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7. 6. 2015
Ročník XXII., číslo 23

10. 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

Téma na Červen
slavení eucHarisTie

„Každý, 

kdo plní vůli Boží, 

to je můj bratr

 i sestra i matka.“
Mk 3,35

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, 
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. 
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 130  u Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.
  

1: Gn 3,9-15       2: 2 Kor 4,13-5,1        Ev. Mk 3,20-35  
Ordinárium: latinské č. 509   příště Olejníkovo č. 502 
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svÁTKY a PamÁTKY TÝdne
Čtvrtek 11. června památka sv. Barnabáše, apoštola 
Pátek 12. června  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
Sobota 13. června památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 

maleTín. V neděli 7. června v 15 hod. bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně slavena mše 
svatá.  P. František Eliáš

děKanÁTní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 10. června. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KrisTÝn sluŽebníK s.r.o. ve středu 10. června 2015 od 9 hod. do 
15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnos-
ti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, 
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, 
která má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapo-

jení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na 
tento souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

První svaTé PŘiJímÁní. Ve farnosti Zábřeh přijmou děti poprvé Eucharistii příští ne-
děli 14. června při mši svaté v 8.30 hod.   P. František Eliáš

Česká křesťanská akademie ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, s.r.o. vás 
zvou v úterý 9. června v 18.00 do kina retro na přednášku doc. Mgr. Jaro-
slava Šebka, Ph.D. nazvanou „KATOLICISMUS VE STÍNU MARIÁNSKÉ-
HO SLOUPU – PRVNÍ LÉTA REPUBLIKY VE SVĚTLE VZTAHŮ CÍRKVE 
A STÁTU“. Tématem přednášky bude analýza situace katolické církve po vzni-
ku československého státu, která byla poznamenána silnou anticírkevní vlnou 
i výraznou vnitrocírkevní krizí. Předmětem přednášky bude charakteristika 
příčin tohoto stavu a hledání východisek z této situace v kontextu papežské politiky této 
doby i česko-německých vztahů. Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historic-
kého ústavu AV ČR a věnuje se mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v ev-
ropských kontextech. ČKA Zábřeh

modliTba rŮŽence. Skončil máj, ve kterém jsme se obra-
celi se svými modlitbami především k Panně Marii, jíž byl kvě-
ten zasvěcen. Řada z nás si jistě uvědomuje, jak důležité je mod-
lit se k Matce Boží zvláště v této nelehké době, plné nebezpečí 
pro tělo i pro duši. 
Obracím se tedy na všechny, kteří by se chtěli zapojit do modlit-
by ŽIVÉHO RŮŽENCE.
Společenství ŽIVÉHO RŮŽENCE je skupina 15 – 20 členů. Kaž-
dý člen se podle daného rozpisu každý den modlí jeden desátek, 

výsledkem je, že se k Panně Marii pomodlíme každý den celý, ŽIVÝ RŮŽENEC (15 členů 
radostný, bolestný a vítězný, 20 členů radostný, bolestný, vítězný a růženec světla). 
 Pokud máte zájem pozdravit a potěšit tímto způsobem naši nebeskou maminku a 
ochránkyni i vy, neváhejte a zavolejte nebo pošlete SMS na mobil 737 266 134. 

                     Na společenství při modlitbě růžence se těší Hana Jarmarová.
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KněŽsKé svěcení
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v so-
botu 27. 6. 2015 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové: 
mgr. macura Pavel z farnosti Zlín – Jižní Svahy, Mgr. Mlčoch Zde-
něk z farnosti Rataje, 
Pavlíček vilém z farnosti Svitavy, mgr. rumíšek martin z farnosti 
Nová Lhota a mgr. ing. slezák Josef z farnosti Březnice. 
 Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí.

PrimiČní mŠí svaTou poděkuje v pondělí 6. 7. 2015 v 10.30 hod. v kostele sv. Matouše 
v Nové Lhotě za dar kněžství „stávající zábřežský jáhen“ Martin Rumíšek. 

Pokud chcete přispět novoknězi Martinovi „na výbavu“, v kostele sv. Bartoloměje je označená 
pokladnička.   red. 

ducHovní sPoleČensTví „eucHarisTicKÁ Hodina“.
Eucharistická hodina je duchovní společenství věřících, které založil arci-
biskup Jan Graubner 16. 5. 2015, v den Diecézního eucharistického kon-
gresu v Olomouci. Navázal na historická eucharistická bratrstva, která 
mají svou tradici hluboko v 17. století. Do dneška takové bratrstvo pů-
sobí v Nivnici. 
Členové společenství se snaží jednou týdně, minimálně jednou za měsíc 
prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku. Konkrétní modlitby 
nejsou stanoveny. 

 Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. Každý 
přijatý obdrží členskou knížku. 
 Arcibiskup olomoucký, nebo pověřený sekretář sdružení slouží na začátku každého 
měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. I členové se modlí za zemřelé členy a také za sebe 
navzájem. 
 Přihlásit se může každý „diecézán“ (laici i duchovní, dospělí i děti), nejlépe prostřed-
nictvím své farnosti. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. 
Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
 Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, ze kte-
rých si každý může vybrat. Knížky budou rozeslány prostřednictvím otců děkanů v měsíci 
září. Členy prosíme o jednorázový dar 100 Kč jako příspěvek na pořízení členských knížek 
při převzetí.
 Při půlhodinové adoraci před svatostánkem můžeme získat plnomocné odpustky, buď 
pro sebe, nebo pro duše v očistci. Podmínkou je: milost posvěcující, přijmout v tento den 
Eucharistii, nemít zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, přidat modlitbu na úmysl Svatého 
Otce a alespoň jednou měsíčně přistupovat ke svátosti smíření. 
 P.S. Jako první se již přihlásil P. Antonín Pospíšil.  P. František Eliáš

PěŠí PouŤ na Horu maTKY boŽí v KrÁlíKÁcH v obvyklém termínu 20.–21. 6. 
2015. Podrobnější „info“ za týden. Putování bude lék, modlíme se za náš NEK. Mirek Friedl 
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eucHarisTie – usTanovení 
 Slavnost Těla a Krve Páně, Božího Těla – je pro nás pří-
ležitostí znovu a nově si uvědomit přítomnost Ježíše Krista 
pod způsobou chleba a vína. 
 Slovo EUCHARISTIE je řecké. EU znamená dobrý, 
CHARIS je láska, vděčnost, tedy dobrá láska nebo vzdávání 
díků.
 Když rodiče tuší, že se blíží jejich smrt, touží dát dětem 
něco na památku. Podobně Pán Ježíš před svým odchodem 
do nebe chtěl dát svým drahým něco na památku. Neměl 
však nic ze statků světa, ale měl jedno, co nemůže dát nikdo 
jiný. Měl moc dát jim sám sebe. 
Jak to udělal? Při poslední večeři spolu s dvanácti učedníky 
- apoštoly, den před svou smrtí, vzal do svých rukou chléb, 
požehnal jej a dával svým učedníkům se slovy: „Toto je moje tělo.“ Pak vzal kalich s vínem, 
požehnal jej a dával: „Toto je moje krev.“ Apoštolové věřili slovům svého Mistra a s vírou 
a úctou přijímali Tělo a Krev Ježíšovu. Pán Ježíš pověřil apoštoly a jejich následovníky, aby 
i skrze ně se dělo proměňování a tak mohl být mezi námi přítomen až do konce světa: „Toto 
čiňte na moji památku.“ Tímto způsobem se při mši svaté setkáváme s živým Kristem a zá-
roveň stojíme před velkým Božím tajemstvím. 
 Malý Bepo, budoucí papež sv. Pius X., žádal jako devítiletý, aby mohl jít ke svatému při-
jímání. Tenkrát to nebylo možné, a tak mu poradili, aby si vyžádal povolení od biskupa. 
Když do jejich farnosti pan biskup přišel, Bepo ho statečně požádal. „Ale ty Bepo, nemáš 
ještě znalosti o přítomnosti Pána Ježíše ve svatém přijímání!“ odpověděl mu biskup. „A vy 
pane biskupe, tomu rozumíte?“ zeptal se Bepo. „Víš, chlapče, já tomu nerozumím, já tomu 
jen věřím.“ 
 S tímto tajemstvím si žádný rozum neporadí. Buď v něj uvěříme, anebo jej odmítneme 
a budeme říkat jako lidé v Kafarnau: „Tvrdá je řeč tato, kdo ji může poslouchat.“ A od Ježí-
še odcházeli dokonce i někteří z jeho učedníků. 
 Že je Kristus přítomen v chlebě a víně, to si nedovedl vysvětlit ani sv. Tomáš Akvinský. 
S pokorou a velkou vírou však tuto pravdu přijal. Vyznal, že zrak, hmat i chuť mu říká, že 
je to jen chléb a víno, ale v duši věřil v to, co říká církev, že skrze chléb a víno pokračuje 
přítomnost Krista mezi námi. A vyznává: „Když chodil po zemi, stejně jako když visel na 
kříži, tajil Kristus ve svém zdeptaném těle své božství a zde pod způsobami chleba a vína je 
skryta i jeho lidské stránka.“ 
 Úcta nebo neúcta vůči nejvyššímu dobru je měřítkem naší víry nebo nevěry. S jakou 
vírou patříme na svatostánek, s jakou vírou se účastníme mše svaté, s jakou vírou přijímá-
me Krista v Eucharistii – je barometrem našeho vztahu ke svátostnému Kristu, který jasně 
řekl: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední.“ 
   P. Antonín Pospíšil

 Svět nemůže utišit náš hlad, eucharistický chléb ano.
 Samotné chození na mši z vás světce neudělá. Můžu celý den sedět v garáži a mechanik 

ze mě nebude. Ale ti, kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, mají neuvěřitelnou 
příležitost růst ve víře a nechat se postupně proměnit k obrazu Božímu. (Mark Hart)
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roK milosrdensTví – loGo. svatý rok bude zahájen 8. 
prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016.
„Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je 
plodem vlastní zkušenosti nekonečného Otcova milosrdenství a jeho 
moci“, řekl papež František při představení loga. 
 Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena člově-
ka. Autorem loga jubilea je slovinský umělec Marko Ivan Rupnik 
SJ. Grafika navazuje na fresky Dobrého pastýře z prvních staletí 
křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena ztraceného 
člověka. Kresba je vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř se 
dotýká těla člověka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou, která 
mění život. Kristovy oči jsou pak propojeny s očima člověka. Kris-
tus vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima. Každý 
člověk objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj čeká. 
 Pozadí loga tvořené modrými ovály různé barevné sytosti poukazují na pohyb, jímž 
Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a smrti. Tmavě modrá barva může také připomí-
nat neproniknutelnost Otcovy lásky.
 Vedle kresby se nachází také motto jubilea: „Milosrdní jako Otec“.  red. 

Přijměte pozvání na tradiční PoHÁdKovÝ les, kte-
rý proběhne tuto neděli 7. 6. 2015. 
Startujeme od „červeného kostela“ (pod hrází) od 14 
do 15 hodin. Trasa vede na Zámek Skalička, kde bude 
pro děti a rodiče „Dívadlo Praha“ hrát pohádku - hru 
„Smolíček“.

Trasa je vhodná pro všechny věkové kategorie, včetně kočárků s dětmi. 
Špekáček na opečení s sebou.  Těší se na Vás Hnízdo a všechny pohádkové bytosti.

cHariTa zÁbŘeH - nabídKa zaměsTnÁní. 
Aktuálně hledáme pro zajištění dopomoci v domácnostech seniorů a lidí s postižením dva 
nové spolupracovníky na pozici osobních asistentů/asistentek. Nástup na zkrácený pracov-
ní úvazek od června/července, případně dle domluvy. Podrobné informace najdou zájemci 
na webu www.zabreh.charita.cz

v Příležitost k dobrému skutku: Hledáme dobrovolníka, který 85-ti leté paní v Jestřebí po-
seče trávu v sadu u jejího domku.Jde o práci na přibližně 4 hodiny, vybavení musí mít své, 
trávu si může odvést a použít pro sebe. Více informací podá Jana Skalická - tel. 736 509 431.
 

PoděKovÁní. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a přispívají Charitě svými dary do 
pokladničky umístěné v kostele sv. Bartoloměje. Za období březen – květen 2015 byl její 
výtěžek 926 Kč! Děkujeme vám za podporu charitního díla. Pokud byste chtěli svoji Cha-
ritu podporovat pravidelně, můžete se zapojit do akce „Koruna denně pro Charitu“ či jed-
noduše odeslat dárcovskou sms ve tvaru DMS CHARITAZABREH na číslo 87777. Tyto 
prostředky budou využity na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro seniory, 
nemocné a lidi s postižením. Více informací vám podá Jana Skalická. 
 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 31. května: Mlýnický Dvůr 700, Domov důchodců 357, Červená Voda 
1.749, Jakubovice 750, Písařov 506 Kč. 
dary: Červená Voda na Haiti 307 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v	Mše svaté v pátek 12. června na SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA: Ja-
kubovice 15.30, Písařov 16.30, Červená Voda 18.00 hod.

v	Farní den farností Písařov a Jakubovice bude v sobotu 13. června od 15 hod. na 
faře v Písařově. Pivo a nealko zajištěno, něco na opékání s sebou. Nejen pro děti tradiční 
hra „dobývání fary“, soutěž v lukostřelbě, jízda na koni.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice
v	Srdečně vás zveme na POUŤ ZA POSVĚCENÍ KNĚŽÍ, která se bude konat v úterý 16. 
června 2015 na Svatém Hostýně. Spojíme se spolu s farníky z Mohelnice a Moravičan. Od-
jezd autobusu od kostela z Moravičan u zastávky 6.50, v Lošticích od kostela v 7.00 hod. 
Předpokládaná cena zájezdu při obsazení všech míst je 150 Kč. 
v	sbírka z minulé neděle 3.233 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme všem, kteří 
se zapojili do sbírky pro těžko zkoušený Nepál.  P. Miroslav Obšivan
moravičany
v	Tuto neděli 7. června ve 14. hod. vás zveme na putování ke sv. Josefovi do Doubravy.
v	V neděli 14. června ve 13.30 hod. vás zveme na mši svatou do Doubravice.
   P. Miroslav Obšivan 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 31. května: Lubník 740, Tatenice 2.460, Hoštejn 960, Kosov 800 Kč. 
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
v	setkání chlapů na faře v Tatenici se uskuteční v neděli 21. června v 18.00 hod.
v	Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Tatenici oslavíme v neděli 28. června. 
 Poutní mše svatá v 10.15 hod.  P. Jaroslav Přibyl

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 31. května: Štíty 2.330 (z neděle 24. května 2.330); Cotkytle 940 (z neděle 
24. května 640); Horní Studénky 1.000 Kč(z neděle 24. května 1.600 Kč). 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
neK – Téma na Červen – slavení eucHarisTie. 
Při každém slavení mše svaté je přítomný Ježíš Kristus jako obětovaný 
Beránek a zároveň vítězný Panovník. Z čeho mu u nás ve farnosti vyrobí-
me trůn? Aby se mohl uprostřed nás posadit, přijímá jen trůn vytvořený 
z naší vděčnosti, s níž každý na mši přicházíme. Vděčnost za prožité udá-
losti uplynulých dní, za Boží přítomnost zde uprostřed nás, za dobra, kte-
rá má Pán pro nás připravená, i za cesty, kterými mě k nim povede. 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 31. května: Mohelnice 3.815; Úsov 15.420 na opravu kostela; Studená 
Loučka 421 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky - transfer obyvatelstva (odsun němců).
 Československá londýnská exilová vláda v čele s Dr. Benešem jako 
presidentem a papežským prelátem Msgre. Šrámkem jako předsedou 
vlády se už během války dlouho snažila přesvědčit spojence o nutnos-
ti národních států. Tohoto cíle se podařilo očividně úspěšně dosáh-
nout – také díky nesmyslným opatřením německé správy v Protekto-
rátu Čechy a Morava v době války. Cesta, jíž má být tento cíl dosažen, 
je transfer obyvatelstva v roce 1946.
 To znamená, že dosavadní německé obyvatelstvo v novém čs. státě neobdrží žádná prá-
va menšiny, jeho majetek propadá státu, který si na svých bývalých občanech odškodní 
mnohé ztráty z válečné doby. Němci budou v hromadných transportech posláni za hranice 
do zbytku Říše, rozdělené na okupační zóny.
 Provádění transportů se má dít po politických okresech. Pro zábřežský okres se počí-
tá podle sdělení komunistického referenta Berky na okresním národním výboru s 22.000 
Němci, z nichž 3 – 4.000 se považují za oběti války, ostatní budou odsunuti.
 Bylo to organisováno tak, že pro okres byl vytvořen sběrný tábor v Mohelnici, který se-
stával ze dvou objektů. Prvním byl barákový tábor bývalého Reichsarbeiterdienstu na far-
ním pozemku u parku; druhým objektem byly na konci války ještě nehotové obytné baráky 
pro cizí dělníky u dráhy. Tam se odehrávaly procedury transferu.
 Z německých obcí byly přiváženy určené osoby s povolenými zavazadly (50-70 kg) 
místními správci, nebo okresními nákladními auty do tábora u nádraží. Tady proběhla 
kromě lékařského ošetření (prohlídky), také finanční revise. Odbavení byli převezeni do 
barákového tábora na farním pozemku. Pak byly určeny skupiny do jednotlivých vagonů 
po 30 kusech. Za každou skupinu odpovídal vedoucí vagonu (Wagonführer).
 Začalo se nakládáním zavazadel. Následně byli naloženi lidé a vlak se 40 dobytčáky (va-
gony pro zvířata) s 1.200 lidmi odjel. Z Mohelnice odjelo od dubna 1946 do konce listopa-
du 19 transportů.
 Na místa vyhnaného německého obyvatelstva přicházeli čeští novo usídlenci a tak pře-
šlo dění na nové odlišné obyvatele, kteří svými činy napíší nový list dějin!  Bartoš H.

postřelmovsko    postřelmovsko  
8. června oslaví své 80. narozeniny 
paní RŮŽENA ECKELHARTOVÁ z Lesnice, 
která se již mnoho let obětavě stará o výzdobu, úklid a údržbu far-
ního kostela. 
Svěřujeme ji do Boží ochrany a na přímluvu Panny Marie, kterou 
uctívá, jí vyprošujeme, aby ji i nadále Bůh obdarovával dobrým 
zdravím, silou a svým požehnáním. 

Blahopřejí členky živého růžence a farníci z Lesnice 
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TuTo neděli Je ve vŠecH FarnosTecH sbírKa
na eucHarisTicKÝ KonGres
sbírky z neděle 31. května: Zábřeh 9.510; Jedlí 2.300; Svébohov 1.500; 
Klášterec 1.060; Zvole 13.050 Kč (Hněvkov – sbírka na církevní školství 
500 – minule bylo uvedeno 300 Kč). 
darY: zábřeh – na potřeby farnosti 1.000, růžencové společenství na Haiti 400 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci květnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory 
částkou 1.561 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

sezonu bravo zaKonČí moravsKÁ FilHarmonie
Koncert komorního orchestru Moravské filharmonie Olo-
mouc v čele s uměleckým vedoucím Vítem Mužíkem uza-
vře ve čtvrtek 18. června letošní sezonu hudebního cyklu 
Bravo. Renomovaný orchestr vystoupí v kostele sv. Barbo-
ry od 18 hodin.
Během koncertu se jako sólisté představí absolventi zá-
břežských mezinárodních interpretačních kurzů: zpěváci 

Kristýna Kůstková, Jana Prouzová, Michael Skalický, Anna Trojanová, Nikola Uramová, 
Lucie Vagenknechtová a Monika Pešavová, dále klavíristka Bohuslava Jelínková, na violon-
cello zahraje Magdaléna Frantová a na cembalo Eva Zonová. Na programu jsou díla J. S. 
Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta a Josefa Myslivečka. Unikátní záležitostí bude prove-
dení Bachova koncertu c moll pro dvě cembala a orchestr.
 Vstupenky v ceně od 120 korun lze zakoupit v infocentru, děti mají padesátiprocentní 
slevu.    PhDr. Zdeněk David

KulTurní dŮm PŘiPravuJe vzdělÁvÁní Pro seniorY
 Nový vzdělávací projekt určený pro seniory a neza-
městnané starší 50 let připravuje pod záštitou České ze-
mědělské univerzity v Praze Zábřežská kulturní. Jedná 
se o společenskou aktivitu označovanou jako Virtuální 
univerzita třetího věku, která nabízí smysluplné trávení volného času.
 Systém výuky je založen na skupinovém zhlédnutí multimediální přednášky, jež je pře-
dem natočena vysokoškolskými lektory. Po každé přednášce se předpokládá diskuze na 
přednášené téma a vypracování kolektivního testu. Přednášky budou probíhat jedenkrát za 
čtrnáct dní v rozsahu půldruhé hodiny. 
 Bližší informace o Virtuální univerzitě třetího věku lze získat v kulturním domě u Dag-
mar Zikové (kontakty: 583 415 400, 775 046 589, zikova@kulturak.info). Zde nebo v info-
centru si lze vyzvednout přihlášku ke studiu, termín pro jejich odevzdání byl stanoven na 
10. července.    PhDr. Zdeněk David
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