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1. 5. 2016
Ročník XXIII., číslo 16

6. neděle velikonoční
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

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem 
trvale projevovalo v celém našem životě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen

Žalm 67  Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 
1: Sk 15,1-2.22-29                             2: Zj 21,10-14.22-23                                Ev. Jan 14,23-29 
Ordinárium: Břízovo č. 503            příště Ebenovo 504

Přímluvce, Duch Svatý, 
kterého Otec pošle 
ve jménu mém, 
ten vás naučí všemu 
a připomene vám 
všechno ostatní, 
co jsem vám řekl já.

Jan 14,26
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Pondělí 2. května  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Úterý 3. května Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
čtvrtek 5. května  SlAvnoST nAneBevSToUPení PÁně 
Mše svaté: Jedlí – vigilie (ve středu) v 17.00 hod., Zábřeh 9.40 a 17.30 hod., Zvole 16.00, 
Svébohov 18.00 hod. 
Pátek 6. května  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

MAleTín. Tuto neděli 1. května v 15.00 hod. budeme slavit 
mši svatou v kostele sv. Mikuláše. na závěr požehnám pro le-
tošní „motoristickou sezonu“ dopravní prostředky, nejen sil-
né motocykly, ale všechna auta, čtyřkolky, trojkolky, bicykly 
i koloběžky.                                                              P. František Eliáš
 
děkAnÁTní rAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 4. května. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

SvÁToST SMíŘení o prvním pátku – 6. května, můžete přijmout v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze od 15.00 hod.  P. František Eliáš

kvěTen – MěSíC PAnnY MArie v ZÁBŘeZe
Májové pobožnosti v pondělí, úterý a ve středu budou bývat od 
18.00 hodin v kostele sv. Barbory. 
V sobotu bude „májová“ při pravidelné modlitbě „Společenství 
večeřadla“. 
První májová pobožnost bude v kostele sv. Barbory v pondělí 2. 
května. P. František Eliáš

v sobotu 7. května poputujeme k Šubrtově kapli, kde bude 
v 8.00 slavena mše svatá za všechny bývalé i nynější členy orel-
ské župy. (V 7.00 hod. ráno mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 
nebude.)  P. František Eliáš

SvÁTek MATek.
Zveme Vás k posezení a oslavě Dne matek, která se koná v neděli 8. květ-
na 2016 v 15 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Připraven bude kulturní program v podání žáků ZUŠ Zábřeh, malé ob-
čerstvení a drobná pozornost pro maminky.  
 Na setkání s Vámi se těší členové MO KDU-ČSL

PoděkovÁní
Děkujeme zdravotním sestrám Charity Zábřeh za jejich trpělivou, obětavou a lidskou 
péči, MUDr. Maradovi, MUDr. Kratochvílové a otci Františkovi za duchovní podporu bě-
hem těžké nemoci našeho tatínka.  S úctou a srdečné díky rodina Urbanova
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PoUŤ nA HorU MATkY BoŽí U krÁlík. Muž-
ský sbor řádu svatého Huberta zve k putování na Horu 
Matky Boží v Králíkách o Slavnosti Seslání Ducha Sva-
tého v neděli 15. května. Program pouti: mše svatá, 
krátký koncert sboru a oběd v poutním domě. Cena včetně oběda 200 korun.
Odjezd ze Zábřeha  bude přibližně kolem osmé hodiny.(Bude upřesněn podle přihláše-
ných.)  Hlásit se můžete  u  Josefa Hrocha na mobilu 731 626 503.
  Na společné  setkání se těší členové sboru.

Xiv. PoUŤ PodnikATelŮ ŽivnoSTníkŮ A ZAMěSTnAnCŮ 
ve SvATÉM roCe MiloSrdenSTví – SoBoTA 14. kvěTnA 2016 
– SvATÝ HoSTÝn 
Přijměte srdečné pozvání arcibiskupa olomouckého a metropolity mo-
ravského Mons. Jana Graubnera.
Přijďte si se svými rodinami vyprosit požehnání pro Vaši nelehkou čin-
nost a pozvěte i Vaše blízké, známé a zaměstnance.

Mše svatá v bazilice bude v 10.15 hod. (možnost osobního projití Svatou branou)

PoZvÁnkA
„Důvěřuj Bohu, On se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v Něho.“ Sirachovec 2,6
V sobotu 21. května v 15.00 hod. chci poděkovat při mši svaté v chrámu svatého Bartolo-
měje v Zábřeze Pánu, našemu Bohu, dárci časného i věčného života, za uplynulých 60 let 
pozemského putování a zároveň za blížících se 30 let kněžství. 
Poté Vás srdečně zvu k přátelskému popovídání a pohoštění do Katolického domu v Zá-
březe.  František Eliáš, kněz Kristův

Zvolští farníci srdečně děkují misionářům otci Pavlovi 
a kristiánovi za týdenní misijní obnovu víry v naší farnosti. 
Děkujeme za jejich obětavost a čas, který nám věnovali a vypro-
šujeme jim Boží požehnání. Pastorační rada 

kriSTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 11. května 2016 od 9 
hod. do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice ser-
visní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kon-
takt 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 zapojení do sítě T-Mobi-
le je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie 
není na tento souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

kT 18/2016: Perspektivy se na str. 7 věnují spiritualitě podni-
katelů, dvoustrana 4-5 je věnována hasičům a sv. Floriánovi, ně-
kolik statí se věnuje křesťanům na Blízkém východě a uprchlic-
ké krizi a na 13. stránce najdete rozhovor s Mons. Františkem 
Radkovským. 
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TAJeMSTví neBe (Lk 24,50-53)
 Pomalu opouštíme téma vzkříšení Ježíše Krista a nastu-
puje jeho odchod ze země do nebe, který budeme slavit v nad-
cházejícím týdnu.
 Jednou z nesprávných představ o nebi je, že nebe je někde 
nahoře. Vinu na tom má nedokonalost a nepřesnost hovoro-
vých výrazů. Maminka řekne skoč mi pro cukr a přitom ne-
jde o žádný skok do dálky. Podobně se říká, že někomu spadl 
kámen ze srdce a jindy, že zapadá slunce, i když ono stejně ni-
kam nepadá. Lidská rčení mívají význam jiný, než je doslovné 
znění použitých slov. 
 Nanebevstoupení Páně není kosmonautický výkon. Ježíš 
nestoupal metr po metru do vzduchu až k měsíci nebo ještě 
dál, k planetám. Nebe není nějaké hmotné místo. Nebe je více stav, ve kterém se člověk ocitne, 
stav nesmírné blaženosti a to takové, že si to ani nedovedeme představit. Výstižně to vyjádřil sv. 
Pavel: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 
ho milují.“ (1. Kor 2,9)
 Písmo, aby přiblížilo lidem stav blaženosti, užívá obratů všedního života. Abychom mohli 
vytušit, co nám Bůh chystá, co se skrývá pod pojmem spása – představme si věci, které činí člo-
věka plně šťastným a umocněme si je tisíckrát a na věčnost. Poezie, hudba, krása jara a přírody, 
noční obloha, tisíce světel… Nebo si představme pocit bezpečí, které má dítě v náručí matky, 
která ho konejší a stírá mu slzy, lásku manželů, pokoj a útěchu modlitby, pohodu a dobré jídlo, 
vyváznutí z velkého nebezpečí… To všechno může být jen tušením toho, co znamená být v nebi. 
Když se temnoty života prosvětlí, tušíme cosi o tajemství, k němuž jdeme. Jakou úctu zakusí člo-
věk sám k sobě i k druhému člověku, když pochopí, jak moc Bohu záleží na každém z nás. Bůh 
chce dovést každého člověka k plnosti lidství, jak píše sv. Ignác: „Teprve po své smrti budu plně 
člověkem!“ Tím se nám osvětluje spojení Boha člověka a k tomu říká Dostojevský: „Bez Boha 
není ani člověka!“
 Na otázku, kde je tedy nebe nemůžeme odpovědět jinak, než že nebe není místo, nýbrž stav 
– nový a dokonalý způsob života. Nikde mimo náš svět, ani nad oblaky nebo v Mléčné dráze 
neexistuje ohraničený prostor, kterému bychom mohli říkat nebe. Nebe je dovršený, vykoupený 
svět. 
 V úžasu, jako dítě v plném okouzlení, tak i my budeme patřit na Boha plného záře a v Bohu 
budeme poznávat tajemství země, světa a života od jeho stvoření. Kdo už na zemi toužil po vě-
dění, vnikal do tajů přírodních i duševních, ten bude mít v nebi o to větší poznání tajemství ži-
vota a světa. Dlouhou chvíli mít v žádném případě nebudeme, spíše nám čas bude chybět. 
 Nevěřící svůj odpor či nezájem o nebe vyjadřují takto: Nebe nechejme vrabcům a udělej-
me si nebe tady na zemi. Mají svobodnou vůli, tedy i právo říkat svůj názor, ale ustanovit co je 
pravda nemohou. Dějinná zkušenost ukazuje, že snadněji se na zemi dělá peklo, než nebe. Celý 
svůj život mohou ponechat nebe vrabcům, ale ve chvíli poslední, na konci svého života a pozem-
ského ráje, který si vybudovali, po ničem jiném nebudou toužit, než po tom skutečném, Božím 
nebi. Neboť my lidé jsme tak stvořeni, že naším životním cílem je nebe. A navěky prohraje, kdo 
nespočine v Bohu. 
 Všemohoucí, věčný Bože, Tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus vstoupil na nebesa a tím bylo pový-
šeno i celé lidstvo. Uprostřed proměn tohoto světa naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro 
naše spojení s Kristem také my dojdeme do tvé nebeské slávy a blaženosti. Amen.  
  P. Antonín Pospíšil 
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vÝSledek PoSTní AlMUŽnY 2016
Tento týden jsme dopočítali obsah poslední krabičky letošní 
Postní almužny. Děkujeme vám všem, kteří jste tuto aktivitu 
podpořili odříkáním a modlitbou. Po dohodě s kněžími dě-
kanátu budou peníze z „postniček“ použity do Stipendijního 
fondu, z něhož jsou hrazeny školní pomůcky, jízdné do škol, 
stravování, školní ubytování, kurzy.
Děkuji také všem, kteří se zapojili do organizace postní almuž-
ny – rozdáním, sesbíráním postních krabiček či spočítáním je-
jich obsahů. Děkuji všem kněžím za spolupráci a podporu.
   
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@
charitazabreh.cz
Celkový výtěžek: 68. 562 kč
Cotkytle: 443 Kč; Červená Voda: 1.590 Kč; Dlouhomilov: 400 Kč; Dubicko: 2.245 Kč; Hor-
ní Studénky: 1.621 Kč; Hoštejn: 4.262 Kč; Jakubovice: 665Kč; Jedlí: 3.500 Kč; Klášterec: 
1.270 Kč; Lesnice: 859 Kč; Loštice: 5.205 Kč; Lubník: 1.545 Kč; Mohelnice: 4.160 Kč; Pí-
sařov: 948 Kč; Postřelmov: 6.745 Kč; Rohle: 572 Kč; Svébohov: 1.910 Kč; Studená Loučka: 
1.094 Kč; Štíty: 2.943 Kč; Tatenice: 1.925 Kč; Třeština: 1.484 Kč; Úsov: 1.950 Kč; Zábřeh: 
16.913 Kč; Zvole: 4.313 Kč.
 
MoŘe MiloSrdenSTví Je SloŽeno Z MAlÝCH SkUTkŮ lÁSkY...

Milé ženy, slečny, paní, vnučky, dcery i babičky. Jestli je Va-
ším koníčkem pletení nebo háčkování, máme šanci se zapo-
jit do misijní pomoci pro Jižní Afriku. Jak? Stačí uplést nebo 
uháčkovat čtverec o rozměrech 20 x 20 cm.
Více informací v časopise IN březen 2016 (lze ho najít v kos-
tele sv. Bartoloměje v Zábřeze u novin a časopisů), nebo na in-

ternetové adrese: upletctverec.wordpress.com, případně u paní Sittové, tel.: 739 367 795.
P.S. Plést a háčkovat můžete až do srpna s nejpozdějším předáním v neděli 21. 8. 2016. 

postřelmovsko    postřelmovsko

Při sbírce na pomoc Ukrajině se vybralo: v Postřelmově 7.817 Kč, v Chromči 3.700 Kč, 
v Sudkově 780 Kč, v Lesnici 3.864 Kč, v Dlouhomilově 943Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
  Farníci v Chromči oslaví svého patrona sv. Jana nepomuckého v neděli 8. května.
Mše svatá v Chromči bude v 8.00 a v Postřelmově v 11.00 hodin.
	 O první sobotě v měsíci květnu bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 9 hod.
 Mimořádná příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem a tichá adorace bude:
ve středu 4. května v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek 5. května v Chromči od 15.30, v pátek 
v Postřelmově od 16.00 hodin.
 Slavnost nanebevstoupení Páně oslavíme: v Lesnici ve středu v 18.00, v Chromči ve 
čtvrtek v 17.00, v Postřelmově ve čtvrtek v 18.30 hodin.  P. Vladimír Jahn
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 17. dubna na křesťanská media: Domov důchodců sv. Zdislavy: 233, Pí-
sařov 1.814, Jakubovice 1.293, Červená Voda 2.752, Moravský Karlov 210 Kč.
Sbírky z neděle 24. dubna na Ukrajinu: Domov důchodců sv. Zdislavy: 142, Písařov 
1.328, Jakubovice 1.361, Červená Voda 3.706, Mlýnický Dvůr 310, Janoušov 508 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

-  Májové pobožnosti budou v červené vodě ve středy a pátky po mši svaté a v neděli 
v 18.30 hod.
-  Májové pobožnosti v Jakubovicích budou v pátky po skončení tiché adorace, tzn. ve 
14.15, v Písařově po pondělní mši svaté.

Farnost Písařov a MO KDU-ČSL vás zve na koncert  AVE MARIA  hudebního uskupení 
CLASSIC BAND BLUDOV, který se koná v Písařově v kostele ROZESLÁNÍ APOŠTOLŮ 
v sobotu 7. května 2016 v 17.30 hod. 
Koncert je zároveň malou kytičkou a poděkováním maminkám k jejich svátku.

-  Vedoucí buněk se setkají v neděli 8. května v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.

nA leToŠní noC koSTelŮ v PíSAŘově PŘiPrAvUJeMe „FoToSoUTěŽ“.
Podmínky soutěže:
1.  soutěže se může zúčastnit každý libovolným počtem snímků barevných nebo černobí-
lých
2.  snímky svým námětem musí mít jasný vztah k sakrálním stavbám na katastru obce 
Písařov, Bukovice, Jakubovice
3.  snímky zasílejte v dostatečném rozlišení na e-mail: jirka.pavlas@seznam.cz v termínu 
do 31. května 2016
4.  u každého snímku uveďte autora a název fotografie
5.  podle potřeby a zvážení pořadatelů budou použity k propagačním účelům
6.  fotomontáž či úprava v grafickém programu se nevylučují
vyhodnocení: Na vyhodnocení se budou hlasováním podílet návštěvníci Noci kostelů 
dne 10. června 2016, kde budou všechny fotografie vystaveny. Hodnocen bude námět, 
kvalita záběru a celkový dojem. Pro nejlepší autory jsou připraveny hezké ceny.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 24. dubna na Ukrajinu: Štíty 4.620; Cotkytle 1.100; Horní Studénky 
6.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

MÁJovÉ PoBoŽnoSTi ve Štítech budou denně mimo soboty v 18 hod. Ve středu 
a v pátek pak při mši svaté. První májová pobožnost bude v neděli 1. května v 18.00 hod. 

BlAHoPŘÁní
30. dubna oslavil pan Eduard Janků životní jubileum 90 let. 

Boží požehnání, ochranu a pevné zdraví přejí farníci ze Štítů.
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 24. dubna na Ukrajinu: Loštice 4.877, Moravičany 6.185 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM
oTevírÁní MorAvičAnSkÉ STUdÁnkY. Otevírání a požehnání moravičanské 
studánky bude v pondělí 2. května v 18.00 hod.
Kdo pojede na kole, sraz kolařů je před kostelem v 17 hod. Odjezd 17.10 hod.
Špekáček je povinná výbava.  P. Kristián Libant

HledÁM TvoJi TvÁŘ. Do kostela sv. Jiří v sobotu 7. května v 19.30 hod. vás zve k ado-
raci Nejsvětější svátosti Římskokatolická farnost Moravičany. 
Duchovně doprovází otec Kristián Libant, hudebně schola Jiřinky Moravičany. 

GrATUlUJeMe! 
Dne 2. května se dožívá krásných 85 let pan František Kupčík. 
Přejeme mu hodně Božího požehnání, pevné zdraví a ochranu u Panny 
Marie.                                                                                   Farníci z Moravičan
 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 24. dubna na Ukrajinu: Lubník 1.840; Tatenice 3.700; Hoštejn 2.850; Ko-
sov 800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici v neděli 15. května v 18.00 hod. 

v kosově oslavíme patrona kaple sv. Jana nepomuckého v neděli 15. května o Slavnos-
ti Seslání ducha Svatého v 10.00 hod. (V Hoštejně bude mše svatá slavena v  18  hod.)   
  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 24. dubna na Ukrajinu: Mohelnice 7.142, Úsov 1.175, St. Loučka 2.575 Kč.
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky – dr. r. Jaschek lP 1956 
Začátek roku připomínal počasím velmi rok předešlý. Ve vánočním týdnu byla bouřka 
s prudkým krátkým lijákem a pak začalo sychravé, poměrně teplé počasí. V únoru nastala 
změna: teplota klesla pod -15°, mráz a sníh daly kraji zimní tvrdý ráz. 1. dubna o Velikono-
cích se ještě neselo. Krátce po svátcích se oteplilo a se značným opožděním opět začaly jarní 
práce, které se protáhly hodně do května. Nepřízeň počasí způsobila poměrně slabou účast 
na přípravě velikonoční. Pro tuhou zimu odpadla zpočátku několikrát páteční křížová cesta, 
nedělní se ve filiálním kostele konala pravidelně.
Do této tiché přípravné práce přišla napřed v novinách a hned na to 13. března oficiální 
zpráva konsistoře o novém: Ordo instauratus hebdomadae sanctae (poznámka: změna v bo-
hoslužbách svatého týdne). Znamenal úplný převrat oslavy svatého týdne. Neobvyklá doba 
ceremonií, povolení velkopátečního sv. přijímání a odložení vigilie Paschatis na večer Bílé 
soboty, to vše vzbudilo obavu z nezdaru nové úpravy! (Pozn. Do této změny byly obřady Bílé 
soboty ráno, Velkopáteční ve tři hodiny odpoledne.) Pokračování příště.  H. Bartoš
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Sbírky z neděle 24. dubna na Ukrajinu: Zábřeh 22.450; Postřelmůvek 930; Jedlí 3.500; Své-
bohov 1.900; Klášterec 3.330; Zvole 10.950; Rovensko 1.350; Pobučí 1.280; Ráječek 500 Kč.
dArY: Zábřeh – na Ukrajinu 4.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.   P. František Eliáš 

kAToliCkÝ dŮM
  V Zábřehu OPĚT ZACVRLIKÁ Moravský vrabec. 
Do třetí desítky své existence vstupuje mezinárodní 
soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby 
nazvaná Moravský vrabec. Přestože uzávěrka přihlášek je stanovena až na 
konec dubna, tak už teď se můžeme těšit na premiérové vystoupení sku-
pin: FUKANEC Nové Město nad Metují, BLUES d´ EFFECT Kroměříž, 

JZB Přerov, KDOVÍ Chrudim, KVINTA Litvínov, Z HECU Praha, ŠVÉDOVA TROJKA 
Moravský Krumlov, či SASABAND Ostrava. 
Domácí region bude reprezentovat THE ADDAMS SISTERS BAND Moravičany, nebo 
skupina TROCHA KLIDU ze Šumperka. O přízeň odborné poroty i publika se budou dále 
ucházet i kapely známé z předešlých ročníků – mimo jiné i vítěz loňské divácké soutěže 
skupina B. P. T. Zlín. 
Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a olomouckého kraje uskuteční v sobotu 
7. května na zahradě katolického domu. Mediálním partnerem akce je český rozhlas 
olomouc, který bude z akce pro své vysílání pořizovat zvukový záznam. Moderuje dr-
žitel Zlaté Porty Josef Mlok Grim. Začátek ve 14.00 hodin.

 ZAHrAdní PoSeZení. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 7. května 
na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Kromě 
tradičního guláše budou od 14.00 hodin pro návštěvníky připraveny makrely, grilova-
né speciality a bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se budou moci těšit na skákací 
hrad, různé soutěže o sladkosti, či bohatou tombolu. Zpestřením programu bude vystou-
pení skupiny Old country dance ze Šumperka.

 vlASTivědnÝ klUB PŘi SPolkU MeToděJ – zájmová skupina amatérských 
badatelů, pamětníků a zájemců o regionální historii si Vás dovoluje pozvat na přednáš-
ku Jana Stejskala nazvanou „Zábřeh v květnu 1945“. Jak již sám název napovídá, tématem 
budou květnové události roku 1945 ve městě Zábřehu. Přednáška doplněná o promítání 
dobových snímků se uskuteční v katolickém domě v úterý 10. května. Začátek v 18.00 
hodin, vstupné dobrovolné.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek



MŠe SvATÁ ZA MorAvSkÉ vodY A PoŽeHnÁní MorAvSkÝM vodÁM
8. května 2016 v 10.00 hod. v kostele sv. Aloise na Dolní Moravě při mši svaté požehná ar-
cibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner moravským vodám. 


