
 

Na počátku bylo Slovo, 
to Slovo bylo u Boha, 

to Slovo byl Bůh. 
To bylo na počátku u Boha. 

Jan 1, 1-2 
 

 
 Na počátku našeho lidského snažení bylo postavit na místě zaniklé obce Štolnava 
(Prameny u Žárové) „Kříž smíření“. Tato iniciativa přerostla v projekt Obnovy základů kostela 
sv. Jana a Pavla, který byl zbořen v r.1965 československou armádou. 
 Díky mnoha ochotným dobrovolníkům, dárcům a sponzorům mohlo vzniknout dílo, které 
nejen nám, ale i budoucím generacím připomene, že v tomto krásném koutu naší země žili lidé, 
kteří ji měli rádi a zanechali zde svoji nesmazatelnou stopu. 
  

U příležitosti dokončení jedné etapy obnovy základů kostela svatých Jana a Pavla si Vás 
dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na 

 
 

Pouť lidí dobré vůle na Štolnavu dne 
22.6.2014 

 

s následujícím programem: 
 

1/ v 15.00 hod mše svatá na poděkování za dokončené dílo, koncelebrovaná O.Milanem 
Palkovičem,+ ????, kterou svým zpěvem doprovodí Schola od Sv.Jana Křtitele ze Šumperka 
2/ po mši svaté bude možnost kulturního vyžití a vzájemného sdílení se: 

� malý koncert Scholy od Sv.Jana Křtitele 
� setkání se s bývalými obyvateli nebo jejich potomky obce Štolnava 
� pro děti a mládež jízda na koních 

3/ závěrečné požehnání a rozloučení se s poutníky v 17 hodin 
 

 Na místo samotné je možné dojít buďto pěšky, a to z Velkých Losin ve 13 hodin od fary 
a nebo z Kopřivné ve 13:30 hodin od kostela (kde je i parkoviště), anebo je možné se zde 
dopravit vlastními auty ze 2 směrů: 
1/ od Šumperka (Velkých Losin, Sobotína...) přes Rapotín, odbočka na Rejchartice a odtud 
značenou cestou až na Štolnavu. 
2/ od Hanušovic přes Kopřivnou až na odbočku do Rejchartic a odtud po značené cestě až na 
Štolnavu. 
Parkování na Štolnavě je zajištěno na louce, přiléhající ke konci asfaltové cesty (bude 
označeno). Prosíme všechny, kteří pojedou auty, aby byli na místě nejpozději ve 14.41 hodin a 
nerušili tak průběh mše svaté. Cesta k parkovišti vede podél základů kostela. 

 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi......!!! 


