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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov

Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš
a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale
usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen 

Žl 19,8.10.12-13.14 Hospodinovy předpisy jsou správné, 
působí radost srdci.

1: Nm 11,25-29 2:  Jak 5,1-6 Ev. Mk 9,38-43.45.47-48
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v  tvém jménu. Bránili 
jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo 
ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, 
je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde 
o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro 
toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá 
ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než 
abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. 
Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do 
života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pek-
la. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího 
království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, 
kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“
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K evangeliu dnešní neděle – Milost není povinná
Často převládá názor, že náboženství je postaveno na vykonávání povinností, získávání 
zásluh a přijímání odměn. Pokud je to tak, pak opravdu není snadné přijmout skutečnost, 
že někdo, kdo nic z toho, co jsme dělali my, nedělal, je nám postaven na roveň. 
Křesťanství není záležitostí vykonávání povinností ani nošení břemen. Není to něco, co 
my děláme pro Boha, nýbrž cosi, co Bůh udělal pro nás. To, že jsme poznali Krista, jeho 
evangelium a jeho lásku, je milost, výsada. 
Proto bychom měli cítit vůči tomu, kdo v životě tuto výsadu neměl, spíše soucit než závist 
či žárlivost. Raniero Cantalamessa – Biblické inspirace
 
NEROZDĚLÍ... (psáno pro Katolický týdeník)
Vždycky mě znovu překvapí, kolik věřících znepoko-
juje otázka, co bude s jejich manželskou láskou v nebi. 
„A to si tam budeme navzájem ukradení?“ ptala se mě 
nedávno, vedena svatou horlivostí, jedna velmi šťastně 
provdaná novomanželka. Hned se mi vybavil poněkud 
škodolibý a otřepaný vtip: „Slibuji ti lásku, úctu a věr-
nost až do smrti. A ani o vteřinu déle.“ Záhy mi zhořkl 
na jazyku, když jsem si vzpomněl, pro kolik párů byl 
odchod manžela z tohoto světa v určitém smyslu vy-
svobozením. Jedna žena, kterou muž, alkoholik, roky ponižoval a týral, se po jeho smrti 
opět vdala a daří se jí konečně dobře. I tak nikdy nezapomene týden co týden přinést na 
hrob svého zesnulého manžela čerstvé květiny. Smrt je rozdělila, ale její láska a věrnost 
přetrvala.

Otázku, co bude s manželskou láskou v nebi, ale musíme vzít vážně. Není nakonec 
touhou každé pravé lásky věčnost? Nezaznívá v ní tiché: „Nezemřeš“? A jak by štěstí nebe 
mohlo být plné bez milovaného člověka po boku?

Jako východisko k odpovědi můžeme použít už zmíněný manželský slib. Lásku, úctu 
a věrnost slibujeme „do smrti“. Odchod z tohoto světa je tedy posledním „činem“ man-
žela či manželky. Poslední výdech je završením manželského slibu. V nebi „se lidé nežení 
ani nevdávají“ (Mt 22, 30). Nebudou tam žádné výlučné vztahy, sex ani předávání života. 
Manželství je záležitostí tohoto času. A přesto budou manželé v nebi spojeni těsněji, než 
kdykoli tady na zemi.

Manželský vztah je totiž jako paprsky kola a Bůh je jeho střed. Čím jsou mu oba 
manželé blíž, tím blíž mají i k sobě navzájem. A co teprve v nebi! Až jednou budou celí, 
s duší i tělem, v Bohu, budou zakoušet takovou vzájemnou intimitu (spolu i s ostatními 
svatými), o  jaké se jim na zemi ani nezdálo. Nehledě na to, že součástí jejich radosti 
na věčnosti bude i pohled do tváře dokonale šťastného manžela či manželky. Už žádné 
utrpení, bolest a obavy. Už žádné rozdělení. Konečně spolu. Konečně opravdu doma.
 P. Karel Skočovský

NÁBOŽENSTVÍ NA GYMNÁZIU. Poprvé se sejdeme až v  pátek 22. října. Přihlášky 
a dotazy na email: kskocovsky@email.cz P. Karel Skočovský 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 27. září památka sv. Vincence z Paula
úterý 28. září  SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, 
hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropo-
litního chrámu a olomoucké arcidiecéze 
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod. 
Patrocinium kaple na Skaličce oslavíme ve středu 29. září při 
mši svaté v 17.00 hod. 
středa 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
čtvrtek 30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
pátek 1. října  památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
sobota 2. října památka svatých andělů strážných

NA EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU jste zváni do kostela sv. Barbory o  slavnosti 
sv. Václava v úterý 28. října v 18.00 hod. 

ZPOVĚDNÍ DEN S CIZÍMI ZPOVĚDNÍKY bude v kostele sv. Bartoloměje 
ve středu 29. září od 8.00 do 18.00 hod. Rozpis bude ve vývěsce kostela. 

Svátost smíření můžete přijmout také o prvním pátku v měsíci 1. října od 
15.00 hod. 

MŠE PRO MLÁDEŽ. Zveme vás na první mládežnickou mši v novém škol-
ním roce, kterou budeme slavit 1. října v 17.30 hodin v zábřežském kostele 
sv. Bartoloměje. Po mši zveme mládež na farní zahradu, kde bude nachysta-
ný táborák i něco na opečení. Těší se zábřežští animátoři

NA SLAVNOSTNÍ KONCERT TRUBAČŮ ZÁBŘEH k 15. výročí zalo-
žení souboru jste zváni do Katolického domu v Zábřeze v pátek 1. října 
v 18.00 hod. 
Součástí koncertu bude také představení nového CD s vlastní autorskou 
hudbou. 

Animátoři Zábřeh a Spolek Metoděj srdečně zvou nejen všechny mladé 
na podzimní zábavu GOODBYE LéTO v sobotu 9. října 2021 do Katolic-
kého domu v Zábřeze. Začínáme ve 20.00 hod., vstup 40 Kč. O hudbu se 
postará DJ Michal Pavlas. Samozřejmostí je bar plný dobrého jídla a pití. 
Po skončení akce možnost přespání po domluvě s pořadateli.
 Těší se zábřežští animátoři

Arcidiecézní centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci s Ligou 
pár páru zvou na KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY. 
První setkání v  sále kurie AO je 5. října od 17.30 do 20.30 hod. Další 
termíny 19. 10.; 9. 11. a  23. 11. 2021. Kurzovné dobrovolné, malé ob-
čerstvení zajištěno. Další informace a  přihlášky www.rodinnyzivot.cz, 

Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, email matlochova.marketa@ado.cz
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Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z  neděle 19. září: Červená Voda pouť 6.521; domov důchodců 140; Písařov 
1.087; Jakubovice 521 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z  neděle 19. září: Klášterec 2.000; Svébohov na opravy 7.200; Jedlí 1.700 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 19. září: Štíty na potřeby farnosti 3.920; Cotkytle 2.202; Horní Studén-
ky na opravy 6.900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH 
V úterý 28. 9. 2021 vás zveme na pouť na Horu Matky Boží 
do Králík.
Mši svatou budeme slavit v 16.00 hod. 
Odjezd bude předběžně v  15.00 hod. z  par-
koviště před farou ve Štítech vlastními auty. 
Pokud máte volná místa v autě, pomozte těm, 
kdo auta nevlastní a nabídněte dopravu poutníkům, kteří chtějí oslavit svátek sv. Václava 
a poděkovat Panně Marii za Boží ochranu.
Pěší poutníci vyjdou z Horních Studének v 8.00 hod. od kostela. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V pátek 1. října v 17.00 hod. bude adorace a při ní svátost smíření, v 18.00 hod. pak mše 
svatá.
V sobotu 2. října v 9.00 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo. 

V CRHOVĚ v sobotu 2. října v 17.00 hod. bude mše svatá s nedělní platností. 

COTKYTLE
V pondělí 4. října v 17.00 hod. bude slavena mše svatá ve Strážné, v Cotkytli se v 17.45 hod. 
setká pastorační a ekonomická rada. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 19. září: Lubník 2.090; Tatenice 1.970 ; Hoštejn 2.150; Kosov 1.640 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici v neděli 26. září v 18.00 hod. 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, úterý 28. října, mše svaté:
Lubník 7.20 hod.; Tatenice 8.40 hod.; Hoštejn 10.00 hod. 

NA POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM do Krasíkova jste zváni v neděli 3. října. Poutní 
mše svatá ve 14.00 hod.
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lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 19. září: Loštice 3.839 Kč; Moravičany 1.908 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

SETKÁNÍ SE SESTROU JANOU PAVLOU 
Tuto neděli 26. září v 15.30 hod. zveme děti ze všech farností do Prokopky v Lošticích na 
setkání se sr. Janou Pavlou.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Na náboženství se letos přihlásilo 20 dětí. Většina je 
z Moravičan. Budou rozděleny do tří skupin. Dvě sku-
piny budou v Moravičanech a jedna v Lošticích. Výuka 
náboženství začíná 5. října 2021.

1. a 2. třída  Moravičany  úterý  12.10 až 12.55 hod. 
3. třída  Moravičany  středa  13.10 až 13.55 hod. 
4. a 5. třída Loštice  úterý 13.50 až 14.35 hod.

SLAVNOST SV. VÁCLAVA 
Výroční mši svatou u kaple sv. Václava v Obectově budeme slavit za živé a  zemřelé obyva-
tele Obectova o slavnosti sv. Václava 28. 9. 2021 ve 14.30 hod. 

•	 Mše	ve	farních	kostelích	budou	jako	v neděli.

•	 Ve	čtvrtek	před	1.	pátkem	v měsíci	přineseme	 svaté	přijímání	nemocným	a  těm,	
kteří nemohou přicházet do kostela.

POBOŽNOST KE SV. FRANTIŠKOVI 
V sobotu 2. října zveme na pobožnost k obrázku sv. Františka do lesa nad lomem u Loštic. 
Sraz ve 14 hod. u koupaliště.
U obrázku se pomodlíme k tomuto patronovi ochránců přírody, skautských vlčat i chu-
dých. 

ADORACE PŘED SNĚMOVNÍMI VOLBAMI
V Lošticích se budeme modlit v pátek 1. října od 17.00 do 18.00 hod. a v Moravičanech ve 
čtvrtek 7. října od 17.00 do 18.00 hod. 

ŘÍJEN – RŮŽENCOVÝ MĚSÍC 
V pátek začíná měsíc modlitby sv. růžence. Mše svatá k Růžencové Panně 
Marii v Žádlovicích bude slavena ve středu 6. října v 16.30 hod.

Stolní kalendáře na rok 2022 KRÁSA GOTICKÝCH CHRÁMŮ si můžete zakoupit v sa-
kristii za 77 Kč.

  

Chceš-li se vyhýbat svým povinnostem, nikdy nebudeš postrádat výmluv a spoustu zbyteč-
ných důvodů. Nezastavuj se, abys o nich uvažoval. Zbav se jich a dělej to, co dělat máš.

 JOSEMARÍJA ESCRIVÁ DE BALAGUER
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z  neděle 19. září na komunitní centrum byla ve výši 7.310 + dar z  Rájce 
2.500 Kč + dar od poutníků 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA bude mše svatá v kostele Neposkvrněného Početí Panny 
Marie ve Zvoli v 8.00 hod. 

 V tomto týdnu je první pátek a první sobota v měsíci. Viz rozpis bohoslužeb. 
 Příští neděli 3. října v 8.30 hod. bude slavena mše svatá také v kostele sv. Jana a Pavla 

v Pobučí. 

Spolek Zvolská čtyřka vás srdečně zve v úterý 5. 10. 2021 v 17 ho-
din na ochutnávku historických bylinných likérů s výkladem Ri-
charda Jašše, jednatele a technologa Jesenické likérky a destilerie Ullersdorf.
Likéry Ullersdorf představují ucelenou a propracovanou nabídku bylinných 
nápojů s paletou chutí od likérů hořkých až po nápoje sladké. Všechny likéry 
mají vztah k horám Jeseníků a jesenickému podhůří. Svojí tradicí, bylinnými 
recepturami, místní výrobou nedaleko nejvyšších jesenických hřebenů.
Likéry bude možné si zakoupit.
Ochutnávka s přednáškou se uskuteční v sále komunitního centra ve Zvoli za dodržení 
aktuálních hygienických opatření.

IZRAELSKé TANCE 
Máte rádi pohyb a zároveň se rádi modlíte? Společně se spolkem Zvol-
ská čtyřka Vám nabízím účast na kurzu izraelských tanců, v nichž se 
oboje pojí dohromady. Základní izraelské tance, které se budeme učit, 
nejsou obtížné a  jsou tudíž přístupné všem generacím, ženám i mu-
žům, zároveň je každý tanec originální a vyjadřuje modlitbu k Bohu 

Otci. Chcete-li se ponořit do víru převážně kolových tanců, ráda vás uvidím každou stře-
du od 17 do 18 hod. v komunitním centru ve Zvoli.
Zájemci, hlaste se prosím na barbora.pajerova@seznam.cz či tel. 730 815 319
 Barbora Pajerová

SKRIPTA PRO SPOLEČENSTVÍ RODIN A SENIORŮ
(DESATERO SLOV K ŽIVOTU)

Centrum pro rodinný život každoročně připravuje pro společenství rodin a  seniorů 
skripta. Na letošní školní rok jsme vybrali téma o  Desateru. Čerpali jsme z  promluv 
papeže Františka, který nabízí praktické podněty pro uskutečňování jednotlivých bodů 
v každodenním životě. Materiály jsou doplněny podnětnými otázkami k diskusi ve spo-
lečenství či k zamyšlení pro jednotlivce. Každá z deseti kapitol také obsahuje modlitbu 
k danému tématu. Skripta jsou k dispozici zdarma ke stažení na webu rodinnyzivot.cz 
pod záložkou Duchovní život – Materiály pro společenství.
 P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA
– LISTY APOŠTOLA PAVLA – list Galaťanům – 3. promluva
Lze pochopit apoštolův smutek, zklamání a dokonce hořkou iro-
nii vůči Galatským, kteří se v jeho očích vydávají po špatné cestě, 
jež je dovede do bodu, odkud není návratu. Vydali se po špatné 
cestě. Osou, kolem které se vše točí, je evangelium. Pavel nemyslí 
„čtyři evangelia“, jak jsme zvyklí my. Ve skutečnosti v době, kdy 
tento list posílá, ještě nebylo napsáno žádné z oněch čtyř evange-
lií. Evangelium je pro něj to, co káže, to, co se nazývá kerygma, 
tedy zvěstování. A jaké zvěstování? O Ježíšově smrti a vzkříšení 
jako zdroji spásy. Evangelium, které je vyjádřeno čtyřmi slove-
sy: „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písma, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých 
podle Písma a ukázal se Kéfovi“ (1 Kor 15,3-5). To je Pavlovo zvěstování, hlásání, které 
nám všem dává život. Toto evangelium je naplněním zaslíbení a spásou nabídnutou všem 
lidem. Kdo ji přijme, je smířen s Bohem, je přijat jako opravdové dítě a získává dědictví 
věčného života.
Tváří v  tvář tak velkému daru, který byl Galatským dán, si apoštol nedokáže vysvětlit, 
proč uvažují o  přijetí jiného „evangelia“, možná sofistikovanějšího, intelektuálnějšího... 
jiného „evangelia“. Je však třeba poznamenat, že tito křesťané ještě neopustili evangelium 
hlásané Pavlem. Apoštol ví, že mají ještě čas, aby neudělali chybný krok, ale důrazně, velmi 
důrazně je varuje. Jeho první argument přímo poukazuje na skutečnost, že kázání, které 
provádějí noví misionáři – ti, kteří hlásají novoty –, nemůže být evangeliem. Naopak, je to 
hlásání, které zkresluje pravé evangelium, protože jim brání v dosažení svobody – což je 
klíčové slovo – získané přechodem k víře. Galatští jsou stále „začátečníci“ a jejich dezori-
entace je pochopitelná. Ještě neznají komplexitu Mojžíšova zákona a jejich nadšení z při-
jetí víry v Krista je vede k tomu, že naslouchají novým kazatelům a namlouvají si, že jejich 
poselství doplňuje to Pavlovo. Není tomu tak.
Apoštol však nemůže riskovat kompromisy na tak rozhodující půdě. Existuje jen: 
„Buď přijmete evangelium takové, jaké je, jak bylo oznámeno, nebo přijmete něco jiného“. 
S evangeliem však nelze vyjednávat. Nemůžete dělat kompromisy. Víra v Ježíše není ke 
smlouvání. Je to spása, je to setkání, je to vykoupení. Nelze ji prodávat se slevou.
Situace popsaná na začátku dopisu se zdá být paradoxní, protože se zdá, že všichni zú-
častnění jsou vedeni dobrými úmysly. Galatští, kteří naslouchají novým misionářům, si 
myslí, že díky obřízce budou ještě více oddáni Boží vůli, a tak se budou Pavlovi ještě více 
zavděčovat. Zdá se, že Pavlovi nepřátelé jsou vedeni věrností tradici přijaté od otců a věří, 
že pravá víra spočívá v dodržování Zákona. Tváří v tvář této svrchované věrnosti dokonce 
ospravedlňují své narážky a podezření vůči Pavlovi, který je považován za neortodoxního 
vůči tradici. Sám apoštol si je dobře vědom, že jeho poslání je božské povahy – bylo mu 
zjeveno samotným Kristem – a proto je poháněn naprostým nadšením pro novost evan-
gelia, které je radikální novostí, a nikoli pomíjivou: neexistují žádná „módní“ evangelia, 
evangelium je vždy nové, je to novost sama. 
Proto bylo Pavlovo jasné a rozhodné slovo pro Galatské spásné a je spásné i pro nás. Evan-
gelium je Kristův dar nám, on sám nám ho zjevuje. To je to, co nám dává život.

Celou katechezi najdete na www.vaticannews
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SBÍRKA z neděle 19. září: Zábřeh 18.610 Kč;
Rovensko hody 12. září: 4.207 Kč; Rovensko 18. září: 645 Kč 
Dary: na Proglas 2.000 a na potřeby farnosti 7.400 Kč
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

MŠE SVATÁ ZA CHARITU ZÁBŘEH 
Přijďte s námi slavit a zároveň děkovat a prosit za charitní dílo, díky němuž může být kaž-
dý den uskutečňováno mnoho dobrého. 
Mše svatá za všechny zaměstnance, uživatele, rodinné příslušníky, dobrovolníky, příznivce 
a podporovatele Charity bude sloužena ve středu 29. září ve 14 hod. v kostele sv. Barbory 
v Zábřeze.

  

ŘÍJEN MĚSÍC POSVÁTNéHO RŮŽENCE 
V měsíci říjnu slavíme svátek Panny Marie růžencové (7. října), proto je 
také tento měsíc označován jako měsíc růžence.
Svátek Panny Marie růžencové zavedl papež Řehoř XIII. na počest vítěz-
ství spojených armád nad Turky v námořní bitvě u Lepanta v roce 1571. 
Toto vítězství se připisovalo tomu, že byl právě v době bitvy odříkáván 
růženec.

Modlitba růžence se objevuje již ve středověku a vyvinula se z pů-
vodních modliteb žalmů. Ke všem 150 žalmům se později přidá-
vala tajemství ze života Ježíše Krista. Protože ale všichni řeholníci 
neuměli číst, začalo se místo 150 žalmů modlit 150 „otčenášů“ 
a  „zdrávasů“ (asi v  10. století). Tato modlitba se prokládala ve-
lebením Nejsvětější Trojice. Ještě později se počet tajemství ustá-
lil na patnácti. Patnáct tajemství, při každém tajemství se modlí 
10 „zdrávasů“, což dohromady dává 150 (a to odpovídá právě po-
čtu žalmů).
Modlitba růžence, jakož to meditace nad jednotlivými tajemstvími, se ustálila v 16. století. 
Na jednotlivá tajemství se začalo také pohlížet očima Panny Marie, a proto se bere mod-
litba růžence jako modlitba k Panně Marii. Zásluhu na rozšíření modlitby růžence má 
především svatý Dominik a cisterciáci a dominikáni. K původním patnácti tajemstvím 
růžence radostného, bolestného a slavného pak svatý otec Jan Pavel II. ustanovil ještě pět 
tajemství růžence světla.

PIVONÍN – poutní mše svatá v kapli Panny Marie Růžencové v Pivoníně bude slavena  
v neděli 3. října v 10.30 hod. 

ŠUBRTOVA KAPLE. Ve čtvrtek 7. října o svátku Panny Marie Růžencové v 17.30 hod. 
se sejdeme u Šubrtovy kaple. Zakončíme letošní putování ke kapli Panny Marie Bolestné 
a na závěr bohoslužby se pomodlíme desátek růžence. 


