Kristýna Lungová, koordinátorka projektu na Haiti
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky 12. října: Červená Voda 2.283, Jakubovice 519, Písařov 786, Domov důchodců sv. 
Zdislavy 75 Kč. Dary: Červená Voda 20 000, Na Haiti 100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

v  Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se uskuteční v pondělí 20. 10. v 16.45 hod. 
na faře v Písařově.
v  Pastorační rada farnosti Červená Voda se uskuteční v neděli 26. 10. v 18.30 hod. na 
faře.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: Sbírka z 28. neděle v mezidobí 2.352 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
v  V pátek 24. října v 18.45 hod. bude na faře v Lošticích zasedání pastorační a ekonomic-
ké rady. 
v  V neděli 26. října končí letní čas. Od pondělí 27. října budou večerní mše svaté začínat 
v 17.00 hod. 
moravičany: Sbírka z 28. neděle v mezidobí 1.744 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

P. Miroslav Obšívan, CM
PozvÁnKA do divAdlA. Již nyní zveme příznivce divadla na úterý 28. října v 18.00 
hod. do sokolovny v Moravičanech, kde divadelní společnost Václav z Václavova uvede hru 
B. Ahlforse – „Paní plukovníková“. Vstupné dobrovolné.  

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 12. října: Štíty 2.370 (5. 10. 1.830,-); Cotkytle 1.050 (5. 10. 520,-); Horní 
Studénky 2.500 Kč (5. 10. 1.400,-). 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

PozvÁní nA HodY.
 Ve Štítech budeme tuto neděli slavit hodovou mši svatou v 9 hod. 
 V Cotkytli budou hody také tuto neděli 19. října v 11 hod. 
 V Crhově budou hody v neděli 26. října ve 14 hod.

mŠe SvATÁ PRo děTi bude vždy poslední neděli v měsíci. Poprvé začínáme 26. října 
v 9.00 hod. 

změnA boHoSlUŽeb v zimním ČASe od 26. 10. 2014
 Ve Šítech budou bývat mše svaté ve středu a v pátek v 17.00 hod.  P. Josef Altman

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 12. října: Tatenice 1.790, Hoštejn 1.400, Kosov 550, Lubník 890 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                       P. Jaroslav Přibyl 

v  Tuto neděli 19. října od 18.00 hod. budou na faře v Tatenici „Modlitby chlapů“. 
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postřelmovsko    postřelmovsko

v  Ve středu 22. října od 19.30 hod. je biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni jste 
zváni.
v  Farníci v Chromči slaví hody v neděli 26. října. Hodová mše svatá bude slavena v 8.00 
hodin, z tohoto důvodu bude mše svatá v Postřelmově v 11.00 hodin. 
v  Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 2. listopadu:
V Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 12. října: Mohelnice 3.657 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v  V úterý 21. října ve 14.00 hod. na faře se koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Šlášková a V. Vykydalová.

z mohelnické farní kroniky lP 1933 (Josef Haselmann)
Nové varhany pro farní chrám
 Po zralé úvaze jsme rozhodli nechat pro farní chrám postavit 
nové varhany. Díky neúnavné a obětavé práci pana kaplana Johana 
Blaschkeho, který navázal a také dovedl až do konce obchodní jednání 
s firmou Rieger-stavba varhan v Krnově.
 Za spolupráce s památkovým úřadem v Brně, mohla býti koncem druhé poloviny roku 
1933 stavba nových varhan úspěšně dokončena. Stroj nových varhan byl zabudován do 
skříně varhan z roku 1734. Skříň byla konzervována a upravena tak, aby ladila s hlavním 
oltářem. I některé píšťaly ze starých varhan byly zabudovány do nových. Byl zhotoven nový 
a moderní hrací pult se dvěma manuály a jedním pedálem. Pult byl postaven stranou var-
han, čímž má varhaník nerušený výhled k hlavnímu oltáři. U starých varhan byl hrací stůl 
umístěn před varhanami a varhaník seděl zády obrácen k oltáři. Aby měl přehled o tom co 
se děje u oltáře, měl před sebou umístěno zrcadlo. 
 Na třetí adventní neděli byly nové varhany děkanem Haselmannem vysvěceny.
 Po svěcení následoval koncert, který na nových varhanách provedl Dp. Alfréd Blaschke, 
farář z Oskavy. V jeho mistrovském podání se plně uplatnila nádherná melodie nových 
varhan. Zvláštní uznání a poděkování si zaslouží Dp. Johan Blaschke, za veškerou snahu a 
námahu, se kterou stále a neúnavně zajišťoval stavbu těchto krásných varhan. I na věřící, 
kteří rádi a ochotně přispívali na sbírky, nesmí být zapomenuto. Bůh dej, aby i nadále, čas 
od času přispěli nějakým peněžním darem.  Bartoš H.

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 12. listopadu 2014 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnos-
ti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, 
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, 
která má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapo-

jení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na 
tento souhlas vázána.               P. František Eliáš, děkan
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SbíRKY z neděle 12. zÁŘí: Zábřeh 10.370; Jedlí 1.600; Svébohov 1.600; Klášterec 
1.340; Zvole 5.360; Postřelmůvek 440; Drozdov 1.650; Hněvkov 200; Pobučí 210 Kč. 
dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 2.000, likvidace lepry 200, na „Cestu121“ 300 Kč; Své-
bohov – na potřeby farnosti 2.000; Zvole – na potřeby farnosti 5.000; Jedlí na opravy 1.000, 
na Proglas 3.000, výnos veřejné sbírky 48.275 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
TUTo neděli Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA miSie 
změnA ČASU – od PŘíŠTí neděle 26. ŘíJnA. V zimním období 
ve farnosti Zábřeh budou začínat nedělní mše v kostele sv. Bartoloměje - 
ranní v 6.50 hod, „hrubá“ beze změny v 8.30 a večerní v 18.00 hod. 
V pátek v 17.30 hod. 
 V Rovensku sobotní mše svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod. 
 V Jedlí bude v zimním období obvykle slavena mše svatá ve středu 
v 16.00 hod. a ve Svébohově ve čtvrtek v 17.00 hod. 

zveme všechny, kteří chtějí svým zpěvem či hrou na hudební nástroj 
obohatit ostatní při doprovázení bohoslužeb pro děti a mládež.
Mladší zájemce zveme do „menší scholy“ (Pikoly), která zkouší jednou 
za 14 dní ve čtvrtek od 16.00 hod. na zábřežské faře - nejbližší termín 
23. října (kontakt: Lenka Friedlová, tel. 737319688) a starší zájemce 
zveme do „větší scholy“ (Rytmické scholy), která zkouší také jednou za 
14 dní ve středu od 16.45 hod. taktéž na zábřežské faře – nejbližší ter-
mín 29. října (kontakt: Radomír Friedl, tel: 739 957 933). Srdečně zvou 

zpěváci a hudebníci obou schol.

vÁnoČní zPívÁní v bARboRCe. Ve spolupráci se 
sdružením Sv. Barbora připravujeme letos v čase vánočních 
svátků zpívání v kostele sv. Barbory. Ráda bych do asi 15-ti 
minutového bloku zpívání koled zapojila i děti. 
 Obracím se tedy na rodiče mladších dětí s prosbou 
o podporu mého záměru. Abychom mohli domluvit termín 
a čas zkoušek, sejdeme se v neděli 26. října před kostelem 
po „hrubé“ mši svaté. Do neděle 26. 10. mi můžete také zavolat, nebo svůj názor napsat na 
mail. 

Předem děkuje Pavla Houserková, mob. 731 318 089, mail houserkovapavla@seznam.cz

SeTKÁní S HeReČKoU mARTinoU PAvlíKovoU. MgA. Martina Pavlíková, pas-
torační asistentka pro kulturu mluveného projevu a interpretaci slova Arcibiskupství olo-
mouckého připravila program pro mladé, děvčata i chlapce, kteří se chtějí zapojit do čtení 
Písma svatého při mši svaté, zvláště pak při letošních rorátních mších. 
Zájemci o tuto službu se sejdou s MgA. Martinou Pavlíkovou v pátek 7. listopadu v 16 hod. 
a setkání bude pokračovat v sobotu 8. listopadu od 8 hod. „dopolední dílnou“ – prací s tex-
tem.  P. František Eliáš


