
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
 

Mše  svaté o prázdninách v Kraselově jsou přesunuty 
ke sv. Anně, budou také v sobotu od 15h. 

ne. 2.7. pouť ke svatým Petru a Pavlu – Volenice, mše sv. v 10h. 
 

st. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  
            mše sv. ve Volenicích  14h.  
            mše sv. v Katovicích 17h. – místo úterní mše sv. 

so. 8.7. poutní mše svatá ve Vojnicích od 14h. 

so. 15.7. sraz rodáků a žehnání praporu sboru dobrovolných hasičů 
                ve Volenicích, který slaví výročí 
               mše sv. ve Volenicích  10h.  
 

so. 29.7. žehnání praporu sboru dobrovolných hasičů 
                ve Zvotokách – bohoslužba ve 12h.  
 

so. 29.7. varhanní koncert Radka Rejška  
                   u sv. Anny – zač. v 19h.  
 

ne. 30.7. poutní mše k poctě sv. Anny – Lhota u sv.Anny  
                 v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky v Makarově 
               cílem je jediná mše sv. pro všechny naše farnosti !!! 

- začíná v 11 h., slavnostním celebrantem bude  
              novokněz P. Pavel Bicek, který bude udílet  
              novokněžské požehnání 
             Ten den nebudou mše ve Volenicích, Katovicích a                    
              Stř. Hošticích, ani v sobotu u sv. Anny ! 
            Přede mší je možnost svátosti smíření v kapli v ambitech. 
             Od 10 h. koncert pana Radka Rejška v kostele.  
 

so. 12.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově  
 

so. 19.8. Den s rodinami – Nebojte se budoucnosti - Olomouc 
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Nebojte se 
         
       "Nebojte se" je mottem celostátního setkání mládeže  
v Olomouci. Pro nás je to dálka a určitě to chce odvahu.  
19. srpna jsou zvané i rodiny s dětmi, pro ty je to určitě ještě 
těžší, ale ne nemožné. Kdo překoná obtíže, jistě neodjede 
z Olomouce bez posily pro život. Život neznamená jen dobře 
zařízené bydlení, práce, škola, zahrada... Život není to,  
co si vysníme a vydobudeme. Opravdu spokojený život 
žijeme jen s Pokojem Kristovým. V opravdovém pokoji  
a štěstí můžeme být jen, když se přestaneme bát jednat podle 
Božího přání.  
          Když se přestaneme bát Bohu naslouchat. Dotazovat 
se ho s upřímností v srdci,  co by chtěl On sám. Bůh  
se zajímá o naše potřeby, přání, tužby, sny... Zajímáme se 
my o jeho touhy? Jestliže někoho milujeme, máme zájem  
o všechno co prožívá: Nebojme se něco zažít s Bohem! 
Nebojme se zakusit nepoznané! Když jsme schopni se ztišit 
a naslouchat zpěvu ptáků, můžeme se ztišit před Bohem 
 a říci: "Tuto chvíli dávám tobě, budeš-li chtít něco říci, 
poslouchám. Ne-li, chci být v tichu s Tebou a pro Tebe." 
Nebojte se hledat Boží vůli všude a ve všem s vytrvalostí  
a usilovně. Nebojte se o svém hledání mluvit. Nebojte se 
říci, o tom co jste pak s Bohem zažili.  
        Co jiného bychom také mohli předat dalším generacím? 
Jen sůl bez chuti? 
                                                                      P. Jenda Turek  

  
  

 

Zprávy z naší charity 
 Přemýšlel jsem o tom co o naší charitě napsat. Jsme dobrovolníci, 

děláme věci, které se snaží pomáhat našemu okolí. Není to jistě dokonalé a 
je mnoho věcí, které by se daly dělat lépe, které neděláme a které jsou 
možná zbytečné. V této nejistotě jsem si přečetl kázání papeže Františka ze 
dne 16.6. z Domu sv. Marty. „ Nikdo z nás nemůže spasit sám sebe. Ke 
spáse je nutná Boží moc. Petrův nástupce komentoval úryvek z druhého listu 
Korinťanům (4,7-15), ve kterém sv. Pavel mluví o »pokladu víry v nádobě 
hliněné«. „Každý musí vzít na vědomí, že je křehká hliněná nádoba a že bez 
Boží moci nelze jít dál – řekl papež František. Kristův poklad máme ve svojí 
slabosti, jsme z hlíny. Boží moc, Boží síla prokazuje spásu, uzdravuje a staví 
na nohy.“„Všichni jsme zranitelní, křehcí a slabí a potřebujeme být 
uzdraveni. A Pavel to říká: jsme trápeni, sráženi a pronásledováni, aby byla 
zjevná naše slabost a patrná naše křehkost. Uznat vlastní zranitelnost je 
jednou z nejtěžších věcí v životě. Často se snažíme svoji zranitelnost skrývat, 
aby nebyla vidět, anebo nějak zamaskovat, zastřít.. Kromě přetvařování se 
před druhými – pokračoval papež František – existuje i přetvařování se před 
námi samotnými. Když totiž věříme, že jsme jiní, a myslíme, že 
nepotřebujeme uzdravení a oporu.“ Tato slova mě dodala odvahu k tomu, 
pozvat všechny, kteří by chtěli také ze své slabosti vyjít k druhým lidem 
spolu s námi. Věříme opravdu, že potřebujeme uzdravit osobně a jako 
společnost. Přivítáme rádi lidi s dobrými nápady, šikovnýma rukama a 
otevřeným srdcem. Díky všem, kteří nás jakkoli podporujete (modlitbou, 
pomocí, finančně i jinak).  
     Miroslav Čapek správce webu F.CH. 

   

            Kalendář akcí BEZ a v Centru P. J. Jílka léto 2017 
so.  17.6. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  

– odpoledne pro celou rodinu 
so.  24.6. – 14:00 ministrantský turnaj ve fotbale 
                            o Filipojakubský pohár  
pá. – ne. 28. – 30.7. – animátorská dílna pro děti 
                                    pod vedením výtvarnice M. Bartákové  
so. 2.9. – 17:00 dětská mše svatá na zahájení školního roku  
                          s požehnáním pro děti, rodiče a učitele  
                          posezení na farní zahradě 


