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Naše děti
na Svatém Hostýně
V neděli 18. června se děti
z výuky náboženství paní kate-
chetky Marie Domanské vydaly
spolu s rodiči na společnou pouť
na Svatý Hostýn. Do Bystřice pod
Hostýnem se společně dopravili
vlakem, dál pokračovali už pěš-
ky. Po náročném výstupu se všich-
ni občerstvili svatou vodou a spě-
chali na mši svatou. Po hodinové
přestávce na oběd jsme prošli kří-
žovou cestu, během které děti mohly předvést své znalosti , které po celý rok
získávaly v hodinách náboženství.
Poté se všichni společně vydali do Zlína s pocitem krásně prožité neděle.

Pozdrav od otce Vojtěcha Glogara
Milovaní,
po pěti dnech pěšího putování a 120 km cesty jsme v neděli
25. června v 10 hod. stanuli před bazilikou sv. Jakuba, apoštola,
v Santiagu de Compostela.
Najednou jako by všechna únava byla ta tam. Ve 12 hod. byla
sloužena slavnostní mše svatá. Tak, jak jsem se snažil každý den na
vás myslet, tak jsem všechny své díky – za každého zvlášť – vložil do této bohoslužby.
Ať dobrý Bůh sám bohatě odmění každý projev lásky. Žehnám vám.

Poděkování
V neděli 11. června se konala pobožnost u hrobu Františka Bartoše na mladcovském
hřbitově za účasti asi padesáti farníků. Otec Pavel Caha s mládeží připravil četbu
úryvků z Písma i ze života našeho rodáka Františka Bartoše. K důstojné oslavě
přispěla také schóla se svoji hrou  na housle, flétnu a kytaru a zpěvem písní. Bylo to
hezky prožité odpoledne. Poznali jsme, že lidé si významných rodáků váží.
O několik dní později v úterý 20. června byly vzpomínkové slavnosti na Františka
Bartoše zakončeny mší svatou za našeho rodáka a významného národopisného
pracovníka, sběratele lidových písní a autora několika publikací. Schóla z církevní
školy doprovázela bohoslužbu svými zpěvy. Po mši svaté nás pak pracovnice muzea
seznámila s životem a dílem Františka Bartoše, který patří k nejvýznamnějším
osobnostech města Zlína. Děvčata ze souboru  Lúčka zazpívala několik lidových
písní, které zaznamenal právě František Bartoš. Oslavy stého výročí jeho smrti jsme
zakončili zpěvem české hymny Mnohokrát děkujeme za všechny zúčastněné,
především otci Pavlovi a schóle.        Marie Machančíková a JanaOrdeltová
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