29. 6. 2014
Ročník XXI., číslo 26
Slavnost petra a pavla
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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec
a nikdy nás nepřestáváš vést.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Žalm 34
1: Sk 12,1-11
Ordinárium: latinské

2: 2 Tim 4,6-8.17-18
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Mt 16,13-19

Svatí apoštolové
Petr a Pavel prolili
za církev svou krev;
měli podíl na kalichu
utrpení Páně a stali se
Božími přáteli.

Vstupní antifona

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
1

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 30. června Svátek Výročí posvěcení katedrály
Výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci a 100. výročí narození P. Josefa Olejníka
Čtvrtek 3. červenec Svátek sv. Tomáše, apoštola
Sobota 5. července Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa

VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI 4. – 5. července

Všechny věřící zveme k účasti na Národní
pouti na Velehradě.
Pátek 4. července - Večer lidí dobré vůle začne v 19.30 hodin. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
a další. Koncert v přímém přenosu odvysílá Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.
Sobota 5. července – NÁRODNÍ POUŤ 2014
Slavnostní poutní mše svatá začne v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, kazatelem Mons. Dominik kardinál Duka OP. Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude
přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
Podrobný program celých slavností najdete na stránkách http://www.farnostvelehrad.cz.
nebo na www.velehradinfo.cz.
Poutníci jedoucí vlastními auty dojedou pouze do Starého Města u Uh. Hradiště na odstavné parkoviště, odkud se na Velehrad dostanou buď autobusovou kyvadlovou dopravou,
nebo pěšky po poutní cestě růžence.
POUŤ V RÁJEČKU. V sobotu 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si
vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11.00 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou
bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka.
Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje.
Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných
hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení“. Pro děti budou připraveny skákací atrakce
a těšit se mohou na klauniádu či balónkovou show. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým
vystoupením zpestří skupina MIROX ze Šumperka. Slavnost pak ve 22.30 hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě
a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
POUŤOVÁ MŠE SVATÁ KE CTI SV. CYRILA A METODĚJE se koná také v sobotu 5.
července 2014 v 9 hod. na hřišti v Olšanech. Srdečně zvou farníci z Olšan.
MALETÍN. V neděli 6. července v 15 hod. bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně slavena
mše svatá.
P. František Eliáš
Slavoňov - V sobotu 5. 6. 2014 bude v kapli ve Slavoňově v 19 hodin slavena mše svatá
s nedělní platností.
K účasti zvou skauti oddílu Skalák.
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 Ke cti svatého Prokopa, patrona místní kaple, bude slavena mše svatá v pátek 4. července v 17 hod. na Skaličce.
 V pátek 4. července od 15.30 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přistoupit
ke svátosti smíření.
	Během prázdnin nebudou v zábřeze čtvrteční mše svaté.
P. František Eliáš

MISIE V BURUNDI

KNIHOMOL PROJEKT - Eliška Maradová

Je tomu 6 měsíců od posledního „rapportu“... Jsou dvě hodiny ráno a já nemohu usnout, přemýšlím. Stýská se mi, už je
to dlouho co jsem ve světě, kterému stále ještě ne zcela rozumím, ale hlavně on vůbec, ale vůbec nerozumí mně. Mám výhodu, jsem to já, kdo má šanci poznávat jiný obzor a jinou hloubku, ale tato šance je vykoupena samotou. Poslouchám Smetanovu Mou vlast a pomalinku mi na počítači mizí baterka... Za
oknem svítí ty nejjasnější hvězdy, měsíce pomalu ubývá a místo domácího psa kousek opodál leze chameleón. Taky masožravec... a sem tam pokojem proběhne krysa. Pořád ještě mě to
děsí. Pode mnou se ozývá pláč dítěte a asi tak za dvě hodiny začne soused nahlas ze svého rádia pouštět hudbu. Má snad jenom
jednu kazetu, takže se mi už všechny skladby vryly do paměti.
(Ty skladby i ten soused mi jednou budou chybět....)
Poslední měsíce byly těžké, často jsem sbírala sílu... V prosinci to ještě po mém návratu bylo
chvíli dobré, pak jsem zjistila, že všechno padá. Snažila jsem se nenechat to spadnout, ale měla
jsem spoustu práce v nemocnici, na jiných projektech a hlavně s lidmi...
Takže v bodech:
Theodor, správce, mi v prosinci oznámil, že musí odejít. Strávili jsme pár hodin diskuzí a já
pak cítila, že jej musím a chci nechat odejít, protože díky nám začal snít o spoustě možností, které mu svět může nabídnout. Zůstat tady, v Buraniru, v malém městečku, v tradiční kultuře, znamená vést úplně stejný život jako ostatní. Nemůže zůstat. Řekla jsem mu, ať jde...a on odešel...
Jenže odešel ze dne na den, což pro mě bylo velmi těžké...a zjistila jsem, že spousta věcí nebyla
dořešena. Nový správce knihovny je Hermes.
I jazykové kurzy se tak trochu sesypaly. Uvědomila jsem si, jak je všechno křehké. Je tu ještě
jedna varianta - prostě si vycvičit skupinu mladých lidí, kteří na motivaci místních stačí. Jenže
to je právě ta výzva, která je nejtěžší. Místní, ať už mládež nebo dospělí, nejsou zvyklí pro druhé
cokoli podnikat (snad kromě chrámového sboru a pár nadšenců do fotbalu). Tak jsem s nimi začala pracovat. A je to velký zážitek. Pač vysvětlit v praxi slovo kooperovat je někdy docela tvrdý
oříšek.
Dvacet místních studentů, se kterými trávím čas od času víkend, si založilo „klub přátel knihy“. (Ten název vzešel od nich.)
Znovu jsem vypsala kurzy francouzštiny. Hodně jsem se modlila za angličtinu a pak mi asi
tak za dva dny po intenzivní modlitbě stojí u dveří týpek z Bujumbury a říká, že je členem asociace Excellent english, že vyučují angličtinu, trénují si vlastní učitele, dávají studijní materiály v kirundštině... Musela jsem se tomu zasmát...takže teď kurzy
angličtiny fungují velmi dobře. A sama se jdu za chvíli zapsat do kurzu swahilštiny. (pokračování příště)
Redakčně zkráceno
– celý „rapport“ si můžete přečíst na http://www.knihomol.org/
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JEREMIÁŠ – (1. čt. z minulé neděle Jer 20,10-13)

V době, kdy Jižní království judské s hlavním
městem Jeruzalémem spělo k zániku, působil „největší básník mezi proroky“, poslední prorok Jeremiáš
(v překladu - Jahve je veliký).
Narodil se kolem roku 650 př. Kr. v městečku
Anatótu.
Už jako mladíka jej v 27 letech Hospodin povolává za svého proroka. Jeremiáš se brání, že je ještě chlapec, ale je ujištěn Boží pomocí a smí nahlédnout do
Božích záměrů.
V roce 622 př. Kr. byla při stavebních úpravách
v jeruzalémském chrámu nalezena „kniha Zákona“.
Nastala náboženská duchovní reforma. Tato kniha svým obsahem otřásla králem i jeho dvorem.
Prorok Jeremiáš k obnově vydatně napomáhal. Král Jóšiáš (638 - 609 př. Kr.) se rozhodl pro důkladné reformy ve své zemi v duchu příkazů Hospodina.
Při svém tažení proti Babylonii faraon Neko II. roku 609 za nejasných okolností Jóšijáše zabil, sesadil jeho syna Jóachaze a dosadil Jójakíma. Jeho smrt znamenala rozpad reformního hnutí a judské království se naplno stalo obětí babylonsko-egyptského zápasu.
První velké veřejné vystoupení Jeremiášovo se datuje na začátek kralování Jójakíma, kdy vystoupil v chrámu s dlouhou řečí. Jeremiáš vyzývá k pokání a předpovídá zánik jižního království.
„Jako se rozbíjí a odhodí nepotřebná nádoba, tak naloží Hospodin s lidem, který nechce napravit cesty svého života.“
Tato řeč byla prvním případem, kdy se mezi kněžími a proroky rozhodovalo o jeho životě
a smrti. Od té doby Jeremijáš pro své přesvědčení a poslání velmi trpěl, několikrát se ocitl ve vězení a několikrát téměř ztratil život.
Když byl Jeremiáš ve vězení ve čtvrtém roce vlády Jójakíma, syna Jóšijášova, mluvil k němu
Hospodin: „Snad až dům Judský uslyší o všem zlu, které jim zamýšlím učinit, odvrátí se každý
od své zlé cesty a já jim jejich nepravost a jejich hřích odpustím.“(Jr 36,3) - Zde vidíme, že proroctví byla výzvou k obrácení a předpověděné tresty byly varováním před zatvrzelostí.
Jeremiáš varuje před spojenectvím s Egyptem proti Babylonu. Vykonavateli Božího soudu
jsou určeni Babyloňané, do jejichž rukou padnou.
Jeremijáš měl i svého „sekretáře“ či písaře, který se jmenoval Báruch a který zaznamenával
Jeremiášova slova a také je hlásal či předčítal, když byl Jeremjáš zrovna ve vězení.
Jeremiáš z vazby poslal Báruka, aby předčítal jeho slova Judejcům v domě Hospodinově.
Když král Jójakím rozlícen obsahem celý svitek spálil, Boží slovo neumlčel, Báruk pořídil nový
spis.
Za Jójakímovu vzpouru odvlekl Nebúkadnesar do Babylóna první část Judejců a dosadil
Sidkijáše.
Za něj byl Jeremiáš spuštěn do studny s blátem, aby v ní zemřel hladem. Za přispění dvořana
Ebedmeleka byl vytažen a osvobozen. Bezmocný král hledal u proroka i pomoc, neposlechl však
jeho rad. Sidkijáš se přes Jeremiášovo varování vzepřel, došlo k obležení Jeruzaléma a k druhé
deportaci. Tak poznali, že před Hospodinovým soudem není úkrytu.
V Jeremiášových proroctvích je i příslib, že Hospodin s tímto lidem uzavře novou smlouvu (Jr
31,31).
Jeremiáš přežil dvě deportace, zůstal v zemi, ale po úkladné smrti Gedaljáše byl skupinou
Judejců odvlečen do Egypta. Podle tradice byl nakonec od svých soukmenovců ukamenován.
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ŽIVOT proroka Jeremiáše je velmi složitý, poněvadž velmi složité byly i události v přední
Asii. Proti své vůli, ač tolik miloval svou vlast a lid, od krále až po posledního občana, musel
sdělovat Hospodinovo slovo, i když bylo tak otřesné a bolestné - zničení města a chrámu, odvedení většiny lidu do babylonského zajetí. Vše z dopuštění Božího za nevěrnosti lidu Izraele. Ale
nakonec se vznese nad národem Boží požehnání a navrátí se do vlasti.
Nedávno, v roce 2010 se nečekaně našel v zapadlém koutku východní Indie malý kmen
Židů, kteří tam byli před 2.600 lety za babylonského zajetí zavlečeni - a možná už o 100 roků
dříve, spíše za zajetí asyrského. Takových míst osídlených Židy se našlo více, např. na malém tuniském ostrůvku Džerby.
Je to podivuhodné a jedinou odpovědí na to je: Židé jsou národem vyvoleným Bohem ke
spáse lidstva, proto národem Bohem opečovávaným i udržovaným, milovaným, ale i trestaným
za svou zradu smlouvy s Bohem.
P. Antonín Pospíšil

INTERVIEW S PAPEŽEM

„Ta největší revoluce pro mne znamená jít ke kořenům, rozpoznat je
a zjišťovat, co tyto kořeny říkají dnešku,“ říká sedmasedmdesátiletý argentinský papež František v rozhovoru, který publikoval list La Vanguardia a ve
vlastním překladu i vatikánský deník Osservatore romano. Ve Františkových
odpovědích se projevuje veškerá odvaha a jednoduchost, kterými se vyznačuje jeho pontifikát. Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách české sekce Radia Vatikán (http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20391), případně vám ho na požádání vytiskneme ve farní kanceláři v Zábřeze.

MORAVSKÁ POUTNÍ MÍSTA

SVATÝ HOSTÝN, VELEHRAD, SVATÝ KOPEČEK 2014

* Svatý Hostýn – Velehrad: 2. - 4. 7. 2014 už po sedmé
Přihlášky: Matice svatohostýnská matice@hostyn.cz
* 	Velehrad - Svatý Hostýn - Svatý Kopeček: 15. - 19. 8. 2014 (čtvrtá „Moravská Compostela“)
Přihlášky do 1. července 2014 - přihlášení (po uvedeném termínu může zkomplikovat zajištění
ubytování a stravy pro dodatečně přihlášené) poslat na:
Matice velehradská e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538 Web: http://www.velehradinfo.cz/
* 	Velehrad - Svatý Hostýn 26. - 28. 9. 2014 „svatováclavská“ už po páté
Přihlášky: Matice velehradská e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538
Web: http://www.velehradinfo.cz/

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY DOVOLENÉ.

***

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Děkuji ti,
Pane, za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Dej mi
slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím bohatý zkušenostmi a novou silou.
(Pereira, Myšlenky a modlitby)
Všem dětem, se kterými se setkáváme na mších svatých, které svým
zpěvem doprovázely liturgii, všem ministrantům a zvoníkům přejeme
o prázdninách hodně sluníčka, pohody a dobré zábavy.
Red.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 22. června: Červená Voda 2.196, Písařov 863, Jakubovice 1.173 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sv. Petr a Pavel – tajemství Božího působení

Dovolím si říct, že žádný z nás, pokud by to spočívalo na našem rozhodnutí, by nesvěřil
úřad prvního papeže člověku, který by nebyl moc vzdělaný, bystrý a navíc byl ještě ukvapený. A co víc, jeho řeči by se neshodovaly s tím, co nakonec v tlaku okolností udělal apoštol
Petr na nádvoří velekněze.
Sv. Lukáš o tom píše: „Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra... Ten vyšel ven a hořce se
rozplakal.“ (22,61)
Věřme, že se takto dívá Pán i na každého z nás.
Vůči Šavlovi je Boží jednání podobné. Šavel, horlivec, pustoší křesťanské obce, zavírá
stoupence Krista.
Najednou slyší u Damašku hlas: „Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ (Sk 9,4n)
A když se do jeho srdce vpíšou slova: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ,“ stane se
z něj jeden z nejvěrnějších Kristových vyznavačů.
K zamyšlení: Převratné události ze začátku křesťanství nás i dnes ujišťují o Boží moci a lásce, kterou o slavnosti apoštolů sv. Petra a Pavla můžeme vždycky znovu objevit.
Modleme se za to, abychom dokázali objevovat vzhledem k druhým i k sobě tuto Boží
lásku a byli za to Pánu opravdu vděčni!
P. Pavel Kavec,CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 22. června: Mohelnice 4.029, Úsov 2.963, Studená Loučka 280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky - J. Kubíček 1928
Rozšíření parku na jižní straně farního kostela
V tomto roce bylo pokračováno v rozšiřování parku na Kostelním
náměstí. Socha Matky Boží je středem pozornosti. Městské zastupitelstvo by ji bylo nejraději z parku odstranilo. Farář však nedal souhlas
k tomu, aby byla přemístěna. Přece nikterak nezavazí k založení květinových záhonů.
Také kolem kaplí Olivetské hory a rozloučení Ježíše s matkou Marií, byl založen pěkný
trávník. Úprava celého prostranství nyní budí dojem, jakoby farní kostel stál uprostřed parku.
Vchod do hrobky pod kaplí sv. Anny a k oběma kapličkám zůstal volný. O zvelebení a úpravu
Kostelního náměstí se nejvíce zasloužil starosta města pan Rudolf Kohler. Vřelý dík!
Založení fary v Klášterci, okres Zábřeh, arcikněžství Mohelnice
V Klášterci býval od pradávna prastarý filiální kostel z patnáctého století. U tohoto kostela až
do šestnáctého století stával benediktinský klášter, který byl v době husitských válek rozbořen.
Později byl kostel znovu vystavěn a s ním byla obnovena jedna z původních věží. Obyvatelé
a později Lichtensteinové se starali o udržování kostela.
(pokračování příště)
Bartoš H.
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postřelmovsko

postřelmovsko

Neděle 6. července je první v měsíci, proto bude mimořádná sbírka na opravy kostela:
v Lesnici (minule 2.880 Kč), v Chromči (minule 2.150 Kč) a v Sudkově (minule 660 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
POUŤ KE SV. PROKOPOVI. Sudkovští farníci oslaví svého patrona sv. Prokopa. Poutní
bohoslužba bude v neděli 6. července v 11.00 hodin.
Změny mší svatých: nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu 5. 7. v 18.00 hodin.
SLAVNOST CYRILA A  METODĚJE oslavíme bohoslužbami v Lesnici v pátek v 17.00
a v Postřelmově v pátek v 18.30 hodin.
Mimořádná příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem bude ve středu v Leštině od
16.30 a ve čtvrtek v Chromči od 17.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. června: Štíty 2.000; Cotkytle 820; Horní Studénky 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V červenci 2014 odchází na nové působiště náš otec

P. Stanislav Suchánek

z farností Štíty, Horních Studének a Cotkytle, kde nastoupil
v srpnu 2005. Děkujeme mu za jeho obětavou a příkladnou práci ve farním společenství při opravách ve farnostech, spolupráci s mládeží jak při sportu tak i ve schole, dobrou spolupráci
s představiteli města a obcí při koncertech a dalších veřejných
činnostech.
V těchto dnech také oslaví 10. výročí kněžství.
Milý otče, do další Vaší duchovní služby v novém působišti Vám
přejeme Boží požehnání, dobré přijetí, dar zdraví a ochranu
Panny Marie.
Farníci ze Štítů, Horních Studének a Cotkytle

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 22. června: Lubník 550, Tatenice 3.520 (pouť), Hoštejn 1200, Kosov 400Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* 	POUŤ k svatým Petru a Pavlovi oslavíme v Lubníku tuto neděli 29. června v 10.00
hodin.
* SLAVNOST SV. CYRILA A  METODĚJE oslavíme mší svatou v Tatenici v pátek 4.
července v 18.30; v Lubníku v sobotu 5. července v 7.20 a v Hoštejně v sobotu 5. července
v 8.45 hod.
*

BIŘMOVANCI se sejdou v Hoštejně ve středu 2. července ve 20.00 hod.

* Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde v Tatenici na faře v neděli 6. července
v 18 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírka z neděle 22. června: Zábřeh 20.390 (na kostel sv. Bartoloměje); Jedlí 3.800 (pouť);
Svébohov 1.650; Klášterec 2.170; Zvole 4.110; Postřelmůvek 350 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 8.000; sbírky v Rovensku 20.000 Kč
Zvole – 40 Eur (na kostel v Pobučí)
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. – kontakt o prázdninách v Zábřeze.
Ve středu 16. července 2014 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, spolu s pracovnicí, která má na starost
energie pro domácnosti. O prázdninách to bude jediný možný termín osobního setkání s nimi. Podmínkou pro nová zapojení do sítě T Mobile je souhlas
faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
		
P. František Eliáš, děkan
Časopis IN! je určen dívkám ve věku přibližně 12 až 16 let.
V každém IN!u odpovídají odborníci na osobní otázky,
které vás trápí.
Je to časopis o dívčím světě z křesťanského úhlu pohledu. Najdete v něm články o víře a vztazích, poradny na téma
zdraví, rodina, partnerství a škola, hudební a kulturní rubriky, tvořivé nápady a zábavu.
Co je IN!, o čem píše a jak pomáhá, si můžete vyhledat na
http://info.in.cz/, objednat si můžete časopis na tel., 452 028
925; mailem: objednavky@in.cz; na adrese: Vydavatelství IN
s.r.o. Horní nám. 12, 466 01 Jablonec n. N. Cena jednoho časopisu: 33 Kč, předplatné na rok bez dárků 363 Kč, s dárkem
3x do roka: 420 Kč.

NABÍDKA LITERATURY NA PRÁZDNINY A DOVOLENÉ

JEDEME V TOM SPOLU. Manželka, matka tří dětí, novinářka a spisovatelka Kateřina
Šťastná vydala v nakladatelství Paulínky svoji další knihu pro mladé lidi.
Pojednává o prvních praktických otázkách, které přicházejí záhy po svatbě. Kateřina
Šťastná ve své knize volí převážně formu svědectví, která je působivá a umožňuje nenásilně
zdůraznit zásadní manželské či rodinné hodnoty. Kniha se tak stává čtivou a občas i dobrodružnou.
OTŘÁSÁNÍ ZÁKLADŮ – Paul Tillich
Otřásání základů (The Shaking of the Foundations, 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým
uchopením křesťanského poselství.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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