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26. 2. 2017
Ročník XXIV., číslo 8

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem 
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.
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 62   V Bohu jen odpočívej duše má 
1: Iz 49,14-15                                     2: 1 Kor 4,1-5                                              Ev. Mt 6,24-34  
Ordinárium: Ebenovo č. 504          příště latinské č. 509 

Nedělejte si starosti 
o svůj život, 
co budete jíst, 
ani o své tělo, 
do čeho se budete 
oblékat. 
Což není život 
víc než jídlo 
a tělo víc než šaty?

Mt 6,25
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Tuto neděli 26. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hyn-
čině, příští neděli 5. března o první neděli postní bude mše svatá v Maletíně.                                                                                                        
                                                                                                                  P. Martin Rumíšek  

Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL, který se uskuteční tuto neděli 26. února. Zábavným odpolednem plným her 
a soutěží návštěvníky provede klaunka Boženka. Nebude chybět tradiční tombola, či pro-
menáda masek. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 25 Kč.
                                                 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

POSTNÍ DOBA
Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věč-
nému. Na této zemi jsme totiž jen poutníci, nemáme zde sta-
bilní vlast, ale hledáme tu budoucí, jak říká Bible. (srov. Žid 
11,16) Postní doba nám dává pochopit relativitu pozemského 
života a uschopňuje nás k nezbytnému odříkání a osvobozuje 
ke konání dobra. (vira.cz)

Středa 1. března – POPELEČNÍ STŘEDA 
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetiden-
ní příprava na Velikonoce. 
 Mše svaté v Zábřeze v  9.40 a v 17.30 hod., 
 ve Zvoli v 17.00 hod. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ O PRVNÍM PÁTKU A CELODENNÍ ZPOVÍDÁNÍ V KOSTELE 
SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE. 
  Svátost smíření můžete přijmout o prvním pátku – 3. března od 15.00 hod.                                                                                      
  V pondělí 6. března po celý den: 
8.00 – 9.15 P. Martin Rumíšek; 9.15 – P. Bohuslav Směšný; 9.15 – 12.00 P. Jacek Brończyk; 
12.00 – 15.00 P. Petr Šimara; 12.30 – 15.00 P. Vladimír Jahn; 15.00 – 18.00 P. Ján Jakubovič; 
15.00 – 18.00 P. Wladislav Mach; 18.00 – 19.00, případně i déle P. František Eliáš. 

V POSTNÍ DOBĚ budou bývat pobožnosti KŘÍžOVé CESTy v pátek v kostele sv. Bar-
toloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také v 15 hod. 
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství.                              P. František Eliáš                      

OSOBNÍ MODLITBA V POSTĚ. Farní chrám sv. Bartoloměje v Zábřeze bývá obvykle 
otevřený denně od 6.00 hodiny ranní (v úterý od 7.00 hod.) až do večera.
Můžete přijít a prožít v tichu a modlitbě chvíli s Pánem  (a to nejenom v postní době).                                                                                                                                    
                                                                                                                       P. František Eliáš                      

„POSTNÍ RORÁTy.“ Letošní přípravu v Zábřeze oživíme, stejně jako loni, postními „ro-
ráty“.  Tento termín používám pro představu, jak budou ranní bohoslužby probíhat. 
Jedná se o mše svaté, které budou začínat každý pátek a sobotu v 7.00 hod. Po mši svaté se 
můžeme všichni sejít na faře na šálek čaje s rohlíkem.                              P. František Eliáš
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POSTNÍ ALMUžNA 2017
KDO BERE, NAPLŇUJE RUKU, KDO DÁVÁ, NAPLŇUJE SRDCE

Ve středu 1. března na Popeleční středu začíná postní období. Jako 
v předchozích osmi letech, máme i nyní možnost se v této době připra-
vit na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“.
Postní almužna naplňuje srdce (nitro) více, než když člověk dá potřeb-
nému to, co má v kapse – dá totiž hodnotu toho, co si mohl dopřát a co 
si odřekl. Když si dokážeme odříci, co můžeme mít a přitom nemusíme, 
trénujeme se k tomu, abychom dokázali odmítnout to, co je lákavé, ale 
špatné. Tak roste charakter člověka.

A ke všemu to, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do „postnič-
ky“ a po skončení postní doby předat k využití pro potřebné. Postní krabičky si můžete 
vyzvednout v kostelích po mších svatých na Popeleční středu a na 1. neděli postní. Vybírat 
se budou při mši svaté na 2. neděli velikonoční.  

            Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

PŘÍŠTÍ TÝDEN ve čtvrtek nebude, v důsledku jarních prázdnin, v kostele sv. Bartoloměje 
večerní mše svatá.      P. Martin Rumíšek  

VÝROČNÍ SCHŮZE ORLA. Zveme všechny členy i příznivce 
na výroční schůzi Orla, jednoty Zábřeh, která se uskuteční v neděli  
5. března ve 14.00 hod. v Katolickém domě. Jana Kubíčková, starosta

POZVÁNKA PRO VARHANÍKy, SBORMISTRy, VEDOUCÍ SCHOL A VŠECHNy 
ZÁJEMCE O LITURGII A HUDBU – INSPIRACE V LITURGICKé HUDBĚ 
V sobotu 18. 3. v 10.00 hod. v aule Caritas – VOŠs Olomouc, Křižkovského 6. Začátek 
v 10.00 hod.
(Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie – otec biskup Josef;  10.45 Královský nástroj varhany  
a jednotlivé nástroje v něm – Mgr. K. Kocůrek a Musicus Catus; 12.00  Panis Angelicus II. – 
2. díl výběru sborových skladeb – Ing. Vl. Bleša, Chorály J. S. Bacha – chorály z Janových pa-
šijí – Ing. J. Kupka, Sborník skladeb pro pohřební rozloučení – Ing. Jan Kupka, Varhany a co 
o nich soudí význační lidé) 13.30 hod. mše svatá v katedrále. 
                                                     Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu 

POUŤ DO MEDžUGORJE 2017. Termín: 14. 5.–20. 5. 2017 (Ne – 
So), odjezd v neděli 14. 5. v 16.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat 
v sobotu 20. 5. v dopoledních hodinách. Cena: 2.200 Kč + 40 euro (za-
hrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování 
vlastní). Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze 
a Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Červená Voda 
www.farnostcervenavoda.cz. Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát 
paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz). Vypl-
něné přihlášky můžete zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz, pří-
padně poslat na adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, Červe-
ná Voda 1, 561 61. Cestovní pas není nutný, lze jet na občanku. Děti však potřebují dětský 
pas. POČET MÍST JE OMEZEN.        Na společnou pouť se těší :-) P. Radek Maláč
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MÍSTO PANNy MARIE V DĚJINÁCH BOžÍCH A LIDSKÝCH 
 Nedá se jedním dějinným pohledem vystihnout a vypsat celost 
a plnost Boží rodiny, jíž Panna Maria, Matka Boží tvořila střed. Je 
to hloubka námi lidmi neproniknutelná. A my lidé z tohoto slzavé-
ho údolí můžeme jen zkusit vypovědět, čím Boží Matka pro nás je,  
přidat sotva pár svých pohledů, zážitků a zkušeností, přičemž celek 
Mariina tajemství postihnout nedokážeme. 
 Maria, daná nám Otcem nebeským coby matka jeho Syna, nás 
provází pozemským životem, který směřuje k setkání s Kristem. Je 
naší přímluvkyní i naší nebeskou Matkou.  
 Maria není prostě jen největší ze světců, nýbrž je jediná a jedineč-
ná. To, co všechno o ní bylo napsáno, jde do nedozírna. Mnohé z toho 
je velmi krásné, výstižné, pravdivé a vyvěrá z nejryzejších zdrojů křesťanské víry. Něco z toho ale 
lze pochválit méně nebo vůbec ne. Musíme se tedy snažit, abychom mezi tím uměli jasně rozlišovat. 
(podle R. Guardiniho: „O modlitbě“, s. 221-227)  
 Kvůli potřebě zachovávat v uctívání Marie vyváženost se musíme zdržet nesprávného pře-
pínání. Hledáme-li v evangeliu člověka, který může být ukazatelem pro náš křesťanský život, 
setkáme se s Marií. Maria totiž není cestou, cestou je sám Kristus (viz bible, Jan 14,6), ona je 
však znamením na cestě: „Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne“. (Jan 2,5). Velikost Marie spočívá 
v tom, že slyšela a zachovávala Boží slovo.
 Musíme však být také obezřetní, abychom  nespočetná svědectví křesťanů všech staletí ne-
přecházeli jen jako zbožnou nadbytečnost, překypující zbožnou citovost. Vždyť křesťané snad 
v každé době volali k Boží Matce Marii jako k Matce milosrdenství a zakoušeli u ní pomoc a útě-
chu. Vzpomeňme kolik krásných modliteb, písní, soch, kaplí a kostelů inspirovala úcta k Panně 
Marii. Je celá řada církví uznaných mariánských zjevení, ve kterých přišla viditelná ve svém těle 
na tuto zem a promlouvala s dětmi (La Salette, Lurdy, Fatima). 
 Její snad nejpodivuhodnější zjevení se událo v Guadalupu v Mexiku, kde se zjevila roku 
1531Juanu Diegovi. Dívka indiánského vzezření a tmavé pleti se představila jako Svatá Maria, 
vždy Panna, Matka Boží a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že jí má na tomto místě postavit 
kostel, aby zde mohla ukázat svůj soucit, dobrotu a pomoc. Biskup ovšem historce neuvěřil. Pan-
na Maria poslala Juana Diega k biskupovi ještě jednou, a tu biskup řekl, že aby uvěřil, potřebuje 
nějaké viditelné znamení. Při dalším zjevení  poslala Panna Maria Juana Diega na vrcholek kop-
ce, na místo kde se mu poprvé zjevila, natrhat růže. Ačkoliv byl prosinec a mrzlo a na zmíněném 
kopci rostly jen kaktusy, našel Juan Diego zmíněné místo porostlé kvetoucími růžemi, a tak jich 
natrhal tolik, kolik se mu vešlo do jeho pláště. A když je pak před biskupem vysypal na podlahu, 
vytvořil se na vnitřní straně pláště před užaslými svědky obraz Panny Marie Guadalupské. Na 
místě zjevení dal biskup postavit kostel a na žádost Panny Marie bylo toto místo nazváno Gua-
dalupe. Toto jméno je možné odvodit je z aztéckého slova „Coatlaxôpeuh“, které znamená „roz-
šlápla jsem hada“.  Díky mariánskému zjevení se křesťanství v Mexiku rychle rozšířilo a nahra-
dilo cyklus náboženských ritů, při kterých bylo ročně obětováno až 20 tisíc lidí. Již v roce 1539, 
osm let po zjevení přijímá osm miliónů Aztéků katolickou víru.
 Musíme vzít také na vědomí, že úcta k Marii je podložena Písmem. V Novém zákoně najde-
me především dva texty, které tvoří solidní základ mariánské duchovnosti.  Zvěstování Ježíšova 
narození (Lk 1,26-38) a Janova zpráva o svatbě v Káni Galilejské. (Jan 2,1-12) 
 Tyto dvě zprávy mají významné místo v dějinách spásy a jedinečný je jejich význam v ději-
nách Božího milosrdenství, které bude trvat od pokolení do pokolení. (Lk 1,50)
                                                                                                                     P. Antonín Pospíšil 
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Domov důchodců sv. Zdislavy 
135, Písařov 1.218, Jakubovice 709, Červená Voda 5.188; Mlýnický Dvůr 230 Kč (16. 2.). 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                 P. Radek Maláč
  Mše svatá v Janoušově bude v neděli 26. února v 16.00 hod.               
  Mše svaté na Popeleční středu 1. března: Jakubovice 15.00 hod., Písařov 16.30 hod.,  
 Červená Voda 18.00 hod.
  Biřmovanci se setkají v neděli 5. března ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
                                                                                                                        P. Radek Maláč

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Štíty 2.320 + dar na opravy pas-
torační místnosti 1.000; Cotkytle 1.150; Horní Studénky 2.450 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Jacek Brończyk                                                                   

Farnost Štíty:
	Děkujeme za dar 1.000 Kč na opravu pastorační místnosti. 
	Na Popeleční středu 1. března bude při mši svaté v 17.00 hod. udílen popelec. 
	Na první pátek 3. března od 16.00 hod. bude ve štíteckém farním kostele adorace 

a svátost smíření. V 16.30 hod. bude pobožnost křížové cesty, v 17.00 hod. mše svatá. 
	V sobotu 4. března v 8.00 hod. jste zváni  k modlitbám Mariánského „večeřadla“.
  Na 1. postní neděli povede pobožnost křížové cesty ve 14.30 hod. růžencové společenství.
  Další neděli 12. března ve 14.30 hod. povedou pobožnost křížové cesty děti a mládež. 
                                                                                                                         P. Jacek Brończyk  
Farnost Horní Studénky: Ve čtvrtek 2. 3. po mši svaté v 16 hod. bude setkání pasto-
rační a ekonomické rady.

Blahopřání
Dne 1. března 2017 se dožívá 70. let naše dlouholetá kostelnice a členka farní rady paní 
Vlasta Jurečková z Cotkytle. Přejeme jí do dalších roků hodně zdraví, 
pohody a Božího požehnání.                                         
Členové farní rady a farníci z farnosti Cotkytle

V pátek 24. února 2017 oslavila 80. narozeniny členka našeho společenství 
paní Veronika Kühnová. Přejeme jí Boží požehnání, ochranu Panny 
Marie a dobré zdraví.    Přejí členky živého růžence Štíty a P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Lubník 1.810; Tatenice 3.000; 
Hoštejn 3.300; Kosov 900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                    P. Jaroslav Přibyl
	Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici v neděli 26. února v 18 hod. 
  Pastorační rady farností Tatenice, Hoštejn a Lubník se sejdou v Tatenici v neděli 
 5. března ve 14.30 hod.   P. Jaroslav Přibyl



6

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Loštice 6.842 Kč; Moravičany 
12.396 Kč. Pán ať odmění Vaši štědrost.                                          P. Kristián Libant, CM

 Náboženství máme jako obvykle v úterý, setkání biřmovanců bude ve středu  
8. 3. 2017, tedy týden po Popeleční středě. 

ČTyŘIADVACET HODIN NA FAŘE. Ministranty čekáme na faře v Lošticích v pondělí  
27. 2. v 17.00 hod. k prožití 24 hodin na faře.  Doneste si spacák a ministrantské oblečení.

POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK POSTNÍ DOBy. Liturgie postní doby nás vede k vnitř-
ní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému 
odčiňování hříchů.  Je to den přísného postu a udělování popelce. 
V postní době bude pobožnost KŘÍžOVé CESTy v Lošticích vždy v pátek 30 min. před mší 
svatou a v neděli ve14.00 hod., adorace bude bývat ve středu 30 min. před mší svatou.
V Moravičanech bude bývat pobožnost Křížové cesty v neděli ve 14.30 hod.

 Nabízíme Vám možnost zakoupit si křesťanskou literaturu. Knihy o životě sv. Vincence 
a jiné. Knihy a pokladna, do které můžete vhodit peníze, jsou vzadu v kostele, na stolku.
 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČESKé RE-
PUBLICE
Záměrem setkání konaných pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. 
Jana Graubnera je snaha aby se mariánské sloupy staly místem veřejného 
svědectví a hlásání víry, modliteb za pokoj v naší zemi a zasvěcování obcí 
do ochrany Matky Boží.
Duchovní setkání bude pravidelně pořádáno v Lošticích u sochy Im-
maculaty před kostelem sv. Prokopa po mši svaté, vždy v nejbližší 
den k 8. dni každého měsíce a v Moravičanech u mariánského sloupu 
na návsi ve čtvrtek před druhým pátkem v měsíci, tj. ve čtvrtek mezi  
7. a 13. dnem v měsíci, 45 min. přede mší svatou.  
Na závěr Fatimského roku k 8. 12. 2017,  na svátek Neposkvrněného Poče-
tí,  zasvětíme naše farnosti a obce do ochrany Panny Marie.    

                                                                                     P. Kristián Libant, CM

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Jedlí 3.300; Svébohov 4.300; Kláš-
terec 2.700 Kč. Dar Jedlí – na opravy 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P.Władysław Mach SDS 

POPELEC. Ve farnosti Jedlí bude udělován popelec při mši svaté na Popeleční středu, 
ve Svébohově ve čtvrtek při mši svaté v 17.00 hod. a v Klášterci při mši svaté v pátek. Ve 
všech farnostech také při nedělních bohoslužbách. 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVéBOHOV se sejde ve čtvrtek 2. března po skonče-
ní mše svaté.                                                                   P.Władysław Mach SDS
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postřelmovsko    postřelmovsko

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Postřelmov 8.905; Chromeč 5.000; 
Sudkov 770; Lesnice 3.766; Dlouhomilov 500 Kč. 
V neděli 5. 3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
2.406 Kč) a v Chromči na opravy farního kostela (minule 2.500 Kč).
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.    P. Vladimír Jahn

PŘÍLEžITOST KE SVATé ZPOVĚDI před prvním pátkem a tichá adorace bude: 
ve středu v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 
hodin.
Na první sobotu v měsíci bude v Postřelmově od 9.00 hodin MARIÁNSKÁ POBOž-
NOST. Všichni jsou srdečně zváni ke společné modlitbě, rozjímání a uctění Panny Ma-
rie.                                                                  P. Vladimír Jahn
POPELEC se bude udělovat: v Lesnici na Popeleční středu při mši svaté v 17.00 a v Postřel-
mově v 18.30, v sobotu v Sudkově v 17.00, v neděli v Chromči v 11.00 hodin.
                                                                                                                      P. Vladimír Jahn

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Mohelnice 9.468; Úsov 1.405; 
Studená Loučka 2.880 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                P. Petr Šimara

 V úterý 28. 2. ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
                                                                                            Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z Mohelnické farní kroniky, Fr. Martinek LP 1968, dokončení    
Farní rada. Tento rok byl bohatý na duchovní zážitky v naší farnosti. Za 
pomoci farní rady, která se scházela pravidelně 1x za čtvrt roku, vykonalo 
se hodně práce na všech úsecích.
Nejožehavější je problém mládeže. Pokračovaly přednášky v sakristii na té-
mata zajímající mládež. Každé pondělí večer. Přítomno bylo 35- 40 posluchačů. Přednášel ad-
ministrátor, který se snažil postavit zrcadlo před mládež, jak může klesnout mladý člověk a kam 
to vede. Mluvil otevřeně z vlastních zkušeností v Bruntálu. Snažil se zdůvodnit „kdo je vinen?“ 
Historické předsudky o církvi je třeba paralyzovat. Bohužel na tomto poli byla mládež slabá a 
znala jen naučené fráze. Bylo ujednáno koncem února, že se bude pokračovat v tématech tako-
vých, které se bezprostředně dotýkají mládeže. Láska, pohled na manželství, kultura, sport, ro-
diče a dospívající mládež. Bohužel nedošlo k tomu, jelikož na podzim byly jiné úkoly.
Poutě. Hlad po klidu a starých tradicích byl veliký. 18. května odjely dva autobusy do Rych-
nova. Králíky navštívily tři autobusy, 22. 5., 22. 6. a 29. 6. z celé farnosti. Na svatý Hostýn 6. 
července se jelo  na celý den s duchovním správcem. Odpoledne byla průtrž mračen. Zpětná 
zastávka byla v Kroměříži. Na svatý Kopeček 17. 8. jely odpoledne dva autobusy, se zastávkou 
v Olomouci – květinová výstava. Bylo podivno, že duchovní život na Svatém Kopečku značně 
upadl a duchovní správce se nikterak nenamáhal o zlepšení. Zamyšlená pouť na Cvilín nevy-
šla. 7. září, se ale jelo  autobusem na Velehrad.
Velikonoce byly  důkladně připraveny rozhazovanými tištěnými plakáty po celé farnosti. Ve-
čeře Páně – Zelený čtvrtek byla potěšující, kdy téměř všichni přítomni věřící přistoupili ke 
stolu Páně.                                                                                                              Bartoš H.
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Sbírky z neděle 19. února HALéŘ SVATéHO PETRA: Zábřeh 28.010; Zvole 18.690; Ro-
vensko 1.620; Hněvkov 500; Postřelmůvek 2.480; Lukavice 350; Maletín 1.600 Kč.        
Dary: Zábřeh – na Svatopetrský haléř 2.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                                 P. František Eliáš

DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Dne 17. 2. 2017 byla ze Zábřeha odeslaná částka 3.300 Kč.   
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.                                                                Marie Zíková 

MATEŘSKé A RODINNé CENTRUM HNÍZDO Vás zve: 
 v úterý 28. 2. v 9.30 hod. na přednášku Mgr. Veroniky Papouškové na 
téma „PREVENCE PLOCHé NOHy U DĚTÍ“. 
 a na jednodenní DUCHOVNÍ OBNOVU s P. Šebestiánem Smrčinou, 
která proběhne 25. 3. 2017 na Devítce, v čase od 9.00 do 16.00 hod. Všichni jste srdečně 
zváni. Přihlašujte se na: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 891 571.
                                                                                              Irena Švédová Hnízdo Zábřeh

Chtěli byste lépe rozumět přirozenému bioryt-
mu ženské plodnosti? TOUžÍTE PO DĚŤÁT-
KU, NEBO POTŘEBUJETE POČETÍ PŘED-
CHÁZET? Kurz symptotermální metody pro 
manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen 
na podporu zdravých partnerských vztahů.
První setkání je 2. 3. 2017  od 18.00 do 21.00 
hod. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské 
nám OLOMOUC. První setkání je určeno i pro 
širší veřejnost. 
Termíny dalších setkání 16. 3.; 30. 3.; 
6. 4. 2017.
Pořádá Centrum pro rodinný život kontakt: Alena Večeřová, tel 587 405 250, email:  
vecerova@arcibol.cz ve spolupráci s Ligou pár páru( L+M Kolčavovi, tel. 725 861 449)

KDyž DÍTĚ NEPŘÍCHÁZÍ 
– KONFERENCE O ÚSKALÍCH UMĚLéHO OPLODNĚNÍ
Arcibiskupský palác, Wurmova 9, Olomouc, sobota 18. března 2017 od 9.00 do 16.30 
V dnešní době je mnoho párů, kterým se nedaří otěhotnět a hledají různá řešení. Jednou 
z možností, která je gynekology často doporučována, je asistovaná reprodukce a umělé oplod-
nění. Tato metoda má však svá úskalí, o kterých se příliš na veřejnosti nemluví. Konference si 
klade za cíl upozornit na tato úskalí a zároveň nabídnout jiné pohledy na řešení neplodnosti. 
Je určena pro širokou veřejnost, zváni jsou jednotlivci, páry i odborníci, které toto téma zají-
má. Kromě přednášek bude prostor na dotazy a možnost osobních konzultací.
Přihlášky a informace na www.credonadacnifond.cz 
 (tel. 702 127 908; e-mail: info@credonadacnifond.cz) 


