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27. 10. 2013
Ročník XX., číslo 43

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

bože, 
buď milostiv mně hříšnému!’
říkám vám: 
Celník se vrátil domů 
ospravedlněn, 
ne však farizeus. 
Neboť každý, kdo se povyšuje, 
bude ponížen, 
a kdo se ponižuje, 
bude povýšen.“                               (Lk)

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 34   Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
1: Sir 35,15b-17.20-22a                            2: 2 Tim 4,6-8.16-18                            Ev. Lk 18,9-14
Ordinárium: Olejníkovo č. 502              příště břízovo č. 503
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
pondělí 28. října    svátek sv. Šimona a Judy – státní svátek 
 V Zábřeze bude slavena mše svatá v 6.55 hod. 
 V kapli sv. Cyrila a Metoděje v Ráječku poděkujeme při hodové mši svaté v 9 hod. za 
plody země, které se nám v letošním roce urodily.

Pátek 1. listopadu SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH 
Slavnost Všech svatých připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou ofici-
álně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví nikdo kromě Boha“.
 v zábřeze budou v pátek mše svaté v 7.00 a v 17.30 hod. 
Od 15 hod. můžete v kostele sv. bartoloměje přijmout svátost smíření.
 zvole – Ve farnosti Zvole bude P. Alfréd Volný zpovídat od 14.30 do 
17.00 hod., v 17 hod. bude mše svatá a příležitost ke svátosti smíření bude 
také po jejím skončení. 
 mše svaté budou slaveny také: v Hněvkově v 8.30, v Jedlí v 16.00 hod., ve Svébohově 
vigilie ve čtvrtek 31. 10. v 17 hod.

v sobotu 2. listopadu vzPomeneme nA vŠeCHY věRnÉ zemŘelÉ
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě 
nejsou dokonale připraveni ke vstupu do Boží blízkosti a jsou ve fázi „očišťování“. 
 v zábřeze budou slaveny mše svaté v 6.55 a v 8.30 hod., pobožnost na hřbitově v 15 hod.; 
na Skaličce bude mše svatá 8.30 hod., v Jedlí v 9 hod., ve Svébohově v 10.30 hod., v Roven-
sku v 16.30, v Jestřebí ve 14.00, ve zvoli v 16 a v Klášterci v 17 hod. 
 Po skončení mších svatých (kromě Zábřehu) budou pobožnosti na hřbitovech. 
   P. František Eliáš

PoboŽnoSTi nA HŘbiTově v zÁbŘeze budou od soboty 2. do pátku 8. listopadu, 
v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a od pondělí 4. do pátku 8. listopadu v 16.00 hod. 
 Příští neděli 3. listopadu v 15 hod. nebude ve farním kostele svátostné požehnání. 
   P. Ladislav Sovadina

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat od 25. říj-
na do 8. listopadu. (Při vyhlášení Roku víry papežem Benediktem XVI., dne 8. října 2012 
Apoštolská penitenciárie vyhověla prosbě Dominika kard. Duky, aby se zbožná návště-
va hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci mohla uskutečnit každý 
rok již od 25. října. 

Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: přijetí 
svátosti smíření, Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce (Otče 
náš a Zdrávas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit 
za zemřelé (stačí v duchu).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše 
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyzná-
ním víry. Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu mi-
losti, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 
Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním roz-
mezí. 
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KAToliCKÝ dŮm. Nejenom seniory zveme v úterý 29. října na zábavné 
odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice 
Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.  
 Za Spolek Metoděj Josef Klimek

vÁClAvov. V neděli 3. listopadu jste zváni v 16 hod. ke kapličce sv. Anežky 
České. Po pobožnosti u kapličky bude v kulturním domě přednáška Ing. Plk. 
Františka Valštýna „Svatá Alžběta Durynská“ (sestřenice sv. Anežky České). 
Program doplní malým koncertem schola GAUDIUM.                     Josef König

mAleTín. V kostele sv. Mikuláše bude v neděli 3. listopadu slavena mše svatá ve 
14.30 hod.  P. František Eliáš

Folk & Country skupina mAdAlen ve 
spolupráci s městem Zábřeh a Charitou 
Zábřeh zve všechny milé lidi na bene-
fiční koncert „VZPOMÍNKA” věnova-
ný Honzovi Šebestovi a Standovi Hoi-
grovi. 
Koncert se uskuteční v neděli 3. listo-
padu od 18 hod. v Katolickém domě. 

Výtěžek koncertu bude věnován čtyřletému Lukáškovi bílému z Postřelmova. 
Podrobnější info na http://www.zabreh.caritas.cz/cs/vrsky.php . 

Česká křesťanská akademie. Na 12. listopadu připravujeme přednášku „Čeští 
františkáni v osmanském Egyptě – jejich rukopisy a misijní působení“. Přednáší 
Mgr. Marek Dospěl z Českého egyptologického ústavu FF UK. Aktuální infor-
mace naleznete také na: cka-zabreh.webnode.cz. 

Podzimní nabídka charitní prodejny barborka. S blížící se vzpomínkou na 
všechny zemřelé přichází charitní recepce s rozšířenou nabídkou svíček, růz-
ných druhů krytů na svíčky i velmi oblíbených speciálních zapalovačů. Svíč-
ky jsou olejové, kvalitní, vydrží hořet poměrně dlouho (cca 2 - 6 dnů, podle 
velikosti svíčky). Zapalovače mají prodlouženou zapalovací trubičku, takže 
se jimi dá zapálit svíčka, aniž bychom museli kryt sundávat.
Zároveň nabízíme pestrou škálu kalendářů na rok 2014 s církevním i občan-

ským kalendáriem; stolní, závěsné i diáře. S motivy květin, přírody, se zvířaty, tématikou 
vědy a techniky, dětské a další. Rovněž můžete zakoupit Cyrilo – Metodějský kalendář na 
čtení. 
Chcete své blízké potěšit pěkným dárkem a momentálně nevíte, co by bylo „to pravé“? Vě-
nujte jim Dárkový poukaz. V prodejně recepce barborka můžete zvolit z několika druhů.
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin
Přejeme klidný podzim a těšíme se na Vaši návštěvu!                                Pracovníci Recepce

V Katolickém  týdeníku na tuto neděli (č. 43) vyšel článek o Julkovi Augustinovi ze Šum-
perka „Příběh ochrnutého disidenta“.  red.
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Učící se církev – SvÁToSTi v obnovenÉ liTURGii
 V poslední době nás církev jménem papeže a našich biskupů 
vyzývá, abychom ve svých homiliích a katechezích šířeji a hlouběji 
probírali záležitosti svátostí. Vždyť na jejich základě a užívání stojí 
Kristovo dílo ve světě i v církvi, ano i duchovní stav věřících.
 SVÁTOSTI jsou účinná znamení milosti, ustanovená Kristem 
a svěřená církvi pro posvěcování lidí. Jimi se nám uděluje božský 
život. Viditelné obřady, jimiž jsou svátosti slaveny nám sjednáva-
jí milosti, které jsou vlastní každé svátosti. Svátosti přinášejí plody 
v těch, kteří je přijímají s požadovanými předpoklady.
 Kristus vyslal své apoštoly, aby bylo v jeho jménu „hlásáno pokání, aby všem národům 
byly odpuštěny hříchy.“ (Luk 24, 47) „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte 
je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Mat 28,19) Poslání křtít je tedy svátostné poslá-
ní, je zahrnuto v poslání hlásat evangelium, protože svátost se připravuje bOŽÍM SLOVEM 
A VÍROU, která znamená souhlas s tímto slovem. 
 Ke každé svátosti náležejí tři věci: ustanovení od Ježíše Krista, posvátný úkon vyjádřený 
slovem a skutkem a konečně milost vlitá do duše.
 Svátosti jsou určeny k posvěcování člověka, k budování Kristova Těla - to je církve a k boží 
oslavě. Jako znamení mají také vzdělávací význam. Víru nejen předpokládají, ale také ji slovy 
a věcmi živí, posilují a vyjadřují. Proto se nazývají SVÁTOSTI VÍRY.
 Víra církve předchází víru věřícího, který je vyzván, aby ji přijal. Když církev slaví svá-
tosti, vyznává víru, kterou přijala od apoštolů. Odtud starobylé rčení: „LEX ORANDI, LEX 
CREDENDI“ - zákon modlitby je zákonem víry, církev věří tak, jak se modlí. Liturgie, boho-
služba je ustavujícím prvkem svaté a živé tradice křesťanstva.
 Z těchto důvodů nemůže služebník – to je papež – nebo společenství – sbor kardinálů či 
biskupská konference - libovolně měnit nebo upravovat žádný svátostný obřad, jak to v dneš-
ní době žádají různá hnutí, a to i kněžská - zvláště v Rakousku a Německu pod heslem: „My 
jsme církev“, nebo feministická hnutí a mnohá jiná společenství z titulu lidských práv... a po-
dobně. Měnit liturgii, něco k ní přidat anebo z ní odebrat může učinit jedině nejvyšší cír-
kevní autorita v poslušnosti víry a v posvátné úctě k tajemství liturgie. To se stalo na koncilu 
tridentském v 16. století a na 2. vatikánském koncilu. Nyní je přichystána ke schválení malá 
vsuvka do 2., 3. a do 4. eucharistické modlitby před proměňováním: „...jejího snoubence sva-
tého Josefa...“.
 Ostatně, vzhledem k tomu, že svátosti vyjadřují a rozvíjejí společenství víry v církvi, je „lex 
orandi“ jedno z podstatných měřítek k hodnocení dialogu mezi katolíky a různými četnými 
církvemi a církevními společenstvími, které se snaží dosáhnout kýžené jednoty křesťanů.
 Výstižně pronesl pravdu o svátostech ještě jako kardinál Joseph Ratzinger: „Domnívám 
se, že sedm svátostí opravdu zachycuje strukturu a významné momenty lidského života. Pro 
velké okamžiky jako je narození, nemoc a smrt, vstup do dospělosti, do manželství, je zapo-
třebí určitých symbolů, kterými ona chvíle získá velikost, příslib a sdílenost....Víra není něco, 
co se děje v éteru, ona vstupuje do hmotného těla. A symboly hmotného světa nás zase spoju-
jí s bohem. Tyto symboly svátosti tedy vyjadřují tělesnost naší víry. Prostoupení smysly a du-
chem je rozvedení toho, že bůh se stal tělem a sdělil se nám v pozemských věcech. Svátosti 
jsou tudíž jistý druh dotyku se samým bohem. Ukazují, že naše víra není  čistě duchovního 
rázu, ale že má základ ve společenství a zahrnuje pozemskost, stvoření, jež se takto zprůhled-
ňuje. Podstatné je, že ve svátostech se vyjadřuje sdílení a tělesnost víry a že současně ozře-
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jmuje, že víra nepochází z nás samotných, ale z vyšší moci. Svátosti jsou stejně jako veškeré 
boží jednání svěřeny naší svobodě, působí - stejně jako evangelium a Desatero božích přiká-
zání vůbec - nikoliv mechanicky, samozřejmě, ale jen tehdy, jde-li naše svoboda s nimi.“ (J. 
R. bůh a svět)
 Svoboda je nejen veliký boží dar, ale i veliké riziko. Svobodou špatně užitou můžeme 
všechno ztratit, zvláště věčné společenství s bohem v jeho království blaženosti.

 P. Antonín Pospíšil

červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Domov důchodců sv. Zdislavy 260, Písařov 4.151, Jaku-
bovice 2.255, Červená Voda 5678. Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Radek Maláč

změnY boHoSlUŽeb: od středy 30. října budou středeční mše svaté v Červené Vodě za-
čínat již od 17.30 hod. 

                           dUŠiČKY
v pátek 1. listopadu o Slavnosti všech svatých budou mše svaté: 
 v Písařově v 16.00 a v Červené Vodě v 18.00 hod.
mše svaté, po nichž bude na hřbitovech pobožnost za zemřelé:
 Pátek 1. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy v 9.30 hod. (bez po-
božnosti na hřbitově), Jakubovice 16.00 hod., Červená Voda 18.00 hod. 
 Neděle 3. listopadu: Moravský Karlov 16.00 (pobožnost přede mší). 
 Pondělí 4. listopadu: Písařov 16.00 hod. 
 Čtvrtek 7. listopadu: Mlýnický Dvůr 16.30 hod. (pobožnost na hřbitově přede mší).
   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

AbY SE MOHL ČLOVěK POZVEDNOUT, MUSÍ POKLEKNOUT... (Lk 18, 19-14)
 Francouzský mladík Frederic Ozanam ( 1813-1853, blahořečen v roce 1997), který dal 
vzniknout slavné charitativní Společnosti sv. Vincence, procházel obdobím duchovní krize.
 Veden vnitřním instinktem vstoupil jednou do kostela a v zadní lavici uviděl velkého fy-
zika z oblasti magnetismu a elektrodynamiky André-Marie Ampéra (1775-1836 ), který se 
právě modlil růženec.
 Když profesor vycházel z kostela, Frederic se ho zeptal:
 „Pane profesore, je možné být tak učený a slavný jako vy a přitom se ještě pořád mod-
lit?“
 Ampére mu odpověděl: „Chlapče, já jsem učený a slavný, jen když se modlím!“
 Ozanam později říkal: „Růženec Ampéra mi dodal síly v nesnázích...“
Poznámka: Do života A. M. Ampéra tragicky zasáhla francouzská revoluce (1789-1799). 
Pod gilotinou viděl v 18ti letech umírat svého otce...
Na počest velkého vědce byl na vědeckém kongresu v Paříži stanoven základní jednotkou 
elektrického proudu právě „ampér“. Ampér se zabýval také matematikou, chemií a botani-
kou. Jako první použil výraz kybernetika... Vědec zemřel po těžkém životě, kdy ho „nad vo-
dou“ držela „jen“ víra. Epitaf na jeho pomníku zní: „Tandem felix – Přece šťasten...“
P.S. Verbum sapienti sat – Moudrému stačí slovo...                 P. Pavel Kavec, CM
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postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 3. listopadu bude mimořádná sbírka na opravy kostelů: v Lesnici (minule 3.779 Kč, 
v Chromči (minule 2.030 Kč) a v Sudkově (minule 620 Kč).

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

mimořádná příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem bude v Postřelmově 
v úterý od 16.00, v Leštině ve středu od 15.30, v Chromči ve čtvrtek od 16.00 hodin. 

SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH A PAmÁTKA vŠeCH věRnÝCH zemŘelÝCH
*  V pátek o Slavnosti Všech svatých bude mše 
svatá v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 ho-
din. 
*  V sobotu 2. listopadu bude v Postřelmově od 
8.30 mariánská pobožnost a v 9.30 mše sv. z památ-
ky Všech věrných zemřelých. 
*  V neděli 3. listopadu bude dušičková pobož-
nost na hřbitově v Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici 
v 15.30 hodin. 

PoUŤ v dloUHomilově. V neděli 3. listopadu slaví farnost Dlouhomilov pouť, mše 
svatá bude v 11.00 hodin. 
Proto nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu v 17.30 a v Sudkově v 16.00 hodin. 

bibliCKÁ HodinA bude ve středu 30. října v 19 hod. na faře v Postřelmově. Všichni 
jsou srdečné zváni.  P. Vladimír Jahn

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Štíty 4.800; Cotkytle 1.900; Horní Studénky 5.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

Hody v Horních Studénkách oslavíme při mši svaté v 10.30 hod. v neděli 3. listopadu. Mši 
svatou celebruje novokněz P. Ladislav Sovadina, který po mši udělí novokněžské požeh-
nání.
V 15 hod. bude dušičková pobožnost na hřbitově a svátostné požehnání. 

Pouťová mše svatá ke cti svatého martina se koná v neděli 10. listopadu ve 14 hod. v kapli 
na Olšanských horách.  Srdečně zvou farníci z Olšan

změna bohoslužeb od 27. října – v zimním čase. 
 Štíty – mše svaté budou bývat ve středu a v pátek v 17.00 hod.

PoboŽnoSTi nA HŘbiTově
Štíty – pátek 1. listopadu mše svatá v 17.00 hod., po ní pobožnost na hřbitově.
Cotkytle – neděle 3. listopadu mše svatá v 7.30 hod., po ní pobožnost na hřbitově.
zborov – sobota 2. listopadu mše svatá v 17.00 hod., po ní pobožnost na hřbitově.



7

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Mohelnice 10.024; Studená Loučka 1.825; Úsov 2.702 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 
*  V úterý 29. října ve 14 hod. jste zváni na faru k pravidelnému setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY. W. Hausner – l.P. 1905
 V roku 1905 byla v Mohelnici pořádána slavnost katolických vysokoškoláků, která se ne-
obešla bez urážení a napadání od protikatolických studentů a některých občanů města. Kro-
nikář k události zaznamenal:
 Slavnost katolických vysokoškoláků, spolku /Norgau/, která byla toho roku pořádána 
v Mohelnici, neměla dobrý průběh. Průvod, který se ubíral v klidu a v nejlepším pořádku, 
byl cestou do kostela od protikatolických studentů napadán a urážen. Nebýt četnictva, které 
bylo k tomuto účelu do Mohelnice staženo v počtu 25 mužů, bylo by určitě došlo ke krvavým 
srážkám. bohužel se také k rušitelům pořádku připojili i někteří sedláci a občané z Mohel-
nice i okolí, v čele s bývalým starostou Gessnerem a jeho stoupenci.Celá tato záležitost měla 
dohru u soudu.
 Charakteristické bylo jednání mohelnického starosty Jana Langra, který napřed souhlasil 
s tím, aby se slavnost konala, již proto, že zdejším živnostníkům a obchodníkům musela při-
nést určitý zisk. Nakonec ale přešel do tábora odpůrců slavnosti a všemožně se snažil místní-
ho faráře přimět k tomu, aby slavnost odřekl. Nakonec se na panu starostovi osvděčilo staré 
přísloví, „že kdo na dvou židlích sedá, obyčejně propadne“. Tak se stalo i jemu. byl výtržníky, 
kteří rušili studentskou slavnost, při jedné příležitosti z jedné veřejné místnosti v Mohelnici 
vypískán. V důsledku této události, se svého úřadu vzdal a na jeho místo byl zvolen hoteliér 
Rudolf Kohler. 
 Slavnost katolických universitních posluchačů, měla dohru v následujícím roku 1906 
u okresního soudu. Hoteliér a nový mohelnický starosta Rudolf Kohler byl odsouzen pro 
urážku řádového kněze k pokutě 300 korun a továrník Gessner pro nactiutrhání některých 
členek spolku katolických žen, k pokutě 200 korun.  Bartoš H.

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 22. října – na misie: Lubník 3.090, Tatenice 3.350, Hoštejn 2.600, Kosov 
760 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
 

Příprava na biřmování bude v pátek 1. listopadu v 19 hod. na faře v Hoštejně.
 

Pobožnosti za zemřelé na hřbitově budou v neděli 3. listopadu a to:
 Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00, Tatenice 17.00 hod. (ve hřbitovní kapli)
 

Blahopřání
Dne 1. listopadu  oslaví 85. narozeniny dlouholetá kostelnice v Kosově, 
 paní Ludmila Klimešová. 
Přejeme jí pevné zdraví do dalších let, vyprošujeme hojnost božího 
požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie.                    farnící z Kosova
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Sbírky z neděle 20. října – na  misie: Zábřeh 31.715; Rovensko 3.170; Hněvkov 500; Jedlí 
5.500; Klášterec 3.180; Svébohov 9.000; Zvole 23.080 ;Maletín 1.833 Kč. 
dary: zábřeh – na burundi 500; na misie 2.500; na Haiti 500 Kč.; Svébohov – na misie 
5.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                       P. František Eliáš 
PoděKovÁní. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy Misijního ko-
láče, zvláště dětem. Kromě pečení nechyběla ani společná modlitba a požeh-
nání  P. Ladislava.
 V letošním roce nám při pečení pomohly i obětavé ženy z farnosti, a tak 
se podařilo zvýšit počet nabízených balíčků. Zájem farníků o Misijní koláč 
byl velký a získaná částka ve výši 6.427 Kč  podpoří misijní dílo.   Děkují katecheté

změnA ČASU – od TÉTo neděle 27. ŘíJnA. V zimním období ve farnosti Zábřeh 
začíná nedělní a páteční mše svatá v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze v 17.30 hod., a v Ro-
vensku  sobotní mše svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod. 
V Jedlí bude v zimním období slavena mše svatá ve středu od 16.00 hod. a ve Svébohově ve 
čtvrtek od 17.00 hod. 

PŘed 35 leTY Se UJAl PonTiFiKÁTU JAn PAvel ii.
„Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jenom on to ví!“
 Tato slova pronesl před 35 lety blahoslavený Jan Pavel II. bě-
hem inaugurační mše 22. října 1978. 
 Jan Pavel II. zemřel v sobotu 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin, 
v předvečer svátku božího milosrdenství, který sám v katolické 
církvi zavedl. 
 O necelý měsíc později papež benedikt XVI. udělil dispens 
od pětileté lhůty a dovolil započít proces blahořečení svého před-
chůdce. K vyhlášení za blahoslaveného došlo 1. května 2011. Jeho 
svatořečení (spolu s papežem Janem XXIII.) se očekává v Nedě-
li božího milosrdenství příštího roku. Památku Jana Pavla II. jsme si připomněli 22. října. 
(zdroj: www.vatican.va, redakčně zkráceno)

Od května tohoto roku mohou senioři z celé republiky aktivně vy-
užívat 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 po-
řádané v celé České republice, adresář center, domovů pro seniory 
a společenství, foto a videogalerie i možnost vzájemné komunika-
ce 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 senior-
ského věku interaktivní spolupráci, vzájemné sdílení a povzbuzení. 

                                            Dle tiskové zprávy ČBK, převzato z ACEB 06/2013, čl. 22
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