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Ročník XXII., číslo 7

6. 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 ÚnoR
eUCHaRiSTie a SPoleČenSTví 

„Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 
Ježíš měl s ním soucit. 
Vztáhl ruku, 
dotkl se ho a řekl mu: 
„Chci, buď čistý!“

Mk 1.40-41

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; 
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 32  Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.  
 

1: Lv 13,1-2. 45-46                                 2: 1 Kor 10,31-11,1   Ev. Mk 1,40-45  
Ordinárium: latinské č. 509                  příště Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY a PamÁTKY TÝdne
středa 18. února     PoPeleČní STŘeda
 Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní pří-
prava na Velikonoce. Život křesťana se odehrává ve třech základních 
rovinách: ve vztahu k Bohu, ve vztahu k bližnímu a ve vztahu k sobě. 
Co na sobě mohu změnit k lepšímu, jak mohu povstat omlazený?
nesmíme skončit pouze u přemýšlení! boží slovo nás vybízí k jedná-
ní. Přijměme popel na své hlavě jako výraz obnoveného a omlazené-
ho úsilí právě ve vztahu k bohu, bližnímu i sobě! 

18. února o PoPeleČní STŘedě mše svaté v zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Jedlí 
v 16.00, ve Svébohově v 17.30 hod. 

v PoSTní době budou bývat páteční pobožnosti KŘíŽové CeSTY 
pravidelně v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele  
sv. Barbory také v 15 hod. O vedení pobožností se podělí jednotlivá spole-
čenství.  P. František Eliáš 

maTeŘSKé a Rodinné CenTRUm Hnízdo vÁS zve na Své aKCe: 
 17. února 9.30 hod. – Adopce – náš příběh. 
Beseda s maminkou Veronikou a její osobní 
zkušenost
 18. února 16.00 hod. – Maňáskové divadýl-
ko – pohádky: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ a „ O Budulínkovi“.
 24. února 9.30 hod. – PPR – aneb metoda Přirozeného plánování rodičovství – před-
náška s Mgr. Ivou Sovadinovou. 
Poznámka do vašeho kalendáře: v sobotu 21. 3. od 9 do 15 hodin – povede duchovní ob-
novu v Zábřeze P. Jindřich Poláček OP, převor kláštera dominikánů v Olomouci. 
Téma: SVÁTOSTI – PRAMEN KŘESŤANSKÉ SVATOSTI.
Přihlásit se můžete na tel. čísle 603 891 571 nebo svedova.irena@seznam.cz.
   Za Hnízdo se na Vás těší Irena Švédová

zaPiŠTe Si do SvéHo diÁŘe…..
Varhaníci, sbormistři, vedoucí schól a zájemci o liturgii 
a chrámovou hudbu jsou zváni v sobotu 21. března do auly  
CaRiTaS – voŠ soc. olomouc, Křížkovského 6. na diecézní  
setkání. 
Téma: 
PaniS anGeliCUS, HUdba oSlavUJíCí eUCHaRiSTii. 
Program: 10.00 – Mons. Josef Hrdlička: Eucharistie v živo-
tě varhaníka, 10.35 – Jan Gottwald: duchovní písně k oslavě 
Eucharistie, 11.00 – představení písní: F. Macek, J. Bernátek,  
V. Bleša a K. Dynka, 12.00 – Jan Bernátek a František Macek: 
nácvik skladeb, 13.15 – mše svatá v katedrále. Při setkání mož-
nost koupě sborníku. 
           Zd. Vyvozilová, AO Biskupské nám. 2, Olomouc, e-mail: varhanik@arcibol.cz
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19. ÚnoRa navŠTíví děKanÁT zÁbŘeH 
aRCibiSKUP Jan GRaUbneR. 
v 18.00 Hod. Se v KaToliCKém domě v zÁbŘeze SeTKÁ 
S PaSToRaČními a eKonomiCKÝmi Radami vŠeCH FaRnoSTí 
děKanÁTU.
                         K PŘiHlÁŠKÁm do SeminÁŘe

Drahé sestry a bratři,
pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský 
seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová 
duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost 
z Boha, protože s ním v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je zákla-
dem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas 
a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás 
prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují. 
Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět 
na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, 
svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to 
velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispo-
zici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete 
a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, kte-
rý Vám podá potřebné informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 
2015. Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí. Všem 
ze srdce žehná  arcibiskup Jan

aRCidieCézní SeTKÁní mlÁdeŽe v PRoSTěJově.
28. 3. 2015 se uskuteční setkání mládeže ve Společenském domě v Prostějově. 

 Začátek v 10 hod. Mladí se mohou těšit na představení jednotlivých dě-
kanátů, katechezi otce arcibiskupa a svědectví. V odpoledním bloku si pak 
mohou vybrat z řady zajímavých přednášek: například na téma Jak žít s Bo-
hem, Média, Povolání atd. Kromě toho bude v nabídce celá řada workshopů 
(Lectio divina, výtvarné dílny atd.), koncerty a také možnost tiché adorace. 
Budou také využívány prostory CM gymnázia a jiné objekty ve městě. 
Setkání bude ukončeno mší svatou, předpokládaný konec v 16.30 hod. Účastnický poplatek 
50 Kč. Na akci se není třeba registrovat. 
 Již v pátek 27. 3. bude od 20.00 do 23.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově před-
program „Večer radosti“. Mají jej na starosti řeholníci. Mladým má nejen více přiblížit po-
volání k zasvěcenému životu, ale také pomoci jim duchovně se připravit na sobotní setká-
ní. Na předprogram je nutná registrace na www.mladez.ado.cz , pro tyto účastníky zajištěn 
nocleh na církevním gymnáziu a snídaně. Předprogram + nocleh + sobotní setkání – účast-
nický poplatek 150 Kč.  P. Mgr. Petr Bulvas 

* * *
 Mons. Josef Hrdlička děkuje za všechny oběti a modlitby. I díky vašim modlitbám se 
jeho zdravotní stav natolik zlepšil, že bez plánované operace může opět sloužit. 
 Prosíme nyní o modlitbu za vážně nemocného kněze P. Františka Petríka.
                                                      František Srovnal
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malomoCenSTví – HŘíCH
 Malomocenství a v některých oblastech stále ještě je, je jednou z nejstrašnějších nemocí. 
Způsobuje strašlivé utrpení, postihuje a znetvořuje především končetiny a obličej, a nako-
nec končí smrtí.
 Jaké to bylo dobrodiní, když Pan Ježíš malomocného uzdravil a jaká hrůza přihlížejících, 
když se ho dotkl. 
 Od nejstarších dob je tělesné malomocenství obrazem duchovního malomocenství – to 
je hříchu. Jako malomocenství narušuje, hyzdí tělo a je příčinou smrti, tak podobně hřích 
působí v duši člověka. 
 HŘÍCH! Toto slovo se prakticky vytratilo z lidského slovníku, jako by ani neexistovalo. 
Ani v kostelích se o něm moc nemluví, jen jako o chybě, omylu, nevědomosti…
 A přece se hřích valí světem jako povodeň a ničí nejen lidské duše, ale i tělo a hmotné 
statky, rodiny i společnost. 
 O co jde? Krádež, pomsta, nenávist, vražda, alkohol, drogy, nemravnost, cizoložství. 
Hříchy, které vedou nejen k nemocem, ale i k smrti. 
 Také světový terorismus, který nahání panický strach lidem celého světa – a generálním 
výbuchem hříchu jsou války. Nejosudovějším na malomocenství hříchu je to, že má strašlivé 
důsledky, zvláště pro věčnost. 
 Co je hřích? Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona ve věcech váž-
ných – myšlením, slovem a skutkem. Boží zákon je v přirozené podobě dán všem: „Čiň dob-
ré a varuj se zlého“. Aby lidé věděli co je dobré a co zlé, rozvedl Bůh tento zákon v Desate-
ru a Ježíš Kristus jej sjednotil ve dvou přikázáních: „Miluj Boha nadevšecko a bližního jako 
sebe samého.“ (Mt 22,37-39)
 Hřích člověka vždy dožene. Sám sebe člověk hříchem trestá. Nemocí, rozpadem rodiny 
i smrtí. 
 A že se hříšníkům dobře vede? Bůh má čas, má v rukou celou věčnost a každý mu ve 
chvíli smrti skočí přímo do náruče. Nejsme pány zákonů světa a života. Nebýt věčného vy-
rovnání našich činů v nebi a v pekle, pak by bylo nejlepší žít v požitcích a nepravosti, užívat 
světa, krást, smilnit, vraždit. 
 Církev bývá osočována, že je přísná, straší, mluví o tak nepopulárních věcech jako jsou 
tresty. Ale opravdu nelze zamlčovat, že na cestě jsou trhliny, překážky, že hrozí nebezpečí 
havárie. Je třeba jet opatrně, opak by byl nezodpovědný a trestuhodný. Tím spíše, že se jed-
ná o havárii s věčnými následky. 
 Nemůžeme být lhostejní ke zlu jen proto, že druzí toto zlo přestali vnímat. Existují ná-
zory a postoje, které nelze přijímat, ani kdyby to byly názory většiny.
 Jako je možné malomocenství snáze vyléčit v začátku nemoci, tak podobně i spáchaný 
hřích můžeme léčit lítostí, zpovědí a napravením zla. 
 Bůh je láska a každému chce pomoci i z hříchu a bídy duše, jen když se k němu obrátí. 
Bůh nás přece stvořil k životu a blaženosti – dokonce věčné. Prosme jej proto o moudrost 
a sílu, abychom nevolili smrt, ale život! Nelze zavrhovat Boží lásku, Bůh nás nikdy nezavrh-
ne, pro zavržení se můžeme rozhodnout jen my sami, z vlastní vůle. 
 Bůh se odvrací od toho, kdo ho tvrdošíjně zavrhl, sám, přes všechny nabídky milostí. 
 Nepotrestat člověka, který vědomě nebo nezvládnutými vášněmi setrvává ve zlém, by 
u Boha znamenalo, že uznává vzpouru proti sobě. 
 Život člověka není pouhá hra, a jeho „ne“ nezůstane bez odezvy. 
 Nauč nás, Bože, počítat naše dny, ať dojdeme moudrosti srdce!   P. Antonín Pospíšil 
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PoSTní almUŽna 2015. Ve středu 18. února na Popeleč-
ní středu začíná postní období. Je časem, který je přípravou na 
nejdůležitější křesťanské svátky, Velikonoce. K přípravě můžeme 
opět, již po sedmé, využít aktivitu Postní almužny, ke které nás 
vyzývá otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tato aktivita je prak-
tickou pomůckou, která v sobě spojuje modlitbu, půst a almužnu. 
To, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit 
do postní schránky „postničky“ a po skončení postní doby předat 
k využití pro potřebné. Po vzájemné dohodě mezi kněžími děka-
nátu a Charitou Zábřeh budou prostředky z Postní almužny pou-
žity na Stipendijní fond, jehož účelem je pomoci početným, ne-
úplným a sociálně slabším rodinám s dětmi na podporu studia  
a dalšího osobnostního, duchovního, kulturního a sportovního rozvoje dětí a mládeže. Pro-
to můžete do krabičky vložit také lístek s doporučením, komu a proč je potřeba pomoci. 
 Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích po mších svatých na Popeleční středu 
a na 1. neděli postní. Vybírat se budou při mši svaté o druhé neděli velikonoční. 
Krabičky letos nehýří barvami – mají jednoduchý motiv a spoustu prostoru pro vlastní fan-
tazii. Proto vezměte pastelky, fixy a udělejte si je hezčí. Stejně tak, jako děláte svět hezčí svý-
mi dobrými skutky pro potřebné. 

SeTKÁní domÁCíCH PeČovaTelŮ. Pečujete doma o své blízké? Chce-
te si u kávy či čaje popovídat a podělit se o zkušenosti s lidmi, kteří se o své 
blízké starají jako vy? Chcete si vyslechnout rady odborníka, které vám mo-
hou péči usnadnit? Zveme vás ve středu 25. února 2015 od 16 hodin do za-
sedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15) na první setkání laických  
pečovatelů v domácnosti. Tématem setkání bude „Sociální péče o klienta 

v domácím prostředí“ (sociální šetření, příspěvek na péči, administrativa s tím spojená, 
rady a tipy jak na to). 
 Toto setkání, tzv. svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti, je součástí 
projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“, pod-
pořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR.
Srdečně vás zveme.
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Co novéHo na HaiTi? Co se, i díky podpoře zábřežských obča-
nů, podařilo vybudovat za posledních 10 roků zahraniční rozvojové 
spolupráce v této zapomenuté „Perle Karibiku“, se můžete dozvědět 
v úterý 24. února v Katolickém domě při besedě s humanitární pra-
covnicí Arcidiecézní charity Olomouc Bc. Kristýnou Lungovou. 
Začátek v 18. hodin, vstupné dobrovolné. 
    Zve Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-Slezské křesťanské akademie.

KYTaRovÝ KonCeRT. Přijměte srdečné pozvání ve středu 18. února 2015 v 17 hodin 
do nového sálu ZUŠ Zábřeh, Školská ulice, na kytarový recitál Evy Hrabalové a Terezie Od-
strčilové. Na programu jsou skladby od barokních i současných autorů klasické hudby pro 
kytaru. Kromě sólových výkonů uslyšíte i kytarové duo s hostem, Kateřinou Maňákovou.
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červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 8. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 127, Červená Voda 2.148, Písařov 
582, Jakubovice 452, Mlýnický Dvůr 200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč

Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se setká v pondělí 16. února v 16.45 hod. 
na faře v Písařově.  P. Radek Maláč
Rozpis bohoslužeb na Popeleční středu 18. února: Jakubovice 15.00, Písařov 16.30,  
Červená Voda 18.00 hod.

Křížové cesty v Červené vodě budou bývat ve středu půl hodiny přede 
mší svatou, v pátek po mši svaté a v neděli v 15.00 hod. V neděli 22. února 
budou mít pobožnost křížové cesty na starosti muži.
Křížové cesty v Jakubovicích budou bývat v pátky v 15.00 hod., v Písařově 
v pondělky po mši svaté. 
 Nadále platí, že v Písařově v pátky bývá od 15.00 hod. hodinová tichá 
adorace.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko  

Blahopřání  13. února - se dožívá krásných 80. narozenin 

paní Marie Kupčíková z Moravičan. 
Touto cestou ji chceme popřát hodně Boží ochrany, zdraví 
a vyprosit přímluvu u Panny Marie.                              

Farníci z Moravičan

postřelmovsko    postřelmovsko

bohoslužby o Popeleční středě: Lesnice 16.30; Postřelmov 18.00 hod.   P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 8. února 2015: Lubník 900; Tatenice 1.540; Hoštejn 1.150; Kosov 1.200 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ve čtvrtek 19. února z důvodu návštěvy otce arcibiskupa v zábřeze, nebude mše svatá 
v Hoštejně.  P. Jaroslav Přibyl

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 8. února: Štíty 1.200; Cotkytle 620; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

Štíty – kostel nanebevzetí Panny marie:
POPELEČNÍ STŘEDA – 18. února v 17.00 hod. mše svatá s udílením popelce.
KŘÍŽOVÉ CESTY – v pátek vždy půl hodiny přede mší svatou a v neděli ve 14.30 hod. 
V neděli 22. února povedou křížovou cestu členové růžencového společenství. 
BOHOSLUŽBA PRO DĚTI bude v neděli 22. února v 9.00 hod. 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 8. února 2015: Mohelnice 3.162; Úsov 666; Studená Loučka 360 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

v úterý 17. února ve 14.00 hod. se na mohelnické faře koná pravidelná setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
z mohelnické farní kroniky. lP 1943
 První důležitý úkol, který čekal farnost, byla dobrá příprava na Velikonoce. Jako novin-
ka bylo v Mohelnici konáno velikonoční triduum, od Zeleného čtvrtka před Velký pátek, 
končící Bílou sobotou. Kazatelem byl P. Zwerenz, oblát z kláštera sv. Anny ve Staré Vodě.  
I když úspěch nebyl velký, přece bylo čímsi pohnuto, takže bylo letos napočteno 1.419 veli-
konočních zpovědí. Pašijové mše ve Svatém týdnu odpadly ze stejných důvodů jako vánoč-
ní (důvod neuveden). Čestná stráž u Božího Hrobu byla přenesena na lidi z celé farnosti  
a věřící se předem přihlašovali (zapisovali) v sakristii.
 Procesí se nesměla konat venku, proto se nekonal průvod o Vzkříšení. V prosebné dny 
byla prosebná pobožnost dvakrát ve farním kostele a jednou u sv. Stanislava. Jako náhrada 
procesí o Božím Těle byla po slavné mši svaté u hlavního oltáře konána pobožnost podle 
ritu čtyř zastavení. O Božím Těle a ve svátek Nanebevstoupení Páně byly zakázány večerní 
bohoslužby. Radostnou změnou pro farnost byly májové pobožnosti. Denně se konaly před 
slavnostně ozdobenou sochou Královny Nebes v hlavní lodi. Kázání při nich vysvětlovala 
jednotlivá oslovení Loretánské litanie podle výkladu Dr. Diessla. 

* * *
dokument oPŘi ŽebŘíK o nebe, sleduje práci faráře mariána Kuffy
 Pět let mapovala režisérka Jana Ševčíková život sloven-
ského faráře Mariána Kuffy, který se na své faře v malé vesni-
ci Žakovce pod Tatrami stará o 250 lidí z okraje společnosti 
- bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských do-
movů, tělesně postižené i týrané matky s dětmi.
Pět let se s kamerou setkávala jak s tímto pozoruhodným člo-
věkem, tak i se samotnými obyvateli fary. Výsledkem je lid-
sky působivý dokument Opři žebřík o nebe, který po festiva-
lových premiérách přijde 22. února 2015 také do kina Retro. 
Vstupné 70 Kč (vstupenky jsou již v předprodeji)

olomoUCKÁ TeoloGiCKÁ FaKUlTa zve na dvě zaJímavé KonFeRenCe. 
V měsíci březnu letošního roku přivítá Olomouc hned dvakrát přední 
odborníky ze zahraničí i domova pohybující se v oblasti mezinábožen-
ského a ekumenického dialogu. Ve dnech 3. – 4. března 2015 v kapli 
Božího Těla (Umělecké centrum UP) proběhne setkání na téma Evro-
pa a islám. Od 31. března do 1. dubna 2015 se v Arcidiecézním muzeu 
Olomouc sejdou odborníci nad tématem Náboženství a obecné dobro: 
Principy a východiska mezináboženského dialogu v kontextu součas-

ných společenských a politických proměn. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách Institutu: http://imevd.upol.cz/



8

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.

PŘíŠTí neděli 22. 2. bUde ve vŠeCH FaRnoSTeCH SbíRKa
HaléŘ Sv. PeTRa.
Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila 
tato sbírka za naši diecézi 3 287 739 Kč.
Sbírky z neděle 8. února 2015: Zábřeh 8.620; Jedlí 1.500; Svébohov 1.000; 
Klášterec 1.000; Zvole 2.790; Pobučí 300 Kč. daRY: zábřeh – na farnost 
10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.            P. František Eliáš

nÁRodní eUCHaRiSTiCKÝ KonGReS
Hledej mě, protože jsem vše, co ti schází. 
Hledej mě vytrvale, neúnavně a nebuď překvapen, když se ti někdy zdá, 
že nejsem k nalezení. 
Hledej mě tam, kde jsem – v eucharistii, kde se nepřestávám za tebe obě-
tovat svému Otci. 
Aby Bůh spasil člověka, chtěl mu dát „nové srdce“ věrné jeho lásce. 

Dal mu Srdce Krista, mistrovské dílo Ducha Svatého, probodené kopím na kříži, které se tak 
pro všechny stalo nevyčerpatelným pramenem věčného života.
Toto Srdce je nyní zárukou naděje pro každého člověka. Říká sv. Jan Pavel II. 

                                             Jak osobně prožít eucharistický rok?
osobní a společnou modlitbou
Úctou a klaněním v adoraci
intenzivnějším prožíváním mše svaté 
Pravidelnou svátostí smíření a svatým přijímáním po devět prvních pátků 

PŘíleŽiToST K zíSKÁvÁní odPUSTKŮ v RoCe zaSvěCenéHo ŽivoTa 
Kdokoli navštíví až do 2. 2. 2016 olomouckou katedrálu, klášterní kostel nebo papežské ba-
ziliky na Velehradě, Svatém Hostýně, Sv. Kopečku či ve Štípě a bude tam přítomen slavení 
jakékoliv části liturgie hodin (lidově řečeno breviáře) nebo se na těchto místech bude jistou 
dobu věnovat zbožným úvahám završeným modlitbou Páně a Vyznáním víry, může obdr-
žet za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. 

PRvní SeTKÁní KURzU SYmPToTeRmÁlní meTodY PPR. 
Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtě-
li byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? 
Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální 
metody přirozeného plánování rodičovství, který je zaměřen na 
podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech 
setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První se-
tkání se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 18 hod. na Kurii 
arcibiskupství a je určeno i pro širší veřejnost. Další termíny jsou: 
12. března, 26. března a 9. dubna 2015. Doplňující informace najdete na www.rodinnyzi-
vot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.


