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12. 1. 2014
Ročník XXI., číslo 2

svátek křtu páně
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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

A hle otevřelo se nebe 
a viděl Ducha božího 
jako holubici, jak se snáší 
a sestupuje na něj. 
A z nebe se ozval hlas: 
„To je můj milovaný Syn, 
v něm mám zalíbení“.

Mt 2,11-12

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, 
že Kristus je tvůj milovaný Syn, 
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; 
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny 
a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 29  pán dá požehnání a pokoj svému lidu 
1. Iz 42,1-4.6-7                                       2. Sk 10,34-38                                          Ev. Mt 3,13-17
Ordinárium: latinské č. 509                 
příště Olejníkovo č. 502
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svátkY A pAMátkY tÝDne
Tuto neděli 12. ledna končí svátkem Křtu Páně vánoční doba a začíná liturgické mezidobí.

DěkAnátnÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. ledna. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.   P. František Eliáš

kRIstÝn sLuŽeBnÍk s.r.o. Ve středu 15. ledna 2014 od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn 
služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou 
zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na sta-
rosti energie pro domácnost.  P. František Eliáš, děkan

setkávánÍ nAD enCYkLIkOu LuMen FIDeI. 
 pro ty, kteří si udělají čas v úterky měsíce 
ledna, nabízím setkání nad touto encyklikou.
 pro všechny, kteří se s tímto „dílem dvou 
papežů“ chtějí hlouběji seznámit, bude ency-
klika k dispozici v tištěné podobě. 
 poprvé se sejdeme v katolickém domě 
v Zábřeze v úterý 14. ledna v 17 hod., potom 
v úterky 21. a 28. ledna. Můžete pozvat i své 
známé a přátele odjinud.        P. František Eliáš

pOZvánÍ ke spOLeČnÝM MODLItBáM
Společné modlitby za jednotu křesťanů budou pokračovat v pondělí 20. 
ledna v 18 hod. v kostele sv. barbory a ve středu 22. ledna v 18 hod. v kos-
tele Církve československé husitské. (u Sázavy) 

FARnOst JeDLÍ. Patrocinium kaple svatých Fabiána a Šebestiána v Drozdově oslavíme 
při mši svaté v neděli 19. ledna.   P. František Eliáš

veČeR CHvAL nA tv nOe. 
 Televize Noe opět nabízí svým nejvěrnějším pravidelný přímý 
přenos Večeru chval. Diváci tak mají pod vedením kněze příležitost 
k zastavení, ke ztišení, k usebrání, k rozjímání a také k niternému 
rozhovoru s bohem. 
 během Večeru chval mohou diváci nejen rozjímat, ale také se 
sami připojit do přímého přenosu zasláním svých chval, přání, tu-
žeb a proseb prostřednictvím SMS nebo e-mailu, a podělit se tak o 
ně s dalšími diváky. V rámci vysílání můžete také poslouchat krásné melodie a písně. 
 Na přímý přenos Večeru se můžete těšit ve středu 15. ledna od 20.00 hod. 

Sociální firma RepARtO Zábřeh s.r.o. přijme na volné pracovní místo v Zábřehu osobu 
se zdravotním postižením. Doplní provozní personál veřejných toalet na vlakovém nádra-
ží; úkolem je udržovat zázemí pro cestující v čistotě a vybírat poplatky za užití. Podrobnější 
informace pro zájemce na www.reparto.cz
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třÍkRáLOvÝ kOnCeRt
 Charita Zábřeh a folk-country skupina Madalen vás srdečně zvou na 
Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 19. ledna 2014 od 14.30 
hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Koncert je věnován koledníkům, 
dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky a zároveň všem příznivcům 
dobré muziky. Kromě skupiny Madalen vystoupí i dětská hudební sku-
pina Vodníci z Mohelnice. Pro malé a nejmenší návštěvníky připravu-
je Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zábavné hry, při kterých budou 
muset prokázat svou dovednost a zručnost. Na koncertu budou také poprvé zveřejněny 
kompletní výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno. 
Srdečně vás zveme a těšíme se na společné setkání. 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

MOHeLnICkÝ BetLÉM. Ještě stále, až do svátku Hrom-
nic (2. února) si můžete prohlédnout Mohelnický betlém: v 
úterý – čtvrtek – sobota (kromě středy a pátku) od 15.00 do 
16 hod. a v neděli od 14. do 17 hod.
Po dohodě je možné (telefon 602 503 430) domluvit i pro-
hlídku v jiný termín – pro rodiny, skupiny, zájezd apod.
I letos do Mohelnického betlému přibyly nové figurky, kte-
rými jsou čtyři chasníci na kopci u větrného mlýna. Dva se 
pohybují (dováží a odváží pytle s namletou moukou na tra-
kařích) a dva pak na zádech nosí pytle s obilím do mlýna. 
Krásné dílo Josefa Nedomlela, které má svůj počátek v šede-
sátých letech minulého století, se tak i nadále rozšiřuje a to 
díky jednomu z jeho tří synů, Františkovi.

  Pavel Nenkovský – správce Mohelnického betlému. 

OkResnÍ LIDOvÝ pLes. MO KDU-ČSL Zábřeh a MKD si Vás dovolu-
jí srdečně pozvat na Okresní lidový ples, který se uskuteční v Katolickém 
domě v Zábřeze v pátek dne 24. ledna 2014 ve 20 hodin. K poslechu i tanci 
hraje kapela Triangl. bohatá tombola, předprodej vstupenek v recepci Cha-
rity Zábřeh, cena 100 Kč. V ceně vstupenky je i místenka, šatna. 

MAŠkARnÍ pLes pRO DětI. Všechny děti zveme na dětský maškarní ples, který se 
uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v neděli 26. ledna 2014 ve 14 hodin. Pro děti je 
připravený bohatý program, vstupné dobrovolné.  RNDr. František John

sněŽenkY 2014. Táborové středisko Archa Rajnochovice zve děti od 8 do 15 let na jarní 
prázdninové pobyty. 
Pro okresy: Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník 3. – 7. února. Cena 700 Kč, informace a 
příhlášky www.ado.cz/mladez, kontakt archa.rajnochovice@centrum.cz, tel. 573 391 215, 
734 435 174. 

pokud máte zájem o CD z návštěvy svaté Země v roce 2013, můžete se obrátit na MuDr. 
Antonína kutálka z Rohle, tel. 776 707 188.                  Horníčková 
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křest - svátOst ZnOvuZROZenÍ  (Jan 1,1-5.9-14; KKC 1212-1215; 1246-1256)
 Přijetím křtu jsou položeny základy kaž-
dého křesťanského života. Věřící znovuzroze-
ni svatým křtem jsou ve svém dalším životě 
posilováni svátostí biřmování a živeni pokr-
mem věčného života, svátostí eucharistie. 
 Překvapením po 2. vatikánském konci-
lu pro nás bylo, když se začal pro svátost křtu 
používat nový název - ZNOVUZROZENÍ. 
Copak jsme se narodili podruhé? Ano, byli 
jsme mrtví vinou dědičného hříchu a ve křtu 
skrze vodu a slovo jsme byli oživeni a tak uve-
deni do nového, duchovního života. Došlo 
k novému, duchovnímu stvoření a svátost křtu nám otevřela brány k ostatním šesti svátos-
tem. Když jsme se stali Kristovými údy, byli přivtěleni ke Kristu, účastni jeho poslání slovy 
a skutky, přispěli jsme tím i k dobru světa.
 byli jsme spolu s ním křtem pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen 
z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. „Nevíte snad, 
že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?“ (řím 6,3)
 biblický způsob křtu se děje skrze úplné ponoření. Člověk, jenž byl křtěn, byl jakoby 
pohřbíván pod vodu. Na malý moment byl zcela pod vodou, poté když z vody vystoupil, je 
to obraz vzkříšení. Starý život je pohřben pod vodu, nyní začíná život nový.
 Prvotní církev nejraději křtila o Velikonocích, na bílou sobotu, kvůli vzpomínce na 
Kristovo pohřbení a následné vzkříšení. 
 V rané křesťanské církvi byla za tímto účelem postavena zvláštní budova mimo kostel, 
určená k udílení křtu ponořením - uvnitř s hlubokým a rozměrným bazénem. Měla název 
baptisterium, křestní kaple (řecky ponořit se do vody – baptizein). Jedno takové velkorysé, 
čtyřposchoďové baptisterium je dodnes zachováno v severní Itálii, ve městě Parma. 
 Tato svátost se také nazývá koupelí znovuzrození a obnovení v Duchu Svatém (Tit 3,5), 
protože se uskutečňuje zrozením z vody a z Ducha Svatého, z jeho svátostné milosti, bez 
čehož „nikdo nemůže vejít do božího království“ (Jan 3,5). 
 KDO MŮŽE PřIJMOUT KřEST? Každý člověk, který nebyl dosud pokřtěný. 
 PROČ JE TřEbA, AbYCHOM SE NECHALI POKřTÍT?
 Ježíš říká: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce 
i Syna i Ducha Svatého“ (Mt 28,19) a v Markovi 16,16 „Kdo uvěří a přijme křest, bude spa-
sen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
 Již od počátku církve je křest dospělých běžnější tam, kde bylo teprve nedávno hlásáno 
evangelium. Žadatelé čekající na křest se nazývají katechumeni a doba přípravy na křest se 
nazývá katechumenát. Ten dnes trvá několik měsíců, ba i roky, což dříve nebývalo. U do-
spělých po přijetí křtu, může následovat ihned přijetí svátosti biřmování, a co je logické, 
i svaté přijímáni, vždyť křest je součástí mše svaté.
 „Na jedné straně... je katechumenát něco docela jiného než pouhá výuka náboženství, je 
součástí svátosti: nejde jen o předložené poučky, nýbrž o integrující součást samotné svátosti. 
Na druhé straně svátost není pouhým liturgickým výkonem, nýbrž procesem, dlouhou cestou, 
která vyžaduje všechnu lidskou sílu, všechen rozum, vůli a mysl.“ (kardinál Ratzinger)
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 KřEST DěTÍ. Církev dostala poslání hlásat evange-
lium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, 
nýbrž i děti, v pochopení slov Páně: „ Nenarodí-li se kdo 
znovu z vody a Ducha Svatého, nemůže vstoupit do bo-
žího království“. Vždy usuzovala, že ani děti nemají být 
vyloučeny z možnosti přijmout křest, když jej přijmou 
ve víře církve, kterou za ně dosvědčí rodiče a kmotro-
vé i ostatní přítomní. Je pravděpodobné, že už od počát-
ků křesťanství, pokud křest přijímala celá rodina, byly 
křtěny i děti. Tak mluví svatý Pavel o rodině Štěpánově 
(1 Kor 1,16) a o rodině představeného synagógy Krispa, 
kde byli pokřtěni „všichni, kteří byli v jeho domě“. (Sk 18,8) 
 Křest dospělého je historicky (i teologicky) základní formou křtu, od které je křest dítě-
te odvozen. Nikdo menší, než Hans Urs von balthasar napsal, že rozhodnutí křtít děti bylo 
snad nejzávažnějším rozhodnutím, které církev v dějinách udělala, protože od té doby bylo 
legitimní stát se křesťanem nejen tím, že se člověk pro ně rozhodl, ale že byl do křesťanství 
bez svého vědomí „vrozen“. Ovšem církev a zejména pak rodina v této věci hraje zásadní 
roli. Křest dítěte je především velkou radostí pro rodiče, kteří také nesou svoji plnou zod-
povědnost za budoucí výchovu dítěte ve víře. Tuto zodpovědnost nemohou převzít ani pra-
rodiče, ani kmotři, ani přátelé, ačkoliv mohou mít (a mají mít) podíl na této výchově.
 KDO MŮŽE KřTÍT? řádnými udělovateli křtu jsou biskupové, kněží, v latinské círk-
vi také jáhnové. V případě nutnosti může křtít každý, jen když má úmysl konat to, co koná 
církev; vylévá vodu na hlavu kandidáta a pronáší křestní formuli: „Já tě křtím ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého“.
 Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, aby zajistila vstup do věčné blaženosti. bůh 
spojil spásu se svátostí křtu, nicméně on sám není na své svátosti vázán. (KKC 1257) Na 
toto téma mluví konstituce druhého vatikánského koncilu Lumen gentium: „ba i lidé, kte-
ří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k božímu lidu .... bůh není 
daleko ani od těch, kteří hledají neznámého boha v mlhavých stopách a obrazech, vždyť 
všem dává život, dech a všechno (srov. Sk 17,25-28) a jako spasitel chce, aby všichni lidé 
byli spaseni (srov. 1 Tim 2,4). Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní 
viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají boha a 
snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Proto 
církev stále horlivěji podporuje misijní činnost k slávě boží a k spáse těchto lidí.
 byls/las pokřtěn/a ? Jsi dítě boží, bratr, sestra Kristova! Jaký/á jsi ty, taková je církev, 
farnost! buď vzorem, příkladem, povzbuzením!                                       P. Antonín Pospíšil

 „Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z božích darů…Nazýváme ho darem, mi-
lostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je 
nejcennější. 
 Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován viníkům; 
křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví 
jsou ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši 
hanbu; koupel, protože nás omývá; pečeť, protože nás chrání a je znamením boží svrchova-
nosti.“ (Sv. Řehoř Naziánský, Orationes, 40, 3-4, PG 36, 361 – 364)
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z 1. ledna: Červená Voda 1.763, Písařov 966, Jakubovice 605 Kč. 
sbírky z 5. ledna: Mlýnický Dvůr 420, Domov důchodců sv. Zdislavy 180, Jakubovice 510, 
Písařov 899, Červená Voda 1.897 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč
Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v neděli 12. ledna v 18 hod. na faře.
Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 13. ledna v 16.45 hod. na 
faře v Písařově.    P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

nejdůležitější věc
 Po smrti rabína Maslese Kobrina se jeden člověk zeptal jeho žáka: „Co bylo pro tvého 
učitele nejdůležitější?“ Žák bez váhání odpověděl: „Vždycky to, co právě dělal.“
k zamyšlení: Zkusme být vděčni za každý den a naplňme ho poctivou prací. Přítomná 
chvíle je ta nejdůležitější!

poděkování. Děkuji všem členům chrámových sborů a schol, kteří jste v průběhu Vánoc 
doprovázeli bohoslužby v našich kostelích. Přeji Vám radost z rozdávání daru umění a boží 
požehnání v každodenním životě! Děkuji všem koledníkům za čas a obětavost v koledová-
ní TS 2014! Věřím, že boží požehnání, které jste přáli, spočine v hojné míře i na Vás! Děkuji 
všem stavitelům betlémů, které o Vánocích důstojně zdobí naše chrámy a připomínají boží 
narození a také všem, kteří pečují o úklid a výzdobu liturgického prostoru.
Někdy na vás zapomínáme a bereme váš vklad jako samozřejmost ... Ještě jednou, díky!

14. ledna 2014 se dožívá 70 let
pan Josef Veselý z Loštic.

Touto cestou mu děkujeme za dlouholetou práci v ekonomické radě naší farnosti
a do dalších let vyprošujeme ochranu Panny Marie a sv. Josefa!  

P. Pavel a spol. z loštické fary

postřelmovsko    postřelmovsko  
 V neděli 19. ledna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 
5.246 Kč) a v Chromči (minule 3.900 Kč).  Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

bIbLICKÁ HODINA bude ve středu 15. ledna od 19 hod. na faře v Postřelmově. Všichni 
jste srdečně zváni.    P. Vladimír Jahn
 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z 5. ledna 2014: Štíty 2.030; Cotkytle 340; Horní Studénky 2.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek 

* * *
Upřímné poděkování všem čtenářům FI, kteří si na mne vzpomněli s přáním nejen k Vá-
nocům. I všem ostatním přeji v novém roce delší stálost načerpaného božího pokoje. 
                                Otec Radek (Šidleja bývalý kaplan v Zábřeze)
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z 1. a 5. ledna 2014: Mohelnice 3.585/4.910; Úsov 712/1.037; Studená Loučka 
-/1.989 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky L. p. 1914, 1915 
 Elektrické osvětlení bylo do farního kostela zavedeno r. 1914 Mo-
ravskou elektrárnou (M.E.W.). Osvětlovací tělesa dodala Wiener - Pro-
duktiv - Genossenschaft. O vánočních svátcích 1914 zazářil farní kos-
tel v plném elektrickém světle. Dále bylo štukové pozadí hlavního ol-
táře, hlavní oltář a mensa vyčištěny, vyhlazeny a renovovány pravým 
zlatem. Presbytář a Hora Olivová byly natřeny. Výlohy byly uhrazeny 
z kostelního jmění a z darů dobrodinců.
 Farní budova byla důkladně renovována, zavedeno elektrické světlo na náklady staveb-
ního fondu. U farní budovy byl obcí zřízen „elektrický plamen“ pro Kostelní náměstí.
 Po dlouhých jednáních byla r. 1914 postavena nová kaplanka: nahoře byt pro kaplana, 
dole pro kostelníka. Kaplanka náleží kostelu, kaplan je povinen příspěvek 140 K na nájem-
né, který dostává od obce, odvádět do kostelního jmění. Pro dlouhé trvání světové války 
bylo velmi těžké pokrýt všechny tyto velké výlohy; stavba nových varhan musela být odlo-
žena na lepší časy, až po konci války.
 V letech 1914 - 1915 byly válečnými půjčkami znehodnoceny peníze a miliardy korun 
upsány. Pro válku je třeba peněz a zase peněz! Ceny potravin stoupají každý měsíc, ob-
chodníci, producenti, ... určují ceny po libosti, veřejnost chce žít a musí platit! Tak mnozí 
chudí zbohatli a přejí si jen, aby válka trvala dlouho, aby si naplnili pokladny. Že by jim to 
bylo požehnáno, pochybuji!
 25. listopadu 1915 zemřel Jeho Eminence kardinál bauer, kníže, arcibiskup v Olomou-
ci. byl pochován 29. 11. 1915 v křestní kapli vedle Jeho Eminence kardinála Fürstenberga. 
Klérus, Jeho císařská Výsost arcivévoda Salvator jako zástupce Jeho Veličenstva, Exc. Husa-
rek, ministr kultury, místodržící von bleyleben, šlechta, úřady, lid - se zúčastnili smuteční 
slavnosti. R. i.p.! Jeho památka v olomoucké arcidiecési bude trvalá. Zbožný, učený, spra-
vedlivý, oblíbený všemi...   Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

sbírka z neděle 5. ledna: Lubník 1.850, Tatenice 1.070, Hoštejn 3.250, Kosov 460 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.

*  SETKÁNÍ bIřMOVANCŮ v Hoštejně na faře se uskuteční v pátek 17. ledna.
    P. Jaroslav Přibyl

* * *

ÚRYvkY Z kORespOnDenCe JAnA XXIII.
*  Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a vracet k životu ze-

snulé.
*  Někdy s tebou nejednají dobře, ale ty odpovídej s větší trpělivostí a dobrotivostí. bu-

deš mít velké, opravdu velké požehnání.
*  Nikdy se nenechte odradit od konání dobra.
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sbírka z neděle 5. ledna: Zábřeh 9.030; Jedlí 1.500; Svébohov 1.900; Klášterec 910; Zvole 
3.350; Postřelmůvek 430 Kč. 
Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 29.000; na TV NOE 2.000; na Haiti 1.000 Kč; ze sbírek 
na Skaličce 1.225 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci prosinci jste do pokladničky v kostele sv. bartoloměje přispěli na kostel sv. bar-
bory částkou 4.300 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme a do nového roku přejeme hodně 
božího požehnání, mír, dobro a lásku.   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

DARY nA LIkvIDACI LepRY ZA ROk 2013.
Za rok 2013 byla ze Zábřeha odeslána částka 42.700 Kč. 
Z toho z Jedlí 3.000, z Rovenska 15.000 a ze Zábřeha 24.700 Kč
Od roku 1993 do konce roku 2013 bylo celkem odesláno 936.570 Kč. 
 Všem dárcům upřímné „Pán bůh zaplať.“  

Marie Zíková
 

ROk 2014 v náHLeDu ČeskÉ BIskupskÉ kOnFeRenCe
 Již několik dní tu máme rok 2014. Nastává čas plánování a přípravy 
různých přehledů. Přinášíme vám proto výběr těch nejdůležitějších akcí a 
událostí, které nás letos čekají. 
Z domova
23. 5.:   Noc kostelů
  5. 7.:   Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – oslavy na Vele-
hradě
28. 9.:   Den české státnosti – Národní svatováclavská pouť do Staré boleslavi
29. 12. 2014 – 2. 1. 2015: Evropské setkání Taizé v Praze
*  K 20. výročí Mezinárodního roku rodiny přispěje katolická církev řadou aktivit. Stěžej-
ní událostí bude Národní pouť rodin na konci srpna 2014 ve Žďáru nad Sázavou.
*  Národní galerie připravuje na konec roku výstavu benediktini v srdci Evropy 800 - 
1300 „Otevři zahradu rajskou“. Proběhne v době mezi 7. 11. 2014 - 15. 3. 2015. bude se ko-
nat ve Valdštejnské jízdárně a v galerii Klementinum.
ve světě
11. – 17. 2.: návštěva Ad limina (setkání s papežem Františkem 14. února 2014)
19. – 20. 2.: konzistoř, kde se papež František setká s kardinály
21. – 22. 2.: konzistoř, kde budou kreovaní (jmenováni)noví kardinálové
20. 4.: neděle Zmrtvýchvstání Páně
27. 4.: kanonizace papežů Jana pavla II. a Jana XXIII.
24. – 26. 5.: cesta papeže Františka do Svaté země
5. – 19. 10.: mimořádné shromáždění biskupské synody; téma: Pastorační výzvy týkající se 
rodiny v kontextu evangelizace. 
(TS ČBK) http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/ceska-biskupska-konference

(příště uvedeme co nás čeká v roce 2014 v děkanátu)


