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30. 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

Ježíš se ho zeptal: 
„Co chceš, 
abych pro tebe udělal?“ 
Slepec odpověděl: 
„Mistře, ať vidím!“ 
Ježíš mu řekl: 
„Jdi, tvá víra 
tě zachránila!“

Mk 10,52

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož 
naši víru, naději a lásku, 
ať s radostí plníme, co přikazuješ, 
aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
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 126  Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
1: Jer 31,7-9                                         2: Žid 5,1-6                                             Ev. Mk 10,46-52
Ordinárium: Ebenovo č. 504                   příště latinské č. 509  
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Ve středu 28. října, na svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů a v den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, bude mše svatá v zábřežském farním kostele v 9.40 hod. a ve farnosti 
Svébohov v 17 hod.   P. František Eliáš

ZMĚNA ČASU. V zimním období začíná mše svatá v pátek večer v kostele sv. Bartoloměje 
v 17.30 hod. a v sobotu s nedělní liturgií v Rovensku v 16.30 hod.  P. František Eliáš

NEDĚLE  1. LISTOPADU  – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
 V Zábřeze se sejdeme ke společným modlitbám za zemřelé ve 13 hod. na hřbitově, 
ve Svébohově se sejdeme na hřbitově ve 14 hod. a v Jedlí začíná dušičková pobožnost 
v 15 hod. ve farním kostele a jako obvykle pokračuje na hřbitově. V Drozdově bude 
pobožnost na hřbitově ve 14 hod.  
 V Zábřeze od úterý 2. do pátku 6. listopadu budou pobožnosti na hřbitově v 16 
hod., v sobotu 7. a v neděli 8. 11. ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

PONDĚLÍ 2. LISTOPADU PAMÁTKA ZESNULÝCH
 V pondělí 2. listopadu vzpomeneme všechny věrné zesnulé při mších svatých: 
v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Jedlí v 16 hod., ve Svébohově v 18 hod., v Klášterci 
v 15.30 a ve Zvoli v 17.30 hod. 
Pro připomínku: od 1. do 8. listopadu 
je možné získat denně plnomocné od-
pustky pro duše v očistci, navštíví-li ně-
kdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v 
duchu za zemřelé, po splnění obvyklých 
podmínek:
1.  vykonání skutku, s kterým je spojen 

odpustek (návštěva hřbitova a mod-
litba za zemřelé)

2.  přijetí svátosti smíření, 
3.  eucharistické přijímání, 
4.  modlitba na úmysl Svatého otce, 
5.  nemít zálibu ani v lehkém hříchu (všedním).
 Podmínky zpovědi, eucharistického přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou být 
splněné i několik dní před, nebo po vykonání předepsaného skutku. Pro získání několika 
plnomocných odpustků v různých dnech stačí jedna zpověď. Kdo se úplně nezbavil záliby 
v hříchu, nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává odpustek pouze částečný. 

ZPOVÍDÁNÍ O „DUŠIČKÁCH“ 
V Zábřeze v neděli 1.listopadu od 17 do 18 hod. 
Od pondělí 2. až do soboty 7. listopadu před všemi bohoslužbami ve všech kostelích dle 
rozpisu. 
 O první pátku 6. listopadu v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze navíc ještě od 16 hod.                    
                                                             P. František Eliáš
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BIŘMOVANCI. Ti, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, se sejdou 
v pátek 30. října po večerní mši svaté na faře v Zábřeze. Skupina je zatím ještě 
otevřená, a pokud o přípravě na biřmování vážně přemýšlíte, zveme Vás mezi 
sebe.                                                                                                 P. František Eliáš

MODLITBY ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ. V pátek 6. listopadu při adoraci po mši svaté 
se budeme modlit za vnitřní uzdravení.   P. Radek Maláč

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA. Zvu všechny ministranty i kluky, kteří by 
chtěli začít ministrovat na ministrantskou schůzku. Sejdeme se v sobotu 7. lis-
topadu v 8 hodin na faře Zábřeze.   P. Radek Maláč

POUŤ ZA POŽEHNÁNÍ V RODINÁCH
A KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ 21. LISTOPADU V ZÁBŘEZE. 

Letošní pouť připadá na sobotu 21. listo-
padu. Jak bylo avizováno v minulých FI, le-
tos se s některým z biskupů sejdeme upro-
střed děkanátu, v chrámu sv. Bartoloměje 
v Zábřeze. Biskupové očekávají větší zapo-
jení jednotlivých farností děkanátu.
Společné setkání je tedy důvodem, aby-
chom také společně připravili program. 

*  Katecheté již pracují na přípravě zapojení dětí do liturgie spolu s rodiči. 
*  Ministranti jednotlivých kostelů a kaplí se také zúčastní „v plné parádě“. 
*  Rodiny si jistě modlitbou, skrze biskupa, požehnání vyprosí. 
*  Všichni, kterým na setkání a požehnání záleží (věk nerozhoduje), ho posílí modlitbou 
novény, která začne v pátek 13. listopadu, v den památky sv. Anežky České a bude pokra-
čovat až do 20. listopadu. Doporučujeme Novénu k přípravě na návštěvu Svatého otce, 
kterou máte ještě v živé paměti. Litanie z ní byly otištěny v FI 37 z neděle 13. 9. 2009.                         
  P. František Eliáš, děkan
*  Prosím všechny členy pěveckých sborů děkanátu, aby přišli na zkoušku v pátek 13. 11. 
v 19 hod. na kůr do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Potřebujeme se sezpívat dohromady, 
ať jsme „jako jeden“.
 Vstup-Ježíši Králi 2-3 sloky; Ordinarium Ebenovo – celé, včetně Creda; žalm: ze Slav-
nosti Ježíše Krista Krále; zpěv před evangeliem: Ježíši Králi; obětování-Chvalte Hospo-
dina; žalm 150 a Capella čtyřhlasně; přijímání: Chvalte Pána 907, čtyřhlas: Jeho láska je 
věčná, nikdy nepřestává, Je to jeden chléb 798, čtyřhlas: Je to jeden chléb a my... Závěr: 
HYMNA VELKÉHO JUBILEA refrén: jednohlas, 1,2,3,4,5, čtyřhlas. Budu se těšit na spo-
lečnou zkoušku. Texty a nápěvy na faře v Zábřeze v kanceláři.  Kája Ozorovsky 
*  Rytmické scholy děkanátu se k nácviku sejdou den poté v sobotu 14. listopadu od 9.00 
do max. 11.30 hod. také v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.  
  Všechny scholy a zve Radomír Friedl 
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Učící se církev – SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
 Biblickým textem, na který se praxe pomazání ne-
mocných odvolává, je novozákonní list Jakubův 5,14-16: 
Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad 
ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba 
víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li 
se hříchů, bude mu odpuštěno. 
 Církev věří a vyznává, že mezi sedmi svátostmi exis-
tuje jedna svátost určená zvláštním způsobem k tomu, aby 
posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí, stářím a zvláště 
ty, kteří jsou na odchodu z tohoto světa.
 Korunou celého života je chvíle poslední, umírání, 
smrt. Záležitost tak osobní, že nikdo jiný nás v ní neza-
stoupí. Smrtí nám však život nekončí, jen se mění způsob 
bytí, otvírá se nám věčnost. 
 Protože nežijeme svůj život zcela dokonale, nejsme 
také zcela připraveni na šťastnou věčnost. Kristus Pán 
myslel i na to a dal nám svátost nemocných, pomazání, jak 
to zaznamenal sv. Jakub. V minulosti se říkalo „poslední 
pomazání“. Ne však proto, že pro přijímajícího by to mělo 
znamenat poslední úkon jeho života, ale proto, že ze čtyř svátostí, která se udělují pomazáním 
olejem, bývá většinou svátost nemocných jako pomazání poslední.
 Přijde-li NEMOC, STÁŘÍ, připrav se na možnou smrt, zavolej si kněze! Buď moudrý jako 
těch pět družiček z evangelia, dolej oleje své duši, abys byl připraven, kdyby snad ženich náhle 
přišel. Lidé po léta nemocní chodí k lékařům, to je správné, ale to nejdůležitější chybí. Když se 
chystáme na návštěvu, na dovolenou, jak velké jsou to přípravy, i když víme, že se brzy vrátíme 
domů. A smrtí odcházíme na cestu nejdelší, ze které není návratu.
 Svátost nemocných mohou PŘIJMOUT věřící, kteří dosáhli užívání rozumu, tedy ne malé 
děti; u nichž nelze ještě mluvit o hříchu. Tedy kdo může přijmout svátost nemocných:
 „Toto svátostné pomazání má se udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřad-
nou nemocí nebo stářím. Pro posouzení, zda se jedná o vážné onemocnění, postačí rozumně 
odůvodněné, pravděpodobné mínění, bez zbytečné úzkostlivosti; a pokud by bylo třeba, je mož-
no poradit se s lékařem.
*  Před chirurgickým zásahem (operací) je možno udělit svátost pomazání nemocných tehdy, 
je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění.
*  S tarým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátostné pomazání, i když není 
vidět nějakou nebezpečnou nemoc. 
 Jestliže nemocný, který přijal svátost pomazání, opět nabude zdraví, může v případě další 
těžké nemoci tuto svátost přijmout znovu. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže na-
stane zhoršení.
 LÁTKOU této svátosti je pro tento účel olej posvěcený buď biskupem o Zeleném čtvrtku, 
nebo svátost udělujícím knězem. Může to být olej olivový nebo jiný rostlinný, kterým je nemoc-
ný pomazán na čele a na rukou. Podstatnou FORMOU jsou slova modlitby: „Skrze toto svaté po-
mazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchu, ať tě 
zachrání a posilní!“
 UDĚLOVAT tuto svátost může pouze duchovní osoba s kněžským svěcením - biskup nebo 
kněz. V případě, že je těchto duchovních přítomno více, musí tentýž duchovní udělit látku i for-
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mu svátosti - tedy mazání i modlitbu. Je žádoucí, pokud je nemocný při vědomí, že se koná nej-
prve svátost smíření a po udělení svátosti pomazání se podává svaté přijímání.
 Jaké jsou ÚČINKY této svátosti? Tato svátost rozmnožuje posvěcující milost nemocného 
a spojuje ho s Kristovým utrpením k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve. 
 Svátost má duchovně posílit a potěšit člověka. Navrátit mu fyzické i duchovní zdraví a nese 
s sebou podle vnímání církve i odpuštění hříchů. Bude-li to prospěšné ke spáse duše, může svá-
tost způsobit i tělesné uzdravení. Zde osobně bych mohl uvést několik, až zázračných případů 
uzdravení.
 Když jsem byl kaplanem v Uherském Hradišti, asi v deset hodin večer volali, abych rychle 
přišel do nemocnice zaopatřovat. S prasklým slepým střevem tam ležel 13letý chlapec a lékaři 
mu nedávali žádnou naději. Byl to ministrant. Krásně se vyzpovídal a velmi usebraně, se sl-
zami v očích, přijal svátost nemocných. I já se s ním loučil se slzami v ocích. Jaké překvapení, 
když mi na druhý den sestřičky sdělovaly, že po půlnoci nastal obrat a ráno už bylo jisté, že 
chlapec bude žít. 
 Kdyby lidé lépe znali, co je člověk, proč vlastně žije, kam kráčí, UVĚDOMILI si, že věčnost 
je stálé nyní, nekonečné blaho, nebo také nekonečná bolest. Pak by se hrnuli k Bohu, do kostela 
a ke knězi. Dnes by tihle lidé „hleděli, ale neviděli, poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrá-
tili a nebylo jim odpuštěno.“ (Mk 4,12). A bohužel, u mnohých to bude věčná škoda! Vždyť celé 
bytí člověka směřuje ke konečnému, defi nitivnímu stavu – ústí do věčnosti. Před tímto ústím 
stojí Kristus – Soudce a rozděluje proud do dvou ramen. První končí svou cestu v oceánu věč-
ného božství hory Tábor, druhé v bažinách věčné neužitečnosti a bolesti.  P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE - ANEŽKA ČESKÁ 1. část
 Anežka byla princezna, dcera mocného českého krále Přemysla Otakara I.
 Žila ve 13. století. Když měla Anežka tři roky, její otec ji poslal spolu se sestrou do kláštera 
cisterciaček v Trebnici ve Slezsku. Zde o její výchovu dbala vévodkyně Hedvika, která se později 
stala svatou. Při výchově si povídaly o Pánu Ježíši a o jeho velké lásce k nám a to malou Anež-
ku nejvíc zajímalo. Snažila se žít podle jeho příkladu. Ráda se modlila a chodila s řeholnicemi 
na mše svaté a chtěla v klášteře zůstat navždy. Asi po čtyřech letech se Anežka vrátila domů na 
Pražský hrad. Ale tatínek, Český král, Anežku dlouho nenechal doma a poslal ji na dva roky 
do kláštera řeholnic premonstrátek v Doksanech. Zde se měla na-
učit hlavně číst a psát, což v té době u dívek nebylo obvyklé. Její 
otec ji tehdy zasnoubil se synem německého císaře s Jindřichem 
VII. Anežka proto odjela do Vídně ke dvoru, aby se zde naučila 
dvorským mravům. Strávila zde pět let, ale nelíbilo se jí tu. Tou-
žila po životě s Bohem v klášteře. Vytrvale se za to modlila a její 
prosby byly vyslyšeny. Císař pro svého syna vybral jinou nevěstu. 
Jejího tatínka Přemysla Otakara tato zpráva velmi rozhněvala, ale 
Anežka byla šťastná. Později o Anežčinu ruku požádal také anglic-
ký král. Ona opět prosila Boha, aby si jej nemusela vzít, a Bůh její 
prosby vyslyšel. Do kláštera však mohla vstoupit až po smrti otce.
 Anežka v dětství objevila lásku k Ježíši a celých život za ním šla 
a prosila jej, aby s ním navždy mohla zůstat v klášteře. Také my mí-
váme různá přání. Pokud jsou naše přání v Božích očích dobrá a bu-
deme se za ně vytrvale modlit, Pán Bůh nám je rád splní. Pokud si 
něco opravdu přejeme, musíme možná ve svých modlitbách, stejně 
jako Anežka, vytrvat i několik let.
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 18. října na misie: Červená Voda 5.402; domov důchodců sv. Zdislavy 
988; Mlýnický Dvůr 560; Moravský Karlov 500 (= celkem za farnost 7.450); Jakubovice 
1.000; Písařov 1.850 Kč. Dar: Písařov (oltář) 500 Kč.  
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 SETKÁNÍ SENIORŮ v Červené Vodě bude ve čtvrtek 29. říj-
na na faře po mši svaté. 
 

 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI budou následovně: 
*  v neděli 1. listopadu v Moravském Karlově po mši svaté, která 
bude výjimečně už v 15 hodin; 
*  v pondělí 2. listopadu v domově důchodců sv. Zdislavy v 9.30 
hodin modlitba za zemřelé, v Jakubovicích po mši svaté, která 
bude v 11 hodin, v Písařově po mši svaté, která bude v 16 hodin a 
v Červené Vodě po mši svaté, která bude v 18 hodin. 
*  V Mlýnickém Dvoře až v sobotu 7. listopadu přede mší sv. v 
16 hodin na hřbitově, z toho důvodu bude mše sv. v domově dů-
chodců sv. Zdislavy už ve 14.30 hodin.                     P. Pavel Vágner

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

Sbírky z neděle 18. října na misie: Loštice 12.551; Moravičany 14.950 Kč

MISIE V OSTRAVĚ. První podzimní misie našeho loštického týmu jsou přichystány 
v Ostravě od 29.10. - 8.11.2009. Hoši, držte se mezi horníky! Přejeme všichni hodně Boží 
pomoci a optimismu!
 
MYŠLENKA PŘED DUŠIČKOVÝM TÝDNEM. Když se podíváš na člověka, který spí, 
nemůžeš ho dál nenávidět. Člověk se rodí křehký a zranitelný, umírá tvrdý a silný.
 Všichni tvorové se rodí zranitelní a bezbranní, umírají scvrklí a vychrtlí. Všechno, co 
je tvrdé a silné, je průvodcem smrti, všechno, co je křehké a zranitelné, je průvodcem ži-
vota.
 Poděkujme Bohu za to, že se ještě můžeme vrátit z návštěvy hřbitova: „Díky, Bože, za 
to, že navzdory tomu všemu, co jsem pokazil, ještě se mnou ve svých plánech počítáš!“ 

 P. Pavel Kavec CM a spol.

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

PODĚKOVÁNÍ. V neděli 18. října jsme se v podvečer sešli v kostele sv. Tomáše Becke-
ta v Mohelnici, abychom si poslechli podzimní duchovní koncert na téma „MODLITBA 
V HUDBĚ“, který pořádalo Collegium Musicum a pěvecký sbor Carmen. Děkujeme všem 
účinkujícím za nezapomenutelný zážitek.                                 J. Lónová 
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POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO
  V sobotu 31. října bude od 8.00 hod. v Postřelmově pobožnost 

a mše svatá ke cti Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
   V neděli 1. listopadu o SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH slaví far-
nost Dlouhomilov pouť. Mše svatá je v 11.00 hodin.

  V neděli 1. listopadu o SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH bude 
dušičková pobožnost na hřbitově v Postřelmově v 14.30, v Lesnici 
v 15.30 a v Dlouhomilově v 15.00 hodin.

  V neděli 1. listopadu bude v kostele v Postřelmově od 18.00 ho-
din koncert židovských písní v podání souboru AVONOTAJ. Všich-
ni jsou zváni. 

Neděle 1. listopadu je první nedělí v měsíci. Bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Les-
nici (minule Leština pouť 1879 Kč), na opravu fary v Chromči (minule 2270 Kč), v Sudkově 
(minule 1015 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 18. října, na misie: Štíty 5.450, Cotkytle 900; Horní Studénky 5.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI budou 1. listopadu na hřbitovech: 
ve Štítech po nedělní mši svaté, v Cotkytli po nedělní mši svaté, v Horních Studénkách 
po nedělní mši svaté, ve Zborově ve 14 hod., v Crhově v 15 hod., v Herolticích v 16 hod. 
   P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky na misie z neděle 18. října: Lubník 1.680, Tatenice 2.044, Koruna 220, Hoštejn 
3.150, Kosov 640. Pán Bůh zaplať.  P.Jaroslav Přibyl

SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SV. POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH PŘI MŠI SVATÉ
Středa 28.10. Lubník v 16.30 hod. (v Tatenici mše svatá nebude)
Čtvrtek 29. 10. Hoštejn v 17.30 hod.
Pátek 30.10. Tatenice v 17.30 hod.
Úterý 3.10. Kosov v 17.00 hod.
 Tuto svátost se doporučuje přijmout alespoň jednou za rok všem starším 60 let a mlad-
ším, jsou-li vážně nemocni. Tato svátost je nejen posilou v nemoci, či ve stáří, ale též se skrze 
ni odpouští hříchy člověku, který není již schopen je osobně vyznat (např. vážný zdravotní 
stav, stařecká demence apod.) 

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ: 
Neděle 1.11. Kosov v 14 hod., Lubník v 17. hod.
Pondělí 2.11. Tatenice po mši sv. 17 hod., Hoštejn po mši sv. 18.30 hod.
                                                             P. Jaroslav Přibyl
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Sbírka z neděle 18. října – NA MISIE: Zábřeh 27.630; Rovensko 2.580; Postřelmůvek 1.330; 
Hněvkov 500; domov důchodců Zábřeh 585; Hněvkov 500; Jedlí 7.000; Svébohov 7.000; Zvole 
17.460; Lukavice 410; Klášterec 7.340 Kč. 
Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.600; na opravy kostela v Hoštejně 1.000; na misie 6.000 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

DNY HLAVOLAMŮ. Spolek Metoděj Zábřeh, za fi nanční podpory měs-
ta Zábřeh a ve spolupráci s Klubem Ámos Ostrava připravují další z řady 
oblíbených interaktivních výstav. Tentokrát to bude výstava s názvem 
DNY HLAVOLAMŮ I. Jak název napovídá, jedná se o první část něko-
likadílného projektu, který seznamuje děti i dospělé s hlavolamy, rébusy 
a různými hrami. Ukazuje jejich krásu, možnost smysluplného trávení 
volného času, procvičuje paměť, logické myšlení a postřeh. Výstava bude 
v Katolickém domě zahájena vernisáží v neděli 25. října v 16. hodin. Vý-
stavu je pak možné navštívit v pracovní dny až do 6. listopadu v době od 8 do 16 hodin. Pří-
padný jiný termín si můžete domluvit na telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717, případně pro-
střednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz.
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Česká křesťanská akademie 
vás zve na přednášku prof. Th Dr. Ing. Jakuba S. Trojana 
RADOSTI A PROBLÉMY UPLYNULÝCH DVACETI LET, 
jež bude věnována zhodnocení vývoje v naší zemi po roce 1989. 
J. Trojan (* 1927) přednáší teologickou etiku na Evangelické teologické fa-
kultě Univerzity Karlovy. Od padesátých let působil v církevní službě (v roce 
1969 vykonal pohřeb Jana Palacha), po ztrátě státního souhlasu pracoval 
jako podnikový ekonom a stal se signatářem Charty 77. Spolupořádal by-
tové semináře a v roce 1990 se stal děkanem bohoslovecké fakulty. Ve svém 
díle se soustředí na společenský dosah křesťanské víry.

Přednáška s besedou se koná v úterý 3. listopadu od 18 hodin ve sborovém domě Českobra-
trské církve evangelické v ulici U Vodárny. Všichni jsou srdečně zváni.    Jiří Tengler

7. SETKÁVÁNÍ LEKTORŮ SMĚŘUJÍCÍ K SOUSTAVNÉMU PROHLUBOVÁNÍ 
LEKTORSKÉ SLUŽBY V OLOMOUCI se uskuteční v sobotu 31. října 2009 od 10 do 
15 hod. ve velkém sálu Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
V 10.30 hod. bude v Arcidiecézním muzeu, Václavské nám., Olomouc -
program „Písmo svaté v obraze“ s odborným výkladem Mgr. Jany Hrbáčové
 Zakončení 7. setkání ve 14.15 hod.  Na všechny se těší MgA. Martina Pavlíková 

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR – první setkání ve čtvrtek 
29. října v 19 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. První lekce je zcela nezá-
vazná, bezplatná a otevřená široké veřejnosti. Srdečně všechny zvou L + M 
Kolčavovi, tel. 583 449 284. 


