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21. 2. 2016
Ročník XXIII., číslo 7

DRUHÁ neDěle postní
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

Ježíš vzal s sebou Petra,
Jana a Jakuba a vystoupil 
s nimi na horu pomodlit se. 
Když se modlil, výraz tváře 
se mu změnil a jeho šat 
oslnivě zbělel. 
A hle, rozmlouvali s ním 
dva muži – 
byli to Mojžíš a Eliáš.

Lk  9,28-30

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, 
abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, 
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků.                                                                         Amen

Žalm 27    Hospodin je mé světlo a má spása.
 

1: Gn 15,5-12.17-18                                 2: Flp 3,17 – 4,1                                 Ev. Lk 9,28b-36
Ordinárium: latinské č. 509                   příště Olejníkovo č. 502
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sVÁtKY A pAMÁtKY tÝDne
pondělí 22. února   svátek stolce sv. petra, apoštola 
 

sVÉBoHoV. V neděli 21. února ve 14.00 hod. na obecním úřadě vystoupí LOBKOWITZ 
TRIO: Jan Mráček – housle, Lukáš Klánský – klavír, Ivan Vokáč – violoncello.

MAletín. Tuto neděli 21. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mi-
kuláše v Maletíně.  P. František Eliáš 
   

postní DoBA V ZÁBŘeZe
CeloDenní ZpoVíDÁní v kostele sv. Bartoloměje bude pondělí 22. února o Svát-
ku Stolce sv. apoštola Petra od 8.00 do 19.00 hod. 
8.00-9.00 P. Martin Rumíšek,  12.30-16.00 P. Petr Šimara, 
9.00-12.00 P. Josef Altman,  15.30-18.00 P. Kristian Libant, 
14.00-15.30 P. Vladimír Jahn, 12.00-14.00 P. Jaroslav Přibyl,   
 18.00-19.00 P. František Eliáš

postní „RoRÁtY“. V postní době každý pátek v 6.45 a v sobotu v 
7.00 hod. pokračujeme pravidelně ranní mší svatou především pro děti 
a mládež. 
Na začátku mše svaté přicházíme se svíčkami ke kříži u oltáře ve svě-
telném průvodu. Po skončení mše svaté jste zváni na faru na šálek čaje 
s rohlíkem. 

KŘíŽoVÉ CestY bývají v postní době v pátek v kostele sv. Bartolomě-
je a o nedělích v kostele sv. Barbory vždy v 15 hod. O vedení pobožností 
se dělí jednotlivá společenství. 

osoBní MoDlItBA V postě. Farní chrám sv. Bartoloměje v Zábřeze bývá ob-
vykle otevřený denně od 6. hodiny ranní (v úterý od 7. hod.) až do večera. Můžete 
kdykolivpřijít a prožít svoji denní tichou chvíli s Pánem.  P. František Eliáš 

ČKA zve na přednášku prof. Dr. Františka Kunetky, Th.D. „VelIKonoČní tŘí-
Dení – VRCHol lItURGICKÉHo RoKU“ v úterý 23. února v 18.00 do Katolic-
kého domu. 

Vrcholné tajemství křesťanské víry, skutečnost Kristovy smrti a vzkříše-
ní (mysterium paschale) je v církvi římského obřadu slaveno v průběhu 
tří velikonočních dnů (Velký pátek, Bílá sobota, Neděle zmrtvýchvstání), 
které (spolu s předvečerem mše na památku Kristovy Poslední večeře) 
představují teologický i liturgicko-dramaturgický vrchol celého liturgic-
kého roku. Tato tématika bude velmi stručně traktována z hlediska his-
torického, liturgického i teologického, aby tak mohla být skromným pří-

spěvkem pro osobní spirituální prožití tohoto významného období liturgického roku.  
  ThLic. Jana A. Nováková
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postní DoBA
papež Benedikt XVI: 
 Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit 
slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přichází-
me a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v ži-
votě dát.
 Postní doba nás vede blíže k Bohu, a tím nám také umožňuje hledět 
na své bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo se začne dívat na Boha a 
na Kristovu tvář, uvidí i svého bratra jinýma očima, objeví jeho osobnost, 
odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu naopak škodí, pozná jeho potřeby a trápení. Proto 
je postní doba, dobou naslouchání pravdě, dobou příhodnou k tomu, abychom se obrátili 
k lásce, protože hluboká pravda, pravda Boží, je zároveň láskou.
papež František:
 Postní doba je vhodný čas na obnovu radosti a naděje a umožňuje nám, abychom se 
cítili milovanými dětmi Otce.
 Náš Otec je Otcem velké rodiny, je naším Otcem. Dovede mít rád, ale nedovede rodit 
a pěstovat mezi námi „jedináčky“. Je Bohem, který zná rodinu, bratrství, dělený a sdílený 
chléb. Tento Bůh je náš Otec, nikoli „můj otec“ a „váš otčím“.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO k týdnu manžel-
ství připravilo na středu 24. února od 16.30 hod. v sále bývalé ZUŠ, 
Farní 9, Zábřeh, přednášku Ing. Pavla Mečkovského M. A. na téma: 
„Každý vztah je založen na vzájemné důvěře. Čím větší důvěra, 

tím větší blízkost.“ 
 Hlídání dětí zajištěno v klubovně Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
 Těšíme se na setkání s Vámi.  Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz

KonCeRt DUA FleKY
 LUKAVICE. Klub přátel hudby vás zve příští neděli 28. února v 15 hod. 
do zasedací místnosti obecního úřadu na koncert (flétna – Veronika Foltýno-
vá a kytara – Jakub Karlík). 
 V DUBICKU se stejný koncert uskuteční 28. února v 17 hod. v sálku ma-
teřské školy.                                                       Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi

DUCHoVní oBnoVA nA VeleHRADě pRo KostelníKY 
Tak jako v jiné roky připravil poutní dům Stojanov na Velehradě duchovní obnovu pro 
kostelníky a ty, kteří slouží u oltáře, letos v termínech od pátku 11. 3. do neděle 13. 3. a 
od pondělí 14. 3. do středy 16. 3. 2016. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty po-
vede Mons. V. Šíma. 
Hlásit se můžete jednotlivě na adrese: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 
Velehrad, tel. 572 571 531, velehrad@stojanov.cz. Více na www.stojanov.cz
pokud se chcete domluvit na společné dopravě (případně, pokud byste měli „technic-
ký“ problém s přihlášením) můžete kontaktovat manžele Kolářovy tel. 731 626 504, 
732 514 729.
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VěŘIt pRotI nADěJI.
 Při udílení popelce jsme byli vyzváni „Věř evangeliu!“ Jinými 
slovy věř tomu, co Bůh zjevil a co církev k víře předkládá. Svato-
postní doba má být tedy posílením naší víry. Příkladem víry je 
snad největší postava Starého Zákona – Abrahám.
 Představte si, kolik víry bylo třeba k tomu, aby vyšel z chal-
dejského Uru, kde žil šťastně se svou rodinou, která jediná, upro-
střed moře pohanů, věřila v jediného Boha. 
 Bůh chtěl začít konkrétně naplňovat svůj plán na vykoupení 
lidstva. Chtěl, aby v zemi Kanau na březích Středozemního moře 
vznikl nový národ, vskutku Boží lid, z něhož by jednou vzešel Mesiáš – Vykupitel. 
 Jednoho dne pravil Bůh k Abrahámovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu 
svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním 
tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. 
V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“  (Gen 12,1)
 A Abraham vzal svou ženu Sáru a šel do daleké, neznámé země, do nejasné, možná 
i temné budoucnosti. Kolik hluboké a pevné, odevzdané víry muselo být v srdci Abraha-
ma, aby poslechl a šel – jen na Boží hlas a pro nějaký daleký příslib budoucnosti.
 A když po dlouhém očekávání se mu jako starci narodil konečně syn Izák a vyrostl 
v krásného, nadějného chlapce a zdálo se, že se na něm začne naplňovat Boží příslib o čet-
ném potomstvu, slyší novou Hospodinovu výzvu: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého 
miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti 
povím!“ (Gen 22,2) Abraham tak učinil a na hoře Moria vztahuje nůž na Izáka připrave-
ného k oběti. A za tuto poslušnost a bezmeznou důvěru slyší obnovu dávného příslibu: 
„Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi své-
ho jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské 
hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve 
tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého 
hlasu.“ (Gen 22,16-18)
 Na osobnosti Abrahama nám dnešní čtení ukazuje základní rysy víry: víra je určitým 
skokem do neznáma, takřka riskantním počinem – výměnou jisté, zabezpečené přítom-
nosti za neznámou budoucnost. DŮVĚŘOVAT PROTI NADĚJI, tak kdosi výstižně cha-
rakterizoval víru. 
 Ovocem víry je budoucnost v Božím království. V listu Filipanům je nám ukázána 
vlast v nebi, konečný cíl našeho pozemského putování, dovršení a naplnění všech našich 
tužeb po dobru, kráse, spravedlnosti, po štěstí a životě bez konce.
 Svým proměněním na hoře Tábor Kristus ukazuje člověku a světu jeho možnosti. 
Možnost proměnění, vstoupení do dávných zaslíbení – ovšem jen tenkrát, když využije 
možnosti, to je spojení svého života s životem Božím, napojení svých schopností na sílu 
zdroje života soustředěnou v Bohu. 
 Víra je pro člověka nejen zkouškou, která přesahuje náš rozum. Patří to k Boží dobrotě 
a k Boží moudrosti, že Bůh nechtěl zcela odstranit přehrady, které oddělují smrtelný život 
od oceánu světla a pravdy. Naučme se proto důvěřovat Bohu proti naději i v situacích pro 
nás smrtelníky málo pochopitelných. Amen.      P. Antonín Pospíšil 
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nÁRoDní poUŤ Do KRAKoVA Ve sVAtÉM RoCe MIlosRDenstVí
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na 28. května 2016 národní pouť ve svatém roce 
milosrdenství do Krakova-lagiewnik. 
AWeR toUR s. r. o. ve spolupráci s farnostmi děkanátu nabízí zájemcům dvě varian-
ty účasti na pouti do svatyně Božího milosrdenství v lagiewnikach, jednodenní nebo 
dvoudenní. 
 Přihlašovat se můžete v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, 789 01 Zábřeh, 
 Telefon: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.cz
Organizací pouti do Krakova bylo pověřeno Radio Proglas. Aktuální informace spojené 
s poutí budou průběžně zařazovány do vysílání Proglasu a na webové stránky Radia Pro-
glas http://www.proglas.cz/pout2016.html. 
Společně s národní poutí proběhne pouť křesťanských médií, která bývá na Svatém Hos-
týně vždy před 7. nedělí velikonoční. 
„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo 
vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova píše pa-
pež František v bule, jíž vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství.

LOGO ROKU MILOSRDENSTVÍ A ZÁROVEŇ TAKÉ LOGO NÁRODNÍ POUTI DO 
KRAKOVA (převzato z prezentace Svatého roku milosrdenství)
 Začněme od motta, které ho doprovází 
„Milosrdní jako Otec“ – Lk 6,36. Předkládá 
prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, 
jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neod-
suzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i od-
puštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38). 
 Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Před-
stavuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena 
zbloudilého člověka. Dobrý pastýř se v hloubi 
dotýká lidského těla, a činí tak s láskou, která 
člověku mění život. 
 Nemůže nám uniknout jeden detail: Dob-
rý pastýř s krajním milosrdenstvím na sebe 
bere lidství, ale jeho oči se prolínají s očima 
člověka. Kristus se dívá pohledem Adamo-
vým a Adam pohledem Kristovým. Každý 
člověk tak v Kristu odkrývá své lidství a bu-
doucnost, jež ho očekává. 
 Vyobrazení je umístěno uvnitř mandorly, 
která vychází ze starověké i středověké ikonografie; připomíná, že v Kristu jsou společně 
přítomny obě přirozenosti, božská i lidská. Tři soustředné ovály v barvách, které se smě-
rem k vnějšku postupně rozjasňují, naznačují Kristovo jednání, jímž vyvádí člověka z noci 
hříchu a smrti. Z druhé strany hloubka barvy s temnějším odstínem zase připomíná ne-
proniknutelnost Otcovy lásky, která odpouští všechno. 
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 14. února: Písařov 898, Jakubovice 1.940, Červená Voda 2.877, Domov 
důchodců sv. Zdislavy 149 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Radek Maláč
v  Biřmovanci se setkají v neděli 21. února v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
v  Křížové cesty v Červené Vodě budou každou neděli v 15.00 hod. 
v  Senioři se setkají ve čtvrtek 25. února v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě. 
v  Mše svatá v Janoušově bude v neděli 28. února v 16.00 hod. 
    P. Radek Maláč

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 14. února: Lubník 2.240; Tatenice 1.720; Hoštejn 4.860; Kosov 580 Kč. 
DARY – HOŠTEJN: dar 2.000 + dar na faru 1.000 Kč. 

SBÍRKY OD BETLÉMŮ NA ADOPCI NA DÁLKU: Lubník 1.730, Tatenice 1.700, Hoš-
tejn 4.860, Kosov 580 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

setKÁní pAstoRAČníCH RAD FARností tAtenICe, lUBníK A HoŠteJn 
bude v neděli 28. února od 15.30 hod. na faře v Tatenici.  P. Jaroslav Přibyl
 

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z neděle 14. února: Moravičany – sbírka na Honduras 17.835 Kč; Loštice 2.587 
a na Honduras 23.732 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

V postním období můžeme pod vlivem milostí učinit rozhodnutí, na která jsme neměli 
sil jindy. Rozejít se s hříchem, zejména s blízkou příležitostí k hříchu, a to mohou být věci, 
místa, události i lidé. Postní doba je čas milosti, když při pohledu na utrpení a smrt Ježíše 
Krista jsme více otevření potřebným milostem a pod jejich vlivem můžeme pracovat na 
sobě, dát si do pořádku vztahy v rodině, mezi sousedy, přáteli, na pracovišti. 
Papež František v homilii Popeleční středy řekl: „Všichni vidíme, s jakou námahou se sna-
žíme mít opravdovou důvěru v Boha, svěřovat se Bohu jako Otci, beze strachu; jak obtížně 
máme rádi druhé a jak snadno o nich smýšlíme špatně; co nás stojí konání našeho pravého 
dobra, když jsme přitahováni a sváděni tolika materiálními skutečnostmi, které se nakonec 
vytratí a ochudí nás. Vedle těchto dějin hříchu zahájil Ježíš dějiny spásy. Evangelium, kterým 
se začíná postní doba, nás zve, abychom byli jejich protagonisty, abychom znovu nalezli pra-
vé dobro svobody.“   P. Kristián Libant, CM

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 14. února 2016: Štíty 2.180, Cotkytle 620; Horní Studénky 3.600 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Josef Altman 

KŘíŽoVÉ CestY: Tuto neděli povedou křížovou cestu  ve 14.30 hod. děti a mládež. 
V neděli 28. února křížovou cestu ve 14.30 hod. povede společenství Modlitby matek.                                                      
   P. Josef Altman
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko

sbírky z neděle 14. února: Mohelnice 4.223, Úsov 2.414, St. Loučka 430 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

 V úterý 23. února ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře. 
    Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 

Dr. Robert Jaschek – duchovní správa v lp 1952
 Obvyklá pobožnost růžencová byla po celý říjen denně konána ve farním 
kostele, za nestálé ale celkem dobré účasti. Dušičková doba byla po celý týden 
slavena denním sv. požehnáním ve filiálním kostele.
 Roráty doby adventní ukázaly ke konci slabší návštěvu: zvláště byl patrný 
úbytek mládeže. Zredukované hodiny náboženství tu snad ponejprv ukazují svůj neblahý vliv!
 Vánoce byly letos skoro bez varhanické přípravy. Ochotný mladý doktor Vavruša obětavě 
nacvičil aspoň vánoční mši, která mohla býti i za součinnosti varhaníka (který dostal na Vánoce 
dovolenou) provedena i při půlnoční mši svaté.
 Křtů bylo 67, církevních sňatků 16 a na hřbitovech 26 pohřbů! 
 S díky za vše, co se za těmito číslicemi pro duchovní správu skrývá, končí před Pánem Bo-
hem farář svůj záznam.  
lp 1953
 S jistými obavami začíná duchovní správce nový rok. Nastává pokles duchovních zájmů 
mezi farníky a někdy až přílišné se věnování hmotným zájmům, to vše je nezdravý jev, jehož lze 
jenom litovati. Veřejný život byl od počátku roku hodně živý v zábavách a masopustních rado-
vánkách vesměs v sobotu: nedělní, obvyklé již troje bohoslužby tím obyčejně trpěly.
Ani vážnost doby postní to nenapravila. Bohoslužby postní doby měly tento okruh:
 v neděli mimo tři mše svaté, odpoledne zvláštní postní pobožnost s křížovou cestou a v pá-
tek křížová cesta večer ve farním kostele. Zvláštní postní kázání se nekonalo, ale nedělní dopo-
lední kázání byla postního rázu na téma: „Christus- holocanstum“ podle knížky A. Melky „Oběti 
božského Trpitele“.
 Svaté třídenní velikonoční bylo opět jen „dobře venkovské“, tak jak se dalo náhradními si-
lami vykonati. Poněvadž se varhaník vrátil až koncem května, měly i další svátky jen skromný 
ráz. Během května byly konány již dobře vžité denní májové pobožnosti. Čtení bylo letos z knihy 
učeného a zbožného redemptoristy Dr. Josefa Miklíka, „Život Panny Marie“. Přes takovou dů-
kladnou četbu ke konci měsíce přece jenom zase účast poklesla a zvláště mládež zklamala.    
  Bartoš H.

* * *
ZDRAVotníK - KŘesŤAn V DneŠní neMoCnICI.

 Konference v sobotu 12. 3. u milosrdných bratří v Brně (Vídeňská 7, Brno) 
PROGRAM: 8.00 mše svatá; od 9.30 přednáška MUDr. J. Krausové: Typy alternativní me-
dicíny z duchovního hlediska; ThLic. M. Sedloň: Alternativní medicína – hloupost, ďábel 
nebo pomocník?; Prof. Dr. C. V. Pospíšil, ThD.: Exorcismus jako alternativní medicína? 
 Od 13.00 hod.: D. Švédová: Hodnoty zdravotnického kolektivu; Mgr. Ladislav Kou-
bek, PhD.: Jak být nositelem hodnot ve zdravotnickém kolektivu. 
 Zakončení v 15.00 - 16.00 hod. Účastnický poplatek 450 Kč.
 Akce je akreditována POUZP. Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, praco-
vištěm a funkcí do 29. 2. na e-mail <krestan.konference@gmail.com>.
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sbírky z neděle 14. února: Zábřeh 10.010; Jedlí 2.400; Svébohov 1.500; Klášterec 990; 
Zvole 4.040; Postřelmůvek 850; Pobučí 390 Kč. 
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000; Zvole – na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
 

Dary na lepru: Z Rovenska byla dne 14. 2. 2016 odeslaná částka 3.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková
 

tUto neDělI 21. ÚnoRA se Ve VŠeCH FARnos-
teCH KonÁ sBíRKA HAlÉŘ sVAtÉHo petRA.
Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jmé-
nem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných 
konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze můžete da-
rovat do pokladničky u novin finanční příspěvek pro farnost 
otce Stanislava Bindase v Hondurasu, misionáře, vincentina, 
který před pěti lety působil ve farnosti Loštice. 

17. ledna tohoto roku jsme měli možnost prožít neděli s kněžími, salesiány p. Jiřím 
svobodou a p. petrem Cvrkalem. Dopoledne jsme společně slavili mše svaté a odpo-
ledne vyprávěli salesiáni v Katolickém domě o misii v Bulharsku. nyní přišel pozdrav 
a poděkování: 

Milý otče Františku,
 srdečně Vás zdravím z bulharské Staré Zagory. Chtěl bych Vám 
poděkovat za možnost prožít nedělní bohoslužby ve Vaší farnosti. 
Bylo pro nás povzbuzením vidět i v malých vesničkách plné koste-
ly. Zde se nám poštěstí vidět tolik lidí jenom na slavnostech, svěce-
ních nebo diecezních událostech.
 Děkuji za rodinou atmosféru, kterou jsme mohli prožít v pozd-
ním odpoledni v Katolickém domě. Děkuji za sebrané prostředky 
15.000 Kč, které použijeme na stavbu kostela ve Staré Zagoře! Pro 
ty, kteří se zajímají více o naše působení v Bulharsku vydáváme Zpravodaj. Ten se může 
objednat na emailové adrese: jilekmartin@seznam.cz anebo je možno si ho stáhnout ze 
stránek Sadby http://www.postavskoluakostel.cz/.
 Na závěr, bych Vás chtěl pozvat do našich končin, moře a hory jsou zde stále krásné. 
Vyřiďte pozdravy a poděkování Vašim farníkům.       Za bulharské salesiány P. Jiří Svoboda


