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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

Bůh učinil lidi 
jako muže a ženu.
Proto opustí muž 
otce i matku, 
připojí se ke své ženě, 
a ti dva budou 
jeden člověk.
Už tedy nejsou dva, 
ale jeden. 
A proto: co Bůh spojil, 
člověk nerozlučuj! Mk 10..

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, 
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, 
než si zasluhují a žádají; 
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, 
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, 
oč se ani neodvažujeme prosit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 128 Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života
1: Gn 2,18-24 2: Žid 2,9-11 Ev. Mk 10,2-16 
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 7. října Památka Panny Marie Růžencové
 Svatý Bernard nazval P. Marii zářící hvězdou nad 
velkým mořem lidského života a vyzýval k pohledu na 
tuto hvězdu při všech souženích, úzkostech, pokušeních 
i sklíčenosti slovy: „K hvězdě se dívej, Marii vzývej!" Ji-
nými slovy „Dostaneš-li se do problémů, vzývej P. Marii 
a zvítězíš." 
 Vítězství nad Turky 7.10. 1571 u Lepanta, je připomí-
náno svátkem Panny Marie Růžencové. Tehdy, když Tur-
ci plánovali dobýt Maltu a směřovat na Apeninský poloostrov, ohrožení křesťané 
si uvědomili, že Panna Maria je jejich útočištěm a obrátili se k ní o pomoc. 
Také v dnešní době platí Bernardova výzva: „K hvězdě se dívej, Marii vzývej!" - 
a zase bude dobře. 

 K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA budeme putovat v ne-
děli 4. října. Mše svatá bude slavena ve 14.30 hod.  P. Radomír Maláč

 NA POUŤ DO MALETÍNA za sv. Mikulášem jste zváni v neděli 4. října. 
Mši svatou budeme slavit v 15.00 hod.  P. František Eliáš

 PRVNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE se usku-
teční ve čtvrtek 8. října od 19 hod. v Zábřeze na faře.  P. Radek Maláč

 SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ. Ti, kdo přijali svátost biřmování 
letos v květnu 2009, se sejdou s otcem děkanem Františkem Eliášem 
v pátek 9. října 2009, po mši svaté a adoraci na faře v Zábřeze. Setká-
ní bude věnováno tématu: „Jak unést svou církev“. Ofi ciálně začíná-
me v 19.30 hod., přicházet však můžete dříve. Rádi mezi sebou uvítáme zájem-
ce o předmětné téma z řad těch, kteří se na přijetí svátosti biřmování teprve 
připravují od letošního roku.  Marie Badalová, Vlastimil Dvořák

 HODY V DROZDOVĚ OSLAVÍME V NEDĚLI, 11. ŘÍJNA V 9 HOD.

 FARNOST ZVOLE - HODY. V pátek 16. října, před 
hodovou nedělí, od 15 hod. můžete přijmout svátost smíře-
ní. V 18 hod. bude slavit mši svatou ve farním kostele P. Al-
fréd Volný. Hodovou mši svatou bude s farníky slavit v ne-
děli 18. října mimořádně v 9 hod. P. Jan Linhart.      

P. František Eliáš
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POOHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU SVATÉHO 
OTCE BENEDIKTA XVI.
*      Z děkanátu Zábřeh směřovalo do Brna asi 450 poutní-
ků, do Staré Boleslavi dalších 150 poutníků.
 Jistě není třeba připomínat, že se setkání se Svatým ot-
cem vydařilo díky vytrvalým modlitbám věřících, promyš-
lené přípravě, precizní organizaci, krásnému počasí, které 
nám ve všech dnech návštěvy bylo dopřáno.
 Všem, kdo se jakkoliv zapojili, Pán nebe a země již bo-
hatě požehnal. Bohu díky.                           P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
 POPELKA NAZARETSKÁ – Měsíc říjen je v průběhu litur-

gického roku zvláštním způsobem vyhrazen modlitbě růžence. Jako 
náš příspěvek k tomuto Mariánskému měsíci pro Vás, na pondě-
lí 5. října, připravujeme komponovaný pořad slova a hudby s ná-
zvem Popelka Nazaretská. Interpretace Renčova textu, vzniklého 
v 50. letech v komunistických žalářích, se za hudebního doprovo-
du člena Moravské fi lharmonie Olomouc Petra Stojana ujme Ka-
mil Koula. Herec Kamil Koula, po skončení angažmá ve Slezském 
divadle Opava a Moravském divadle Olomouc, je v současné době 
„na volné noze“ a věnuje se vlastní umělecké agentuře. Účinkoval 
v několika fi lmech – Třetí skoba pro kocoura, Poklad rytíře Milo-
ty, či Salieri. V Katolickém domě tento umělec v minulosti vystou-
pil již několikrát např. s představeními Správně vidíme jen srd-
cem, O svatém Františkovi, či Lurdský zázrak.
 Začátek představení v 18.30 hodin, vstupné 60 Kč, sleva pro držitele rodinných pasů. 
Po skončení představení můžete využít „rozvozové služby“, kterou nabízejí členové Spolku 
Metoděj.

 Spolek Metoděj a skupina mládeže Y4Y Vás zvou v rámci projektu Čajovna do Ka-
tolického domu na povídání na téma Dobrovolnická služba v Bulharsku. O svoje zážit-
ky a zkušenosti se podělí Markéta Krieglerová a František Rochovanský. Začátek v pátek 
9. října v 19 hodin, vstupné dobrovolné.

 Na neděli 11. října Vás zveme do Katolického domu na koncert jednoho z nejlepších 
a nejvyhledávanějších těles Evropy, kterým bezesporu je Český fi lharmonic-
ký sbor. V programu zazní skladby L. Janáčka, A. Brucknera, či W. A. Mo-
zarta. Vyvrcholením koncertu bude skladba s názvem Pocta Janu Sarkande-
rovi, věnovaná připomínce 400. výročí kněžského svěcení tohoto světce a jeho 
ustanovení farářem v nedalekém Uničově. Skladba zazní pod řízením autora 
– sbormistra Petra Fialy. Začátek koncertu ve 14.30 hodin, vstupné 60 Kč, žáci 
a učitelé ZUŠ 20 Kč, sleva pro držitele rodinných pasů.
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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Učící se církev – DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY
 Pravá povaha a vznešenost manželské lásky se nám uká-
že, uvažujeme-li o ní v jejím nejvyšším zdroji, v Bohu, který je 
Láska.(1Jan 4,8) „Otec, od něhož se odvozuje všechno otcov-
ství na nebi i na zemi".(Ef 3,15)
 Manželství ustanovil Bůh už na počátku lidských dějin. 
První dvojici se dostává v ráji požehnání k manželskému ži-
votu od samého Boha. „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho ob-
razem, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl 
jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi!" (Gen. 1,27-28).
 Manželství není tedy výtvorem náhody nebo produktem 
vývoje nevědomých přirozených sil. Je to moudré ustanove-
ní Tvůrcovo k uskutečňování jeho zázračné lásky k lidstvu. 
Manželé usilují výlučným osobním darováním sebe, které je 
jim vlastní, o společný podíl na svých bytostech, směřujících 
k vzájemnému osobnímu zdokonalování, ke spolupráci s Bohem na plození a výchově no-
vých životů. (O manželské lásce v Humanae vitae)
 Pro pokřtěné pak manželství na sebe bere i důstojnost svátostného znamení milosti, 
pokud představuje spojení Krista a Církve. (Srov Ef 5,32).
 Láska manželů ze své přirozenosti vyžaduje jednotu a nerozlučitelnost jejich spole-
čenství, jež zahrnuje celý jejich život: „Už tedy nejsou dva, ale jeden“ (Mat 19,6) Jsou povo-
láni stále zvětšovat svou jednotu věrností, s jakou denně plní svůj manželský slib vzájem-
ného úplného sebeodevzdání. Toto lidské společenství je utvrzováno, očišťováno a vedeno 
k dokonalosti skrze společenství s Ježíšem Kristem, dané ve svátosti manželství. Prohlu-
buje se životem společné víry a společně přijímanou eucharistií.
 Jednota manželství, kterou Pán potvrdil, se také jasně projevuje stejnou osobní důstoj-
ností ženy a muže, kterou je třeba uznávat ve vzájemné a plné lásce. Polygamie, mnoho-
ženství, odporuje této stejné důstojnosti a manželské lásce, jež je jediná a výlučná.
 Manželská láska ze své přirozenosti vyžaduje od manželů neporušitelnou věrnost. Je 
to důsledek toho, že se manželé sobě navzájem darovali. Láska chce být defi nitivní. Toto 
důvěrné sjednocení, jakožto vzájemné darování dvou osob, a také dobro dětí vyžaduje 
úplnou manželskou věrnost a důrazně požaduje jejich nerozlučnou jednotu.
 Jejím nejhlubším zdůvodněním je věrnost Boha jeho smlouvě a Krista jeho církvi. 
Svátost manželství opravňuje manžele, aby představovali takovou věrnost a vydávali o ní 
svědectví. Svátost dává nerozlučitelnosti manželství nový a hlubší význam.
 Může se zdát obtížné, ba dokonce nemožné, svázat se na celý život s jednou lidskou 
bytostí. A proto je více než jindy nezbytné hlásat radostnou zvěst, že Bůh nás miluje defi -
nitivní a neodvolatelnou láskou, že manželé mají účast na této lásce, že ona je vede a pod-
poruje a že svou věrností mohou být svědky věrné Boží lásky. Manželé, kteří často ve sví-
zelných poměrech vydávají s Boží milostí takové svědectví, zasluhují vděčnost a podporu 
církevního společenství.
 Díváme-li se na manželství jako na společenství života dvou osob, chápeme, že man-
želský život může znamenat mnohdy také mnoho utrpení, neboť společný život až do 
smrti není věc snadná. Proto církev zdůrazňuje povinnost přípravy na manželství jak po 
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stránce teoretické, tak po stránce mravní. Mladí lidé, kteří uzavírají manželství, mají si být 
jasně vědomi celého dosahu svého činu, ale také jejich vůle má být připravena ke statečné-
mu nesení všech důsledků manželské smlouvy. 
 Manželská věrnost může být někdy velmi těžká, ale žádá ji manželská láska, žádá ji po-
vinnost vzájemné spravedlnosti, žádá ji zájem dětí. Nevěrnost plodí hřích cizoložství, roz-
vrat v rodině a pravidelně činí řadu lidí nešťastnými. A naopak věrnost, stane-li se skut-
kem, přináší manželům a celému rodinnému kruhu mnohá vzájemná dobra. 
 „Manželství a manželská láska jsou svou povahou zacíleny k plození a výchově dětí. 
Děti jsou totiž drahocenným darem manželství a vrcholně přispívají k dobru samotných 
rodičů."
 Proto pravé pěstování manželské lásky a celý, z ní pocházející způsob rodinného ži-
vota, bez zanedbání ostatních cílů manželství, směřuje k tomu, aby manželé byli ochotni 
odvážně spolupracovat s láskou Stvořitele a Spasitele, který jejich prostřednictvím stále 
rozšiřuje a obohacuje svoji rodinu. Zvláště od 2. Vatikánského koncilu se mluví o „rodin-
né církvi". Otec rodiny, matka, děti, všichni členové rodiny vykonávají přednostním způ-
sobem KŘESTNÍ KNĚŽSTVÍ, přijímáním svátostí, modlitbou a děkováním, svědectvím 
svatého života, odříkáním a činorodou láskou.  P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE
1. neděle - Český kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila uvěřili v Boha a dali se pokřtít.
 Když byla Ludmila malá, nevěděla nic o Pánu Ježíši. Její maminka a tatínek ji nauči-
li uctívat víly a lesní duchy a klanět se zlaté kvočně. Ludmila byla velmi krásná a milá ke 
všem, a tak se do ní zamiloval sám kníže Bořivoj. Také on se v dětství naučil uctívat a obě-
tovat slovanským bůžkům. Jednou měl Bořivoj vyřizování v sousední zemi, kde panoval 
kníže Svatopluk. Na jeho dvoře byl laskavě přivítán a pozván na hostinu, ale protože ne-
byl křesťan, nemohl sedět s ostatními u stolu, ale seděl v koutě na podlaze. Arcibiskupovi 
Metoději bylo Bořivoje líto, a tak si za ním přisedl. Vyprávěl mu o jediném pravém Bohu 
a o Pánu Ježíši, vysvětlil mu, co to znamená být křesťan; a zeptal se ho, jestli se jím také 
nechce stát. Bořivoj uvěřil v jediného Boha a nechal se pokřtít. Když se vydal na zpáteční 
cestu, poslal s ním Metoděj kněze Kaicha, aby Bořivoje a jeho 
dvořany učil žít křesťansky. Když Bořivoj přijel domů, nadše-
ně vyprávěl o křesťanství své ženě Ludmile. Oči mu při tom 
zářily radostí.Byl jako vyměněný, snažil se pomáhat všem ko-
lem sebe a starat se o dobro svých poddaných. To Ludmilu 
přesvědčilo o tom, že křesťanství je pravé náboženství, a Bůh, 
o kterém její muž mluví, je dobrý a jediný na světě. Také Lud-
mila přijala křesťanské učení. Zamilovala se do Pána Ježíše 
a nechala se pokřtít.
 Také my, stejně jako Bořivoj, můžeme svým dobrým příkla-
dem zapůsobit na naše nevěřící okolí. Abychom ale mohli takto 
působit, musíme se sami do Pána Ježíše zamilovat a povídat si 
s ním. Když budeme žít křesťanským životem, po čase lidé z na-
šeho okolí sami zjistí, že takovýto život je dobrý a křesťanské ná-
boženství je pravdivé.
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ČERVENOVODSKO        ČERVENOVODSKO
 KONCERT smíšeného sboru z Lanškrouna bude v Písařově ve farním kostele v sobo-

tu, 10. října v 18 hodin. Jste srdečně zváni!

 PLATNÉ KONTAKTY NA FARNOSTI: tel.: 465 626 355, 731 402 197 (P. Pavel Vág-
ner); web: www.farnostcervenavoda.cz, www.farnost-jakubovice.cz, www.farnost-pisarov.
cz; e-mail: farnost.cervenavoda@tiscali.cz, facervenavoda@ado.cz, fajakubovice@ado.cz, 
fapisarov@ado.cz, pavel.vagner@bluetone.cz; ICQ: 412885110, skype: pater.pavlicek

 Prodávám už KALENDÁŘE na příští rok 2010. Stolní za 60 Kč, nástěnné za 50 Kč.
P. Pavel Vágner

LOŠTICKO      LOŠTICKO     LOŠTICKO  
 Misijní tým v polonovém složení startuje podzimní duchovní obnovy. Kroky P. Stani-
slava a P. Lubomíra budou směřovat do farnosti Sobotín. Program začíná v pátek 2. října 
a končí v neděli 4. října na sv. Františka. Kéž jim tento velký světec vyprosí hodně darů 
Ducha svatého. Prosíme o vzpomínku ve vašich upřímných modlitbách! DĚKUJEME!
 CO JE TŘEBA ?
„Jak mám zdokonalit svůj život?" ptal se mladík svého učitele.
„Chovej se k svému nitru jako sochař, který vytesává z mramorového bloku sochu koně 
a odstraňuje všechno, co zastírá jeho podobu". „Co tím chceš říci?" „Odsekej s Boží pomo-
cí ze sebe vše, co nejsi ty - každou myšlenku, cit, chování, předsudek. Teprve pak odhalíš, 
jaké umělecké dílo se v tobě skrývá a také jeho autora.
K zamyšlení: Smirkový papír všedních dní, dláto utrpení a námahy z tebe nakonec vy-
loupnou pravý obraz. Mnoho štěstí, příteli!  P. Pavel a spol.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO
Sbírky z 26. září: Štíty 1.980, Cotkytle 470; Horní Studénky 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

FARNOST JEDLÍ         FARNOST JEDLÍ

Letos si připomínáme 340. výročí od obnovení jedelské farnosti v roce 1669. Slavnostní 
žehnání obecních symbolů proběhne na jedelské „císařské“ hody, v neděli 18. října 2009 
ve 14 hodin. Obřad žehnání vykoná zábřežský děkan a administrátor farnosti P. F. Eliáš.

FARNOST SVÉBOHOV             FARNOST SVÉBOHOV

V sobotu 17. října 2009 při příležitosti 140. výročí posvěcení farního kostela ve Svéboho-
vě bude slavena v 10 hodin mše svatá se svátostným požehnáním. Zároveň bude otevřena 
výstava ze života obce ve staré škole od 11 do 18 hodin.  M. Šanovcová
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 26. září: Tatenice 1.000; Lubník 660; Hoštejn 1.650 + 2000 Kč dar. 
 Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl 
 POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM bude v neděli 4. října v Krasíkově. Poutní mši svatou 

budeme slavit ve 14 hod. 
 OD ŘÍJNA ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH VE VŠEDNÍ DNY (již podle zimního času, viz roz-

pisy na kostelích).  P. Jaroslav Přibyl 
KONCERT PRO HOŠTEJN. V neděli 11.10. 
2009 uplyne 140 roků od vysvěcení kostela sv. 
Anny v Hoštejně. V předvečer tohoto výročí, 
tedy v sobotu 10.10. 2009 v 18.00 hod., se v na-
šem kostele uskuteční slavnostní koncert. Vy-
stoupí sólistka operety Národního Divadla 
Moravskoslezského – Divadla Jiřího Myrona 
Jana Kurečková a mladý varhaník s obdivu-
hodným talentem Marek Kozák. Zazní skladby 
od J. S. Bacha, L. Janáčka, W.A. Mozarta, G. Bi-
zeta… Zprostředkováním krásného umělecké-
ho zážitku chceme, mimo jiné, poděkovat Vám 
všem, kteří nám pomáháte svými dary v našich fi nančních nesnázích. Přijměte tedy naše srdeč-
né pozvání. Stejně tak zveme také všechny příznivce vážné a duchovní hudby a Vás, kteří nám 
chcete formou dobrovolného vstupného přispět na zaplacení dluhu po nepřiznaných dotacích. 
  Za hoštejnké farníky – L. Diblík 
 

  

NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ 
Společnost Teltechservis a.s. Vám společně s Charitou Zábřeh a zábřežskou far-
ností nabízí dvě nové služby, které jsou zaměřeny na úsporu Vašich peněz. 
1.   TTS 360: služba je zaměřená na úsporu za telefonování mobilním telefonem 
prostřednictvím speciálního tarifu pro lidi, kteří provolají měsíčně 400,- Kč a více. 
V měsíčním paušálu (430,- Kč s DPH) je zahrnuto 260 volných minut a 50 SMS do 
všech sítí ČR. Při pořízení nové SIM karty lze k tarifu získat i telefony od 1,- Kč. 

2.  Léky až do domu: tato služba je určena jak pro charitní klienty a pacienty tak i pro necharit-
ní zákazníky. Nabízí Vám dovoz receptových i volně prodejných léků přímo do Vašeho domo-
va.  K jejich objednání Vám stačí jednoduše zavolat na telefonní číslo 733744766.
Výhody: Dovoz léků zdarma až do domu * Bonus 15 Kč za každý recept a sleva 4 % na volně 
prodejná léčiva a potravinové doplňky (pro majitele TTS 360 je bonus za každý recept 30,- Kč) 
*  Garance nízkých cen léků a potravinových doplňků * Objednané léky a potravinové doplň-
ky obdržíte následující pracovní den (v případě nutnosti doobjednání léku, bude objednávka 
vyřízena další pracovní den) * Předávání receptů a objednávky léků z pohodlí Vašeho domova * 
Žádné fronty a čekání, žádné náklady na dopravu * Rada lékárníka na telefonu * Možnost účasti 
v různých benefi tních programech
 Pokud Vás nabídka nových služeb zaujala, můžete nás pro podrobnější informace kontak-
tovat buď emailem na adrese veronika.reichlova@teltechservis.cz nebo si můžete zavolat na naši 
bezplatnou Zelenou linku 800 888 722. Těšíme se na Vaše dotazy. Děkujeme. 



8

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 27. září: Zábřeh 5.670; Jedlí 1.450; Svébohov 900; Zvole 3.190 Kč. 
Dary: Jedlí - na Proglas 3.000 Kč, Zvole na farnost 3.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
V září 2009 jste do pokladničky na opravy kostela sv. Barbory věnovali 4.464 Kč. Všem dár-
cům Pán Bůh zaplať.  Paní Karešová, paní Hrubá.

Blahopřání
6. října oslaví paní Magdaléna Dostálová 85 let svého života. 
K tomuto jubileu jí přejeme hojnost Božích milostí, stálou ochranu 
Ducha svatého a děkujeme za službu farnosti, kterou v minulosti ráda 
a ochotně vykonávala.                                                          Zábřežští farníci
V pátek dne 9. října 2009 se dožívá 80 let paní Eva Popelková ze Zábřeha. Přejeme hod-
ně Božích milostí, ochranu Panny Marie, darů Ducha svatého. Za lásku, starosti, trpělivost 
a rodinnou pohodu ze srdce děkují manžel, dcery Eva, Pavla Marta, syn Josef s rodinami, 
12 vnoučat a 3 pravnuci. 
 Do dalších let hodně požehnání od Pána ze srdce přeje celá velká rodina a farní společenství. 

Při příležitosti Dne Charity obdrželo letos v Praze Cenu Charity ČR za mimořádné cha-
ritní dílo osm nominovaných. Za Arcidiecézní charitu Olomouc je mezi nimi také Bc. Jiří 
Karger, ředitel Charity Zábřeh. Ceny předal prezident Charity ČR, českobudějovický svě-
tící biskup Pavel Posád a ředitel Charity ČR Oldřich Haičman ve čtvrtek 24. září v augus-
tiniánském klášteře u kostela sv. Tomáše v Praze 1 na Malé Straně. 

ZÁBŘEŽSKÁ KRONIKA. V rámci doplnění bílých míst v našem archivu 
a kronikách prosím o vaši pomoc. Pokud máte doma nějakou dokumenta-
ci nebo osobní vzpomínky z let 1964 – 1989 byli bychom vděčni za jejich 
poskytnutí.Rovněž fotografi e Zábřeha, jak ho už neznáme, především však 
církevních objektů, kostelů, kaplí a podobně. Pořídíme kopie a v pořádku 

vrátíme. Děkujeme předem.  Marie Krobotová. 
  P.S. Materiály prosím předejte v kanceláři fary paní H. Lexmanové

Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého zve zájemce z řad učitelů na seminář
EVOLUČNÍ TEORIE V POHLEDU SOUČASNÉ VĚDY A VÍRY
Přednáší: P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Termín konání: 10. 10. 2009 v době od 9 do 16 hod.
Místo konání: Velký sál arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Semi-
nář je akreditován MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů, účastníci obdrží po-
tvrzení o účasti. Program: Evoluce v přírodě; doklady existence evoluce; pokusy o inter-
pretaci evoluce: darwinismus, neodarwinismus, lamarckismus, neutrální teorie evoluce a 
další; hodnocení jednotlivých teorií vzhledem k součanému poznání vědy; vztah jednot-
livých teorií k učení katolické církve; vztah víry a vědy; evoluce a její vliv na křesťanskou 
spiritualitu; exkurs do vědeckých expedicí. Poplatek za seminář je 200 Kč, platba při pre-
zentaci. Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Cent-
rum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, email: polcrova@ar-
cibol.cz


