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8. 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

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

V Bohu jen odpočívej, duše má

ŽALM 62
1: Iz 49,14-15
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Kor 4,1-5
příště Břízovo č. 503

Ev. Mt 6,24-34

Podívejte se na ptáky:
Nesejí ani nežnou
ani neshromažďují do stodol,
a váš nebeský Otec je živí.
Copak nejste o mnoho
cennější než oni?
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE připravila na
středu 2. března při příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České přednášku plk. ve výslužbě, vojenského historika pana Ing. Františka
Valdštýna „Anežka a Zdislava - souputnice života a víry“. Přednáška
se uskuteční v Katolickém domě, začátek v 18.00 hod.
P. František Eliáš

SVÁTOST SMÍŘENÍ V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE v ZÁBŘEZE o prvním pátku
v měsíci můžete přijmout 4. března od 16.30 hod.
P. František Eliáš
MALETÍN. V neděli 6. března Vás zveme ke mši svaté do maletínského kostela sv.
Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět zveme na slavení mše svaté,
obětované za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v pondělí 7.
března v 17.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje.
Lenka Hamplová
PASTORAČNÍ RADY
Pastorační rada farnosti Zábřeh se sejde v charitní budově v centru Oáza (v přízemí) ve
čtvrtek 3. března v 18.30 hod., v Jedlí ve čtvrtek 10. března v 17.00 hod.
EKONOMICKÁ RADA
Ekonomická rada farnosti Svébohov se sejde ve středu 2. 3. ve 14 hod. na faře v Zábřeze.
P. František Eliáš
CHARITA. Prosíme všechny čtenáře Farních informací o pomoc při sběru materiálu na výtvarné činnosti. Jedná se především o dekorativní knoflíky, korálky, měděný drát na drátování do 1 mm (spíše slabší), stuhy, mašle,
ostatní aranžovací materiál, dekorativní sklenice, zrcátka a zrcadla (menší),
které nepotřebujete a skončily by jinak v odpadu. Materiál dokážeme přetvořit v nejrůznější dárkové předměty a výrobky. Své dary můžete donést na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15, Zábřeh) nebo přímo do denního stacionáře Okýnko (Zámecká
11, Mohelnice, tel. 736 509 466), kde sesbírané věci využijí.
		
Za pomoc Vám děkují pracovníci i uživatelé.

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Římskokatolická farnost Zábřeh, ve spolupráci s cestovní agenturou AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu chystá v termínu od 5. do 12. dubna POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ.
Průvodcem bude P. Milan Palkovič z Velkých Losin.
V ceně je doprava autobusem ze Zábřeha-Valové na letiště v Mošnově. Cena 16 900 Kč. Více informací k programu u P. Františka Eliáše, děkana, tel. 731 626 500 a nebo v
kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, 789 01,
telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.
Za děkanát P. František Eliáš,
za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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KATOLICKÝ DŮM

v ZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus jednodenních výletů, připravujeme i
na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Na středu 2. března zveme děti i dospělé na návštěvu ZOO Ostrava a pohádkového sklepa strašidel na výstavišti Černá louka. Sraz účastníků v hale vlakového nádraží v 08.10
hod., návrat v 17.30 hod. Cena výletu pro děti nad 6 let je 320 Kč. Přihlášky nejpozději
do 28. 2. na telefonu 732 552 732 (paní Hedrichová).
v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 4.
března od 20.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie
k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace POSTYLION. V průběhu plesu se představí taneční skupina AKCENT, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka
a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji
u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248 a určitě přijďte.
Rádi Vás uvítáme.
v Především všichni příznivci country hudby by si neměli v sobotu 5. března nechat
ujít COUNTRY BÁL. Akci zahájí v 19.00 hod. v Katolickém domě prvními akordy kapela STETSON z Kuřimi, která se na pódiu bude střídat s domácí kapelou RADOSŤ.
V programu se ve westernové show představí dvojice Lightning Jack & Annie Oakley,
bude vylosována bohatá tombola… Zkrátka a dobře, pokud máte 100 korun, nezapomeňte si na tuto akci zarezervovat vstupenku na telefonu 739 957 831.
v V neděli 6. března zveme všechny děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
v Nejenom seniory zveme v úterý 8. března na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve
14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
JARNÍ VÍKEND PRO NEÚPLNÉ RODINY (pro osamělé nejen rodiče, s dětmi i bez dětí). Bc. Marcela Řezníčková - „V mé slabosti je má síla“. Termín 11.-13.
března 2011, (pátek večer- neděle poledne) ve Velkých
Losinách, pro ty, kteří si potřebují odpočinout, popovídat a načerpat duchovní povzbuzení, také pro ty, kteří
se ocitli v obtížných životních situacích. Program: společenské aktivity, přednáška s tématem“V mé slabosti je
síla“-Bc. Marcela Řezníčková, práce ve skupinkách, nabídka poradenství, během přednášky program pro děti, společné tvoření, možnost návštěvy termálního bazénu, biblické tance, duchovní program(modlitba, mše svatá, možnost rozhovoru s knězem). Cena: dospělí 400 Kč/osobu/na víkend, děti do 4 let zdarma,
děti 5-15 let 250 Kč/os/víkend.
		
informace: Mgr. Monika Sikorová, tel: 737 517 102, rodinazabreh@gmail.com,
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: KRISTUS A MAJETEK
S odkazem na Mat 6,24 KKC 2402 - 241S

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.( Matouš 6:24)
První verše Starého zákona obsahují zprávu o stvoření
země. Zemi a veškeré její bohatství svěřil Bůh společné správě lidstva. Má o ni pečovat, svou prací ji ovládat a těšit se z jejich plodů. Dobra stvoření jsou určena všemu lidskému pokolení tak, aby každý mohl uspokojit své základní potřeby. Majetek
má také umožňovat, aby se mezi lidmi projevila přirozená solidarita bohatých vůči chudobnějším.
Vztah k majetku patří pod sedmé Boží přikázání. Církev nachází v tomto přikázání základy svého sociálního učení, jež zahrnuje správné jednání v ekonomické činnosti, ve společenském a politickém životě, právo i povinnost pracovat, spravedlnost a solidaritu mezi národy
a lásku k chudým.
Každý člověk má právo na SOUKROMé VLASTNICTVÍ, které získal prací, přijal jako
dědictví, dar či koupil. Přitom to neruší původní darování země celému lidstvu, neboť soukromý vlastník má povinnost spravovat majetek tak, aby to bylo k všeobecnému dobru. Při
tom státní moc má právo a povinnost řídit oprávněné užívání práva na vlastnictví ve prospěch obecného blaha.
Cílem soukromého vlastnictví je zaručit svobodu a důstojnost jednotlivých osob tím,
že jim pomáhá uspokojit jejich základní potřeby, potřeby těch, za které nesou odpovědnost,
a také potřeby těch, kteří žijí v nouzi. Silně, často velmi tvrdě, ale neoprávněně se staví proti
soukromému vlastnictví socialismus a komunismus, jak jsme to mohli v našem národě zakusit sami na vlastní kůži.
Sedmé přikázání NAŘIZUJE respektovat majetek druhých uplatňováním spravedlnosti, lásky a solidarity. Zvláště vyžaduje: dodržovat učiněné sliby a uzavřené smlouvy; napravit
spáchanou nespravedlnost a navrátit neprávem nabytý majetek; také respektovat neporušenost stvoření rozumným a umírněným užíváním nerostných, rostlinných a živočišných zdrojů, které jsou ve světě, se zvláštní pozorností vůči ohroženým druhům.
Člověk se má ke ZVÍŘATŮM, jakožto Božím tvorům chovat laskavě a má se vyhýbat jak
přehnané lásce k nim, tak jejich bezohlednému využívání, především k vědeckým pokusům,
které překračují rozumné meze a při kterých zvířata zbytečně trpí.
Sedmé přikázání ZAKAZUJE především krádež, která je uchvácením cizího majetku proti rozumné vůli vlastníka. To se rovněž děje vyplácením nespravedlivé mzdy; spekulováním
s hodnotou majetku kvůli zisku ke škodě druhých; falšováním šeků nebo faktur. Dále zakazuje páchat daňové nebo obchodní podvody a vědomě poškozovat soukromé nebo veřejné
vlastnictví. Zakazuje také lichvářství, korupci, soukromé zneužívání veřejného majetku. Také
sem patří z vlastní viny špatně provedená práce a plýtvání.
Mezi zvlášť těžká provinění patří SVATOKRÁDEŽ, kterou člověk zneuctívá Bohu zasvěcené osoby, místa a věci. Vše, co bylo dáno Bohu, patří jemu. Svatokrádež se děje především
krádeží, loupeží, poškozením či zničením věcí jako jsou např.kalich, ostatky svatých, liturgické knihy a předměty... Jak bylo krátce naznačeno, výčet hříchů svatokrádeže je širší a vážnější
než jen vlastní krádež posvátných věcí. Ale o tom příležitostně později.
Na co většinou zapomínají ti, kteří poškodí druhé, je jejich povinnost vrátit všechen cizí
majetek nebo uhradit jeho cenu. Nahradit všechnu škodu způsobenou ať zlomyslně či z neo-
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patrnosti. Kdo nemůže vrátit anebo nahradit všechno, má vrátit a nahradit aspoň to, co může.
Kdy? Co nejdříve. Není-li to možné najednou, tedy po částech. Jak? Nenápadně odpracovat
nebo „darovat“. Komu? Poškozenému nebo dědicům. Pokud to není možné, je třeba dát nespravedlivě nabytý majetek chudým nebo na zbožné, dobré účely. Toto je základní podmínka odpuštění hříchu krádeže ve svátosti smíření. Nestačí tedy jen vyznat hřích a případně litovat.
Sociální učení církve jako rozvíjení evangelických, Kristových pravd o důstojnosti lidské
osoby a o její sociální rozměr předkládá zásady k úvaze, slovně vyjadřuje kriteria pro posuzování, poskytuje normy a směrnice pro jednání.
Jaká poučení nám dává Kristus pro život? „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy
ve všem jednejte s nimi.“ (Mat 7,12). „Blázne. Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to,
co jsi nashromáždil?“! (Luk 12,20)
A jaká jsou lidová poučení z výše řečeného: „Cizí jmění požehnáno není.“ „ S poctivostí
nejdál dojdeš.“
P. Antonín Pospíšil

26. MATKA TEREZA - ZALOŽENÍ KONGREGACE

Matka Tereza nechtěla zůstat na práci mezi chudými sama. Věděla, že tolik práce sama nezvládne. Už nedlouho potom, co dostala svolení opustit klášter, se k ní připojila první dívka
ochotná ji následovat. V průběhu několika málo měsíců počet mladých žen vzrůstal. Měly jen
prosté provizorní bydlení a bídné, jednotvárné jídlo. Jejich řeholním oděvem se stalo podle
vzoru Matky Terezy bílé sárí s modrými lemy a přišpendleným křížkem.
Musely hodně studovat, aby si doplnily základní ošetřovatelské znalosti. Každý den, kromě neděle, provozovaly sestry v dopoledních hodinách školu, odpoledne ošetřovnu.
Pravidelně navštěvovaly nemocné v rodinách a často neměly jinou možnost než pečovat
o umírající tam, kde je právě našly, tedy na ulicích. I přes velké množství práce v žádném dni
nechyběla mše svatá, společná a soukromá modlitba před Eucharistií. V denním řádu byla i
krátká doba vyhrazená odpočinku a společné zábavě. Matka
Tereza velmi dbala na dobré vztahy mezi sestrami. Byla si vědoma, že každé napětí a nedorozumění v sestrách uhasí plamen lásky, který by měly dávat chudým na ulici.
Matka Tereza zvolila pro svou kongregaci název Misionářky
lásky. Hlavním heslem nové kongregace se stala slova Pána
Ježíše na kříži: „Žízním!“ Tento výkřik Pána Ježíše představuje jeho pláč po lidské lásce a přijetí. Svatý Otec Pius XII. kongregaci schválil v roce 1950.
Ke kongregaci dodnes patří i četný zástup spolupracovníků
laiků, kteří se nerozhodli žít zasvěceným životem, ale podporují dílo Matky Terezy a podle svých možností pomáhají.
Matka Tereza dobře věděla, že síla a krása Božího díla je ve společenství. Nemůžeme být doma, ve farnosti „sóloví hráči", kteří všechno nejlépe udělají sami, všechno sami vymyslí a vyřeší.
Máme se učit spolupracovat, přizvat k práci ostatní, oslovit je.
Matka Tereza nikdy nezapomínala na modlitbu. I když měla
mnoho práce, modlitbu nikdy nevynechala a neošidila. Když si
sestry stěžovaly na množství práce a únavu, povzbuzovala je
právě tím, aby nezapomínaly na modlitbu a na adoraci. Sámčlověk nic nezmůže. Snažme se o spolupráci s kamarády a nezapomínejme na společnou modlitbu.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. února – Svatopetrský haléř: Červená Voda 2.666; Mlýnický Dvůr 410;
Domov důchodců sv. Zdislavy 425; Písařov na opravu oltáře 6.100; Jakubovice 690 Kč. 		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 3. března v 8.45 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

PATRONKA MANŽELEK CÍSAŘŮ, KRÁLŮ... A PREZIDENTŮ, SV. KUNHUTA LUCEMBURSKÁ. Manželky panovníků od nepaměti sdílely se
svými manžely-vladaři radosti i starosti, slávu i pády. Dějiny přinesly vskutku zajímavé příběhy „prvních dam.” Pokud byly zbožné, pak přinášely požehnání nejen vladařům,
ale celému národu (sv. Markéta Skotská *1046 + 1093).
Jestli své postavení nepochopily a zneužívaly, přinášelo to
pohromu nejen manželskému páru ale bohužel i národu...
Patronkou manželek králů, vladařů či prezidentů je sv.
Kunhuta Lucemburská. Narodila se kolem roku 980 jako
dcera lucemburského hraběte Sigfrieda I. a jeho manželky
Hadwigy z Nordgau. Kolem roku 1000 se provdala za vévodu Jindřicha, který nastoupil na římsko–německý trůn
po náhlé smrti císaře Oty III. jako Jindřich II. Císařská korunovace královského páru se uskutečnila 14. února 1014 v Římě. Jako manželka panovníka byla politicky aktivní. Ač pár zůstal
bezdětný, bylo jejich manželství šťastné. Po smrti manžela 13. 7. 1024 dočasně spravovala říši.
Byla vzdělanou dámou. V jejím zvláštním zájmu ležela podpora různých církevních institutů.
Založila benediktinský klášter Sv. Kříže v Kaufungenu, kde zemřela 3. března 1033. Její manžel
byl svatořečen v roce 1146, Kunhuta 29. března 1200 papežem Inocencem III. Svaté Kunhutě
je u nás zasvěceno mnoho kostelů, třeba v Novém Městě na Moravě, v Čejkovicích, Kurovicích nebo poblíž nás, v Náměšti na Hané...
K zamyšlení: Co platí pro manželky panovníků všech dob, platí taky pro každé manželství
a rodinu. Přeji všem rodinám skutečně zbožné manželky. Mnozí manželé je mají, ale nějak
to nevnímají. Snad si myslí, že je to běžná záležitost. Ať se za vás všechny, sv. Kunhuta, přimlouvá!
Poděkování Vám všem, kteří jste v uplynulém týdnu přispěli do sbírky „Haléř sv. Petra”:
v Lošticích obětovali 10. 710 Kč ( z toho Palonín 1000 Kč ), v Moravičanech u sv. Jiří jsme napočítali 8. 396 Kč. Ať Vám všem svým požehnáním odplatí Pán!
P. Pavel Kavec CM

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 20. února – Svatopetrský haléř: Mohelnice 7.711; Úsov 1.566 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. února – Svatopetrský haléř: Štíty 3.040; Cotkytle 1.410; Horní Studénky 5.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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postřelmovsko

postřelmovsko

SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Postřelmov 7.520 Kč, Lesnice 3.325 Kč, Dlouhomilov 1.462 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
v V neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici (minule 3.084 Kč),
v Chromči (minule 2.210Kč) a v Sudkově (minule 850Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
v Mimořádná příležitost svátosti smíření před prvním pátkem bude ve středu v Leštině od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
v V sobotu 5. března je v Postřelmově od 8.00 hodin VEČEŘADLO - mariánská pobožnost. Všichni jste srdečně zváni.
Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. února – Svatopetrský haléř: Lubník 1.270, Tatenice 1.500, Hoštejn
2.000, Kosov 520 Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v Srdečně Vás zveme v neděli 27. února od 14 hod. na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V HOŠTEJNĚ v sále na Globusu. Zvou pořadatelé
v v v
VŠEM KOSTELNÍKŮM. V termínech 5. – 7. 4. a 8. – 10. 4. 2011
se na Velehradě konají rekolekce pro kostelníky, které povede otec
arcibiskup Jan Graubner. Neváhejte a přijeďte na Velehrad načerpat posilu a požehnání pro svoji službu. Přihlásit se můžete na faře
v Zábřeze (kvůli koordinaci dopravy) nebo přímo v exercičním
domě Stojanov tel. 572 571 531.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík, kostelník v Hoštejně, tel. 731 626 549
Orel jednota Zábřeh pořádá 19. března v Katolickém domě TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. S sebou vlastní pálku a 50,- Kč na
startovné. Určeno pro hráče od 12 do 102 let. Přihlášky zasílejte
do čtvrtka 17. 3. do 12.00 hod. na email: kubicek.jana@seznam.
cz nebo odevzdejte na recepci Charity Zábřeh. Do přihlášky napište jméno, příjmení,
email nebo telefon a věk.

ROK 2011 – ROK KŘTU

Ježíš uzdravuje. Kdo dnes očekává od Boha spásu a jak si ji představuje? Výraz „spása“ nelze popsat jednoduchou definicí, podobně jako např. naději, lásku či pokoj. Spasení není „věcí“, ale Božím jednáním ve prospěch člověka, které má mnoho forem. Patří
k nim i uzdravení. Mnoho lidí se obrací k Bohu v souvislosti s nemocí, zvláště když nenaleznou pomoc lidí. Jejich důvěra je opodstatněná, neboť prorok Izaiáš o Mesiáši napsal: „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Iz 53,.4). Evangelista Matouš tento
výrok připomíná, když líčí Ježíšovo uzdravování nemocných (Mt 8,17), Ježíš uzdravuje
i ve křtu.
Z kalendáře královéhradecké diecéze
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SBÍRKY Z NEDĚLE 20. ÚNORA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Zábřeh 17.180; Jedlí
5.600; Svébohov 6.970; Klášterec 3.850; Zvole 18.550; Postřelmůvek 550; Hněvkov 900;
Rovensko 1.280; Maletín-Hynčina 640 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na kostel sv. Barbory 11.000; na kostel sv. Barbory z Ráječka 1.000 Kč;
Občanskému sdružení Sv. Barbora 5.000 Kč. DARY ZVOLE: na likvidaci lepry 1.000 Kč.
Všem dárcům, kteří přispěli na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ a zvláště štědrým dárcům ze
Zvole ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 20. února byly předány dary na lepru: z Rovenska 2.000 a ze Zábřeha 3.100 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.

Příprava na pomazání nemocných bude probíhat v kostele sv. Bartoloměje po tři dny od
pondělí 14. března. Svátost pomazání nemocných bude udělována ve čtvrtek 17. března
při mši svaté v 9.40 hod.
P. František Eliáš

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ.

Když se Josef probudil, udělal, jak mu přikázal anděl Páně.(Mt 1,24)
Jak se zapojit s dětmi do liturgie děkanátní pouti v sobotu 19. 3. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Milí rodiče a děti, v den děkanátní pouti oslavíme slavnost svatého Josefa. Josef byl
potomek Davidův, muž Mariin, pěstoun Pána Ježíše, povoláním tesař. V Novém zákoně
se o Josefovi píše pouze v evangeliu sv. Matouše a sv. Lukáše, kde je Josef popsán jako
muž spravedlivý, věrný a prozíravý, který se uměl postarat o svou rodinu i v těžkých situacích. Podle příkladu sv. Josefa pojďme i my prosit spolu se svým biskupem za naše
rodiny a duchovní povolání, abychom obstáli v životních zkouškách.
Jako symbol společného místa modlitby a života rodiny, mohou děti za pomoci rodičů vyrobit domeček. Na výrobu domečku potřebujeme tvrdý papír, lepidlo, špejle, pokud máme, mohou být i hobliny či párátka. Nakreslíme si lehce tužkou obrys domku, to
co bude na domku dřevěné, vylepíme výše uvedeným materiálem (podmínkou je materiál ze dřeva). Domek nemusí zůstat opuštěný, po zaschnutí lepidla
nakreslíme jeho obyvatele a domeček vybarvíme.
Při společném vytváření domečku děkujme Bohu za všechno
dobro, které nám skrze rodinu a duchovní povolání dává. Na děkanátní pouti domečky poneseme spolu
s obětními dary a utvoříme z nich
před obětním stolem vesnici, která
nám bude připomínat společenství
rodin celého děkanátu. katecheté
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