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9. 10. 2016
Ročník XXIII., číslo 40

28. neděle v mezidobí
zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Ale i když my 
jsme nevěrní, 
on zůstává věrný, 
protože nemůže 
zapřít sám sebe.

Tim 2,13

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela 
a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

Žalm 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
1: 2 Král 5,14-17                                    2: 2 Tim 2,8-13                                     Ev. Lk 17,11-19
Ordinárium: Břízovo č. 503               příště Ebenovo č. 504 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 12. října  sv. Radima, biskupa 
Sobota 15. října  památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Tuto neděli 9. října v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině. 
   P. Martin Rumíšek 

SeTKÁní KRoniKÁŘŮ FARnoSTí (nejen) děKAnÁ-
TU zÁbŘeH se uskuteční v pondělí 10. října v 17.00 hod. 
v bývalé zUŠ v zábřeze na Farní 9. 
Zveme nejen farní kronikáře k besedě s paní PhDr. Hanou 
Jarmarovou na téma vedení kronik.  Pokud budete chtít, 
vezměte s sebou  kroniky, které vytváříte. 

                                       P. František Eliáš, děkan  
 

mateřské a rodinné centrum Hnízdo (masarykovo náměstí 7) vás zve 
v úterý 11. října od 9.30 hod. na workshop HRANICE VE VÝCHOVĚ 
(Bc. Lenka Davidová) 
Zodpovíme si otázku, co vlastně hranice ve výchově jsou, zaměříme se na to, 
jak je dětem nastavit, abychom respektovali jejich osobnost. Budeme hledat 
odpověď, jak v nastavených hranicích fungovat, abychom se cítili všichni dobře. Podrobné 
informace o aktivitách a akcích najdete na www.hnizdozabreh.cz.  Irena Švédová 

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 12. října. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 12. října 2016 od 9 hod. do 
15.30 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.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv 
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

eXPediCe AnnAbeRG. Všichni chlapi jsou opět zváni na prožití dobrodružného ví-
kendu pro táty s dětmi na salesiánské základně na Anenském vrchu v Jeseníkách ve dnech 
14. - 16. října. Přihlašování a bližší informace na mailu „osikora@seznam.cz“. 
  Ondřej Sikora
Homilie oTCe AnTonínA PoSPíŠilA 
Pokud máte zájem o knižní vydání homilií otce Antonína (některé z nich vyšly v minulých 
letech ve Farních informacích) můžete je zdarma získat na faře v Zábřeze.            red.  

FARnoST zvole. Tuto neděli 9. 10. v 18.00 hod. jste zváni do farního kostela ve Zvoli 
k MODLITBÁM CHVAL.   Zve farní evangelizační buňka

děTSKÉ SPoleČenSTví ve FARnoSTi zvole. Od měsíce října opět probíhá dět-
ské společenství. Scházíme se vždy první středu v měsíci v Rájci na č. 37 (Papouškovi, Vác-
lavkovi) od 17.30 do 18.30 hodin. Všechny děti jsou vítány. 
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ve ČTvRTeK 10. liSToPAdU v 17.00 Hod. Se v KA-
ToliCKÉm domě v zÁbŘeze USKUTeČní SeTKÁní 
PASToRAČníCH A eKonomiCKÝCH RAd Se SPolU-
PRACovníKY děKAnA (účetní, technický administrátor, 
pastorační pracovnice Charity, vedoucí rodinného centra 
Hnízdo a zástupce katechetů).
!!Účast nutná, zapište si do diáře!! 

Česká křesťanská akademie vás zve v pátek 14. 
října v 18.00 do Katolického domu na přednáš-
ku doc. mgr. Jaroslava Šebka, Ph.d. „Hrozí nám 
střet s kulturami nebo s barbary“ . 
Jedním z nejvíce diskutovaných témat poslední doby je určitě 
obava z kulturních a náboženských dopadů migrační krize na 
Evropu. Tématem přednášky je analýza kořenů radikálního is-
lámu ve 20. století a problematika vývoje džihádismu a islámsky 
motivovaného terorismu v posledních letech.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického 
ústavu AV ČR a věnuje se mimo jiné také výzkumu moderních 
církevních dějin v evropských kontextech.

vzdělÁvACí KURz. v sobotu 15. 10. 2016 v 8.00 hod. se 
v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další setkání v rámci Vzdělávacího kurzu. Přednáškou 
s názvem „České dějiny církve“ ukončíme šestý blok vzdělávání nazvaný „Církevní dějiny“. 
Na dané téma bude přednášet doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Touto přednáškou ukon-
číme základní část celého kurzu a pokračovat budeme v sedmém, posledním bloku, který 
má název „Doplňující“. Přijměte srdečné pozvání.          Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík 

mAleTín. V neděli 16. října uzavřeme po mši svaté, která začne 
jako obvykle v 15 hod., letošní MOTORKÁŘSKOU SEZÓNU.     
 P. František Eliáš

KonFeRenCe o evAnGelizACi 18. – 20. 11. ve zlíně
Zveme vás na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční při příležitosti 
vyvrcholení Svatého roku milosrdenství.
Konference se uskuteční pod záštitou Pastoračního centra olomoucké ar-
cidiecéze, Pastoračního centra brněnské diecéze a Pastoračního úseku os-
travsko – opavského biskupství. Pořadateli konference jsou Komunita Bla-
hoslavenství a nadační fond Credo. Více se můžete dozvědět a také vyplnit 
přihlášku na http://www.credonadacnifond.cz/.

Přihlášeným účastníkům budou v listopadu zaslány podrobné informace a pokyny ke 
konferenci. V případě dotazů můžete psát na email: info@credonadacnifond.cz nebo volat 
na tato telefonní čísla: + 420 725 062 300, + 420 607 213 617 (pracovní dny do 15 hodin)
    Těší se na Vás Komunita Blahoslavenství a tým nadačního fondu Credo
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vděČnoST (lk 17,11-19)
 Ne náhodou nás Bůh vnitřně nastavil tak, že štěstí a spokojenosti mnohdy stačí, když 
vykonáme něco dobrého i pro druhé...
 Ježíšův soucit s trpícími je pro něj typický. Odpovědí na prosby nemocných bylo je-
jich uzdravení, uzdravení z malomocenství. Malomocenství bylo v té době velmi těžké 
onemocnění a navíc s sebou neslo vyloučení ze společnosti. Ježíšovo uzdravení deseti 
malomocných bylo pro ně velkým obdarováním. Z radosti z uzdravení však zapomněli na 
vděčnost a šli si po svém. Až na jednoho z nich, cizince, Samaritána, který se vrátil, velebil 
Boha a děkoval Ježíšovi. On jediný cítil povinnost vděčnosti, ctnosti, která naklání člověka 
k tomu, aby si uvědomil přijaté dobrodiní a snažil se je splácet.
 Víme, že Ježíšova milosrdná láska předchází veškeré lidské prosby, ale vždycky jde 
zároveň také o základní mezilidské vztahy a k těm vděčnost patří. Vděčnost otvírá srdce 
druhého k dalšímu obdarování, vzájemné obdarování z lásky a úcty udržuje přátelství, 
upevňuje je, zušlechťuje a šíří pokoj mezi lidmi v rodině, obci i farnosti. 
 Křesťanství je náboženstvím tajemství, a protože jsme tajemství vytlačili ze středu 
svého života, schází nám schopnost žasnout, tím je i oslabena naše víra a nemáme za co 
děkovat.
 Dnes je vděčnost žalostně na ústupu a pravdu má lidové úsloví: „Potkaly se na cestě 
dvě cnosti – štědrost a vděčnost – a nepoznaly se. 
 Šťastný může být jen ten, kdo dokáže být vděčný. Někteří lidé neustále dávají najevo 
nespokojenost, neustále protestují a reptají. Své nároky považují za samozřejmost. 
 Když ale člověk nic za samozřejmé nepovažuje a naučí se děkovat i za malé věci, ob-
jeví mnoho důvodů ke spokojenosti. Vděčnost proměňuje život. Jakmile totiž začneme 
děkovat, začneme hledět na život novýma očima. Albert Schweitzer radí: „Cítíš-li se slabý, 
malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti povede líp.“
 Konzumní postoj k životu a nárokování zabíjí vděčnost. Člověk se chová tak, jako by 
měl na všechno nárok. Nárokuje si cokoli, co vychvaluje reklama. Okamžitě potřebuje 
všechno, co uvidí. Ctnost vděčnosti předpokládá svobodu a dobrovolnost. Romano Guar-
dini to vyjádřil následovně: „Kde končí svoboda, mizí vděčnost. Na její místo nastupuje 
prohlášení, že se pouze uskutečnilo to, nač měl člověk nárok.“ Jenže to vděčnost vytěsňuje. 
Nárokování nemůže přinést člověku štěstí.   
 Začneme-li pošilhávat po tom, co nemáme, nedokážeme samozřejmě děkovat za to, 
co nám bylo darováno. Vděčnost vyžaduje zároveň i schopnost rozloučit se s vlastními il-
uzemi o tom, jací bychom měli být. Teprve pak dokážeme děkovat za svůj způsob myšlení, 
za to, co prožíváme, za své tělo, které možná neodpovídá ideálu krásy, ale v němž naše 
duše ráda přebývá. Vděčnost nás vede k životu v souladu se sebou samým a k hluboké ra-
dosti z toho, že jsme právě takoví, jací jsme. 
 Největší vděčnost máme však prokazovat Dárci všech darů, Bohu samotnému. Jen 
uvažte, co všechno jsme od něj obdrželi: život, zdraví, dobré rodiče, místo, kde žijeme, 
víru… Obdiv i údiv nad Božím obdarováním nás má provázet stále. V každém Božím 
činu, v každé rostlině, živém tvoru je Boží velikost i zázrak stvoření. 
 Skutečná víra se odráží ve vztahu, který s Bohem žijeme. Bůh dal lidstvu to nejcennější, 
co měl. Obětováním Ježíše Krista na kříži nám připravil místo v nebeském království. 
Svou vděčnost Bohu nejlépe projevíme tak, že se celým svým životem budeme připravovat 
na setkání s ním. Nepřestávejte Bohu děkovat.(Kol 2,7)        P. Antonín Pospíšil 
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 2. října: 
Písařov 817; Jakubovice 780; Červená Voda 1.821 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                       P. Radek Maláč

*  Biřmovanci se setkají v neděli 9. října ve 14.30 hod. na faře v Čer-
vené Vodě.
*  Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 
13. října ve 13 hod.

PíSAŘovSKÉ HodY – SvěCení KŘíŽe
Podle ústního podání mělo dojít v období první světové války v Písa-
řově k jedné události: dva vojáci se v hospodě pohádali, jeden se urazil 
a vyzval druhého na souboj. Stáli od sebe dosti daleko, odhadem 200 
metrů, možná i víc. Na pokyn oba dva vystřelili, a oba dva najednou 
zasáhli cíl a zemřeli. V místě úmrtí jednoho dnes stojí kaplička, na 
místě, kde stál druhý, stojí kříž. Tento kříž postupem času velmi chát-
ral, ale v tomto roce byl péčí a nákladem Ing. Františka Rupricha opra-
ven (opravu prováděl MgA. Dušan Rohlík). 
U příležitosti letošních písařovských hodů v neděli 16. 10. v 15.00 
bude tento křížek posvěcen. Všichni jsou srdečně zváni. Ti, kdo neví, 
kde se křížek nachází, mohou počkat ve 14.45 hod. u restaurace Ko-
canda (pod Písařovem na cestě č. 11). Ukáži jim cestu.  P. Radek Maláč 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 2. října: Jedlí 2.200; Svébohov 2.000; Klášterec 1.200; Vyšehoří 1.120Kč. 
   P. Wladyslaw Mach, SDS

SeTKÁní ČlenŮ PASToRAČní RAdY FARnoSTi Jedlí se uskuteční ve středu 12. 
října od 19.00 hod.  P. Wladyslaw Mach, SDS

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 2. října: Loštice 2.130; Moravičany 1.814 Kč. 
 Pán ať odmění vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

* Tuto neděli 9. října ve 14 hod. jste zváni na pouť ke sv. Františku, k obrázku u Loštic.
* V pátek 14. října bude v Lošticích slavena mše svatá v 7.30 hod. ráno a v následující 
sobotu v penziónu mše svatá nebude. 
* Nabízíme stolní kalendáře na rok 2017 – Hrdinové víry. Cenou 60 Kč podpoříte vý-
stavbu kostela v Brně Lesné.             P. Kristián Libant, CM

loŠTiCKÝ CHRÁmovÝ SboR SHÁní zPěvÁKY – mŮŽe PŘiJíT KdoKoliv! 
Nejvíce postrádáme mužské hlasy. Zkoušky jsou každé pondělí v 17 hod. v ZUŠ v Lošti-
cích. Pokud by byl zájem z řad farníků z Moravičan, mohli bychom zajistit i dopravu do 
Loštic a zpět.
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 2. října: Štíty 2.360; Cotkytle 660; Horní Studénky 1.130 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.    P. Jacek Bronczyk
Tuto neděli 9. října v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. Martina na Olšanských 
Horách. 
 V neděli 16. října bude sbírka na opravy pastorační místnosti 
 Pastorační a ekonomická rada farnosti Štíty se sejde ve čtvrtek 20. 10. V 18.00 hod.
 V sobotu 22. 10. v 19.00 hod. se sejdou biřmovanci na faře ve Štítech
                                                                                                                       P. Jacek Bronczyk
SlAvnoST SvěCení zvonU. V sobotu 24. 9. 2016 se 
v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích konala význam-
ná událost – žehnání nového zvonu sv. Václava – zvonu 
smíření. Slavnostní mši svatou sloužil olomoucký gene-
rální vikář Mons. Josef Nuzík za asistence kněží  P. Mgr. 
Jacka Bronczyka ze Štítů, P. Mgr. Iosifa Altmana z Kro-
měříže, P. Mgr. Stanislava Suchánka z Lipníka nad Beč-
vou a P. ThLic. Ireneusze Szocinskeho z farnosti Bystřec, 
za vynikajícího hudebního doprovodu a zpěvu štítecké 
scholy. Velký dík patří městu Štíty v zastoupení starosty 
Bc. Jiřího Vogela za technickou a finanční pomoc a  li-
dem z iniciativy „ Živé Heroltice“ za přípravu i organi-
zaci celé slavnosti. Všem dárcům děkujeme za finanční 
příspěvky a těm, kteří slavnost navštívili, za opravdovou sváteční atmosféru.    
  Petr Beneš 

oHlÉdnUTí zA KAŽdoRoČní PoUTí nA HoRU mATKY boŽí 
v KRÁlíKÁCH.
Letošní pouť, která se konala 28. 9., o Slavnosti sv. Václava, se vydařila. V 8.00 hod. vyšla 
pěšky skupina farníků z Horních Studének. Druhá skupina spolu s otcem Jackem putovala 
alejí od kapliček pod klášterem a pomodlila se korunku k Božímu milosrdenství a křížo-
vou cestu. Někteří farníci přijeli na kolách, většina auty.  Mši svatou se svátečním kázáním, 
doplněným legendou o sv. Václavovi, sloužil na Hoře Matky Boží otec Jacek. Pro všechny 
to byl příjemně prožitý den.                                           
  Za poutníky Staňa Bednářová a Zdeňka Turková    

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 2. října: Lubník 1.570; Tatenice 1.510 + dar 500; Hoštejn 2.430; Kosov 
690; Krasíkov – pouť 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

* * *
děTi PíŠí boHU – Milý Pane Bože, velmi se snažím hodně se toho naučit o tobě a také 
o našem náboženství. Náš kněz je bezvadný a snaží se všechny děti naučit, jak by se měly 
chovat. Někteří z nás jsou ale dost tvrdohlaví. Tak doufám, že moc nespěcháš na to, aby-
chom byli všichni dokonalí.  S láskou Anita
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 2. října: Mohelnice 5.906; Úsov 3.117; Studená Loučka 652 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, děkan František martinek lP 1964
v září byla provedena renovace hlavního oltáře kostela sv. Tomáše becketa.
 Oltář se svatostánkem je duchovním centrem chrámu, spojující nebe 
se zemí. O „oltáři“ se zmiňuje několikrát i Bible. „Oltář“ pro oběť Bohu po-
stavil Noe i Abrahám. I Ježíš slavil s učedníky poslední večeři u stolu-oltá-
ře. Oltář se skládá ze tří částí. Je to tumba, na které stojí svatostánek a zaol-
táří. 
z historie mohelnického oltáře.
 Kostel byl v minulosti zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, jak ukazuje pozlacené štu-
kové zpodobnění Panny Marie v horní části zaoltáří. 
 Kdy byl kostel zasvěcen sv. Tomáši Becketovi, není známo. Zaoltáří chrámu tvoří ob-
raz sv. Tomáše se sochami sv. Augustina a sv. Ambrože po boku. Na tumbě stojí svatostá-
nek, u něhož byla letos provedena renovace.
 První zmínka kroniky o oltáři je z roku 1601, kdy jej nechal farář Valentin Hagedorn 
přestavět. V dalších letech byl kostel několikrát zničen. Další záznam o rekonstrukci ol-
táře je z roku 1796, z doby faráře barona Sobka z Chornice. V této době dostalo zaoltáří 
a tumba dnešní podobu. Při požáru města v roce 1841 byl poničen i kostel, shořely i zmí-
něné dřevěné plastiky sv. Augustina a sv. Ambrože. Roku 1865 byly zhotovené brněnským 
sochařem Josefem Břenkem ze štuku, za 570 zlatých, sochy současné.
 Až v roce 1888 nechal „sešlý“ svatostánek nahradit novým, novogotickým, farář Mons. 
Johan Weinlich.
 Zhotovil jej sochař Anton Vogt z Enzersdorfu ve Slezku (Ondřejovice?) za 650 zlatých. 
V novogotickém stylu byl zřejmě proto, že se pomýšlelo i na regotizaci zaoltáří, tak, aby 
celý oltář odpovídal stylu kostela, jenž je gotický. Od tohoto záměru bylo upuštěno proto, 
„že by byla škoda pěkného zaoltáří“, jak píše kronika.
Rozsah současné renovace:
 Svatostánek byl očištěn od prachu, ošetřen proti dřevokazným škůdcům a drobně 
opraven. Byl odstraněn letitý nános vosku a mastnota od kouře svíček. Povrch byl natřen 
dvousložkovou barvou odstínu „lomená bílá“ 2 x – 3 x. Pozlacení bylo vyčištěno s oži-
vením lesku. Vyretušovány byly odloupnuté části. Dřevěné plochy uvnitř a vzadu byly 
napuštěny přípravkem Lignofix proti dřevokaznému hmyzu. Plochy dřeva natřeny lazu-
rovým lakem odstín mahagon. Levý a pravý komplet byl přišrouben ke střední části sva-
tostánku. Dále byla očištěna dlažba, opravena křtitelnice a koupen nový koberec. Celkové 
náklady 42.000.Kč  Bartoš H.

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 16. 10. bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 5.234 Kč) 
a v Chromči (minule 3.200 a dar 1.000 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.                      P. Vladimír Jahn 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 2. října: Zábřeh 10.890; Zvole 3.060 Kč. 
Dary Zábřeh: 2.000 Kč – příspěvek na koupi budovy na Farní 9, na opravu fary 500 Kč.   
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                                     P. František Eliáš      
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci září do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli 
částkou 2.395 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
                                                                     Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

DARY NA LEPRU. Z Rovenska byla dne 26. září odeslána částka 3.000 Kč.
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.                                                                    Marie Zíková                                                           

miSiJní KolÁČ. V pátek 14. října budeme v Katolickém 
domě od 15.00 do 18.00 hod. s dětmi péct misijní koláče.
V sobotu dopoledne budeme připravovat balíčky, které bude 
možno zakoupit v neděli 16. října (týden před misijní nedělí) 
v kostele sv. Bartoloměje a tak podpořit misijní dílo. Pokud by 
nám chtěl někdo pomoci a upéci koláčky do balíčků, tak pro-

sím, doručte koláče do Katolického domu v sobotu 15. října do 9.00 hod.   
  Anna Krňávková, 733 741 880

CHARiTA zÁbŘeH
mATeRiÁlní SbíRKA. Podzimní sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domá-
cích potřeb proběhne od 20. do 22. října 2016. Sběrným místem v Zábřehu 
je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká-u nádraží), v Mohelnici se 
bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na nám. Svobody. 
Otevřeno bude čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod.

mŮŽeTe dARovAT ŠTAFle? 
Rádi bychom zvelebili výlohu naší charitní prodejny a chtěli bychom 
k tomu využít (vámi darované) štafle. 
Potřebujeme menší dřevěné štafle, výšky cca 130 cm, které bychom 
mohli naaranžovat jako základ pro regálovou polici. 
Pokud byste takové nepotřebné štafle k darování měli, kontaktujte, 
prosím, přímo recepci Charity Zábřeh, číslo tel. 583 412 587. Předem 
moc děkujeme. Jana Skalická, propagace,

tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz

SeTKÁvÁní leKToRŮ SměŘUJíCí K SoUSTAvnÉmU PRoHlUbovÁní
LEKTORSKÉ SLUŽBY bude v sobotu 15. října 2016 v době od 10.00 – 15.30 hod. ve 
velkém sále kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. Na program je od 10.20 komentovaná 
prohlídka Arcidiecézního muzea, ve 12.40 společná modlitba v bráně milosrdenství olo-
moucké katedrály a možnost svátosti smíření, ve 13.00 mše svatá s možností získání plno-
mocných odpustků.                                                         Zve MgA. Martina Pavlíková 


