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8. 2. 2015
Ročník XXII., číslo 6

5. 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

 Chvalte Hospodina, 
neboť je dobrý, 
uzdravuje ty, 
jimž puká srdce,
a jejich rány obvazuje.

Žalm 147

Téma na ÚnoR
eUCHaRiSTie a SPoleČenSTví 

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; 
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, 
chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

Žalm 147   Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. 
 

1: Job 7,1-4.6-7                              2: 1 Kor 9,16-19.22-23                                   Ev. Mk 1,29-39  
Ordinárium: Ebenovo č. 504      příště latinské č. 509
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SvÁTKY a PamÁTKY TÝdne
úterý 10. února  Památka sv. Scholastiky, panny
středa 11. února Panny Marie Lurdské – světový den nemocných 
Světový den nemocných je velkou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou přítomnost 
trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. 
Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní skutečnosti: když se 
ale člověk dá osvítit světlem evangelia, dokáže vyhmátnout její hluboký spásonosný význam.  
  (Jan Pavel II.)
inFo Těm, KTeŘí PŘemÝŠleJí o KněŽSKém PovolÁní
 Zájemcům mohou posloužit stránky: www.knezskyseminar.cz a také www.povolani.
info a www.hledampovolani.cz nebo osobní kontakt s farářem. 
 Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015.

Tuto neděli 8. února ve 14.30 hod. bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bohoslužba slova.  
  Martin Rumíšek, jáhen 
 

děKanÁTní Rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 11. února. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

19. ÚnoRa navŠTíví děKanÁT zÁbŘeH 
aRCibiSKUP Jan GRaUbneR.
v 18.00 Hod. Se v KaToliCKém domě v zÁbŘeze 
SeTKÁ S PaSToRaČními a eKonomiCKÝmi Radami 
FaRnoSTí děKanÁTU.

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. ve středu 11. února 2015 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společ-
nosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile 
a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další 
pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. 
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv 
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána. P. František Eliáš, děkan

KaTeCHeTé se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 12. 2. od 19 hod.  Martin Rumíšek

CHaRiTa zÁbŘeH nabízí možnost osobně se zapojit do charitního díla, 
do charitní služby. Aktuálně obsazuje hned tři volná pracovní místa a hledá 
budoucí nové kolegy/kolegyně. Ke změně dochází na postech vedoucích zá-
břežských středisek: centra denních služeb OÁZA pro lidi s mentálním po-
stižením a psychickým onemocněním a také střediska NADĚJE, které pro-
vozuje potravinovou pomoc, nouzovou nocležnu, sociální šatník, zázemí pro 

osobní hygienu a další nástroje pro konkrétní věcnou pomoc potřebným. Mezi lidmi se 
zdravotním postižením zase Charita hledá na zkrácený úvazek posilu do týmu provozních 
pracovníků veřejných toalet na autobusovém stanovišti Valová.  
Zájemci najdou podrobné informace ke všem obsazovaným pracovním místům na webu 
www.charitazabreh.cz . 



3

maTeŘSKé a Rodinné CenTRUm Hnízdo vÁS zve na Své aKCe: 
17. února 9.30 hod. – Adopce – náš příběh. Beseda 
s maminkou Veronikou a její osobní zkušenost.
18. února 16.00 hod. – Maňáskové divadýlko – po-
hádky: „Boudo, budko kdo v tobě přebývá?“ a „O Bu-
dulínkovi“.
24. února 9.30 hod. – PPR – aneb metoda Přirozeného plánování rodičovství – přednáška 
s Mgr. Ivou Sovadinovou.   

Přicházíme s nabídkou týdenního pobytu ve francouzské ko-
munitě Taizé v termínu 17. – 23. 8. 2015. Komunita Taizé orga-
nizuje nejen setkání mladých, ale ve vybraných termínech i se-
tkání rodin. Dejte nám, prosím, vědět nejpozději do 10. února, 
zda máte zájem, budeme pak pokračovat v organizaci a budeme 
vám schopni sdělit, kolik by pobyt stál. Vyjádřete se prosím, jaký 
způsob dopravy preferujete. Společná doprava (cca 1050 km 
z Českých Budějovic, popř. cestou z Plzně). 

 Více informací o pobytu pro rodiny v Taizé http://www.taize.fr/cs_article14561.html
Alena a Pavel Poláčkovi České Budějovice dcr@bcb.cz, tel:380 420 342, mobil 731 402 980-1 

dokument oPŘi ŽebŘíK o nebe, sleduje práci faráře mariána Kuffy
Pět let mapovala režisérka Jana Ševčíková život slo-
venského faráře Mariána Kuffy, který se na své faře 
v malé vesnici Žakovce pod Tatrami stará o 250 lidí 
z okraje společnosti - bezdomovce, bývalé vězně, 
děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně posti-
žené i týrané matky s dětmi. Pět let se s kamerou se-
tkávala jak s tímto pozoruhodným člověkem, tak 
i se samotnými obyvateli fary. Výsledkem je lidsky 
působivý dokument Opři žebřík o nebe, který po 
festivalových premiérách přijde 22. února 2015 také 
do kina Retro. 
 „Připadám si jako potápějící se loď. Vytáhnu jed-

noho a druhý se potopí. Ale kde je záchranná vesta? Toho nechám držet se za desku, tomu 
vykloubím ruku, toho drapnu za vlasy, dalšího za nohu, druhého za ruku, táhnu za loket, 
bolí to, žádný bonton, jednoduše chytám je, aby žili,“ říká Marián Kuffa.
 Film zkoumá nejen Kuffovu hlubokou katolickou víru a přesvědčení, ale i míru, do níž 
jeho ovečky věří v Boha a nahlíží i na sociální problémy, které stále ještě trápí venkovské 
Slovensko. Vstupné 70 Kč (vstupenky jsou již v předprodeji)

Srdečně vás zveme na výroční členskou schůzi místní organi-
zace KdU-ČSl zábřeh, která se koná ve středu 25. února 2015 
v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Na programu budou 
mimo jiné informace o plnění volebního programu ve městě 
Zábřeze. 
                                                                    RNDr. František John
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UTRPení
 Proč? Proč je ve světě bolest a utrpení? Proč trpím právě já?
 Každý z nás si už tolikrát za život tuto otázku položil – sám 
za sebe a snad ještě víc za druhé. Zdá se, že svět je plný boles-
ti, utrpení a smrti. Kde je Bůh dobrý, spravedlivý, milosrdný! 
Zvláště, když se snažím být dobrým a věřícím!
 Stejně se ptal i spravedlivý Job z židovského národa. Je jeho 
utrpení trestem za hříchy, jak mu předhazovali přátelé? Další 
osud Jobův však ukázal, že utrpením jej Bůh jen zkoušel. Od-
měnou mu pak bylo nabytí opětovného zdraví, majetku, požeh-
nání i přátelství s Bohem. 
 V evangeliích se pak můžeme dočíst, jak řeší problém nemo-
ci a utrpení Ježíš Kristus. Mnohé, kteří k němu přišli, uzdravil 
z jejich nemocí tělesných i duševních. Za svého krátkého půso-
bení uzdravil snad tisíce lidí, ale sám si od utrpení nepomohl, nechal se vláčet křížovou cestou, 
nechal si ubližovat i vysmívat a nakonec umřel bolestnou smrtí na kříži. A nepomohl ani svým 
nejbližším. Srdce jeho maminky Panny Marie bylo probodeno sedmerým mečem bolesti, všich-
ni apoštolové, až na jednoho zemřeli mučednickou smrtí. Miliony nevinně umučených jeho vy-
znavačů zemřeli za dva tisíce roků rukama vrahů, ve válkách, v koncentračních táborech. 
 Není jednoznačně pravdou, že utrpení vždy přivádí k Bohu. Pravdou také je, že utrpení od 
Boha odvádí… 
 Velká světice Terezie od Ježíše si také postěžovala, jak velice trpí. A přece byla právě v té 
době Bohem snad nejmilovanější bytostí. Z toho můžeme vidět, že utrpení musí mít nějakou 
vykupující sílu, hodnotu, kterou člověk získává mnohem více než zdraví a život. 
Když je tolik utrpení kolem nás, ptáme se PROČ, kde má svůj pramen. Zvláště, když Bůh kaž-
dý svůj stvořitelský čin zakončuje: „A bylo to dobré“. Ano, svět i člověk vyšli z Božích rukou 
jako dobří, ale stalo se to, o čem sv. Pavel říká: „Skrze jednoho člověka přišel hřích na tento 
svět a skrze hřích smrt.“
 Jestliže někdo nevěří v Boha spravedlivého, jestliže nevěří ve věčný život, pak stojí ve 
dnech bolestného navštívení bezradný, bez útěchy, beze světla. Utrpení se takovému člověku 
zdá být bezvýchodné a bezúčelné. 
 Ano, bez víry v posmrtný život a konečnou, věčnou spravedlnost nepochopíme ani neod-
placené zlo zde na zemi, ani smysl utrpení. 
 Cesta z úzkosti a beznaděje k útěše a životu je už vyzkoušena: prošel ji sám Bůh, který na 
věky „oblékl“ naše tělo. Nezkomplikoval si ji hříchem, jako my, zato si ji dobrovolně ztížil kří-
žem, který jsme měli nést my. Jak útěšná byla slova Mojžíšova k vyvolenému národu, která 
platí i pro nás: „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopus-
tí tě. Neboj se a neděs!“
 Není těžké v Boha věřit, dokud se člověku dobře daří. Pravá víra se však osvědčuje teprve, 
když je zkoušena, ve chvílích, kdy se zdá, jakoby Bůh na člověka zapomněl, jakoby ani nebyl…
 Víra je úsilí pokládat Boha za dobrého Otce, i když se zdá, že se o člověka nestará, víra je 
snaha nalézt smysl toho, co zdánlivě smysl nemá, víra je přesvědčení o Boží prozřetelnosti. 
V klidných a tichých dnech, kdy se nám dobře vede, bychom si měli zvyknout mluvit s Bohem 
vřele a celou duší se k němu modlit, abychom mu v utrpení, které jistě přijde, dokázali říci, 
jakou tíseň prožíváme a jak toužíme po jeho pomoci, abychom mohli zaslechnout: „Neboj se, 
jen věř!“               P. Antonín Pospíšil 
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nÁRodní eUCHaRiSTiCKÝ KonGReS 2015
KaŽdÝ PÁTeK Po veČeRní mŠi SvaTé Se mŮŽeTe v KoSTele Sv. baRTolo-
měJe v zÁbŘeze zÚČaSTniT adoRaCe PŘed neJSvěTěJŠí SvÁToSTí. 
TÉMA NA MĚSÍC ÚNOR – EUCHARISTIE A SPOLEČENSTVÍ 
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude 
hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Kdo jí mé tělo a pije mou 
krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“(Jan 6,35.54) 
Církev žije z eucharistického Krista a jejím úkolem je kontemplovat 
Kristovu tvář. Vždyť právě tam, ve tváři Kristově, nám Bůh Otec dává 
poznat světlo své slávy, jak svědčí Písmo (2 Kor 4, 6). 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 1. února 2015: Lubník 870; Tatenice 590; Hoštejn 1.350; Kosov 1.020 Kč.
Sbírky od „betlémů“ na adopci na dálku: Lubník 1.420; Tatenice 2.540; Hoštetjn 5.250; 
Kosov 940 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
děTSKÝ maŠKaRní KaRneval v HoŠTeJně se uskuteční tuto neděli 8. února od 
14.00 hod. v sále Globus (u koupaliště). Srdečně zvou pořadatelé.
adoRaČní den FaRnoSTi TaTeniCe připadá na čtvrtek 12. února.
výstav nejsvětější svátosti od 15 hod., mše svatá v 17.30 hod. (Změna mší 
svatých: V Hoštejně bude mše svatá slavena v pátek 13. února v 17.30 hod.)

BLAHOPŘÁNÍ. V těchto dnech si připomněli manželé 
Josef a Božena Macháčkovi z Lubníka výročí diamantové svatby. 
Děkujeme za příklad trpělivosti a vytrvalosti ve vztahu 
a do dalších let přejeme hojnost Božích milostí a radostí. 

S farníky P. Jaroslav Přibyl

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 1. února: Štíty 1.530; Cotkytle 340; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Josef Altman
V neděli 15. ledna bude ve Štítech sbírka na opravu fary. 

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 15. 2. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 5.068 Kč) 
a v Chromči (minule 3.500 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 14. února v 11.00 hodin budou v Postřelmově sezdáni

slečna Alexandra Machová z Postřelmova a pan Antonín Šťastný z Rudy nad Moravou. 
Gratulujeme a přejeme Boží ochranu a pomoc.
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červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 1. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 194, Červená Voda 2.570, Písařov 
816, Jakubovice 560 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
Pastorační rada farnosti Červená voda se setká v neděli 8. února v 18.00 hod. na faře 
v Červené Vodě.
Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se setká v pondělí 16. února v 16.45 hod. 
na faře v Písařově.
V sobotu 14. února při mši svaté v 16 hod. budu v Domově důchodců sv. Zdislavy udílet 
svátost pomazání nemocných – podmínkou je, aby zájemci byli vyzpovídáni.
   P. Radek Maláč

PoUŤ do medŽUGoRJe. Jako každoročně i letos pořá-
dáme pouť do Medžugorje. Těm, kteří v Medžugorji ještě ne-
byli, bych se pokusil přiblížit ji slovy: místo pokoje, místo 
setkání. Setkání člověka s Bohem a Boha s člověkem. Místo 
mimořádných milostí plynoucích z toho, že zde stále ještě 
po dobu téměř 34 let probíhají každý den zjevení naší Matky 
Panny Marie – Královny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů 
z celého světa. Zatím nejvyšším církevním představitelem, který Medžugorje navštívil, byl 
vídeňský kardinál Christoph Schönborn. 
Během naší pouti se zúčastníme zjevení Panny Marie vizionářce Mirjaně (každého druhé-
ho dne v měsíci bývají zjevení v přítomnosti poutníků), setkáme se s jedním z vizionářů, 
s jedním z medžugorských kněží, navštívíme komunitu pro léčení narkomanů Cenacolo 
atd. Program je velmi bohatý.
Letošní poprázdninový termín byl vybrán i s ohledem na to, že poslední léta bylo počasí 
v květnu poněkud chladné a nestálé. V září bývá počasí stabilnější, teplejší, ale již nebývají 
velká vedra. I moře je teplejší. Jezdí s námi také i nemálo vysokoškoláků a pro ty je termín 
před začátkem semestru rozhodně výhodnější než před začátkem zkouškového období.
Termín: 30. 8. – 5. 9. 2015 (Ne – So), odjezd v neděli 30. 8. v 15.30 hod. ze Zábřeha (z Va-
lové), návrat v sobotu 5. 9. v dopoledních hodinách. Cena: 2.100 Kč + 38 euro zahrnuje do-
pravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších důvodů 
(např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu.
V plánu je zastavit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním do-
provodem (P. Radek Maláč). 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a Zvoli, 
nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.
cz. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; pout-
nik151@seznam.cz). 
vyplněné přihlášky můžete zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz, případně poslat na 
adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, Červená Voda 1, 561 61. Cestovní pas již 
není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy). 
POČET MÍST JE OMEZEN.                           P. Radek Maláč
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Svědectví poutnice do medžugorje: Moje dcera mi loni zapla-
tila pouť do Medžugorje. Jako zdravotně postižená jsem měla z ces-
ty velký strach. Malý batůžek s jídlem, pitím a léky jsem měla neu-
stále u sebe. Velmi mi v autobuse pomáhala přítomnost kněze, se kte-
rým jsme se modlili a zpívali, milá byla i obsluha autobusu. Můj strach 
z cesty se vytratil. V Medžugorji nás ubytovali v krásném penzionu, kde 
jsme si mohli vařit jídlo a posilnit se v krásné jídelně… Potkávali jsme 
tisíce lidí z celého světa. Úplně mě to fascinovalo. Byl tam naprostý klid 
a pokoj.... Nad Medžugorjí se tyčí nevelký kopec Podbrdo. Výstup na 
památné místo byl kamenitý a strmý, lemovaný tajemstvími růžence. 
Zvládla jsem to! Druhý den jsme měli naplánovaný výstup na horu Kři-
žovec. Převýšení 500 m a samé kameny... V polovině cesty jsem dostala 
krizi. Díky pomoci i modlitbě jsem výstup nakonec zvládla.... 
 Na zpáteční cestě nás čekala zastávka u moře. Byla jsem na moře zvědavá. A pak se před 
námi objevilo. Zastavili jsme. Seděla jsem na břehu a nemohla se na tu krásu vynadívat. Byla 
jsem šťastná, že jsem se toho zájezdu mohla vůbec zúčastnit. Děkuji Bohu a Panně Marii za 
projevenou lásku, kterou jsem po celý zájezd prožívala. Děkuji své dceři a všem farníkům, kte-
ří mi pomáhali celou cestu. Děkuji kněžím, kteří s námi byli. Pán Bůh zaplať za vše.

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 1. února 2015: Mohelnice 3.509; Úsov 1.095; Studená Loučka 284 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

v úterý 17. února ve 14.00 hod na faře se koná pravidelná setkání seniorů. 
    Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

z mohelnické farní kroniky. lP 1942 dr. Jaschek pokrač.
 Bohoslužby na konci roku byly poprvé od začátku války. Pohyb obyvatel ve farnosti přine-
sl rok 1942: 
 32 církevně oddaných manželských párů, 85 křtů a 73 církevních pohřbů. Počet svatých 
přijímání dosáhl 7.800, velikonočních svatých zpovědí bylo 980. Celkem ne právě potěšitelná 
bilance, svědčící o nutnosti větší práce!  O vážnosti válečné doby svědčí také 27 smutečních 
bohoslužeb, které byly slouženy za padlé farníky ve farním kostele, nebo ve Slavoňově. Obě-
tí války byly i zvony, které byly z kostelů odebrány k válečným účelům. Takže zůstal ve městě 
jen jeden umíráček a jeden pohřební zvonek u sv. Stanislava. Také místní kaple v okolí zůstaly 
bez zvonů: kéž by i bez těchto kovových hlasatelů míru byl světu brzy dán mír, jenž by učiněné 
námahy a přinesené oběti projasnil!  

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Adorace bude v pátek v 16.30 hod.
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 20. února v 18.00 hod na faře v Lošticích 
moravičany:
 Adorace bude ve čtvrtek od 16.30 hod. 
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 20. února v 18.00 hod na faře v Lošticích.
 Sbírka z minulé neděle na opravu kostela 3.927 Kč.       P. Miroslav Obšivan 
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Sbírky z neděle 1. února 2015: Zábřeh 9.680; Jedlí 1.700; Svébohov 1.200; Klášterec 860; 
Zvole 3.670; Postřelmůvek 350; Vyšehoří 310 Kč. 
daRY: zábřeh – na likvidaci lepry 1.000 Kč; Klášterec – na Proglas 1.000 Kč . 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

dary na lepru. Dne 1. února byla ze Zábřeha předána částka ve výši 3.500 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková 

KaToliCKÝ dŮm
v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční 
maŠKaRní PleS, který se uskuteční v pátek 13. února od 20 
hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i posle-
chu zahraje populární hudební formace F-BAND. V průběhu 
plesu bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejná-
paditější masky……. Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 

korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji na recepci Charity Zábřeh, Žižko-
va 15, ( 739 246 015 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme.
v  Na sobotu 14. února připravujeme tradiční děTSKÝ maŠKaRní 
KaRneval. Zveme všechny děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne 
plné her a soutěží, kterým nás provede klaun Bedřich Voháňka. Nebude 
chybět tradiční tombola, promenáda masek a balónková show. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 25 Kč.
v  Nejenom seniory zveme v neděli 15. února na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. 
Známé melodie zahraje populární skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve 14.00 ho-
din. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. 
   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

FaRnoST SvéboHov. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v sobotu 14. února v 16 hod. 
v obecním domě ve Svébohově koncert KALABISOVA TRIA. Vstupné dobrovolné.

nÁRodní TÝden manŽelSTví 
Již podeváté se bude v České republice konat Národní týden manželství (NTM), letos
od 9. do 16. února. Více se můžete dozvědět na webu www.tydenmanzelstvi.cz. 

KoSTelníCi, aKolYTé a …..
27. 2. – 1. 3.  Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty   
 Mons. Vojtěch Šíma
16. 3. – 18. 3.  Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty   
 Mons. Vojtěch Šíma
20. 3. – 22. 3.  Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel 
 (+ praktická část pro aranžéry květin) 
 Mons. Vojtěch Šíma 
Kdo se chce přihlásit a nechce jet sám vlakem, případně je-li ochoten vzít do svého auta 
někoho dalšího, ať se nahlásí paní Heleně Kolářové – tel. 732 514 729.


