
 
Co nás čeká 
 

Pouť ve Zhoři 
Pouť ke cti svaté Markéty oslavíme v neděli 13. července 2014 
v kostele sv. Markéty ve Zhoři 

 • v 8:30 mše svatá, celebruje P. Matěj Jaroslav Baluch, O.Pream. 

 • v 10:30 mše svatá, celebruje P. Mikuláš Selvek, O.Pream. 

 • ve 14:30 pobožnost. 
 

V úterý 1. července od 9:00 bude předpouťový úklid kostela. 

 

Letní tábor 
Od 14. – 20. 7. se koná tábor v Heralticích, určený pro děti 3. – 8. třídy.  

POZOR ZMĚNA:  

Od 24. – 26. 7. se bude konat příměstský tábor ve Zhoři na faře, 

určený i pro menší děti od 3 let.  

Mladší děti 3 let se mohou také zapojit, ale pouze s doprovodem.  

Program bude cca od 8:30 – 16:00, v sobotu zakončení společným 

táborákem s rodiči. Zájemci nechť se nahlásí do 6. července na e-mail: 

veru.va@seznam.cz. Prosíme za Vaše modlitby.  

           Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí 
 

Co se událo 
Zájezd na Hostýn 
10. května 2014 se uskutečnil zájezd na poutní místo Hostýn. Je to 

krásné poutní místo, což jsme zjistili hned, jak jsme začali stoupat po 

vysokých schodech ke kostelu. Prohlédli jsme si okolí a počkali na 

začátek mše svaté, kterou sloužil i náš otec Matěj.   

V areálu Hostýna jsme si prošli a pomodlili se křížovou cestu 

s nádherně vyobrazenými zastaveními. Protože se přiblížil čas oběda, 

společně jsme se vyfotili a šli jsme se najíst do místní samoobslužné 

restaurace. 

Po obědě jsme odjeli do Kroměříže podívat se na arcibiskupské 

zahrady precizně upravené, které by se daly přirovnat k zahradám ve 

Versailles. Z důvodu rekonstrukce byly bohužel některé části zahrad 

nepřístupné. 

Prožili jsme velice příjemný den a těšíme se na další pouť. 

                                                                                               Jana Konečná s rodinou 

Jen tak 
Děti píší Bohu 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Děkujeme za příspěvky do zpravodaje. Další číslo zpravodaje zatím 

neplánujeme. Přejeme pěkné a klidné prázdniny plné sluníčka a 

krásných zážitků. 

                                                           BMK 


