14. 7. 2013
Ročník XX., číslo 28
15. 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

ŽALM 69

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy,
aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, co se s ním shoduje.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hledejte ubožáci Hospodina a pookřejete v srdci.
1: Dt 30,10-14
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Kol 1,15-20
příště Ebenovo č. 504

„A kdo je můj bližní?“

Ev. Lk 10,25-37

Lk 10,29

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. července - památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Úterý 16. července - Panny Marie Karmelské
Středa 17. července - bl. Česlava a Hyacinta, kněží
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 17. července 2013 od 9 hod. do
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do
„církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš, děkan
MALETÍN. V neděli 21. července v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně.
P. František Eliáš

PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, jejíž historie je spjatá s františkánským řádem,
koná se 2. srpna a je spojená s možností získat plnomocné odpustky.
V děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budeme SLAVNOST PORCIUNKULE slavit v pátek 2. srpna. Mše svaté budou slaveny v 7.00, v 9.40 a v 18 hod.
Od 14.00 bude výstav Nejsvětější Svátosti a hodinová příležitost k soukromé adoraci.
v 15.00 modlitba Růžence a v 15.30 hod. SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ.
Jednou z nebytných podmínek k získání plnomocných odpustků je stav milosti posvěcující.
Příležitost ke svátosti smíření bude od 14 hod. Je to zároveň první pátek v měsíci.
P. Lev Eliáš, OFCap
Liturgii dopoledních mší svatých doprovodí Dechový orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou
pod vedením Jiřího Štici. Poté bude před kostelem sv. Bartoloměje následovat koncert
dechové hudby.
2. srpna – PANNY MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ
Serafínský Otec František se pro svou zvláštní úctu k přesvaté Panně pečlivě staral o kapličku zasvěcenou Panně
Marii Královně andělů, nazývanou též Porciunkule.
Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma.
Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád
a zde také dokonal běh svého pozemského žití roku 1226.
Podle tradice náš svatý zakladatel obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných
odpustků. Z těchto důvodů serafínský řád s velkou radostí
slaví svátek (slavnost) Panny Marie královny andělů.
Pozdější papežové tyto odpustky rozšířili na všechny františkánské kostely a pak i na katedrální chrámy, baziliky
menší a všechny farní kostely. (převzato z historických
materiálů)
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Putování s metodějem. Ještě stále je možné hlásit se na jednotlivé červencové výlety připravované v rámci tradičního prázdninového
cyklu. Bližší informace získáte na níže uvedeném kontaktu, dále na www.
katak.cz a najdete je rovněž ve Farních informacích č. 23/2013. Zvláště
upozorňujeme na výlet do Milotic (zámek a farní kostel) připravovaný
na úterý 16. července, při kterém se setkáme s bývalým zábřežským kaplanem P. Pavlem
Kaškou. Při dostatečném počtu zájemců bychom místo vlakem jeli zvláštním autobusem.
Zájemci, hlaste se co nejdříve u paní Hedrichové na telefonu 732 552 732.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna, která se
koná již tradičně první neděli po svátku sv. Anny. V letošním roce je to
28. července. První poutní mše začíná v 8.30 hod. a celebrovat ji bude
P. Jaroslav Přibyl. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem
bude olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Odpoledne
ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání.
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky Ježíšovy a maminky
Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší vezměte s sebou i své děti
a naopak vy mladší doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na pouť
nedostali.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
SV. JÁCHYM A SV. ANNA
Jáchym byl starším knězem a žil s Annou, svojí ženou, v Jeruzalémě. Jednoho dne odmítl velekněz v chrámu jeho oběť, protože
Jáchym nezplodil za 20 let manželství žádné děti. Hluboce pokořenému muži se pak zjevil anděl a zvěstoval mu narození dítěte.
Také Anna měla toto andělské zjevení. Anna pak porodila dceru
Marii, budoucí matku Ježíšovu. O svátku Obětování Panny Marie
(21. listopadu) si dodnes připomínáme den, kdy Jáchym a Anna
zasvětili v chrámě Bohu své dítě. Zdali se manželský pár dožil ještě
narození Kristova, není známo.
Památku Jáchyma a Anny stanovil II. vatikánský koncil na
26. července. Do té doby se obě památky slavily v celém světě
v různé dny. Anenská tradice dosáhla vrcholu v 15. a 16. století, když papež Sixtus IV. roku 1481 přijal Annu do římského
kalendáře a jeden z jeho pozdějších nástupců Řehoř XIII. v roce 1584 zavedl její církevní
svátek. Ve východní církvi lze svátek sv. Anny prokázat již od poloviny 6. století. Sv. Anna
je patronkou za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, matek, vdov a hospodyň
a za šťastný porod.
Mgr. Luděk Diblík

Ohlášky

V sobotu 27. července si v kostele sv. Barbory v Zábřeze
udělí svátost manželství

Zdeněk Chládek z Postřelmůvka a Tereza Rýznarová z Jedlí
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Učící se církev – LÁSKA K BLIŽNÍMU (Luk 10,25-37)

Láska rodí lásku. Přikázání miluj je pouze odpovědí. Miluj, tedy nevzniká z iniciativy člověka. Není to v první řadě lidské rozhodnutí, nýbrž spontánní hnutí vycházející
z přijaté lásky Boží. Příkaz lásky k bližnímu dal Ježíš Kristus současně s příkazem lásky
k Bohu. Stalo se tak na otázku jednoho farizeje, které přikázání je v zákoně největší. Ježíš
řekl, na prvém místě je láska k Bohu a hned následuje: „Miluj svého bližního jako sám
sebe.“ (Mat 22,38n)
Blíženská láska je přirozený požadavek lidství. Všichni lidé patříme do stejného společenství, pocházíme od stejného Otce, jehož obraz neseme ve své duši. Jako křesťané
jsme si vědomi, že jsme vykoupeni Ježíšem Kristem, čímž je náš přirozený pozemský
vztah k němu povýšen do řádu božského, a jako takoví jsme nositelé Boha, chrámy Ducha Svatého.
Požadavek lásky k bližnímu zdůrazňuje Bůh už ve Starém zákoně a chce, aby se vyvolený národ řídil příkazem lásky: „Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na
ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého.“ (3. Mojž 19,18)
Pokud Ježíš říká, že nám dává v lásce PŘIKÁZÁNÍ NOVÉ, pak nová je pohnutka,
nový je způsob a nová je míra blíženské lásky, která přesahuje slabou, ubohou míru lásky
sobeckého Izraelity, stejně jako nás lidí 21. století po Kristu. Láska je znamením, podle
něhož lze poznat křesťana: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li
mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,35) Blíženská láska je tedy druhým zákonem, který
přichází hned po zákonu lásky k Bohu: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“(Mat 22,39)
Milovat sám sebe je stejně důležitým přikázáním jako milovat bližního. Ježíš učinil z lásky k sobě samému měřítko lásky k bližnímu. Nemůžeme si zamilovat bližního, pokud
nejprve nemilujeme sami sebe. Přikázání milovat sám sebe nás vybízí, abychom se pokládali za rovné s druhými. Přikázání nám říká: Udělej pro sebe to, co chceš udělat pro
druhé. Přijímáme-li sami sebe, dáváme i svým bližním ten největší dar. Milujeme-li sebe,
budeme s to milovat i je; budeme pro ně mocnou oporou; budeme schopni řešit rodící
se konflikty a nedorozumění s klidem.
Lásku k bližnímu můžeme vidět z trojího hlediska. Předně ze strany CÍLE. Tak jako
sami sebe máme milovat pro Boha, tak i svého bližního. Cílem naší lásky musí být Bůh,
jen tak bude naše láska k bližnímu svatá. Pak můžeme pozorovat lásku z hlediska MRAVNOSTI. Toto hledisko žádá, abychom nevhodnou láskou bližnímu neškodili – pak bude
naše láska spravedlivá. A konečně můžeme hledět na lásku z hlediska DŮVODU, pro
který milujeme druhého. Milovat jej pro sebe a své potěšení, to je láska zištná.
Láska není vyhrazena pouze pro přátele (Kristovo podobenství o milosrdném Samaritánovi, Lk 10,25-37). „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,43.44) Jak velká je tato křesťanská myšlenka. Vzorem má být Bůh, který „dává svému
slunci svítit na dobré i zlé a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“
(Mat 5,45) V nepříteli musíme rozlišovat člověka a zlo. Člověka nesmíme
a nemůžeme nenávidět, ale milovat, neboť v něm (v obraze Božím) bychom nenáviděli samého Boha. To, co musíme nenávidět, je zlo. „Odplácet zlým za dobré je ďábelské; odplácet dobrým dobré je lidské; odplácet zlé
dobrým je božské.“(A. Plummer)
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Existuje také ŘÁD V LÁSCE. Není možné, abychom všem lidem
a všem věcem věnovali úplně stejnou lásku. Jistě, i Ježíš měl řád v lásce, stupnici úcty a vděčnosti: Panna Maria, Josef, apoštol Jan, Petr, Ondřej a dalších devět apoštolů, rodina, místo bydliště, izraelský národ...
Stejně tak můžeme určit stupnici i naší lásky, úcty a vděčnosti.
Řád lásky však také žádá, abychom ve své lásce k sobě mysleli na svou
duši, stejně jako při lásce k bližnímu zase na jeho duši, která má přednost před tělem.
„Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten,
kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání `nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: `Milovati budeš bližního svého jako sebe
samého.´Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“ Řím.13,8–10
Ještě je našim úkolem pojednat o HŘÍCHU proti lásce. V jistém smyslu jsou všechny
hříchy proviněním proti lásce, protože každý hřích porušuje spojení s Bohem, narušuje
lásku k sobě, k bližnímu i společnosti. My poukážeme jen na ty špatné skutky, které přímo odporují lásce a jejím projevům.
NENÁVIST je opakem lásky. Je to vznět duše ve smyslu nezřízeného odporu a nepřátelství k Bohu nebo k člověku. Nenávist může mít dvojí tvář. Nenávidět člověka je ďábelské počínání a hrozný je hřích nenávisti k Bohu. Ale nenávidět nepravost a hřích svého
bližního slouží k jeho dobru.
NECHUŤ k duchovním věcem neboli duchovní lenost. Ta je spojena s jistým nezdravým smutkem, který zatěžuje duši, takže nenalézá v ničem zálibu. Naproti tomu láska
působí v duši radost, která je světlem života.
ZÁVIST je nezřízený smutek nad dobrem druhého. Člověk závidí proto, že dobro druhého pokládá za své vlastní ochuzení. Závist hyzdí duchovní tvář člověka více než kterákoliv jiná neřest.
NESVORNOST, svár, roztržky a nepřátelství jsou vnější projevy nedostatku lásky. To
rozdvojuje a tím ničí mír a pokoj mezi lidmi (Viz Řím 12,18). Tyto nectnosti vycházejí
z marné slávy, z touhy po osobním vyniknutí, neboť nesvorní nechtějí jeden druhému
ustoupit. V pozadí stojí pýcha.
POHORŠENÍ je slovo nebo čin, který působí jiným lidem příležitost k pádu a může být
pro ně tragický po celý jejich další život. Bývá to nevhodné slovo, špatný příklad, neupřímnost v jednání, pokrytectví a rozpor mezi myšlením a skutkem. Člověk může pohoršovat buď PŘÍMO - aktivně, když CHCE svým slovem nebo skutkem působit zhoubně na
mravní život druhého - a to je ďábelské jednání. NEPŘÍMO pohoršuje ten, kdo sice nezamýšlí svým jednáním kazit druhého, ale předvídá nebo má předvídat, že jeho jednání může mít zhoubný vliv na duši bližního – a to je pohoršení pasivní. Existuje však také
pohoršení FARIZEJSKÉ, pokrytecké, totiž u oněch lidí, kteří hledají špatný úmysl v jednání druhého jen proto, aby se mohli pohoršovat. Málokdo si uvědomuje, kolik a jak velkých hříchů způsobí pohoršení (také ženy svým sporým oblečením). Nejedna duše zahynula jen proto, že na ni působila zloba pohoršení. Proto Kristus mluvil s tak velikým
důrazem: „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro
toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Běda světu, který svádí k hříchu. Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze
koho přijdou.“ (Mat 18,6-7),
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 7. července 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 213, Červená Voda
2.964, Písařov 1.429, Jakubovice 948, Mlýnický dvůr 154 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
ZVEME VÁS V NEDĚLI 27. 7. NA POUŤ DO PÍSAŘOVA, do kostela Rozeslání apoštolů. Při poutní mši svaté v 9.00 hod. požehná otec děkan restaurovaný oltář.
P. Radek Maláč
POUŤ NA TURZOVKU. Senioři z Červené Vody srdečně zvou na pouť k Panně Marii
na Turzovku (s možností pěšího výstupu). Odjezd v úterý 6. srpna 2013, cena 350 Kč. Závazné přihlášky u paní Kubitové (číslo mobilu 737 869 214) do 28. července 2013. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Čas odjezdu bude ještě upřesněn.

lošticko

lošticko

lošticko

Kdo je můj bližní? (Lk 10,25-37)
Jeden turista se zeptal řeholnice, která ošetřovala rány malomocného: „Kolik vyděláváš
pečováním o tyto lidské pozůstatky? Já bych to nedělal ani za milion na den!“
Sestra mu odpověděla: „A já bych to sama o sobě nedělala ani za milion na hodinu!“
Turista: „A kdo tě to tedy nechává dělat?“ „Ten, který je nad námi!“ odpověděla sestra
a ukázala prstem k nebi.
K zamyšlení: Myslet na Boha nás nevzdaluje od aktivity ani nám v ní nebrání.
Naopak: čím víc věříme Bohu, tím víc se věnujeme člověku.
A Ježíš nám říká: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (srov. Lk 10,37)
P. Pavel Kavec CM

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 21. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule
6.362 Kč) a v Chromči (minule 3.000 Kč).
Při sbírce na arcibiskupství se vybralo: v Postřelmově 9.298 Kč, v Chromči 7.200 Kč,
v Sudkově 2.050 Kč, v Lesnici 3.975 Kč, v Dlouhomilově 1.803 Kč a v Hrabišíně 1.424 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Blahopřání

Dne 16. 7. 2013 oslaví 80. narozeniny paní Anna Knápková z Postřelmova.
Přejeme jí pevné zdraví do dalších let, vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie. Členové živého růžence z Postřelmova

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. července: Štíty 2.520; Cotkytle 880; Horní Studénky 750 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Tuto neděli 14. července v 15 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. Martina na Olšanských Horách. Pobožnost křížové cesty začne ve 13.30 hod. od prvního zastavení v Horních Studénkách.
P. Stanislav Suchánek
6

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 7. července: Mohelnice 4.799; Úsov 896; Studená Loučka 325 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky – rok 1897 (V. Hausner)
Rok 1897 byl v každém směru pozoruhodný, jak v živlech, tak v duších bouřlivý. Trvalý déšť, bouře a záplavy.
K letošním volbám do parlamentu byla připuštěna tzv. 5. kurie, která se skládá z nemajetných, požadujících přerozdělení statků a prosazujících se mimo všechny meze nábožensky mravného života.
Protiváhu tvoří křesťanští sociálové, které advokát a následně vídeňský starosta Dr. Lueger, přes všechno semitské úsilí, přivedl k vítězství. Kdo by si kdy pomyslel, že Vídeň,
ještě nedávno bašta liberalismu, odkud proudilo všechno zlo do provincií, se obrátí díky
jedinému muži, který se obětoval pro rodné město. V říšské radě došlo za ministra Badeniho k neslýchaným skandálům a v provinčních městech ke krvavým lidovým povstáním. V Praze, kde byli Němci Čechy utiskováni, došlo k plenění a trýznění, takže musel
být vyhlášen stav obležení. Neustálé nacionalistické jazykové střety musí přivést mnohojazyčnou říši na pokraj zhroucení. Bůh chraň Rakousko a jeho stařičkého císaře Franze
Josefa. Oslavy 50tiletého jubilea jeho vlády by měly začít v nejbližších dnech.
Proti útočící zkáze mravů bylo drženo v Mohelnici triduum, vedené jesuity P. Abelem
a hrabětem Ledochovským. První svými mistrovskými kázáními udělal průlom do
praktického křesťanství. Druhým byl ještě mladý muž, Moravan od Napajedel, synovec
kardinála Ledochovského, bývalého arcibiskupa, který byl za pruského „kulturního boje“
dva roky uvězněn a po svém propuštění povolán do Říma.
Tohoto roku byl také zřízen první přespolní hřbitov v Květíně, pro osady Květín a Slavoňov. Jako římskokatolický byl posvěcen a jako takový zapsán v pozemkové knize. Farář
má nad ním rozhodovací právo a obce správní.
Pro farní kostel bylo za 125 zl. rekonstruováno ciborium v majetku kostela.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 7. července: Tatenice 2.180, Hoštejn 900, Lubník 1.680; Kosov 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

*
*
*
*
*

***
HENRY J. M. NOUWEN Z KNIHY „S HOŘÍCÍM SRDCEM“
Žít eucharisticky znamená prožívat život jako dar, dar, za který jsme vděčni.
Slavení eucharistie od nás vyžaduje, abychom stáli v tomto světě a přijali svou spoluzodpovědnost za zlo, které nás obklopuje a prostupuje námi.
Pokud zůstaneme uvězněni ve vlastních nářcích na hroznou dobu, ve které žijeme,
a na strašné situace, které musíme snášet, a ten děsivý osud, který prožíváme, nemůžeme nikdy dojít k pokání. Pokání může vyrůst pouze z kajícího srdce.
Srdce kající je srdcem, které nepřenáší vinu, ale uznává vlastní v hříšnosti světa a tak je připraveno přijmout Boží milost.
Slovo Boží není slovem, které se vztahuje na náš každodenní život někdy později, ale
je to slovo, které nás uzdravuje tady a teď tím, že mu nasloucháme.
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Sbírky z neděle 7. července: Zábřeh 8.690; Jedlí 2.500; Svébohov 2.500; Klášterec 1.824;
Zvole 3.420; Postřelmůvek 380 Kč.
Dary: Zábřeh – na Proglas 1.000; na kostel sv. Barbory 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci červnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory částkou 4.800 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK OŽÍVÁ,
VRACÍ SE TAM DUCHOVNÍ SPRÁVA
Znovu by se tak mělo stát jedním z významných duchovních center hradecké diecéze. Biskup Jan Vokál
s tímto záměrem posílá na Horu Matky Boží jednoho
ze svých nejbližších spolupracovníků, dosavadního biskupského vikáře pro pastoraci a církevní školství P. Karla Moravce, který v Zábřeze několikrát vedl liturgii.
Nově jmenovaný rektor kostela P. Karel Moravec oficiálně převezme duchovní správu na Hoře Matky Boží
u Králík při mši svaté v neděli 28. července 2013 v 10.00
hodin.
V neděli 18. srpna v 10 hodin pak nové uspořádání slavnostně stvrdí diecézní biskup Jan Vokál, který bude na
Hoře Matky Boží sloužit mši svatou při obnovené hlavní pouti.
ORIENTACE V INTERNETOVÉ DŽUNGLI - NABÍZÍME VÁM VODÍTKO:
http://www.simeon.cz – nový internetový portál pro seniory. Od května tohoto roku
mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový portál www.simeon.cz,
křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás, který provozuje Centrum pro seniory
Hradec Králové.
Portál nabízí tematické články a informace, pozvánky na akce pořádané v celé České republice, adresář center, domovů pro seniory a společenství, foto a videogalerie i možnost vzájemné komunikace mezi uživateli. Ti si zde mohou například také založit svůj
vlastní blog, poslat elektronickou pohlednici nebo prostřednictvím redakce zveřejňovat
pozvánky, inzerci a různé vzkazy. Hlavním posláním webu je tedy především nabídnout
lidem seniorského věku interaktivní spolupráci, vzájemné sdílení a povzbuzení.
http://www.kanan.cz – na tomto serveru najdete materiály, které vám pomohou připravit děti na nedělní mši svatou (přístupnou formou podané evangelium, kvíz, bludiště,
obrázek na vybarvení).
http://www.loudalka.op.cz – dětem a rodičům je také určena stránka P. Antonína Krasuckého OP (klášter dominikánů - Olomouc).
http://www.ado.cz/katechete – server, který mohou využít katecheté i rodiny s dětmi
http://www.radiovaticana.cz – přináší, mimo jiné i promluvy papeže Františka
http://blog.lupa.cz – na této adrese najdete křesťanské zpravodajské servery
Red.
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