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PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

Žl 147,1-2.3-4.5-6 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: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondře-
jova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Při-
stoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluho-
vala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné 
a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných 
s  rozličnými chorobami a  vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však 
zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal 
a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými dru-
hy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: 
„Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam ká-
zal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou 
Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

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. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE  
Takové lidi jistě známe, stejně tak jako nakonec známe i sami sebe. Toto slovo evangelia 
nepotřebuje zdaleka slyšet jen ten, kdo je téměř nebo úplně mimo církev, kdo je pro Boha 
zcela mrtev. Stejně tak ho potřebují slyšet i ti hodní a snaživí křesťané, kteří stále a stále 
napínají svou vůli, aby se změnili, aby se polepšili, a pak si buď „připisují“ výsledky tam, 
kde skoro žádné nejsou, nebo se hroutí pod tíhou zjištění, že se nezlepšili, že se nezměni-
li. Potřebují slyšet zvěst o moci evangelia, o moci, která může být činná v nich, která může 
uvolnit a vyvolat jejich snahu, jejich dobrou vůli, která ale nemůže být jejich snahou ni-
kdy nahrazena.
Ježíšovo jednání je tedy znamením – znamením nejen pro tehdejší návštěvníky synagogy, 
ale znamením a výzvou pro každého z nás: království Boží, naše spása, je blízko; Ježíš ve 
své moci působí a vítězí i v dnešním světě, v mém životě, v mých prohrách i v mých úspě-
ších, ve starostech i radostech, jde mu o moje vykoupení, o moje uzdravení, o uzdravení 
celého člověka.
Jsem pozván k životu v moci a plnosti Ducha, k životu ve svobodě, k opakovanému vysvo-
bození z moci zla. Právě teď a možná právě v tomto týdnu, který je před námi.

(převzato z homilie Jindřicha Fencla uvedené na stránkách Českého biblického díla)

MODLITBA S PÍSMEM SVATÝM (Žl 119,1.15.18.48.105.130)
Katecheze Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes bych se chtěl pozastavit u modlitby, kterou můžeme konat 
na základě četby biblického úryvku. Slova Písma svatého nebyla 
napsána proto, aby uvízla na papyru, pergamenu či papíru, nýbrž 
aby byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim ve svém 
srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce. Daný biblický verš byl na-
psán před mnoha staletími i pro mne, aby se mi od Boha dosta-
lo nějakého slova. Byl napsán pro každého z nás. Všichni věřící 
mají tuto zkušenost: vícekrát již slyšený úryvek z Písma mne jed-
noho dne nečekaně osloví a objasní mi situaci, kterou prožívám. Je však zapotřebí, abych 
se ten den na schůzku s oním Slovem dostavil, abych tam byl a naslouchal slovu. Bůh pro-
chází každý den a osévá půdu našeho života. Modlitbou nastává jakési nové vtělení Slova. 
A my jsme „svatostánky“, ve kterých Boží slova hledají přijetí a ochranu, aby mohla pře-
bývat ve světě. Proto je třeba k Bibli přistupovat bez postranních úmyslů a bez manipulací. 
Věřící nehledá v Písmu svatém podporu svých filosofických či etických vizí, nýbrž doufá 
v setkání. Ví, že bylo napsáno v Duchu Svatém, a v tomtéž Duchu má být přijato a chápá-
no, aby se toto setkání uskutečnilo.
Boží Slovo se stává tělem – dovolím si užít tento výraz – tělem v těch, kdo je přijímají 
v modlitbě. V jednom starobylém  textu se objevuje intuice, podle níž se křesťané na-
tolik ztotožňují se Slovem, že i kdyby všechny Bible světa byly spáleny, bylo by mož-
né se dobrat jejího „opisu“ ve stopách, které zanechalo v životě svatých. To je pěkně 
řečeno.
Písmo svaté je nevyčerpatelný poklad. Pán ať nám všem stále více umožňuje čerpat z něj 
modlitbou. redakčně zkráceno – zdroj Vatican news
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 10. února památka sv. Scholastiky, panny  
Čtvrtek 11. února  Panny Marie Lurdské – světový den nemocných 
NOVINKY Z NAŠICH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK
Tentokrát bychom vás rádi upozornili na stránku o farní knihovně:
- https://www.rkfzabreh.cz/farni-knihovna. Zde naleznete nejen otevírací dobu, ale i seznam knih, 
který je možno libovolně seřadit podle žánru, nebo autorů či titulů. Chcete-li růst ve víře, nechte se 
inspirovat myšlenkami druhých. redakce

POZVÁNÍ Z HNÍZDA – Národní týden manželství s Hnízdem
8. - 14. 2. 2021 na téma „O manželství a dětech“.
CESTA MANŽELŮ
V rámci této kampaně, které se Hnízdo pravidelně již několik let účastní, 

jsme letos pro manžele připravili procházku (rande) s drobnými úkoly a zamyšlením. Tato 
CESTA MANŽELŮ, kterou si můžete  kdykoli projít, pro vás bude připravena od 8. 2. do 
14. 2. na hrázi rybníka Oborník a má pět zastavení. Cesta povede po hrázi od řeky smě-
rem k dětskému hřišti a končí na rozcestí se silnicí k bazénu. Je jen na vás, kdy se na rande 
vzájemně pozvete... Vaše Hnízdo

VIDEO SEMINÁŘ NA TÉMA O MANŽELSTVÍ 
A DĚTECH ANEB PLAVEME V TOM SPOLU 
Protože se letos nemůžeme sejít na besedě v Hníz-
dě, nabízíme video seminář, který si můžete vy-
chutnat z pohodlí domova v čase, který si zvolíte...
Seminář nese název O  manželství a  dětech aneb plaveme v  tom spolu připravili manže-
lé Pavel a Irena Smékalovi, kteří pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotliv-
ci. V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování 
vzájemných představ a očekávání. Odkaz pro sledování tohoto videa, které pro vás Hnízdo 
zakoupilo, zveřejníme na webu Hnízda: www.hnizdozabreh.cz na začátku Národního týdne 
manželství, tedy 8. 2. 2021. Vaše Hnízdo 

Pozvání na streamovanou mši za rodiny a pro rodiny z Olomouce
9. 2. 2021 od 9.00 hodin slavena v katedrále sv. Václava
Odkaz na FB: https://www.facebook.com/events/412130606782238
Odkaz na web: https://olomouc.dcpr.cz/programy/pro-rodiny.html

VEČER CHVAL na YouTube  
Válíš se doma v posteli, surfuješ na netu, koukáš na Netfl ix a po-
malu a  jistě upadáš do duchovního zimního spánku? Toužíš po 
pořádném prožitku s  Bohem? Zábřežští animátoři srdečně zvou 
právě Tebe, aby ses zúčastnil/a večera chval, který se bude živě vy-
sílat z kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Hrát a zpívat bude scho-
la mládeže děkanátu. Tak se převleč z pyžama, připrav si vhodné 
podmínky a pojď chválit Boha!
Budeme vysílat 14. února ve 20.00 na kanálu Římskokatolické 
farnosti Zábřeh na YouTube.
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ROK 2021 – ROK SVATÉHO JOSEFA
Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. 
svatého Josefa patronem církve. Papež Franti-
šek chtěl připomenout toto výročí a využít je 
jako příležitost k  prohloubení úcty k  tomuto 
velkému světci. Proto vyhlásil Rok svatého Jo-
sefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12.  2021.
Dokument, který byl pro tento účel vydán, 
vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného 
roku je, „aby v něm každý věřící mohl po pří-
kladu tohoto světce denně upevňovat svůj ži-
vot ve víře naplňováním Boží vůle“.
Během tohoto roku je možné získat mimo-
řádné plnomocné odpustky: „Za obvyklých 

podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělu-
jí plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a bu-
dou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento do-
kument].“ Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí:
Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš;
zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Jo-
sefovi;
po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství;
budou se modlit svatý růženec v rodině nebo jako snoubenecký pár;
svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa;
budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla 
důstojná;
pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou 
církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování;
pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. 
„K tobě, svatý Josefe“, ve výroční dny 19. března a 1. května, na svátek Svaté rodiny, 19. dne 
každého měsíce a kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v la-
tinské tradici.
Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit do-
mov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři 
obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nu-
ceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

ROK 2021 JE U NÁS TAKÉ ROKEM ZAKLADATELKY
PŘEMYSLOVSKÉ DYNASTIE A PRVNÍ ČESKÉ SVĚTICE 

1. října 2020 byl slavnostně zahájen ROK SV. LUDMILY. 
V  letošním roce 2021 slavíme 1100 let od smrti zakla-
datelky přemyslovské dynastie, babičky a  vychovatelky 
sv. Václava a první české světice.
Více o sv. Ludmile včetně programu akcí na

https://www.svataludmila.cz/cs/



5

KURZY PLÁNOVANÉHO RODIČOVSTVÍ 
Pokud se potřebujete v  této době, kdy není možné zorganizovat běž-
né prezenční kurzy, naučit symptotermální metodu, je možné využít 
nabídku online kurzů. Podrobnosti i aktuální termíny online kurzů 
STM PPR jsou průběžně zveřejněny na www.lpp.cz. Nejbližší kurz za-
čne v první polovině února, ale páry se mohou hlásit průběžně. Snažíme 

se, aby skupinky byly menší, po 5-7 párech, a mohlo tak být víc prostoru na diskusi a osob-
ní kontakt s účastníky. Jakmile přijde několik nových přihlášek, otevíráme vždy další kurz. 
Můžeme také otevřít kurz pouze pro konkrétní skupinku např. z  farnosti, společenství, 
snoubenecké přípravy. za Ligu pár páru Sittovi a Kolčavovi

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky církevní 
mateřské školy Svatojánek v Litovli, s nástupem do funkce 17. května 2021.
Podmínky: praktikující katolík/katolička, vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání pe-
dagogického směru a tříletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. 
Přihlášky zasílejte do 31. března na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, 
Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc. 
K  přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o  vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis 
z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, vaši představu o církevní mateřské 
škole v rozsahu do třech stran. 

červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 31. ledna: Červená Voda 2.127; Písařov 856; Jakubovice 360; domov dů-
chodců 120 Kč.  
Do pokladniček Tříkrálové sbírky: Červená Voda 15.308; Písařov 3.430; Jakubovice 
1.600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

lošticko            lošticko            lošticko

SBÍRKY: Na Tříkrálovou sbírku se do kasičky v kostele se vysbíralo v Lošticích 16.273 Kč 
a v Moravičanech 45.587 Kč. Sbírka byla odeslaná na účet Charity Zábřeh. 

Sbírka z neděle 17. ledna: Loštice 2.069 + dar na kostel 500 Kč; Moravičany 1.787 a dar na 
kostel do černouška 3.371 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

V sobotu večer 6. 2. a v neděli 7. 2. budeme při mši svaté žehnat hromniční svíčky, které si 
přinesete a budeme udělovat Svatoblažejské požehnání.

Ve čtvrtek 11.2. na Světový den nemocných přineseme sv. přijímání k nemocným.

Výsledky ankety o podpoře opravy kostela sv. Prokopa v Lošticích najdete na vývěsce.

tatenicko            tatenicko           tatenicko

Sbírky z neděle 31. ledna: Lubník 970; Tatenice 4.720; Kosov 440; Hoštejn 1.180 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude v pátek 12. února. Nejsvě-
tější svátost bude vystavena k adoraci od 16.00 do 18.00 hod., adorační den 
zakončíme mší svatou v 18.00 hod. 
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štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 31. ledna: Štíty 1.890; Horní Studénky 980 + dar na opravy 1.000; Cotkyt-
le 1.399 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V neděli 14. února při mši svaté v 9 hod. bude sbírka na potřeby farnosti.
Na Popeleční středu 17. února bude mše svatá s udílením popelce v 17 hod. 
HORNÍ STUDÉNKY
V neděli 14. února při mši svaté v 7.30 hod. bude sbírka na opravy.
Na 1. postní neděli 21. února při mši sv. v 7.30 hod. bude udílení popelce.
COTKYTLE
V neděli 14. února při mši svaté v 11 hod. bude sbírka na opravy.
Na 1. postní neděli 21. února při mši sv. v 11 hod. bude udílení popelce. P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 31. ledna: Klášterec 1.300 + dar na restaurování obrazu 5.000; Svébohov 
1.500; Jedlí 800 + dar na kostel 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

farnost  zvole                 farnost  zvole

Ve Zvoli sbírka z neděle 31. ledna 4.210 + dary 2.000 Kč na opravu komunitního centra. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM. Členové a příznivci spolku Zvolská čtyřka na-
dále řeší další fungování a provoz Komunitního centra Zvole. Je to hlavně 
rozvrh sportovních a vzdělávacích aktivit a také další zajištění finančních 
prostředků na provoz a splácení dluhu, který máme ve výši 2 mil. Kč. 
Akce, které budeme pořádat, až to situace dovolí, včas zveřejníme na  
www.zvolska4.cz a na vývěskách. 
Nadále Vás prosíme o podporu ať už modlitbou nebo finanční. Můžete při-
spět jakoukoliv menší či větší částkou na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. 
Všem dárcům a ochotným pomocníkům děkujeme. Díky vám se činnost komunitního 
centra začíná rozbíhat.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

maletín               maletín               maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 7. i příští neděli 14. února  ve 14.30 hod. 

ŘEZIVO. S předstihem si můžete objednat řezivo z letošní zimní těžby. 
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletí-
ně. Pokud máte zájem o řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či materiál na 
pergolu nebo i celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpracová-
no dle vašich požadavků a našich možností. Aktuálně jsou k dispozici latě  
3 x 6 cm a smrkové palivo. P. František Eliáš, 731 626 500
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PAMĚTNÍ LIST Z BÁNĚ VĚŽE ZVOLSKÉHO KOSTELA
(překlad z němčiny, objeveno na podzim 2019 při renovaci báně kostelní věže.

Celý text najdete na internetové stránce farnosti http://farnostzvole.cz/)
Rok 1854 – stavba nového kostela.
Z čela kostela stoupá štíhlá čtyřboká zvonice se čtyř-
mi velkými otvory pro zvuk. Osmibokou střešní pyra-
midu korunuje osmiboká měděná báň ve tvaru koule, 
nad kterou se tyčí železný dvojitý arcibiskupský kříž. 
Je to symbol: „Víra vládne Zemi“. Zemnící drát, kte-
rý slouží jako hromosvod, vede po střeše až do země.
Fasáda po stranách kostela je podobná průčelí kos-
tela, jen s tím rozdílem, že podpěrné sloupy z fasády 
méně vyčnívají. 
Při stavbě bylo použito ⅔ kamenů a ⅓ cihel, vždy se zdilo do výšky 2 stopy kamenem 
a nad to 1 stopa cihlami. Hrubá stavba vypadala velmi půvabně.
Při výrobě cihel určených do klenby se do jílu přimíchávaly piliny, aby byly cihly lehčí, 
takže křížová klenba lodi, na niž bylo použito 9 000 cihel, je ve výsledku o 67,5 centýře 
(4 166 kg) lehčí, než by byla z obvyklých cihel.
Kámen se lámal a dovážel z Pobučí, Lesnice a Slavoňova, římsové kvádry pochází ze Sud-
kova. Vápno se hasilo přímo na stavbě z lesnického vápence, přičemž z 1 kubického sáhu 
(6,821 m3) vzniklo 320 kubických stop (cca 10 m3) vápna. Do malty se ještě přidávala  
1/10 kurovického vápna (z Kurovického lomu nedaleko Tlumačova). Cihly byly páleny na 
zvolském farním poli a v Lukavici. 
V původním starém kostele se ve výklenku presbytáře nacházel knížecí žerotínský náhro-
bek s pěkně vytesanou stojící postavou. Aby náhrobek nebyl při demolici původního kos-
tela zničen, byl přesazen do výklenku boční kaple, a tím uchován pro budoucnost. Podle 
zápisu v inventáři farního kostela sv. Jiljí z roku 1806 se jedná o zobrazení rytíře, který zde 
byl roku 1512 pohřben jako patron a zakladatel zvolského kostela. Na náhrobku vidíme 
vzpřímenou postavu vyzbrojeného rytíře, na štítu nese žerotínského lva.
Zároveň byl ze starého kostela do nové kaple přemístěn znak kardinála Dietrichsteina 
(1611), znak biskupa Karla knížete Lichtenštejnského (1676) a erb kardinála z rodu Kollo-
redo (1787). Pod tyto historické erby je vložena deska s vytesaným nápisem: HANS VON 
DER NEISS 1552. Deska pochází z Bouzova, Hans von der Neiss byl kameníkem v Maletíně.
Naproti kůrovému oknu v prostoru věže je umístěna pamětní tabule. Pochází ze zbořené 
věže mírovského arcibiskupského zámku, který byl roku 1854 prodán, a bylo v něm zří-
zeno státní vězení. Tabule je provedena v renesančním stylu a nese krátký latinský nápis 
s údaji o stavbě kostela. 
Dne 16. března 1860 začalo svážení materiálu a přípravy. 
Na začátku července byl dokončen vodovod, který na místo stavby přivádí vodu ze Slavo-
ňova. Dne 7. července byla uzavřena smlouva se stavebním mistrem Sovou.
S hloubením základů se začalo 24. července. Plánovalo se, že pod věží bude základ 7 stop 
(2 m) hluboký. Ukázalo se však, že jílové podloží bude třeba zpevnit piloty. Za pomoci 9 cen-

týřů (555 kg) těžkého předmětu bylo v srpnu a září zatlu-
čeno pod věží a po obou stranách kostela v místech ma-
sivních podpůrných pilířů 235 okovaných borovicových 
pilotů, které byly 13 stop dlouhé. pokračování příště
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Sbírky z neděle 31. ledna: Zábřeh 10.567; Rovensko 2.163 Kč. 
Dary: na misie 2.000, na Charitu 500, na potřeby farnosti 3.500, pokladnička pro Charitu 
273 Kč. Dary na účet 2.300 Kč.
Pokud chcete přispět finančně na potřeby farnosti, můžete tak učinit formou interne-
tového bankovnictví. Číslo učtu farnosti Zábřeh je 1902287359/0800.
Nezapomeňte uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat. 
Farnost Vyšehorky: sbírky za měsíc leden 1.770 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

charitativní služba církve v děkanátu
ZVEME VÁS NA PLES – TENTOKRÁT V OBÝVÁKU
Je vám líto, že letos nemůžete obléknout společenské 
šaty a  boty a  protančit večer na plese Charity Zábřeh? 
Ples v tradiční podobě opravdu neproběhne, ale krásně 
se obléknout,  zatančit si a pobavit se přesto můžete – 
přímo doma v obýváku!
V  pátek 19. 2. od 20 hodin se online (přes FB nebo 
youtube) připojte k programu kapely ZN z Rovenska, 
která vám k tanci i poslechu zahraje to nejlepší ze své-

ho repertoáru. Můžete zažít i takto na dálku, jaké to je být na plese Charity. 
Kromě sdílené radosti a pohodové atmosféry v sobě každý z uplynulých 20 plesů spojo-
val příjemné s užitečným. Výtěžek vždy pomáhal konkrétnímu dobročinnému záměru. 
Letos budeme tančit doma a symbolicky tak podpoříme činnost střediska Domácí hospi-
cové a mobilní paliativní péče. Pomůžeme tak lidem umírajícím nejčastěji na rakovino-
vé nádory, kterým zbývá už jen pár dnů života a kteří si je přejí užít a zemřít doma v kru-
hu rodiny a svých blízkých. Nemusíte si kupovat vstupenku ani lístek do tomboly, letos 
jen otevřete webové stránky a podpoříte na dálku: www.darujme.cz/projekt/1204209.
Přejeme vám krásné prožití večera a děkujeme i za ty, kterým v této chvíli do tance není, 
ale jsou šťastni, že i díky vám mohou trávit se svým blízkým poslední chvíle života. 

  
KT 6/2021
Lektorát a akolytát 
Role čtenářů Písma i služebníků oltáře nebyly – a nejsou ani dnes – vyhrazené kandidá-
tům svěcení. Nepřísluší také pouze mužům. 
Samota, dar nežádaný? 
Slova jako izolace, odstup nebo heslo „zůstaňte doma“ nás provázejí už necelý rok. Jak 
svou samotu naplňovat po vzoru biblických postav a rané církve? 
K jezuitům mě přivedly otázky 
Máme svobodu, ale nevyužíváme ji. Proč? Táže se jezuita P. PETR KOLÁŘ, dlouholetý ko-
mentátor Radia Vatikán a Českého rozhlasu, který se 7. února dožívá 80 let.


