
Žalm 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10   Pane přijď a zachraň nás
1: Iz 35,1-6a.10 2: Jak 5,7-10 Ev. Mt 11,2-11 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal 
tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který 
má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpo-
věděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí 
vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší 
slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. 
A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ 
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: 
„Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? 
Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných 
šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských 
palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám 
vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posí-
lám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před 
tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili 
ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i  ten 
nejmenší v nebeském království je větší než on.“
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna 
a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy 
a vděčně tě chválit. 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
Jan – statečný muž, oddaný Boží věci, 
prochází nejistotou. Nyní zakouší příkoří 
proto, že vyžadoval zachovávání Božího 
zákona od Heroda. A k tomu žije v obavě, 
že se mýlil, když Ježíše označil za mesi-
áše. Pán nekritizuje Janovy pochybnosti, 
ale vyzdvihuje jeho statečný život a  jeho 
službu! Bůh není věčným kritikem, ale vidí každého člověka i s jeho příběhem, životem, 
zápasy. A velmi si toho cení! Co znamená „nejmenší v Božím království“? V překladu je 
chybně vloženo písmeno „i“. Doslovný překlad: „Ten nejmenší v Božím království je větší 
než on“ odkazuje na roli Jana Křtitele. Smyslem jeho vystoupení bylo poukázat na Krista. 
Ježíš je onen nejmenší, poslední v očích světa, který je však ve skutečnosti Pánem dějin 
i celého Božího království. Zdroj: vira.cz 

TOUHA PO BOHU
Ze spisu „Proslogion“ od svatého Anselma, biskupa
Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své práce, vzdal se trochu od myšlenek, které ti nepo-
přávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. 
Uvolni se trochu pro Boha a na chvilku v něm spočiň.
Vejdi do pokojíka své duše a odstraň odtud vše kromě Boha a toho, co ti napomáhá jej 
hledat. Zavři dveře – a hledej ho. Mé srdce, řekni nyní, celé mé srdce, řekni Bohu: Hledám 
tvou tvář, Hospodine, hledám tvou tvář. 
Nuže, Pane, můj Bože, pouč nyní mé srdce, kde a jak tě má hledat, kde a jak tě nalézat.
Pane, nejsi-li zde, kde tě mám nepřítomného hledat? Jsi-li však všude, proč tě tu nevidím? 
Jistě přebýváš v nedostupném světle. Ale kde je to nedostupné světlo? Jak mám přijít k ne-
dostupnému světlu? Nebo kdo mě povede a do něj uvede, abych tě v něm viděl? A pak, 
podle jakých znamení a pod jakou podobou tě mám hledat? Nikdy jsem tě, Pane, můj 
Bože, neviděl, neznám tvou tvář.
Co má dělat, nejvyšší Bože, co má dělat daleko od tebe žijící vyhnanec? Co má dělat tvůj 
služebník, strachující se, že ztratí tvou lásku, a odvržený daleko od tvé tváře? Dychtí tě 
spatřit, ale tvoje tvář je od něho příliš daleko. Touží se k tobě přiblížit, ale tvůj příbytek je 
nedostupný. Touží tě nalézt, ale nezná tvé místo. Snaží se tě hledat, ale nezná tvou tvář.
Pane, jsi můj Bůh, jsi můj Pán, a nikdy jsem tě neviděl. Učinil jsi mě, obnovil jsi mě, dal jsi 
mi vše, co je ve mně dobrého, a dosud jsem tě nepoznal. Byl jsem přece stvořen, abych tě 
viděl, a dosud jsem nedosáhl toho, pro co jsem byl stvořen.
Jak dlouho ještě, Pane? Jak dlouho ještě budeš na nás zapomínat, Pane? Jak dlouho ještě 
budeš odvracet od nás svou tvář? Kdy na nás shlédneš a vyslyšíš nás? Kdy osvítíš náš zrak 
a ukážeš nám svou tvář? Kdy nám znovu dáš sebe?
Shlédni na nás, Pane, vyslyš a osvěť nás. Zjev se nám. Vrať nám sebe, aby nám bylo dobře; 
bez tebe je nám tak zle! Slituj se nad naším velkým úsilím o tebe, protože bez tebe nic 
nezmůžeme. 
Pouč mě, jak tě mám hledat, a  zjev se hledajícímu. Nemohu tě hledat, nenaučíš-li mě 
tomu, ani tě nalézt, nezjevíš-li se. Kéž tě hledám svou touhou, kéž po tobě toužím, hledaje 
tě; kéž tě naleznu svou láskou, kéž tě miluji, nalézaje tě.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 12. prosince  Panny Marie Guadalupské 
Úterý 13. prosince památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Středa 14. prosince  památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
Tuto neděli 11. prosince v 10.00 hodin vás srdečně zveme na Devít-
ku (Farní ulice 9, Zábřeh) na divadelní představení dětských i do-
spělých ochotníků z naší farnosti s názvem VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. 
Přijďte si na chvíli odpočinout a zažijte s námi tu pravou předvá-
noční atmosféru. Připraveno bude malé občerstvení.
Těší se na vás Vaše Hnízdo, scénáristka a režisérka Markéta Johnová a všichni herci.

ZPŘÍJEMNĚTE SI ADVENT MEŠNÍM VÍNEM. Tuto neděli 11. prosince 
po mších svatých v 7.00 a v 8.30 hod. budete mít možnost si před kostelem 
sv. Bartoloměje zakoupit mešní vína z arcidiecézních sklepů. 

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT V BARBORCE
Kulturní dům zve v neděli 11. prosince v 16.00 hod. na tradiční ad-
ventní koncert do kostela sv. Barbory. Pozvání do Zábřehu přijal ti-
tulární varhaník a ředitel kůru kutnohorské farnosti Viktor Darebný. 
Pravidelně vystupuje na sólových koncertech, ale i  jako korepetitor 
významných hudebních těles. Je také korepetitorem Učitelského smí-
šeného pěveckého sboru Tyl v Kutné Hoře.
V programu zábřežského koncertu zazní skladby Johanna Pachelbela, Clauda Balbastre, 
vánoční preludia pro varhany Karla Židka a díla dalších autorů. Dokonalý prožitek za-
jistí návštěvníkům snímání hry na varhany a následná projekce na plátno. Vstupné dob-
rovolné.

ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZÁBŘEH 
Příští neděli 18. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje koncertuje Dechový or-
chestr Zábřeh pod taktovkou Lubomíra Vepřka.

VÁNOČNÍ HVĚZDY. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartolo-
měje o první neděli adventní prodáno 176 kusů vánočních hvězd a na 
konto dětské onkologie posláno 22.905 Kč. Jménem nemocných dětí 
děkuji za štědrost a přeji všem, aby je vánoční hvězda provázela celými 
vánočními svátky. Jana Nýdecká

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 
bude v úterý 20. prosince od 16.00 hod. 

Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. prosince.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč
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VÝBOR SPOLKU METODĚJ HLEDÁ:
samostatného, spolehlivého a loajálního zájemce na pozici „Provozní vedoucí Kato-
lického domu“. 
Pracovní náplň:
 Řízení a zajišťování provozu domu
 Pronájmy
 Zajišťování kulturních akcí 

Domovníka na částečný úvazek (možno i pro OZZ). 
Hlavní náplň:
 Běžná starost o dům 
 Otvírání zavírání

Nabídky se stručným životopisem zasílejte na e-mail: jirkak@centrum.cz (případné dota-
zy na tel č. 605 320 884). Krňávek Jiří, předseda

SPOLEK METODĚJ 
 Nejenom seniory zve Spolek Metoděj v pátek 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLED-

NE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární skupina ALBATROS 
ze Šumperka. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

   Všechny příznivce dobré pohody zve Spolek Metoděj ke společ-
nému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a spo-
lečnému přivítání roku 2023 při SILVESTROVSKÉ VESELICI, 
kterou připravuje na sobotu 31. prosince. K tanci i poslechu zahraje 
skupina MELODIK ROCK. Vstupenku s místenkou v hodnotě 250 
Kč (v ceně je rovněž přípitek a malý dárek) možno zakoupit v před-
prodeji na recepci Charity Zábřeh, tel. 739 246 015.

postřelmovsko            postřelmovsko
V neděli 18. prosince bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 
sbírka 4.691 Kč a dar 10.000 Kč a 2.000 Kč) a na kapli v Chromči (minule 7400 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 4. prosince: Klášterec 1.800; Svébohov 2.100 + dar na Haiti 500, dary na 
potřeby farnosti 5.000 Kč; Jedlí 2.100 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

ADVENTNÍ KONCERT VE VÁCLAVOVĚ
V rámci Václavovského kulturního podzimu jste zváni v sobotu 
17. prosince do kulturního domu ve Václavově na ADVENTNÍ 
KONCERT SCHOLY GAUDIUM. Začátek v 17.00 hod. 

ADVENTNÍ KONCERT V JEDLÍ
V neděli 18. prosince v 15.00 hod. se v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí uskuteční adventní 
koncert, na kterém vystoupí prostějovské sbory. Jste srdečně zváni.
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 27. listopadu a 4. prosince: Červená Voda 2.642 a 2.678 Kč, Písařov 1.424 
a 1.396 Kč, Jakubovice 460 a 770 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Blahopřání. Farníci přejí svému duchovnímu správci P. Vitaliji 
Molokovovi k  jeho životnímu jubileu hodně Božího požehnání, 
zdraví a spokojenosti.

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 4. prosince na potřeby farnosti: Loštice 2.825 Kč; Moravičany 2.334 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

LOŠTICE 

 Děti, během adventních nedělí noste na mši lucerničku. Jdeme slavnostním průvodem 
kostelem k adventnímu věnci, na kterém společně zapálíme novou svíci.

 V adventní době každé úterý v 6.30 hod., v očekávání svítání nového dne, budou rorát-
ní mše. Po mši zveme na společnou snídani do Prokopky.

 Zpovídáme vždy ve středu a v pátek od 16.30 hod., v případě zájmu i po skončení mše 
svaté. 

MORAVIČANY. První setkání pastorační rady bude v Moravičanech v sobotu 17. prosin-
ce v 17.00 hod. v Besedě.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ: 
Bílá Lhota – neděle 18. prosince 10.30 až 10.55 hod. a po mši svaté 
Loštice – středa 21. prosince 15.00 až 16.50 hod., zpovídá P. Metoděj Hofman
Moravičany – čtvrtek 22. prosince 16.00 až 17.00 hod., zpovídá P. Petr Souček

ADVENTNÍ KONCERTY 
Pavlov – pátek 16. prosince v 18.00 hod. účinkuje A.M.Úlet z Moravičan 
Bílá Lhota – sobota 17. prosince v 16.30 hod. účinkuje kapela Hubertus z Pateřína
Palonín – úterý 20. prosince v 17.00 hod. zazpívá sbor Carmen ze Zábřehu

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 4. prosince: Tatenice 1.070; Hoštejn 1.650; Lubník 1.090; Kosov 630 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

ADVENTNÍ KONCERT. Srdečně vás zveme tuto neděli 11. prosince 
v 15.00 hod. do kostela sv. Anny v Hoštejně na adventní koncert v podá-
ní ženského pěveckého sboru Slavice. Vstupné dobrovolné.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 11. prosince v 18.00 hod.
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štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
Sbírky z neděle 4. prosince: Štíty 2.310; Horní Studénky 1.300; Cotkytle 640 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

V neděli 18. 12. budou bohoslužby pro děti a účelové sbírky pro farnosti:
Horní Studénky – v 7.30 hod., sbírka na opravy
Štíty – v 9.00 hod., sbírka na potřeby farnosti
Cotkytle – v 11.00 hod., sbírka na opravy

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY 
Štíty – s  cizím zpovědníkem bude v pondělí 19. prosince od 15.30 hod.
Cotkytle – v neděli 18. prosince po mši svaté v 11.00 hod.
Horní Studénky – ve čtvrtek 15. prosince od 15.30 hod. P. Jacek Brończyk

ADVENTNÍ KONCERT V HORNÍCH STUDÉNKÁCH 
Zastupitelé obce Horní Studénky srdečně zvou do kostela sv. Linharta na adventní kon-
cert, který se uskuteční v neděli 18. prosince v 17.00 hod.
Účinkuje schola Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z neděle 4. prosince byla 5.330 + dar na komunitní centrum 10.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

RORÁTY v naší farnosti jsou každou adventní sobotu i na Štědrý 
den vždy v 7.00 hodin ráno. Všichni jste srdečně zváni.

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
NEDĚLNÍ SETKÁNÍ PŘI PUNČI. Každou adventní neděli od 16.00 hod. jste 
zváni do pergoly komunitního centra nejenom na punč ale také do příjemné spo-
lečnosti.

Spolek Zvolská čtyřka Vás srdečně zve v  pátek 16. prosince 2022 
v 19 hodin do komunitního centra ve Zvoli na ADVENTNÍ ZASTA-
VENÍ S P. LADISLAVEM HERYÁNEM, knězem z kongregace salesi-
ánů, autorem knih, které bude možné po přednášce zakoupit.

ŽIVÝ BETLÉM. Zvolští optimisté a  Zvolská čtyřka vás srdečně 
zvou v sobotu 17. prosince od 16.30 hod. na farní zahradu ve Zvoli. 
Občerstvení a prodej vánočních dekorací již od 16.00 hod.
 Za Zvolskou čtyřku vás všechny zve a zdraví Jitka Bezděková 

maletÍn              maletÍn              maletÍn
VÁNOČNÍ STROMKY. V sobotu 17. prosince v 8.45 hod. se vydáme pro 
vánoční stromky (smrčky) do maletínského farního lesa. Kdo bude mít zá-
jem, může se přidat. P. František
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NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK – pro-
stři místo u  vánočního stolu hladově-
jícímu dítěti
Jestliže nevíte, co darovat letos pod stro-
meček, máme pro vás tip na dárek, kte-
rý udělá radost všem lidem dobré vůle 
a  navíc reálně mění lidské životy. Hnutí  
Mary’s Meals pomáhá už více než dvěma 
a čtvrt milionu dětí na celém světě. Posky-
tuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se 
toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. 
Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních ta-
lířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní 
rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu na eshopu hnutí  
Mary’s Meals zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/,  
případně navštivte www.mistouvanocnihostolu.cz.

MALÝ ASPERGER VE MNĚ
(psáno pro Katolický týdeník)

„Pane Kalel, jakou balvu má vaše auto?“ To byla první otázka z  Jendova rituálního 
(a  dnes již legendárního) dotazníku, který musel absolvovat každý, koho viděl poprvé. 
Bylo mu přes čtyřicet. Mluvil jak s horkým bramborem v puse. Byl to (mimo jiné) autista. 
Věděl to o sobě a byl na to, zdálo se mi, hrdý. „My autisté děláme věci takto,“ říkával často. 
V jeho seznamovacím dotazníku nechyběl dotaz na to, kolik vám je let, jakou hudbu po-
sloucháte a kdy máte narozeniny. Pak si na kus papíru nechal mámou napsat vaši adresu. 
Netušil jsem, co má za lubem, ale nepřikládal jsem tomu žádný význam.

Jenda mne překvapil. Hned dvakrát. Když jsme se po třech měsících potkali znovu, 
z hlavy mi hned vysypal moje odpovědi. „Pane Kalel, máte tfycet tfy let, auto nemáte. Po-
sloucháte glegolyánský cholál....“ A pár týdnů potom mi v den mých narozenin od Jeníka 
přišel pohled. Poznal jsem mámin rukopis. Místo obrázku byl na druhé straně pohlednice 
text. Jenže všechna slova byla pečlivě začerněná tuší, jako by neprošla cenzurou strany 
a vlády. „My autisté děláme věci takto,“ vzpomněl jsem si. Nikdy mi žádný dopis neudělal 
takovou radost.

Jedny prázdniny jsem pomáhal jako asistent na táboře dětí se speciálními potřebami. 
Po pár dnech jsem toho měl, přiznám se, plné brýle. Děti měly zrovna společný program, 
tak jsem si chtěl chvíli odpočinout. Zalezl jsem si do bunkru, co děti postavily v herně 
z dek a rozebrané postele, čouhaly mi jen ty moje neskladně dlouhé nohy. „Teď mi všichni 
můžete vlézt na hrb.“ Do místnosti asi za pět minut vešla moje kamarádka. Spráskla ruce, 
když mě tam, tehdy (mimo jiné) magistra psychologie a obrýleného intelektuála, uviděla 
vecpaného mezi matracemi. „Kájo, co tam děláš?“ ptala se celá vyjevená. „My autisté...,“ 
špitl jsem vyčerpaně. Smála se, až jí tekly slzy. A já nakonec taky.

Za svůj život jsem potkal nemálo těchto jedinečných lidiček. Z nějakého důvodu jsem 
k nim měl zvlášť blízko. Asi proto, že jsem sám trochu praštěný. Vím to o sobě. A jsem na 
to v koutku srdce i trochu hrdý. P. Karel Skočovský
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 4. prosince: Zábřeh 14.944; Rovensko 1.741 Kč. 
Dary: na potřeby farnosti 4.540, TV NOE 750, Radio Proglas 1.000  Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

Na likvidaci lepry byla dne 4. prosince odeslána ze Zábřeha částka 3.500 Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

Milí, děkujeme za Vaši štědrou fi nanční podporu rádia, bez Vašich darů by-
chom nemohli vysílat. Požehnaný Advent Vám přeje jménem pracovníků 
Proglasu i s jednatelem Martinem Holíkem a jménem svým Martina Trembuláková před-
sedkyně správní rady Nadačního fondu Radia Proglas
P. S.: Jedná se o částku 8.800 Kč, kterou jsme od Vás dostali dne 30. 11. 2022.

cHaritativnÍ  slUŽBa  cÍrkve  v  dĚkanátU

POZVÁNÍ DO SLUŽBY. CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá 
a přijme dva nové spolupracovníky/ce na následující pracovní pozi-
ce: mzdová/mzdový účetní a koordinátor/ka střediska potravinové 

a materiální pomoci. Více informací k obsazovaným místům i způsobu, jak se o zaměst-
nání u nás ucházet, zájemci najdou na webu www.charitazabreh.cz/prace. Těšíme se na 
nabídky těch, kdo jsou připraveni dát se do služby potřebným i Bohu skrze naši církevní 
organizaci. Mzdová/ý účetní zajišťuje zpracování pracovní evidence, mzdovou a v zástu-
pech i  částečně personální agendu; koordinátor/ka střediska POMPO pak zabezpečuje 
praktickou pomoc lidem v nouzi distribucí shromážděných potravin, hygieny, ošacení, 
nábytku, domácích potřeb apod. Hledáme někoho, kdo si váží toho, co nám země a lidská 
práce dala, nemá rád plýtvání zdroji ani potravinami a chce/dokáže s tím něco prakticky 
udělat. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023: SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLO-
VÝCH KOLEDNÍKŮ V OLOMOUCI 
Zveme vás všechny v pátek 30. prosince od 10.00 hod. do olomoucké kated-
rály sv. Václava, kde biskup Josef Nuzík požehná tříkrálovým koledníkům. Po 
slavnostní mši svaté se společně vyfotíme a poté jsme zváni na malé občerstvení v kavárně 
Bistrá kráva (Wurmova 5). Protože organizátoři potřebují vědět, kolik občerstvení mají 
nachystat, musíme předem nahlásit počty koledníků. Rozhodnete-li se k účasti, napište 
do 16. 12. na kontakt koordinátorky TS Jany Skalické: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz, 
nebo volejte 736 509 431.

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 50
Středoškoláci a spiritualita. Čtrnáct procent středoškolských studentů věří v Boží exis-
tenci a  bezmála polovina ze všech dotázaných připouští „něco nad námi“, jak vyplývá 
z celostátního průzkumu Křesťanské akademie mladých.


