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19. 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

Buďte připraveni 
a vaše lampy ať hoří.
Buďte jako lidé, 
kteří čekají na svého pána, 
až se vrátí ze svatby, 
aby mu hned otevřeli, 
až přijde a zatluče na dveře.
Blaze těm služebníkům, 
které pán, až přijde, 
zastihne bdící.

Lk 12,35-37

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna
 a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
 upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 33 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
1: Mdr 18,6-9                                2: Žid 11,1-2.8-19                                 Ev. Lk 12,32-48        
Ordinárium: latinské                    příště Olejníkovo č. 502 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
úterý  10. srpna Svátek sv. Vavřince, mučedníka
středa 11. srpna Památka sv. Kláry, panny
sobota  14. srpna Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE, PATRONKA EVROPY
Byla židovského původu, k hluboké víře a řeholnímu životu se 
propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus. Byla jed-
ním z vrcholných představitelů katolické fi losofi e první poloviny 
20. století, vysoce uznávanou v oblasti fenomenologie a tomismu.
Zahynula v plynové komoře KT Auschwitz-Birkenau společně 
se stovkami dalších pokřtěných Židů z Nizozemska, jejichž před-
nostní vyhlazení bylo pomstou za společné veřejné prohlášení ni-
zozemských katolických biskupů a vůdců protestantských církví, 

kteří v něm odmítli pronásledování Židů a vyzvali věřící k tomu, aby jim pomáhali. Blaho-
slavenou byla prohlášena 1. května 1987, kanonizována 11. října 1998. 1. října 1999 byla 
prohlášena spolupatronkou Evropy.
KRISTUS V EUCHARISTII
 To je Srdce, které pro nás tluče v malém stanu, kde přebývá tajemně skryto.
 To je Tvůj královský trůn, Pane, zde na zemi, který sis zjevně zřídil pro nás, a s radostí 
se na mě díváš, když jsem nablízku. 
 Pohled plný lásky noříš do mého, když nakláníš svůj sluch k mým tichým slovům a na-
plňuješ srdce pokojem.
 Ale Tvoje láska nenachází uspokojení v této výměně, která zanechává rozdělení: Tvé 
Srdce žádá více: Ty přicházíš každé ráno ke mně na ranní hostinu, Tvé Tělo a Tvá Krev je 
pokrm a je nápoj a děje se zázrak.
 Tvé Tělo proniká tajemně do mého a duše Tvá se sjednocuje s mojí: nejsem již více tím, 
čím jsem byla. Ty přicházíš a jdeš, ale zůstává Tvá setba, zasetá pro budoucí Tvou slávu 
ukrytou v těle z prachu.
 V té duši zůstává lesk nebe, hluboké světlo v očích zůstává, zvuk hlasu chvěje se.
Zůstává pouto, které váže Srdce k srdci, proud života tryská z Života Tvého a oživuje kaž-
dý úd.
 Jak obdivuhodné jsou divy Tvojí lásky, my žasneme a žvatláme a mlčíme, protože duch 
i slovo selhávají.   Edith Steinová, ESGA 20, Geistliche Texte II, 179–182

„AKADEMIE LA SALETTE“ V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE.
Protože se letos neuskutečnilo putování na poutní místo do La Sa-
lette, pokusíme se o malou náhradu v Katolickém domě v Zábřeze. 

Od pondělí 9. do pátku 13. srpna od 18 
hod. (v pátek po mši svaté od 19 hod.) 
se budeme scházet nad tématy našeho 
života v církvi. Čerpat budeme z Písma 
Svatého, katechismu katolické církve a encyklik papeže Bene-
dikta.  Zvou P. František a bratr Lev 
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FARNOST HORNÍ STUDÉNKY

SETKÁNÍ U SVATÉHO LINHARTA. Druhou neděli v měsíci, 8. srp-
na, vás zveme na pravidelnou pouť do Horních Studének. Od 14 hod. 
bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání 
ve 14.30 hod.   P. Bohuslav Směšný

FARNOST DLOUHOMILOV

MYSLIVECKÝ DEN. Myslivecké sdružení Dlouho-
milov, farnost Dlouhomilov a Řád sv. Huberta zvou 
všechny v sobotu 14. srpna 2010 do Dlouhomilova na 
Myslivecký den, který začíná v 11.00 hod. v prostorách 
obecního klubu a místní sokolovny. Program: ve 12.00 zahájení celostátní trubačské 
soutěže „O pohár velmistra Řádu sv. Huberta“. Soutěž zahájí smíšený sbor CARMEN a 
mužský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha.V 15.00 hod. bude Svatohubertská mše na 
Skalce. Svatohubertskou mši Es-dur zatroubí trubači Zábřeh a zpěvem doprovodí oba 
sbory. Bude připravena bohatá myslivecká kuchyně, jihomoravská vína a občerstvení 
pro děti i dospělé. Za nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele Všech sva-
tých v Dlouhomilově.     Pavel Bartoš, z myslivců Řádu svatého Huberta 

FARNOST SVÉBOHOV

V neděli 15. srpna bude pouť k Panně Marii Nanebevzaté ve Svébohově. Poutní mše 
svatá v 8.30 a v 10.30 hod., ke svátostnému požehnání se farníci i poutníci sejdou ve 
14.30 hod. s novým zábřežským kaplanem P. Františkem Dostálem.  P. František Eliáš 

FARNOST HOŠTEJN

POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. Děkujeme všem, kteří mi-
nulou neděli přišli do Hoštejna a společně s námi oslavili svátek sv. 
Anny. Děkujeme také zábřežské rytmické schole za krásný hudební 
doprovod na druhé mši a Vám všem, kteří jste nám přispěli fi nanční-
mi dary na splácení dluhu po opravách.
 Ať Vás i Vaše rodiny provází na přímluvu sv. Anny hojnost požeh-
naní a za rok zase nashledanou na pouti v Hoštejně.  

Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík

KATOLICKÝ DŮM
  Nejenom seniory zveme na čtvrtek 12. srpna na Zábavné odpoledne s hudbou 

a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina F-BAND z Klášterce. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

  POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Na poutní zájezd do Žarošic zůstává ještě něko-
lik volných míst. Přihlásit se můžete na kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mob. 
731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. Míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v pá-
tek 13. srpna v 16 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22 hodin, cena 200 Kč splatná 
v autobuse.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – DAR NADPŘIROZENÉ VÍRY
S odkazem na 2. čt. Žid 11,1-2,8-19 a KKC 142 - 184 
 Nadpřirozená - božská - víra je vlitá ctnost od Boha, 
kdy za pravdu uznáváme všechno, co Bůh zjevil a k věře-
ní se nám od církve předkládá. Svým zjevením oslovuje 
neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátele a stý-
ká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství. 
Přiměřenou odpovědí na toto pozvání je víra. Vírou člo-
věk plně podřizuje Bohu svůj rozum i vůli. A celou svou 
bytostí dává svůj souhlas Bohu, který se zjevuje. Tuto od-
pověď člověka Bohu nazývá Písmo „poslušností víry“. Po-
slouchat ve víře znamená svobodně se podřídit slyšenému 
slovu, protože jeho pravdivost zaručuje Bůh, který je prav-
da sama. Vzorem této poslušnosti nám mohou být postavy, 
které nám předkládá Písmo Svaté.
 Je to předně Abrahám. Ten uposlechl Boží výzvy a 
odešel z rodné země do daleké ciziny, kde pak žil v zemi Kanaán jako cizinec a poutník, dlou-
ho bez slíbeného potomka. A když už ho měl, poslechl Boží rozkaz a šel jej obětovat....a toto 
všechno v pevné víře, že sliby Boží se na něm vyplní a on bude otcem mnoha národů a z jeho 
potomstva vyjde slíbený Mesiáš. Pro tuto víru se stal Abrahám „otcem všech věřících“ (Řím 
4,11.18)
 Panna Maria jako pokorná služebnice Boží naplňovala poslušnost víry nejdokonalej-
ším způsobem během celého svého života. Maria s vírou přijala příslib, i když byla pannou a 
muže neměla,  který jí oznámil archanděl Gabriel, že bude matkou Božího Syna, kterému dá 
jméno Ježíš. Věřila, že u Boha není nic nemožného. „Ať se mi stane podle Tvého slova“ (Lk 
1,26-38). Pro tuto bezmeznou víru ji budou oslavovat všechna pokolení (Lk 1,48).
 Věřit v Boha znamená tedy pro člověka přilnout k Bohu samému, svěřit se mu a souhla-
sit se všemi pravdami, které zjevil. Znamená to také věřit v jednoho Boha ve třech osobách: 
Otce, Syna a Ducha Svatého.
 Víra je nezasloužený Boží dar, dosažitelný pro ty, kdo o něj pokorně prosí. Je to nadpři-
rozená ctnost, nezbytná ke spáse. Úkon víry je lidský úkon, je to úkon rozumu, který na pod-
nět vůle, pohnuté k tomu Bohem, svobodně souhlasí s Boží pravdou. Víra je jistá, protože má 
základ v Božím slově, je účinná, projevuje se láskou a roste díky naslouchání Božímu slovu a 
modlitbě. 
 I když je víra nad rozumem, nikdy nemůže být rozpor mezi opravdovou vírou a opravdo-
vou vědou, protože obě pocházejí od Boha. Tentýž Bůh dává člověku jak světlo rozumu, tak i 
světlo víry. Výstižně to řekl sv. Augustin: „Věř, abys chápal a chápej, abys věřil!“
 Víra je svobodný úkon, je to svobodná odpověď člověka Bohu, který se zjevuje. Je to však 
také úkon církevní, který se vyjadřuje vyznáním: „Věříme“. Je to totiž církev, která věří: ona tak 
mocí Ducha Svatého předchází, plodí a živí víru každého věřícího. Proto je církev naší matkou 
a učitelkou. „Nikdo nemůže mít Boha Otcem, není-li jeho matkou církev“ (sv. Cyprián). 
 Způsoby vyjádření víry jsou důležité, protože umožňují vyjadřovat, přijímat, slavit a sdí-
let s druhými pravdy víry společnou řečí.
 Nadpřirozená víra je pro člověka nezbytná k dosažení jeho spásy. Věřit v Ježíše Krista 
a v toho, který ho poslal pro naši spásu, je nezbytné k tomu, abychom byli spaseni. „Bez víry 
však není možné zalíbit se Bohu “ (Žid 11,6).  Nikdo bez ní nemůže být ospravedlněn a nikdo 
nedosáhne věčného života. „Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen“. (Mt 24,13).
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 Víra nám dává jakoby předem zakoušet začátek a radost věčného života. Nyní však 
„v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme“ (2 Kor 5,7) a poznáváme ho „jen jako v zrcadle, 
nejasně“ (l Kor 13,12). To negativní, co vidíme ve světě, může být pro nás zkouškou, protože 
je to velmi vzdáleno tomu, o čem nás ujišťuje víra. V těchto okamžicích pokušení je třeba se 
obracet ke svědkům, víry k Abrahámovi, k Panně Marii a k nesmírnému množství těch, kteří 
nám ukazují zářnou cestu života - v čele se samým Božím Synem Ježíšem Kristem. 
 Po celá staletí, mnoha jazyky, v mnoha kulturách, kmenech a národech církev nepřestává 
vyznávat svou jedinou víru, kterou přijala od jediného Pána prostřednictvím jediné apoštol-
ské tradice. Vyznává jediného Boha - Otce, Syna a Ducha Svatého- a ukazuje i jedinou cestu 
k věčné spáse. Proto jedním srdcem a jednou myslí věříme všemu, co je obsaženo v Božím 
slově, předávaném nebo psaném, co církev předkládá jako Boží zjevení.
 Církev nemůže vymýšlet nové nauky a připojovat je ke zjeveným pravdám. Může však 
dosavadní nauky vyjadřovat novým způsobem, určitěji a obšírněji vzhledem k časovým po-
třebám nebo nesnázím. Toto ostatně dělají všechny koncily, vlastně i první sněm apoštolský, 
viz Skutky, kapitola 15 !
Tuto víru jsme dostali od církve a pečlivě ji uchováváme. Jako poklad veliké ceny, skrytý ve 
vzácné nádobě, která se stále omlazuje působením Božího Ducha a omlazuje i nádobu, ve kte-
ré se skrývá (Sv. lrenej z Lyonu) P. Antonín Pospíšil

VYJDĚTE SI OSMKRÁT NA RANDE - PŘIJĎTE NA MANŽELSKÉ VEČERY!
 V příjemném prostředí s občerstvením manželé absolvují osm večerů zaměřených vždy 
na konkrétní téma týkající se manželství (vzájemné poznávání svých potřeb, efektivní komu-
nikace, řešení konfl iktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky k partnerovi, jak dobře vycházet 
s rodiči a rodiči partnera, manželská intimita, jazyky lásky). Během každého večera mají man-
želé dostatečný prostor povídat si o tématu podle připravených materiálů. Soukromí každého 
páru je zaručeno - součástí kurzu není skupinová diskuse.
 Kurz Manželských večerů začíná 11.10. 2010, probíhat bude vždy v pondělí od 19 hod. 
do cca 21.30 hod. v Katolickém domě. Kurzovné za manželský pár je 1.250 Kč. (Zahrnuje 
14krát občerstvení, slavnostní večeři a dvě příručky). Přihlášky a podrobnější informace na 
tel. 737517102 (po 20. hod.) nebo na rodinazabreh@gmail.com. Těšíme se na setkání s Vámi. 
  Monika Sikorová

CHARITA ČR VYHLAŠUJE SBÍRKU NA ZÁPLAVAMI POSTIŽENÝ PÁ-
KISTÁN. Na pomoc Pákistánu uvolnila Charita ČR částku 100 000 Kč ze své-
ho krizového fondu. Charita Česká republika rovněž vyhlásila veřejnou sbír-
ku. Na pomoc obětem povodní v Pákistánu je možné přispět na sbírkové 
konto Charity ČR: 3933682/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 132. 
Bližší informace: Ilona Gajdíková, PR oddělení humanitární a rozvojové po-
moci, 603 511 242.

V pondělí 10. srpna oslaví 70. narozeniny 
paní MARIE KNÁPKOVÁ.
Přejeme jí ochranu Panny Marie, dobré zdraví, stále veselou mysl 
a pokoj v srdci. Děkujeme za veškerou její péči o jedelský farní kostel 
a vyprošujeme Boží požehnání. 

 Společenství živého růžence a  farníci 
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. srpna: Červená Voda 2.318; Mlýnický Dvůr 1.710; domov důchodců 
sv. Zdislavy 203; Písařov 1.366; Jakubovice 529. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
 POUŤ V JAKUBOVICÍCH bude v sobotu 14. srpna ve 14.30 a po ní bude Te Deum 

a svátostné požehnání. Pak bude následovat tradiční košt vína o pouti a bohatý kultur-
ní program.
 POUŤ V ŠANOVĚ bude v neděli 15. srpna v 9 hodin. V Červené Vodě nebude 

mše svatá!
 ŠANOVSKÝ PŘEDPOUŤOVÝ KONCERT začíná v šanovském kostelíku v sobo-

tu 14. srpna v 18.18 hod. Zahrají a zapívají studenti ZUŠ v Králíkách, hudební skupina 
KAPKY z Červené Vody a Petra Hlaváčová – studentka JAMU v Brně. Dobrovolným 
vstupným přispějete na opravu kostela.                       P. Radek Maláč
 POUŤ KE SVATÉ ZDISLAVĚ v úterý 7. září 2010. Na pouť 

do Jablonného v Podještědí a do botanické zahrady v Liberci vás 
zvou senioři z Červené Vody. Odjezd z Králík v 6.30; z Červené Vody 
v 6.40 a ze Štítů v 7 hod. Cena 300 Kč. Duchovní doprovod P. Radek 
Maláč, přihlášky paní Kubitová tel. 465 526 049 (po 20 hod.), mobil 
737 869 214. 
 

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

KOBYLKY V POLÉVCE? BRR? V jedné jeskyni na opuštěném místě v pouštní oblasti 
bydlela skupina mnichů. Jeden z nich byl mladý a teprve poznával život komunity. Jed-
nou se ptal staršího bratra: „Otče, ty víš, že žiju mezi vámi již rok a za tuto dobu šestkrát 
přiletěly kobylky. Jsou velkou pohromou, protože vlezou všude, dokonce i do našich jí-
del. Jak to můžeš vydržet?“ Starý muž mu odpověděl takto: „Zpočátku, když mi vlétla 
kobylka do polévky, vyhodil jsem všechno. Když uplynul nějaký čas, tak jsem při náletu 
kobylek všechny kobylky spadlé do polévky vylovil a polévku jsem snědl. Ještě o něco 
později jsem jedl všechno, kobylky i polévku. A teď, když se snaží kobylka z polévky 
utéci, strčím ji tam zpátky.“ 
K zamyšlení: Časem si člověk zvykne na všechno a přináší mu pokoj i to, co je ve své 
podstatě nepříjemné. A někdo si dokonce začne vážit i vlastních chyb. Stanou se mu po-
učením k tomu, aby se jim příště vyhnul.  P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. srpna: Štíty 1.990; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

ŠTÍTECKÁ POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ. Poutní mše svatá 
ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté bude v 9 hod., ve 14.30 hod. 
svátostné požehnání. Doprovodný program dopoledne 8 – 12 hod.: výstava 
historických fotografi í na Městském úřadě (1. patro) spolu s prodejní vý-
stavou olejomaleb; v turistickém informačním centru soutěže pro dospělé 
i děti CESTA EVROPOU.  Zvou farníci a P. Stanislav Suchánek
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 25. července a 1. srpna: Mohelnice 3.431; 5.326; Úsov 1.396; 1.139; Studená 
Loučka 259; 320 Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

V neděli bude mimořádná sbírka: v Postřelmově na opravy fary (minule 12.832 Kč) 
a v Chromči na kostel (minule 2.400). 
 Všem ať Pán odplatí jeho štědrost.  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 1. srpna: Lubník 1.300; Tatenice 1.190; Hoštejn 13.450; Kosov 200 Kč. 
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

POUT NA KORUNĚ oslavíme společně v neděli 15. srpna. Poutní mše svatá bude slavena ve 
14.30 hod.   P. Jaroslav Přibyl

OHLASY. Dnes, vážení, nebudu psát příběh, ale popíši 
vám skutečnou událost, která se stala 6. července 2010 
v obci Tatenice, v kostele sv. Jana Křtitele. V tento vý-
znamný den se obec Tatenice dočkala novokněze. Byla 
zde po mnoha a mnoha letech primiční mše svatá. Pri-
mice - první mše svatá, kterou celebroval novokněz otec 
Jan Polák, kterého dne 26. června 2010 v olomoucké ka-
tedrále vysvětil na kněze arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner.
 Vyrostl v takové rodině, ve které měl všechny před-
poklady dojít ke svému rozhodnutí stát se knězem. Ne-
měl to lehké, při všech studiích musel pomáhat na poli. 
Prázdniny prožíval v cizině (v Německu), aby se naučil 
cizí jazyk. Ale stálo to za to. Při jeho primici ho přišlo na 
začátku jeho kněžské cesty povzbudit mnoho lidí. Překvapilo mne, že mu přijela popřát také 
paní z Německa, bývalá občanka ze Strážné, která musela po válce opustit náš kraj, na který 
nikdy nezapomněla. Přišli lidé z celého okolí, bylo jich tolik, že to náš kostel snad ještě nezažil. 
Po všech gratulacích, které otec Jan přijal, také sám poděkoval; nejprve svým rodičům, souro-
zencům a hlavně těm, kteří mu pomohli na cestě ke kněžství. Byla u toho i televize NOE. 
 Do oslavy se zapojili občané z Tatenice i z okolních obcí. Všechno bylo připraveno tak, aby 
nás nemohlo překvapit ani počasí. Bohaté pohoštění pro každého. Všechno bylo perfektně or-
ganizované a zvládnuté. Když se něco na vesnici děje, tak lidi rádi přidají ruku k dílu. I hasi-
či jsou vždy připraveni pomoci. Otec Jan všem, kteří jakkoliv pomohli, poděkoval a poprosil 
o modlitbu. Čeká jej nelehký úkol. Ale věřím, že všechno zvládne, protože měl nelehkou školu 
a dodávám – šťastní rodiče, kteří mají tak krásnou rodinu. Pán Bůh jim žehnej.  
  Anežka  Šimečková
 
To, co je při kněžském svěcení rozhodující, je pro lidské oči neviditelné a děje se v úplném tichu 
prostřednictvím vkládání biskupových rukou. Ten, kdo tu působí, je však sám Ježíš Kristus a no-
vokněz je ve svém nitru zcela proměněn. Do jeho duše je vtisknuta nesmazatelná pečeť a ta mu 
uděluje důstojnost a poslání jednat v plné moci Ježíše jako druhý Kristus. Světlo 26/2010
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SBÍRKY Z NEDĚLE 1. SRPNA: Zábřeh 7.640; Jedlí 2.100; Svébohov 1.500; Klášterec 
1.450; Zvole 2.990; Maletín 1.900 Kč. DARY – Zvole – na kostel v Pobučí 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. František Eliáš

ZE ZPRÁV TISKOVÉHO STŘEDISKA ČBK
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA SVATOPETRSKÉ BAZI-
LIKY. Krásy bazilik svatého Jana v Lateránu, svatého 
Pavla za hradbami a Sixtinské kaple a baziliky sv. Pet-
ra je možné vidět při virtuální procházce na interne-
tových stránkách Vatikánu (www.vatican.va). Virtuál-
ní prohlídku chrámu, který uchovává tělesné ostatky 
apoštola Petra, umožnily tisíce fotografi í pořízených 
uvnitř baziliky a jejich spojení do trojrozměrné pro-
jekce. Jednotlivé objekty si návštěvník stránek může 
také přiblížit díky vysokému rozlišení fotografi í.

POUŤ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ. Členové Ma-
tice Svatohostýnské a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého srdečně zvou 
všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele, 
na pouť pedagogických pracovníků, která se bude konat 21.8.2010 na Svatém Hostýně. 
Mši svatou v 10.15 hodin bude sloužit převor Břevnovského kláštera v Praze P. Prokop 
Siostrzonek za doprovodu scholy z Lačnova. Po skončení bohoslužby bude následovat 
setkání s otcem převorem v Jurkovičově sále a Centrum pro školy AO bude informovat 
o vzdělávacích akcích pro učitele na příští školní rok.

PRAŽSKÁ KATEDRÁLA MÁ BÝT OTEVŘENA 
KAŽDÉMU. Současná úprava vstupu do chrámu sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha vychází z pojetí, které bylo 
zformulováno v nedávno uzavřené dohodě mezi Sprá-
vou Pražského hradu a Metropolitní kapitulou u sv. 
Víta v Praze. Pražská katedrála má být podle ní společ-
ným „národním duchovním, kulturním i státním sym-
bolem“.  Vstup do katedrály zůstává volný. Pro věřící 
a poutníky se nic nemění a zdarma bude samozřejmě 
vstup na všechny bohoslužby. Novinkou je to, že návštěva katedrály je zařazena do obou 
průvodcovských okruhů. Zdarma však může turista do části hlavní lodě. Věřící budou 
mít volný přístup do Chórové kaple. Tam se jim nabízí možnost pomodlit se v tichu 
uchráněni před turistickým ruchem. Rovněž bude pro věřící, kteří se přišli do katedrá-
ly modlit, otevřen postranní vchod ke kapli sv. Zikmunda. Tam bude vystavena Nejsvě-
tější svátost. Tento vstup bude také sloužit kněžím pro přístup do chrámu. V předsti-
hu je vždy možné s farářem katedrální farnosti domluvit návštěvu poutních či farních 
skupin. Nově je umožněn vstup na věž zvláštním vchodem, aby se odlehčilo návalu ná-
vštěvníků, kteří tvořili před katedrálou dlouhé fronty. Během církevních a státních svát-
ků má být otevřena celá katedrála zdarma pro každého. 


