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19. 7. 2020
ročník XXVII. číslo 29

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, rohle, Třeština

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

Žalm 86     Tys, Pane, dobrý a shovívavý
1: Mdr 12,13.16-19 2: Řím 8,26-27 Ev. Mt 13,24-43
Ordinárium: Latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, kte-
rý nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel 
mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal 
i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak jsi nenasel na svém poli 
dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To 
udělal nepřítel.’ A služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ 
On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vy-
trhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu 
žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, 
ale pšenici shromážděte do mé stodoly.’“ Předložil jim další po-
dobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člo-
věk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, 
ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se 
z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl 
jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vza-

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti
celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen
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la žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil 
Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo 
naplnit, co řekl prorok: „Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od zalo-
žení světa.“ Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a pro-
sili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ 
Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno 
jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. 
Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při 
skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohorše-
ní a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 
Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši slyš. 

K NEDĚLNÍMU EVANGELIU 
„Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. “
Zde vstoupí do podobenství nový prvek. Od této chvíle nebudeme sledovat připrave-
nost či nepřipravenost půdy. Namísto toho vstoupí do podobenství někdo, jehož jed-
nání je překvapivě podobné prvnímu rozsévači; jenom jeho setba je zlá – je to plevel. 
Zatím se konstatuje, že špatnou setbu zasel nepřítel. Nerozebírá se, proč to udělal nebo 
co měl proti prvnímu rozsévači. To je výhoda slova nepřítel – u nepřítele je jasný motiv 
(že prostě chce ublížit, protože proti nám něco má), dál to není třeba rozebírat. O chvíli 
později si učedníci řeknou o výklad a Ježíš řekne, že nepřítelem je ďábel – ale to je totéž, 
jenom na hlubší rovině: Ať už nepřítel nebo ďábel, není třeba rozebírat, proč to dělá, co 
ho k tomu vede, proč si dal takovou námahu. Daleko větší důraz je zde položen na to, 
jakým způsobem ubližuje. Nepřihopká a nesnaží se vyzobat zaseté zrno – to nechá ptá-
kům z minulého podobenství, stejně je to možné jenom tam, kde posluchači v podstatě 
neslyšeli; ani se nepouští do tak bezútěšné práce, aby vytrhával, co už začalo růst. Na-
místo toho prostě jen přijde se svou troškou do mlýna (do oranice). Nepozorovaně při-
míchá do dobré setby svou špatnou. Když lidé spali. A odejde. Dál už se nemusí starat. 
Dál už se postará ta jeho setba – a lidé sami. Navíc je to i otázka, která nevysloveně visela 
ve vzduchu z minulého podobenství: nemohla by být chyba v setbě? V kontextu, který 
vytvořil Matouš, se nám stále vrací před oči skupinka farizeů z minulé kapitoly: nemu-
sejí nikomu vyvracet, že Ježíš skutečně dělá mocné činy a že toho vůbec velmi mnoho 
pro lidi udělal – nemusejí to vyvracet, stačí přimíchat něco o stycích s ďáblem nebo vů-
bec podivných stycích tohoto Ježíše, a oni už lidé sami budou mít o čem přemýšlet. Nebo 
z jiného konce: stačilo by k těm úvahám, jaký by toto byl syn Davidův, přidat snaživou, 
přičinlivou myšlenku, že když už tu máme takového syna Davidova, mohli bychom pod-
řezat krky Římanům; a celníkům; a Herodovi. Nebo Samařanům. Nebo těm Židům, kte-

ří ho nepřijali...
Prostě stačí přimíchat myšlenku. Stačí příměs, a ona 
už si úrodnou půdu také najde.
A to, co zaseje nepřítel, může být od toho zbožného 
až k nerozeznání podobné.
Z Českého ekumenického komentář k Novému zákonu
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 20. července sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
úterý 21. července sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
středa 22. července svátek sv. Marie Magdalény
čtvrtek 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
pátek 24. července sv. Šarbela Machlúfa
sobota 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ČERVENEC 2020 

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě 
k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které 
Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš! 
Nejnaléhavěji ať Boží lid prosí o  takovou důvěrnost s  Bohem, jejíž 
blízkost přináší formaci srdce – neopakovatelně a  nezaměnitelně. 
Zde je počátek každé formace připodobňující ke Kristu. Žádná jiná 

není tolik zapotřebí jako tato. Nevýslovně cenná je modlitba, která v tomto duchu myslí 
i na druhé. Moudrost srdce se rodí v blízkosti Moudrého.

POZVÁNÍ Z HNÍZDA – ČERVENEC 2020
Pravidelný provoz  Hnízda:
Pondělí: 8.30 – 11.00 hod. volná herna
Středa: 8.30 – 11.00 hod.  volná herna
Pátek: 8.30 – 11.00 hod.  modlitby matek s dětmi
Není nutné se hlásit, prostě přijďte. Těšíme se na vás.

NEVYŽÁDANÉ RADY
MARKA ORKO VÁCHY A ZBIGNIEWA CZENDLIKA

Jeden o sobě tvrdí, že je plachý introvert, druhý, že je rozkošný rebel. Ani jeden z nich 
však nevynechá příležitost vyjet mezi lidi a podělit se s nimi o své životní zkušenosti a ná-
zory, přičemž se nezdráhají debatovat i o tématech, která mohou znít z úst římskokato-
lických kněží provokativně či kontroverzně… Besedu s názvem Nevyžádané rady Marka 
Orko Váchy a Zbigniewa Czendlika připravil kulturní dům sice až na pondělí 5. října, ale 
vstupenky na tuto akci lze zakoupit již nyní, a to online nebo v infocentru, a navíc již nyní 
můžete oběma pánům zasílat online dotazy prostřednictvím webových stránek www.kul-
turak.info. Na vybrané otázky bude odpovězeno během besedy.

MŠE SVATÉ O DOVOLENÉ A O PRÁZDNINÁCH.
Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na http://www.ado.cz/farnosti.
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na https://bohosluzby.cirkev.cz.
Týdenní rozpis bohoslužeb ve farnostech Zábřeh a Zvole najdete na webových strán-
kách těchto farností.
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VZPOMÍNKA NA HAITI
Drazí farníci,
Ve svém životě jsem měl  to štěstí navštívit jednu z nejchud-
ších zemí světa – Haiti. Dnes bych se s vámi velmi rád krátce 
podělil o své zážitky a na krátkou dobu se, alespoň ve vzpo-
mínkách, vrátil na západní část ostrova Hispaňola v Karib-
ském moři, na kterém se Haiti nachází.
Na Haiti jsem na svých misiích zavítal 5x a strávil tam cel-
kem rok svého života. První pobyt a setkání s životem chu-
dých Haiťanů byl pro mne velkým překvapením. Ač jsem byl 
předem informován o této chudé zemi, realita života na Hai-
ti mne přesto velmi překvapila a překonala veškerá očekává-
ní. rázem jsem si připadal jako ve středověku. rychle jsem 
se musel zadaptovat a přijmout život na Haiti takový, jaký je. 

Ve svých vzpomínkách na všechny své pobyty, kdy jsem tam pracoval jako lékař, si 
uvědomuji vděčnost tamního obyvatelstva, kterou mi v každé situaci tito chudí lidé 
vyjadřovali. Velmi dobře chápali důležitost mé práce, mého pobytu. Získal jsem tam 
mnoho přátel, se kterými komunikuji až do dnešního dne, téměř každý týden.
Při poslední návštěvě Haiti v roce 2018, tentokrát jako externí charitní pracovník, jsem 
doprovázel koordinátorku Charity, která měla na starosti nejen adopce na dálku, ale 
především veškeré podpůrné aktivity, kterými olomoucká arcibiskupská Charita po-
máhá na Haiti již řadu let. Kontrolovali jsme účelnost a využití fi nančních prostředků, 
které jsou na Haiti průběžně posílány a navázal jsem nová přátelství. 
Spolupráce Charity trvá již od roku 2006 a mohu říci, že za touto podporou a pomo-
cí lze vidět výsledky práce mnoha lidí v  řadě projektů. Mnoho dětí vystudovalo za fi -
nanční dary adoptivních rodičů z čr. Díky jim získaly vzdělání a velký životní pře-
hled nejen o situaci na Haiti ale i ve světě. Některé z nich využily svůj osobní rozvoj 
k emigraci do jiných zemí, nelze jim to zazlívat. Jiné však zůstaly a podílejí se na vývoji 
a snad lze říci i rozvoji své malé a chudé země.
Život na Haiti běží neustále v kolejích bídy nezaměstnanosti a velké chudoby. V těch-
to měsících se prakticky k trvalému hladu a suchu přidává navíc pandemie koronavi-
ru. Situace na Haiti je velmi tragická dlouhodobě, ale v této chvíli umírá mnohem více 
lidí, kteří nemají vůbec žádné prostředky či možnosti, jak situaci řešit. K zdravotní 
péči mají přístup jen ti nejbohatší. Úroveň zdravotní péče je velmi nízká. A tak se zno-
vu zamýšlím nad situací těchto těžce zkoušených lidí. 
Vzpomínám na maily od otce Bertranda Dubrense (působícího v Baie de Hanne), kte-
rý na počátku pandemie Covid-19 posílal nám do čr i Evropy povzbuzující zprávy 
o tom jak se celá farnost Baie de Hanne za nás modlí. 
Nyní chci vyzvat vás všechny a poprosit vás o modlitby za chudý a těžce zkoušený lid 
na Haiti. Otec Bertrand i celá farnost BDH je nám všem velmi vděčná za pomoc, kte-
rou jim dlouhodobě poskytujeme, a jsou velmi hrdí na to, že mohou být farností naše-
ho zábřežského děkanátu.
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Vyřizuji srdečné pozdravy a vděčnost nejen adoptivním 
rodičům haitských dětí, ale všem, kterým není lhostej-
ný těžký život našich sester a bratrů na Haiti. 
Na závěr jen několik málo informací o finančních da-
rech, které poskytla naše i šumperská farnost (veřejné 
sbírky v kostelích, soukromé dary, dobrovolné vstupné 
z přednášek o Haiti) v minulém roce.
Celkem jsme vybrali 140 tisíc Kč – za tyto prostředky 
byla postavena nová kaple v blízké rybářské vesnici  far-
nosti BDH, dále provedena rekonstrukce fary v  BDH 
včetně přístavby prvního patra, dále přístavba presby-
táře kostela a  dekorace farního chrámu v BDH. Děkuji 
všem vděčným dárcům za jejich pomoc.  MUDr. Josef Marada   

P. S. Od příštího týdne můžete finančně přispět v kostele sv. Bartoloměje do označené 
pokladničky 
  
PŘEVZATO Z MĚSÍčNÍKU ArCIDIECéZE 
Drazí,
pandemii máme snad pomalu za sebou. Nečekaně nás zastavila a my jsme si uvě-
domili, že všechno nemusí být podle našich představ. Izolace nám ukázala, jak po-
třebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí 
musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být 
jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhod-
nout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich 
štěstí. 
Tak snadno rozšířený strach ze smrti ukazuje, že naše hlásání a svědectví nevzbuzuje 
dost silnou víru v život věčný a touhu po nebi.
Nyní vstupujeme do hospodářské krize. Vládci mluví o napumpování peněz do eko-
nomiky, abychom se dostali tam, kde jsme byli. 
Já stále doufám, že nepůjde o návrat – ten se nikdy v dějinách nepodařil, protože dva-
krát nelze vstoupit do stejné řeky, ale o nový rozběh na základě moudrého
„poučení z krizového vývoje“. Krize přináší bolest a ztráty, ale taky nabízí šanci začít 
lépe a nevracet se k starým chybám. + Jan Graubner

Setkání zájemců o organizování aktivit k Červené středě – 3. září 2020
Zveme všechny, kteří ve svých farnostech či obcích uvažují o organizování aktivit k le-
tošní červené středě, na setkání ve čtvrtek 3. září 2020 od 16 do 18 hod. do kostela 
sv. Vojtěcha v Praze 6-Dejvicích (Kolejní 4). 
Přihlašujte se prosím do 25. srpna na www.cervenastreda.cz. Třetí ročník této veřejné 
připomínky lidí pronásledovaných pro víru se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020. 
Všechny farnosti a  společenství jsou opět zvány, aby se vlastní aktivitou k červené 
středě připojily. P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 12. července: červená Voda 2.392; Jakubovice 981; Písařov 1.129; domov 
důchodců 285 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 12. července: Klášterec 1.700; Svébohov 2.400; Jedlí 2.350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

postřelmovsko              postřelmovsko

Na odvod na arcibiskupství se vybralo: Postřelmov 10.280 Kč, Chromeč 7.540 Kč, Sud-
kov 2.043 Kč, Lesnice 5.218 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

PATROCINIUM V LESNICI. V neděli 26. července oslaví farnost Lesnice svého pa-
trona apoštola sv. Jakuba. Mše svatá bude v 9.30 hodin a odpoledne v 15.00 svátostné 
požehnání.

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 12. července na potřeby farnosti: Loštice 2.829; Moravičany 2.829 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

POUŤ DO RAJECKÉ LESNÉ SK, sobota 25. 7. 
Autobus odjíždí z Loštic v 6.30 a z Moravičan v 6.35 hod. 
Přidáváme se k děkovné pouti členů Sdružení Zázračné me-
daile.
Zveme každého, kdo se chce přidat, místa je ještě dost. Cenu 
za dopravu upřesníme na místě, podle počtu poutníků. 
Zapište se co nejdříve do seznamu v kostele nebo u otce Kris-
tiána. Více na plakátech. 

Stolní kalendáře ze stavby kostela v Brně – Lesné si můžete 
zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 12. července: Štíty 2.370; Horní Studénky 1.760; Cotkytle 694 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk
 
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ KE SV. JANU SARKANDROVI se koná letos kvůli známým 
okolnostem v sobotu 12. září 2020 v olomoucké katedrále. 
V 10.00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezá-
nům. 
Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě. 
Všechny kandidáty na ocenění, kněze a věřící srdečně zve arcibiskup Jan.
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 12. července: Lubník 3.870; Tatenice 2.460; Hoštejn 1.200; Kosov 630 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

BĚHEM PRÁZDNIN budou čtvrteční mše svaté v Hoštejně začínat v 18.30 hod. 

Od pondělí 20. do pátku 24. července  otec Jaroslav čerpá dovolenou. Pravidelné mše svaté 
v této době slaveny nebudou. 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN v pátek 24. července. 
Nejsvětější svátost bude vystavena od 15.00 hod. Po dobu výstavy bude možnost přistou-
pit ke svátosti smíření. Mše svatá v 18.30 hod. 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: 
v Tatenici bude slavena v sobotu 25. července v 18.30 hod. mše svatá s nedělní platností 
v neděli 26. července nebudou mše svaté v Tatenici a v Kosově. 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte pozvání na pouť ke svaté Anně do Hoštejna, která se koná 
v neděli 26. července. O této neděli slavíme letos také svátek sv. Já-
chyma a Anny, rodičů Panny Marie. Mše svaté v 9.00 a v 10.30 hod., 
svátostné požehnání ve 14.00 hod. Poutním kazatelem bude otec 
Karel Skočovský ze Zábřeha.
Stejně jako v letech předešlých zveme všechny, především mamin-
ky, babičky, ale i celé rodiny.
Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny.

Srdečně zvou farníci z Hoštejna

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 12. července: Zvole 5.330 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Příští neděli 26. července v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Pavla a Jana 
v Pobučí. 

ZNOVUPOŽEHNÁNÍ KAPLE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V JESTŘEBÍ 
Přijďte s námi ve středu 12. srpna prožít tuto pro nás slavnostní událost, 
která začne v 17 hodin liturgickým průvodem a následně mší svatou, které 
bude předsedat otec biskup Josef Nuzík. 
Po mši svaté jste všichni srdečně zváni do kulturního domu na malé ob-
čerstvení a posezení s otcem biskupem a se všemi, kteří se na opravách 
podíleli.

farnost  maletín              farnost  maletín

Tuto neděli 19. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Ma-
letíně.
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TUTO NEDĚLI 19. 7. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA „DEVÍTKU“

Sbírky z neděle 12. července: Zábřeh 17.363; rovensko 703 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 3.700 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu
Charita Zábřeh hledá kolegu/kolegyni na plný pracovní úvazek na pozi-
ci sociální pracovník/pracovnice střediska humanitární, krizové, sociální 
a vzájemné pomoci, střediska NADĚJE.
Sociální pracovník zajišťuje jednání se zájemci, poskytuje odborné sociální 
poradenství a doprovázení klientům, realizuje zapojení praktických nástro-

jů pomoci lidem v nouzi: středisko potravinové pomoci (shromažďování potravin a jejich 
přerozdělování chudším lidem systémem balíčků), sociální šatník (pořádání sbírek, tří-
dění oblečení, vydávání), nouzová nocležna (nouzové ubytování, přenocování v zázemí 
s kapacitou 8 lůžek), středisko osobní hygieny (možnost osprchovat se a vyprat si obleče-
ní pro lidi bez domova), sklad nábytku, elektrospotřebičů a drobného vybavení domác-
ností (ve spolupráci se sociálními odbory se shromážděné věci přerozdělují potřebným). 
Šetří situaci a navrhuje rozdělení finančních nástrojů pomoci – přímá pomoc, stipendijní 
fond, úvěrové jízdné, … Nástup možný od srpna 2020 nebo později, dle možností ucha-
zeče a vzájemné domluvy. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz

V úterý 14. července zemřela paní

DAGMAR BRAUNEROVÁ. 
Přes svůj pokročilý věk (89 roků by jí nikdo nevěřil) byla stá-
le jedním z těch, kdo vytváří „duši farnosti“. 
Bez její účasti se neobešla mše svatá, ať už ji doprovázela na 
varhany, nebo „držela notu“ při zpěvu. Byla na každém kon-
certě a bude chybět i při každoročním nácviku Rybovy mše 
vánoční. 
S  opravdovou vděčností vzpomínáme na její obětavou službu. Naše modlitby, 
prosby a přímluvy ať ji provázejí do Božího království, se kterým v pozemském 
životě skutečně počítala.  otcové Radek, Karel a Krzysztof s farníky

Pohřeb v sobotu 25. července 2020 v 13.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje

KATOLICKÝ TÝDENÍK 29
Téma na str. 4 a 5: PrÁCE A LENOST. Naše doba je rozporuplná: na jedné straně podpo-
ruje trend „udělat si pohodu“, ale na druhé klade extrémní nároky na výkon. Jak mezi tím 
najít rovnováhu? PrÁZDNINOVé FOCENÍ na str. 14.


