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4. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

JE  VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, 
abychom tě milovali celým srdcem 
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

BLAHOSLAVENÍ 
ČISTÉHO SRDCE, 
NEBOŤ ONI 
UVIDÍ BOHA. 

ŽALM 146  blahoslavení chudí v duchu,  neboť jejich je království nebeské
1: Sf 2,3; 3,12-13                                 2: 1 Kor 1,26-31                                Ev. Mt 5,1-12a     
Ordinárium: Olejníkovo č. 502         příště Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
Středa 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
Čtvrtek  3. února  Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
sobota 5. února  Památka sv. Agáty, panny a mučednice

SvÁTeK Uvedení PÁně do CHRÁmU. ve středu 2. února budou v zábřeze  sla-
veny mše svaté v 9.40 a v 17.30 hod. 
 Ve farnosti Jedlí bude mše svatá v 16 hod. ve Svébohově v 17.30 hod. a ve Zvoli 
v 18 hod.

HRomniCe A PRvní SvATÉ PŘiJímÁní. Se začátkem měsíce 
února začíná bližší příprava rodičů s dětmi k 1. svatému přijímání. 
Představení dětí ve farnosti Zábřeh proběhne ve středu 2. února při 
mši svaté v 17.30 hod. Děti spolu s rodiči, kteří při křtu slíbili, že budou 
své děti vychovávat v živé víře v Krista, vyjádří rozhodnutí, že se chtě-
jí dobře připravit na slavnost 1. svatého přijímání. Zveme vás všechny 
a zvláště kmotry a příbuzné, abyste spolu s dětmi a jejich rodiči přišli 
poprosit o Boží požehnání. Událost prvního svatého přijímání není jen 
záležitostí dětí a jejich rodin, ale celého farního společenství. Proto vás prosíme o mod-
litby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem hlubšího vzta-
hu s naším milujícím Bohem.    P. František Dostál

SvÁToST SmíŘení v zÁbŘeze o prvním pátku v měsíci můžete 4. února v kostele 
sv. Bartoloměje přijmout od 16.30 hod. P. František Eliáš

PoUŤ do KoClíŘovA o první sobotě v měsíci bude 5. února. Odjezd z Valové jako 
obvykle v 11.30 hod. Je nutné nahlásit se nejpozději do 31. ledna.
   Ludmila Korgerová tel. 583 414 512, mobil 732 805 427
oRel JednoTA zÁbŘeH nabízí možnost rodičům s dětmi i samotným dětem na-
vštívit trénink florbalového týmu. Můžete si zkusit zahrát s dětmi nebo jen tak zařádit. 
Věk dětí není omezen. Těšíme se na vás každou sobotu v tělocvičně ZŠ B. Němcové od 
9.30 - 11.30 hod.  Bližší inf.: T. Kobza 603 781 363.

mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo o.s. 
31. ledna 9-11 hod. Internetová kavárnička spojená s volnou hernou pro děti.
1. února  9-11 hod. Maminec (klub maminek s dětmi) - hostem tentokrát bude paní 

Lída Pohanková z Poradny pro ženy a dívky.
2. února  9-11 hod. Tvořivá dílna - na programu je výroba jednoduchých sněhuláků 

(tvoří děti za pomoci maminek), pro náročnější - výroba originál-
ních ozdob .

2. února 18-19 hod. Cvičení na velkých gymnastických míčích. Od ledna NOVĚ s fyzio-
terapeutkou paní Jakešovou. Neváhejte a přijďte, balony vám zapůj-
číme.

3. února 9-11 hod. Barvínek - dopolední blok říkadel, zpívání, cvičení i tanečků pro 
nejmenší děti - v tělocvičně.

4. února 9-11 hod. Maminec - modlitby maminek společně s nejmenšími dětmi.
Irená Švédová
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Charita zábřeh a obec Jedlí vyhlásily společnou sbírku na pomoc rodině liboRA 
A JAnY SvAČinovÝCH, Jedlí 80, jejichž rodinný domek poničil v sobotu 22. led-
na 2011 požár. 
FARnoSTi Jedlí A zÁbŘeH věnUJí nA obnovU bYdlení SbíRKU z nedě-
le 30. lednA.
 Díky solidaritě a empatii lidí z Jedlí 
i ze Zábřehu se ihned po neštěstí rozje-
la pomoc - zachráněný majetek byl roz-
místěn po nejbližších sousedech; zatím-
co byli rodiče hospitalizováni, u kmotrů 
přespaly jejich malé děti; lidé spontán-
ně nosili oblečení, hračky, další pomáhali 
s provizorním zabezpečením objektu. Do 
více rodin, které se přihlásily, bylo k vy-
prání rozvezeno provlhlé a spáleništěm 
načichlé oblečení.
 Více se můžete dozvědět na webu 
www.charitazabreh.cz, kde také najdete aktuální informace o pomoci. 

lA SAleTTe 2011 – 14. - 22. srpna – pozor změna data konání pouti!
Po jednání s poutním domem v La Salette jsme posunuli datum odjez-
du na úterý 16. srpna (16. hod. z Valové). Návrat do Zábřeha v úterý 23. 
srpna před polednem
 V ceně zájezdu (max.7.000,- už u dvoulůžkového pokoje 6.500,-) je 
doprava, polopenze a zdravotní pojištění. 
Program pobytu bude dotvářen přímo na poutním místě. Jeho va-

rianty budou nezávazně nabídnuty, každý bude pro sebe hledat nejzajímavější řešení 
v duchu tolerance. Poutní místo nabízí prostor pro ztišení, meditaci i vysokohorskou tu-
ristiku. náměty přednášek připravil otec lev. Hlásit se můžete přímo na faře v Zábřeze (583 
414 531 nebo 731 405 505). Ti, kteří jsou přihlášeni, mohou na faře zaplatit potřebnou částku.  
Bližší informace H. Lexmanová, 731 626 509.

PleSovÁ SezÓnA
nA Xi. PleS CHARiTY zÁbŘeH Vás zveme v pátek 4. února 2011 do Katolického domu. 
Začátek ve 20.00 hodin, cena 150 Kč (v ceně je šatna, vstupenka, místenka, upomínkové foto 
z plesu a drobné občerstvení). K tanci bude hrát hudební skupina TRIANGL, můžete se těšit 
na předtančení, kouzelnickou show, bohatou tombolu i kuchyni. 

SDH Jedlí Vás srdečně zve na HASiČSKÝ PleS, který se koná 5. února 2011 v Kulturním 
domě Jedlí. K tanci bude hrát skupina Postylion. Můžete se těšit na předtančení, bohatou tom-
bolu i kuchyni. Začátek ve 20 hodin, vstupné 50 Kč. Na hojnou účast se těší pořadatelé.

v v v

Nejenom seniory zveme v úterý 1. února do Katolického domu na zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem. Známé melodie k poslechu ale i tanci zahraje skupina F-BAND z Kláš-
terce. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.                Josef Klimek
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UČíCí Se CíRKev: nAŠe PovolÁní K blAŽenoSTi
5 odkazem na KKC 1716-1.724

 Důstojnost člověka je zakořeněna ve stvo-
ření k obrazu a podobě Boha. Lidská osoba, 
obdařená duchovou a nesmrtelnou duší, rozu-
mem a svobodnou vůlí, je zaměřena k Bohu a 
povolána se svou duší i tělem k věčné blaže-
nosti. Člověk dosáhne blaženosti v síle Kris-
tovy milosti, která mu dává účast na bož-
ském životě. V evangeliu Kristus ukazuje svým 
učedníkům cestu, která vede ke štěstí bez kon-
ce: blahoslavenství.
 Hned na počátku svého veřejného vystoupení se ocitl Ježíš na HOřE později nazva-
né Blahoslavenství. Zde pronáší základní programovou řeč svého životního poslání. Je to 
„Magna charta“, řekli bychom ústava Kristova společenství, tedy křesťanství. Ústředním bo-
dem v ní je „Osmero blahoslavenství“, která nám ukazují, co z toho máme, když jsme jako 
Kristovi vyznavači jiní než svět. V evangeliu sv. Matouše 5,3-12 jsou takto uvedena:
 „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
 Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
 Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
 Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
 Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
 Blahoslaveni, kdo jsou pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich jest nebeské království.
 Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám při-
pisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece 
pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.“
 Blahoslavenství jsou středem Ježíšova kázáni. Jejich vyhlášení vychází z přislíbení da-
ných vyvolenému národu už od Abraháma. Blahoslavenství přivádějí tato přislíbení k do-
konalosti tím, že je zaměřují ne už na pozemské požitky, nýbrž na nebeské království.
 Blahoslavenství vykreslují tvář Ježíše Krista a popisují jeho lásku; vyjadřují povolání vě-
řících majících podíl na jeho utrpení a vzkříšení; osvětlují skutky a charakteristické postoje 
křesťanského života; jsou paradoxními přísliby, které udržují naději v protivenstvích, ohla-
šují požehnání a odplatu, kterých se učedníkům již ve skrytosti dostává; začínají se usku-
tečňovat v životě Panny Marie a všech svatých.
 Blahoslavenství odpovídají na vrozenou touhu člověka po ŠTĚSTÍ. Tato touha je bož-
ského původu; Bůh ji vložil do lidského srdce, aby je přitahoval k sobě, protože jen on sám 
může lidskou touhu ukojit. Sv. Augustin to vyjádřil následovně: „Všichni jistě dychtíme po 
tom, abychom žili šťastně, a mezi lidmi není nikdo, kdo by nesouhlasil s tímto tvrzením, a 
to ještě dříve, než je plně vysloveno.“ A řečené potvrzuje jiný duchovní velikán a to svou 
zvláštní zkušeností: „Jen Bůh mne nasycuje.“
 Blahoslavenství odhalují cíl lidské existence, poslední cíl, k němuž směřují lidské skut-
ky; Bůh nás volá ke své blaženosti. Toto volání se obrací na každého osobně, ale také na ce-
lou církev, nový lid těch, kteří přijali přislíbení a žijí z něj.
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 Nový zákon užívá více výrazů, aby vystihl blaženost, k níž Bůh volá ČLOVĚKA: pří-
chod Božího království, patření na Boha; „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vi-
dět Boha“, vstup do radosti Pána, vstup do Božího odpočinutí. Vždyť Bůh nás stvořil, aby-
chom ho poznávali, sloužili mu a milovali ho, a tak dosáhli nebe. Blaženost nám dává účast 
na Božské přirozenosti a na věčném životě. S ní člověk vstupuje do Kristovy slávy a do ra-
dosti z Božího života.
 Taková blaženost přesahuje lidský rozum i pouhé lidské síly. Je plodem nezaslouženého 
Božího daru. Proto se nazývá nadpřirozená, stejně jako milost, která člověka disponuje ke 
vstupu do Boží radosti. Slíbená blaženost nás staví před rozhodující volbu. Vybízí nás, aby-
chom očistili své srdce a nade vše hledali lásku k Bohu. Učí nás, že pravé štěstí není v bo-
hatství nebo v blahobytu, slávě nebo v moci, ani v žádné lidské činnosti, jakkoliv může být 
užitečná, nýbrž pouze v Bohu, prameni veškerého dobra a veškeré lásky.
 Desatero, Horské kázání a apoštolská katecheze ukazují cestu, která vede do nebeského 
království. My po ní, posilováni milostí Ducha svatého, krok za krokem kráčíme ve svém 
každodenním konání. Působením Kristova slova vydáváme v církvi ovoce k Boží oslavě. 
(Srov. Mt 13,3-23).    P. Antonín Pospíšil

22. SPoleČenSTví SAleSiÁnŮ
Don Bosko dobře věděl, že tolika chlapcům (za několik let jich bylo až 800) nemůže sloužit 
sám. V lednu 1854 si Don Bosko zavolal do svého obývacího pokoje čtyři hochy, kteří přišli 
do oratoře mezi prvními. řekl jim: „Jsem sám. Kdybyste mi pomohli, dokázali bychom spo-
lečně vykonat spoustu dobra. Na naši pomoc čekají tisíce chudých chlapců. Slibuji vám, že 
Panna Maria nám obstará prostorné oratoře, kostely, domovy, školy, dílny a dostatečný po-
čet oddaných kněží. Ne pouze pro Itálii, ale i pro Evropu a Ameriku. 
Rozhodl jsem se, že se budeme nazývat salesiáni.“ Z některých chlap-
ců se o něco později stali kněží. Z beránků, které Don Bosko viděl 
ve svém dětském snu, se postupně stávali pastýři. Práce bylo mnoho. 
Don Bosko viděl, že někteří chlapci v oratoři mu chtěli být nablízku, 
toužili mu pomáhat, ale necítili se být povoláni ke kněžské službě 
a tak upravil pravidla salesiánské rodiny tak, aby v ní bylo místo i pro 
laiky, kteří se zavázali salesiánským slibem. Po několika letech vznik-
la i ženská kongregace - salesiánky (Dcery Panny Marie Pomocnice), 
které se staraly o chudé dívky podobně jako se Don Bosko se svými 
salesiány staral o chlapce. Dílo Dona Boska se šířilo opravdu do ce-
lého světa. Don Bosko se dožil toho, že žehnal lodi se salesiánskými 
misionáři odplouvající do Ameriky. Oratoří, škol a domů přibývalo, 
stejně jako salesiánů a spolupracovníků. To, co se zdálo být v počátku 
snem, stávalo se skutečností. S velkými obtížemi se podařilo postavit 
ve valdocké oratoři v Turíně velkou baziliku Panny Marie Pomocni-
ce, která tam stojí dodnes. Když se mladí salesiáni Dona Boska pta-
li, s čím mu mohou nejvíce pomoci, odpověděl: „Pokračujte na díle, 
které jsem začal. Každý z vás ať se stane Donem Boskem zítřka.“
Nikdo z nás nejde do nebe sám. Každý je nějak důležitý, užitečný. Někdo v salesiánské rodině, 
jiný zase jinde. Ale každý má své místo v církvi. Pán Bůh s každým z nás počítá. Ale všichni po-
třebujeme přátele a kamarády. Můžeme je pozvat na farní den, na schůzku ministrantů nebo do 
scholy. Spolupracujme na dobrém díle tak jako Don Bosko se svými salesiány.
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červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z neděle 23.1: Červená Voda 1334; Písařov 593; Jakubovice 616; Dary: Písařov – opra-
va oltáře 2580; Písařov Haiti 268; Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
   P. Radek MaláčPoUŤ do medŽUGoRJe
Termín: 1. 5.–7. 5. 2011 (ne – So), odjezd v neděli 1. 5. ve 14 hod. ze Zá-
břeha (z Valové), návrat v sobotu 7. 5. v dopoledních hodinách. Cena: 
1990 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není 
v ceně – stravování vlastní). Přihlášky jsou v sakristiích farních kostelů 
v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a Zvoli, příp. u P. Františka Dostála, případně 
na www.farnostcervenavoda.cz. Pokud nemáte přístup na internet, stačí, 
když uvedete: jméno, příjmení, adresu, RČ, datum a místo narození, st. 
příslušnost, číslo pasu a zašlete na adresu: římskokatolická farnost, Čer-
vená Voda 46, Červená Voda 1, PSČ 561 61. 
P. Radek Maláč (739 245 986; r.malac@seznam.cz).

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 23. ledna: Mohelnice 5.540; Úsov 513; Studená Loučka 350 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

mATeŘSKÉ CenTRUm oveČKA v moHelniCi
3. 2.   Výroba šperků na krk - korálkování - pod odborným dohledem Lenky Vaškové
10. 2.  Únorové tvoření - háčkované čepice
17. 2.  Přídavné látky v potravinách, alternativní medicína - přednáší Hana Kovaříková 

- začátek besedy v 9.15 hod.
24. 2.  Únorové tvoření
Setkáváme se každý čtvrtek od 9 - 11.30 hod. na faře v Mohelnici. Podrobnější informa-
ce najdete na stránkách www.oveckamohelnice.estranky.cz.  Andrea Nevrlá

štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 23. ledna: Štíty 1.890; Cotkytle 580; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

V pátek 4. února 2011 oslaví krásné 80. výročí narození 
paní Jarmila Koubková z Horních Studének. Srdečně blahopřejeme 
a do dalších let vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochranu Panny 
Marie a bohatou odměnu jednou na věčnosti. 

 Hornostudénští farníci a vděčná rodina. 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 23. ledna: Lubník 810; Tatenice 1.050; Hoštejn 3.450; Kosov 610 Kč. 
 Pán Bůh zaplať.                                                P. Jaroslav Přibyl

FARnoST KlÁŠTeReC – vYŠeHoŘí. V kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří bude 
každou první neděli v měsíci v 9 hod. slavena mše svatá. Poprvé v neděli 6. února
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postřelmovsko postřelmovsko
v na svátek Uvedení Páně – Hromnic ve středu 2. února bude mše sv. v Lesnici v 17.00 
a v Postřelmově v 18.00 hodin. 
v ve čtvrtek 3. února bude adorace a mimořádná příležitost ke sv. zpovědi: 
v Chromči od 16.00 a v pátek 4. února od 16.00 v Postřelmově. 
v v sobotu bude mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny marie v Postřelmově 
od 8.00 hodin. Všichni jste zváni. 
V neděli je mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule 1949 Kč), v Chromči (minule 
2050 Kč) a v Sudkově (minule 1302 Kč).  P. Vladimír Jahn

milí bratři a sestry, bydlím v Postřelmově v pensionu pro důchodce. 
Ve čtvrtek 9. prosince jsme měli besedu s panem farářem V. Jahnem. Je to, myslím, už po 
dvanácté, kdy k nám do pensionu přichází kněz (dříve pan farář J. Putala). Beseda bývá dva-
krát do roka, před Vánoci a před Velikonocemi. Otec Vladimír nám vypráví o Pánu Ježíši 
Kristu, o víře, o smyslu svátků, o Bibli. Tentokrát jsme slyšeli i článek o Panně Marii, který 
nám přečetla paní vedoucí pensionu. Píši to proto, že je to pro nás, obyvatele pensionu, pěk-
ný duchovní zážitek. Doporučuji všem starším lidem, kteří už nemohou přijít do kostela, 
aby se účastnili podobných setkání, určitě je to duchovně potěší.  Marie Bencová

lošticko     lošticko     lošticko
PozvÁnKA. řKF Loštice a Moravičany ve spolupráci s Kongregací sester Matky Boží-
ho milosrdenství Vás srdečně zvou na Duchovní obnovu, která se uskuteční ve dnech 5. 
a 6. února 2011. Program: sobota 5. 2. – návštěva v pensionu na Hradské ulici v Lošticích 
ve 14.00 hod. Mše sv. v 16. 30 hod. Po mši sv. bude následovat představení života a díla sv. 
Faustyny Kowalské. Sestry se účastní v neděli mše sv. v Moravičanech v 8.00, v Lošticích 
v 9.30 a v Paloníně v 11.00 hod. Odpoledne 6. 2. Loštice v 15.00 – Modlitba Růžence k Bo-
žímu milosrdenství a digitální projekce, Moravičany v 15.00 – Modlitba Růžence k Božímu 
milosrdenství a digitální projekce.

vŠímÁleK. V Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, v sobotu 22. ledna 
2011 se v rámci spolupráce s Čs. církví husitskou, uskutečnila po mno-
ha letech opět ekumenická bohoslužba. Lidé vskutku přijali pozvání 
a v 16.00 hod zaujali místa v Husově sboru v Lošticích. P. Pavel Kavec, 
CM a dp. Petr Kašný za účasti téměř stovky přítomných moderovali spo-
lečnou bohoslužbu slova. O hudební doprovod se postarala schola Jiřin-
ky z Moravičan pod vedením Hanky Bednářové. Díky Bohu za dobrou myšlenku a všem 
účastníkům za otevřené srdce a snahu udělat něco konkrétního pro dobré vztahy mezi vě-
řícími v Krista! 

SvAToblAŽeJSKÉ PoŽeHnÁní. Naši věřící milují svatoblažejské požehnání. Je třeba 
připomenout, že žehnací modlitba není nic jiného než prosba lidí k Bohu o to, aby věci fun-
govaly ke svému účelu. Sv. Blažej před svou smrtí požehnal dítěti dusícímu se kostí a dobře 
to dopadlo. Podstatné na tom je, že mu vyprošoval dobro. V tomto případě zdraví, vlastně 
život, které dítě v náručí zoufalé matky mělo celý před sebou. Co tedy potřebujeme k účin-
nosti jakéhokoliv požehnání? * Potřebujeme věřit, že Bůh je láska a že pro nás nachystal 
všechno dobré. * Bůh velmi rád počítá se spoluprací lidí. * “Bez Božího požehnání, marné 
lidské namáhání”                                     P. Pavel Kavec, CM
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SbíRKY z neděle 23. lednA: Zábřeh 8.600; Jedlí 1.600; Drozdov-pouť 1.417; Své-
bohov 2.000; Klášterec 1.310; Zvole 3.120; Postřelmůvek 400 Kč. DARY Zvole: na likvi-
daci lepry 1.000; Maletín: na opravy 26.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
dARY nA lePRU: Dne 23. ledna byla ze Zábřeha předána částka 3.700 Kč.
 Všem dárcům „Zaplať Pán“.  Marie Zíková

RoK 2011 – RoK KŘTU
Křest je božím činem v dějinách naší spásy. Dějiny lidstva a záro-
veň každého člověka jsou také „dějinami spásy“. Bůh si nepřál posvě-
tit a spasit lidi jednotlivě, nýbrž z nich chtěl vytvořit lid, který by ho uznával v pravdě 
a svatě mu sloužil. Proto si vyvolil izraelský národ za svůj lid, uzavřel s ním smlouvu 
a postupně jej poučoval tím, že mu během jeho dějin zjevoval sám sebe a svůj záměr 
a posvěcoval jej pro sebe. Starozákonní dějiny spásy jsou přípravou a předobrazem no-
vého Božího lidu (církve), který je založen na nové smlouvě uzavřené Kristem jeho krví. 
Každý kdo je pokřtěn vodou a přijme Ježíšova Ducha, náleží k novému Božímu lidu 
(LG 9).  Z kalendáře královéhradecké diecéze

SeTKÁní PASToRAČníCH RAd - PŘíPRAvA JednoTlivÝCH 
FARnoSTí nA PoUŤ děKAnÁTU. Pastorační rada ve Zvoli se sejde 
na faře ve středu 2. února v 19 hod. a pastorační rada v Klášterci v pondělí 
7. února v 18.45 hod.                                                         P. František Eliáš 

iii. dieCÉzní FÓRUm mlÁdeŽe Kde: Kroměříž; Kdy: 04. 03. 
2011 - 06. 03. 2011; Cena: 100 Kč. Po dlouhé odmlce se chystá již 
třetí diecézní fórum mládeže. Tématem tohoto ročníku je SPOLE-
ČENSTVÍ. Otec arcibiskup by rád hlouběji poznal myšlení součas-
ných mladých lidí, chce jim naslouchat a také jim sdělit své myšlen-
ky a představy o farnosti a dát jim podněty jak přispívat k jejímu 
budování. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému ob-

darování. Kdo z Vás, mladých by rád využil této jedinečné příležitosti a chtěl by se fóra 
zúčastnit, obraťte se na svého faráře (z každé farnosti se mohou zúčastnit pouze jeden 
až dva delegáti, je proto na duchovním správci, koho vybere). Další podmínkou je, aby 
delegát měl alespoň 16 let. Více informací na http://ado.cz/mladez/  
  P. Radek Maláč, kaplan pro mládež zábřežského děkanátu.

ARCibiSKUPSKÉ GYmnÁziUm v KRoměŘíŽi. Arcibiskupské gymnázium v Kro-
měříži je církevní škola, která kvalitně připravuje studenty ke studiu na všech typech 
vysokých škol. Na gymnáziu je studentům k dispozici kněz, jáhen a řeholní sestry. Nabí-
zíme možnost prohlídky školy, domova mládeže a konzultace o možnostech studia pro 
žáky sedmých a devátých tříd každý pracovní den. Potřebná je předchozí domluva na 
mailové adrese: bekarek@agkml.cz, stuska@agkm.cz nebo telefonním číslo 573 501 111. 
Informace o možnostech studia získáte na webu školy: www.agkm.cz. 
                  Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel AG a P. Mgr. Pavel Stuška, školní kaplan 
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