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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.

bože, ty posiluješ svůj lid 
svátostným pokrmem; 
dej, ať stále roste život z víry, 
abychom všichni dosáhli 
plnosti vykoupení.

Modlitba po přijímání

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

ŽALM 95  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
           nezatvrzujte svá srdce!
1: Dt 18,15-20                                    2: 1 Kor 7,32-35                                 Ev: Mk 1,21-28 
Ordinárium: Ebenovo č. 504             příště  latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 31. ledna  – památka sv. Jana boska, kněze
Čtvrtek 2. února  – svátek Uvedení Páně do chrámu. 
 V Zábřeze bude mše sv. v 9.40 a v 17.30 hod. 
Pátek 3. února     – sv. blažeje, biskupa a mučedníka 

FARnoST zvole. Tuto neděli 29. ledna ve 14.30 hod. budeme slavit mši svatou v kos-
tele sv. Jana a Pavla v Pobučí.  P. František Dostál 

HRomniCe A PRvní SvATÉ PŘiJímÁní. Začátkem měsíce února začíná bliž-
ší příprava dětí k 1. svatému přijímání. Představení dětí, kterého se zúčastní spo-
lu s rodiči, kteří při křtu slíbili, že budou své děti vychovávat v živé víře v Krista, 
bude ve farnosti Zábřeh ve čtvrtek 2. února při mši svaté v 17.30 hod. Zveme vás 
všechny a zvláště kmotry a příbuzné, aby spolu s dětmi přišli poprosit o boží po-
žehnání. První svaté přijímání je významnou událostí pro celé farní společenství. 
Proto vás prosíme o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo 
pro děti začátkem hlubšího vztahu s milujícím bohem.             P. František Dostál

SvÁToST SmíŘení v zÁbŘeze. První pátek v měsíci 3. února můžete při-
jmout svátost smíření v kostele sv. bartoloměje od 15.30 hod.  P. František Eliáš

PoUŤ do KoClíŘovA o první sobotě v měsíci bude 4. února. Odjezd z Valové jako 
obvykle v 11.30 hod.  Ludmila Korgerová tel. 583 414 512, mobil 732 805 427

SeTKÁní PASToRAČní RAdY FARnoSTi zÁbŘeH bude ve čtvrtek 9. února od 
18.30 hod. v centru Oáza na zábřežské Charitě.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 15. února od 10 hod. 
budou opět na faře v Zábřeze přítomny pracovnice servisní 
společnosti Kristýn služebník s.r.o., které zajišťují kontakt mezi 
T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. 
Zodpoví případné dotazy uživatelů sítě a zaregistrují další zá-
jemce z řad z farníků, případně dořeší rozpracované smlouvy. 

Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či 
děkana.  P. František Eliáš

Xii. PleS CHARiTY zÁbŘeH. Srdečně Vás zveme v pátek 3. února 
do Katolického domu na PLES CHARITY. K tanci bude hrát F-bAND, 
vystoupí taneční schola Crusado a taneční skupina DAREN. Můžete 
využít plesového nalíčení MARY KAY zdarma, čeká Vás tombola, bo-
hatá kuchyně a bar. Předprodej vstupenek (150 Kč) od 16. 1. 2012 na 
recepci Charity Zábřeh. 

oSTATKovÝ PleS. Orel Rovensko Vás zve na ostatkový maškarní ples s pochovává-
ním basy, který proběhne v prostorách Orlovny Rovensko v sobotu 11. února 2012 od 
20.00 hod. K tanci a poslechu hraje kapela VELVET. budou připraveny speciality domácí 
kuchyně, připravený je i bohatý program, který překvapí. Za pořadatele Josef Šincl 
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi - pokračování 
 Po krátkém občerstvení jsme se rozloučili s naším dopro-
vodem a vydali se z baie de Henne dalším kodrcáním přes 
kopce do cíle naší cesty. Haiti je skutečně zemí mnoha tvá-
ří, ale to by možná oni řekli o naší zemi také. Těsně za baie 
de Henne je „spižírna“. Je to údolíčko, kde je voda a tam, kde 
je voda, tam je život. Obyvatelé baie de Henne si půdu roz-
parcelovali na malé kousky a pěstují tam, co se dá. Od baná-
nů, které tvoří podstatnou část jejich jídelníčku, přes zeleninu 
(mrkev, rajčata, fazole, batáty…) až po mangovníky, kokosové 
palmy a veritaby. Údolíčko je ale bohužel velmi malé na to, aby 
vyprodukovalo dost potravin pro celou vesnici a je to jediné 
místo, kde se dá něco pěstovat. Okolní krajina je vyprahlá, plná 
agáve, opuncií, kaktusů nejrůznějších druhů a různých trni-
tých keřů. Obyvatelé baie de Henne jsou proto závislí na po-
travinách, které se musejí dovážet za peníze, které jim chybí. 
 Vesnice dál od moře na této straně hor jsou na tom ještě hůře, protože nemají možnost 
rybolovu a pitná voda (a kdoví, jestli vůbec pitná???) je často i několik kilometrů daleko. 
Proto není vůbec neobvyklé vidět i velmi malé děti, jak jdou s nádobami na hlavě pro vodu, 
bosí, nazí nebo jen v tričku. Jednotlivé domky nebo skupiny obydlí jsou nepravidelně roze-
sety v krajině. Lidé žijí téměř všude, i tam, kde by to člověk ani nečekal. Spíš je pro mne zá-
hadou, čím a jak se v pusté krajině živí. Hodně z nich se snaží vyrábět dřevěné uhlí, což je 
pro ně na jedné straně v těchto místech téměř jediný způsob obživy, ale na druhé straně je to 
zkáza pro krajinu a místní mikroklima. V podstatě všechno, co je silnější než pět centimetrů, 
padne na dřevěné uhlí. Je to jako v bludném kruhu. Na něčem si jídlo připravit musí a plyn 
je pro ně drahý. Pokud by jim někdo poskytl plyn třeba i zdarma, musí pomoci zároveň těm, 
kteří se živí výrobou dřevěného uhlí. Chce to komplexní řešení a obrovské investice, ale na to 
máme žalostně málo prostředků. Takže krůček za krůčkem pomáháme hlavně se vzdělává-
ním a v těch nejbolavějších případech lidského utrpení. 
 Jak se blížíme k městečku bombardopolis, krajina se postupně začíná měnit. Půda je ostře 
červená a je od ní červené úplně všechno. Vegetace je ale bujnější a namísto kaktusů se čím 
dál víc objevují palmy, banány a mangovníky. Je vidět, že v této oblasti je o něco více vláhy, 
tím pádem i více možností drobného zemědělství a příležitostí k obživě i obchodu. Je zde do-
konce i malá klinika, která slouží lidem ze širokého okolí. Kdyby ale nebyla podporovaná ze 
zahraničí, nebylo by tu asi nic. 
 Městečkem jsme jen projeli, jen jsme si u silnice koupili něco jako pečivo. Existuje jedna 
věc, bez které se na Haiti obejdete jen těžko, a to jsou dobré zuby a dobrý nůž. Když se totiž 
do té „buchty“ zakousnete s očekáváním, že kyprá hmota bude ustupovat před vašimi zuby, 
záhy poznáte, že se jedná o pouhou teorii, na míle vzdálenou od reality. Namísto toho se vám 
mezi čelistmi ocitne hmota, která sice na první pohled pečivo připomíná, ale její konzistence 
je srovnatelná s kvalitní pneumatikou Michelin. Jen chuť je jiná. Takže pokud byste do toho šli 
způsobem, jak jste zvyklí z domu, hned v první chvíli by vám pravděpodobně chybělo několik 
předních zubů. Haitské pečivo se totiž většinou zadělává bez kvásku nebo kvasnic a peče se 
v pecích rozpálených dřevěným uhlím. Výsledek potom odpovídá výše popsanému způsobu 
přípravy. Nesporná výhoda je v tom, že se touto činností zabavíte na dlouho a nemáte tenden-
ce k nestřídmému způsobu života. Alespoň já jsem se tím bavil skoro po celý zbytek cesty.       
  Václav Keprt (pokračování příště)
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UČíCí Se CíRKev- zAloŽení CíRKve
S odkazem Mk. 1,14-20 KKC 758 - 769
 Církev nachází svůj počátek a dovršení ve věčném plánu Nej-
světější Trojice – v jeho postupném uskutečnění v dějinách světa. 
 Vzdálená příprava shromáždění božího lidu začíná povoláním 
Abraháma, kterému bůh slibuje, že se stane otcem velikého národa. 
(Gn 12,2)
 bezprostřední příprava začíná vyvolením Izraele za boží lid. Iz-
rael svým vyvolením má být znamením budoucího shromáždění 
všech národů. Ale už proroci obžalovávali Izrael, že porušil úmluvu 
a že se choval jako prostitutka. Ohlašují novou a věčnou úmluvu. 
Tuto novou smlouvu uzavřel Ježíš Kristus. 
 Ježíš začal utvářet svou církev, když začal hlásat radostnou 
zvěst, totiž příchod božího království na zemi, slíbenou od pradáv-
na v Písmu. Kristus zahájil nebeské království na zemi, aby vyplnil otcovu vůli. Církev je 
„Kristovo království již dnes tajemně přítomné“. Svými slovy a činy založil Ježíš základ 
své církve. 
 Zárodek a počátek království je „malé stádce“ (Lk 12,32) těch, které Ježíš přišel shro-
máždit kolem sebe a jimž se on sám stal pastýřem. Oni vytvářejí opravdovou Ježíšovu 
rodinu. Ty, které tak kolem sebe shromáždil, učil novému způsobu chování, ale také jak 
se mají modlit – naučil je modlitbu Otče náš.
 Pán Ježíš dal svému společenství strukturu, která bude trvat až do úplného dovrše-
ní království. Je to především volba dvanácti s Petrem, jako jejich hlavou. Tím, že zastu-
pují 12 izraelských kmenů, jsou základními kameny nového Jeruzaléma. Skupina 12, ale 
i ostatní učedníci se podílejí na Kristově poslání, na jeho moci, ale též na jeho osudu. 
Všemi těmito činy Kristus připravuje a buduje svou církev. 
 Církev se zrodila hlavně z naprostého sebeobětování Krista za naši spásu; obětování, 
které uskutečnil na kříži a jímž předjímal ustanovení eucharistie. 
 Začátek a růst církve „naznačuje krev a voda tryskající z boku ukřižovaného Ježíše.“ 
Jako byla Eva utvořena ze žebra spícího Adama, tak se církev zrodila z probodeného srd-
ce Ježíše. bůh chce církev, protože nás nechce zachránit jako jednotlivce, nýbrž jako spo-
lečenství. Přeje si, aby se celé lidstvo stalo jeho lidem. bůh přece není asociální, není to 
osamělá a soběstačná bytost. bůh v trojici, to je společenství. Věčné sdílení lásky. Podle 
božího modelu je také člověk orientován na vztahy - sdílení, účast a lásku. Neseme zod-
povědnost jeden za druhého! 
 Když bylo dílo, které dal Otec Synovi vykonat dokončeno, byl v den Letnic seslán 
Duch svatý, aby stále posvěcoval církev. Tehdy se také církev veřejně představila lidu, 
s třemi tisíci nových členů a každému apoštolovi začalo šíření evangelia a církve mezi 
národy. 
 Církev bude dovršena teprve v nebeské slávě ve chvíli Kristova slavného návratu. Až 
do onoho dne se církev ubírá při svém putování mezi pronásledováními světa a útěcha-
mi boha. Zde na zemi se cítí ve vyhnanství – daleko od Pána. Plné uskutečnění církve 
– a skrze ni i světa ve slávě nastane po mnoha zkouškách. Teprve tehdy budou všich-
ni spravedliví, počínaje Adamem, od spravedlivého Abela až k poslednímu vyvolenému 
shromážděni ve všeobecné církvi u Otce, v jeho království nebe.         P. Antonín Pospíšil
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SvATÝ HoSTÝn v RoCe 2012
Kromě poutí žije Svatý Hostýn v letošním roce přípra-
vami na nadcházející jubileum, sté výročí papežské ko-
runovace sochy Panny Marie. Jedním z nákladnějších 
bodů chystaných oslav bude odlití nových zvonů do 
věží svatohostýnské baziliky. Mělo by jich být přidá-
no šest. Nejmenší má vážit 225 kilogramů, ten největ-
ší dvě tuny. 
 V rámci příprav celého poutního areálu probíhá na 
Svatém Hostýně také oprava kaple sv. Jana Sarkandra 
a původní křížové cesty. 

leToŠní PoUŤ FARnoSTí děKAnÁTU zÁbŘeH 
zA obnovU Rodin A KněŽSKÁ A ŘeHol-
ní PovolÁní bUde v SoboTU 28. dUbnA nA 
SvATÉm HoSTÝně. Pastorační rady již nyní mohou 
plánovat tuto poutní sobotní cestu tak, aby celý poutní 
den byl hodnotně využitý. bude uzavřen v 17 hod. mší svatou celebrovanou některým 
z našich biskupů. Dopoledne na Svatém Hostýně probíhá pouť hasičů.  

Slavnostní jmenování pražského arcibiskupa dominika duky kardiná-
lem se bude konat 18. února 2012 v Římě při zasedání konzistoře. Nově 
jmenovaní kardinálové na ní převezmou jmenovací dekrety a kardinálské 
birety. Den poté, 19. února 2012, bude papež spolu s novými kardinály ve 
vatikánské bazilice sv. Petra sloužit slavnostní mši svatou, při níž arcibis-
kup Dominik Duka obdrží kardinálský prsten. 
Věřící z České republiky, kteří chtějí být této slavnostní události přítomni, 

se mohou dopravit do říma prostřednictvím Poutního centra biskupství královéhradec-
kého a ČM Fatimy v Koclířově, které tuto pouť českých a moravských poutníků do Va-
tikánu organizují. 
 Přihlásit se je možné telefonicky na čísle 731 646 800 nebo emailem ryklova@bihk.cz. 
 Poštovní adresa je: 
 biskupství královéhradecké, Poutní centrum, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové. 

PoUŤ do SvATÉ země
 římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s CA AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu 
připravují na jaro letošního roku opět pouť do Svaté země, na kterou si Vás tímto do-
volují pozvat. Poutní zájezd se uskuteční v termí-
nu od 13.- 20. 3. 2012. CA AWeR ToUR zabez-
pečí poutníkům zdarma společnou dopravu ze 
zábřehu – valové na letiště. Více informací a při-
hlášky na poutní zájezd získáte v kanceláři AWER 
TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.

Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová,
za farnost P. František Eliáš
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 22. ledna 2012: Červená Voda 2.330; Domov důchodců sv. Zdislavy 174; Mlý-
nický Dvůr 540; Písařov 530; Jakubovice 304 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Radek Maláč
 Srdečně zveme na setkání modlitebního společenství v pondělí 30.1. v 16.45 v Písařově 
na faře.
 Mše svaté na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice): Jakubovice 15.00, Písařov 
16.30, Červená Voda 18.00 (setkání modlitebního společenství se překládá na další týden).
 Mše sv. v Domově důchodců sv. Zdislavy nebude v sobotu, ale výjimečně v pá 3.2. 
v 15.00. Mše sv. v Mlýnickém Dvoře nebude.
 Setkání biřmovanců bude v pátek 3.2. v 19.30 na faře v Červené Vodě.
  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 22. ledna: Mohelnice 6.167; Úsov 948; Studená Loučka 276 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

V roce 2011 byl z farnosti Mohelnice odeslán dar na křesťanské Radio Pro-
glas 36.400 Kč. Na televizi NOE bylo odesláno 7.100 Kč. 
Všem dárcům, i těm kteří přispívají individuálně, vřelé „Pán bůh zaplať“
   Kapr, Ing. Prudič J.

farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 22. ledna: Lubník 100; Tatenice 580; Hoštejn 950 ; Ko-
sov 530 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PozvÁnKA nA PleS. V pátek 10. února vás srdečně zveme do Tate-
nice na ples, který pořádá římskokatolická farnost a KDU-ČSL. 

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírka z neděle 22. ledna: Štíty 3.450; Cotkytle 520; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

* * *
dUCHovní PRoGRAmY – nAbídKA. Sestry premonstrátky 
ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na volně kon-
cipovaný cyklus duchovních obnov „Škola blahoslavenství“, který 
souvisí s pastorační přípravou na rok 2013. 
Duchovní obnova na téma: „blahoslavení, kdo hladovějí a žízní 
po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ se uskuteční ve dnech 11.- 12. února 2012 
a bude opakována 3.- 4. března 2012. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit 
do 6. 2. 2012 (resp. 27. 2. 2012):
e-mail: info@premonstratky.cz. Přihláška s programem se otevře kliknutím na termín 
duchovní obnovy.
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postřelmovsko      postřelmovsko

o svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) ve čtvrtek 2. února 
bude mše sv. v Lesnici v 16.30 hod. a v Postřelmově v 18.00 hodin. Vez-
měte si, prosím, vlastní svíce! 
 Mimořádná příležitost svátosti smíření před prvním pátkem bude v 
Chromči ve středu 1. února od 16.00 a v Postřelmově v pátek 3. února 
od 16.00 hodin. 

mariánská pobožnost na první sobotu 4. února bude v Postřelmově od 
8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. 
 v sobotu 4. února je ve farnosti dlouhomilov adorační den. Rozpis služeb bude 
v kostele.

lošticko            lošticko            lošticko

SvAToblAŽeJSKÉ PoŽeHnÁní
 Svatý blažej patří mezi nejznámější světce, i když 
historických informací o jeho osobě je poskrovnu. 
Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (je to Si-
vas ve Středním Turecku, dnes má více něž 300 tisíc 
obyvatel) a v době panování císaře Gaia Valerie Lici-
nia (308-324) na východě impéria, byl krutě umučen. 
Dříve, než k tomu došlo, je třeba připomenout, že se 
sv. blažej zabýval studiem a vzorně vykonával lékař-
skou praxi, v době pronásledování křesťanů ji vykonával potají v horské jeskyni, kam se 
uchýlil. Zde byl objeven lovci a přiveden do městského vězení. V žaláři se modlil a po-
vzbuzoval uvězněné křesťany ke statečnosti. Cestou na popraviště zachránila jeho mod-
litba chlapce, který se dusil rybí kostí zapíchnutou v krku. blažej byl umučen, protože 
nechtěl obětovat pohanským bůžkům. Legendy měly vliv na vznik liturgického obřadu 
udělování svátostiny „Svatoblažejského požehnání“. Je známé od XVI. století.
 Dnešní doba je méně krvavá, ale oběti bůžkům nechybí. Mnoho lidí tratí vzácný čas 
života u kýčovitých a málo prospěšných televizních programů, kterým obětují čas, místo 
aby jej věnovali modlitbě. Lidé upřednostňují koníčky a zábavy před plněním povinnos-
tí, co můžeme srovnávat s obětováním bohům. 
 A propos: Nemáme více zájem o svatoblažejské požehnání a sypání popela na hlavu 
na Popeleční středu, nežli o svátostné rozhřešení ve sv. zpovědi?? Vašim správným roz-
hodnutím žehnají loštičtí misionáři (více o nás na www.farnostlostice.cz)

* * *
dUCHovní obnovA PRo mUŽe. Všichni muži děkanátu Zábřeh jsou 
zváni na postní duchovní obnovu s otcem Františkem Líznou, která pro-
běhne o víkendu po popeleční středě, od pátku 24. 2. do neděle 26. 2. bližší 
informace a přihlášky na mailu rodinazabreh@gmail.com, nebo na telefo-
nu 737 517 341.   Za „Rodinu v akci“ Ondřej Sikora a „Hnízdo“ Josef Kroul
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Sbírky z neděle 22. ledna: Zábřeh 8.930; Jedlí 2.900; Svébohov 1.500; Klášterec 950; Zvole 
3.390; Postřelmůvek 440Kč; DARY: Zábřeh – na Charitu 200; Klášterec – na Proglas 1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
dARY nA lePRU: dne 22. ledna 2012 byla na likvidaci lepry předána ze Zábřeha částka 
3.450 Kč. Všem dárcům „Pán bůh zaplať.“  Marie Zíková 

drazí bratři a sestry,
nastala doba přihlášek do kněžského semináře. V naší diecézi se už léta pra-
videlně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se 
za kněze a za nová povolání modlíte i ve vašich farnostech a rodinách. Upřím-
ně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří 
kněžím pomáhají.
 Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry a kde se 
rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, kte-
rá nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou 
i v další generaci živé a budou mít dobré kněze. Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už 
máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, 
nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě 
spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli bůh nevolá také 
Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší in-
formace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují.
 S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce 
žehná                                                                                             arcibiskup Jan

Každý den během školního roku se modlí bohoslovci kněžského semináře za některou 
z farností arcidiecéze. V pondělí 30. ledna má  možnost spojit se s bohoslovci v modlitbách 
farnost Zábřeh.  

v sobotu 11. února v 15 hod., o svátku Panny marie lurdské, který je zároveň Světovým 
dnem nemocných, vás zveme na film lURdY do kina ReTRo v zábřeze. 
Kvůli očekávanému zájmu bude film promítnut také v neděli, po hlavních bohoslužbách v 10 
hod., a před večerní bohoslužbou v 16 hod. 
Lurdy - mystické místo ve Francii přitahuje každý rok miliony návštěvníků. 11. února 1858 se 
zde několikrát mladé dívce bernadettě Sourbirousové zjevila Panna Maria. Od té doby se sem 
lidé vydávají pravidelně a doufají, že najdou lék na své nemoci. 

Rakouská režisérka Jessica Hausnerová natočila příběh skupiny 
poutníků, kteří přicházejí na toto posvátné místo se svými bolestmi 
a strastmi a kteří v sobě nesou i naději na uzdravení.
Film se nezaměřuje pouze na téma víry, ale spíše na lidskou po-
míjivost a na otázku, co bychom si počali v případě, že by se právě 
na nás uskutečnil zázrak a spadla nám láska a štěstí do klína. Lur-
dy jsou filmem velice umně natočeným, jsou příběhem o čekání na 
zázrak, příběhem o potřebě uzdravení duše i těla, příběhem o víře 
v milostiplného boha. Snímek mnohé ukazuje, mnohé jen naznaču-
je a mnohé skrývá.                          Red.


