
1

30. 5. 2021
Ročník XXVIII číslo 22

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství 
svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci
jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 33 Blaze lidu, který si Hospodin
 vyvolil za svůj majetek
1: Dt 4,32-34.39-40 2: Řím 8,14-17 Ev. Mt 28,16-20
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, 
kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, 
někteří však měli pochybnosti. 
Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána 
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, zís-
kejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je 
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do kon-
ce světa!“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Tajemství Boha může člověk zkoumat jen obtížně. Bůh ve své pod-
statě mnohonásobně převyšuje lidské schopnosti poznání, ale dává 
se nám poznat sám: prostřednictvím událostí, osobních setkání, 
příběhu Izraele a církve, ale především díky samotnému Ježíši po-
znáváme, kým Bůh je. On není osamělý, nešťastný, zklamaný, bez-
mocný… 
Hospodin je svrchovaný, žije ve společenství lásky osob Trojice, kte-
ré nikdo a nic není schopno narušit. Z něj pramení neutuchající 
naděje, síla a život, které napájí i nás. www.vira.cz

PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
V SITUACI USTUPUJÍCÍ PANDEMIE V NAŠÍ ZEMI

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním 

způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, 
pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny 
zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnoce-
ní životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít 
všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás 
to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy 
onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli 
potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila 
ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána 
samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také 
patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, 
kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a ně-
jakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je 
potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahra-
ditelné. 

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopi-
telně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. 
Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným 
a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, 
že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří 
i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání 
této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší hor-
livostí než dříve. 

Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 31. května  Svátek Navštívení Panny Marie  
úterý 1. června  Památka sv. Justina, mučedníka 
čtvrtek 3. června Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod. 

Slavení Těla a Krve Páně vyvrcholí v neděli 6. června průvodem Bo-
žího Těla. 
Po mši svaté, která začíná v 8.30 hod., bude vystavena Nejsvětější svá-
tost a budeme pokračovat průvodem Božího Těla ke třem oltářům, kde 
budou krátké pobožnosti. První oltář bude před kostelem sv. Bartolo-
měje, druhý u Mariánského sloupu a třetí u kostela sv. Barbory, kde 

průvod Božího Těla končí. Nedělní mše svatá v 10.00 hod. mimořádně nebude. 
Cílem eucharistických průvodů není ani demonstrace naší víry, ani vystrojení velkole-
pé podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z Eucharistie. Vyjádříme svoji úctu 
a vděčnost Kristu přítomnému v Eucharistii a budeme vyprošovat Boží požehnání pro 
celou naši farnost i město Zábřeh.

POSLEDNÍ „MÁJOVÁ“ U ŠUBRTOVY KAPLE
V pondělí 31. května v 17.00 hod. zakončíme mší svatou u Šubrtovy kaple měsíc věno-
vaný Panně Marii. 
Po skončení mše svaté bude program pro děti. Katechetky pro děti připravily spoustu 
her. 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 2. června od 8.00 do 18.00 hod.
Ve středu 2. června můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit ke svátosti smíření. Zpoví-
dají kněží zábřežského děkanátu. Rozpis ve vývěsce kostela. 

Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 4. 6. od 15.00 hod.

POUŤ K MARII GORETTI 12. 6. 2021. Srdečně zveme na pěší pouť mládeže do Hoštej-
na. V 8.30 hod. se sejdeme na vlakovém nádraží v Zábřeze. S sebou dobré boty, oblečení, 
svačina na cestu a 30 Kč na oběd. Čeká nás adorace v Pobučí a putování zakončíme mší 
svatou v Hoštejně. Duchovní doprovod otec Ján Jakubovič, CM.
Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz. Těšíme se na vás. animátoři Zábřeh

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 23. května na církevní školství: Červená Voda 5.268; Písařov 2.662; 
Jakubovice 1.240 Kč. Domov důchodců z 21. května 225 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 23. května na církevní školství: 
Lubník 2.940; Tatenice 2.000; Kosov 1.000 Kč; Hoštejn 1.850 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

•	 Chlapi	se	sejdou	v	Tatenici	v	neděli	6.6.	v	18.00	hod.
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Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 23. května na církevní školství: Loštice 3.820 + dar na ozvučení 1.000 
a stoly do Prokopky 1.000 Kč; Moravičany 5.300 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Tuto neděli 30. května odpoledne v 15 hod. bude krátká děkovná pobožnost s dětmi, 
které poprvé přijaly Eucharistii. Po ní bude následovat dětské představení ke cti Panny 
Marie „Ty jsi naše maminečka“  Zveme všechny farníky a zvláště maminky, které tenhle 
měsíc slavily den matek.

 Navštívení Panny Marie oslavíme v kostele sv. Prokopa v Lošticích mší svatou v pondělí 
31. května v 18.00 hod. V úterý ráno mše svatá nebude.

 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ s oltáříky a procesím bude v Moravičanech ve 
čtvrtek 3. června a v Lošticích v neděli 6. června za doprovodu dechovky a hasičů. 
Prosím o pomoc při přípravě. P. Kristián Libant CM 

 V sobotu 5. června zveme na mši svatou ke kapličce sv. Pavlíny k cyklostezce u Paloní-
na, abychom tam společně oslavili památku sv. Pavlíny ochránkyně před epidemiemi. 
Mše se bude konat v případě příznivého počasí v 18.00 hod. 

 V kapli Nejsvětější Trojice bude v Doubravici výroční mše svatá za živé a zemřelé oby-
vatele Doubravice v neděli 6. června.

Blahopřání
85 roků života oslaví pan Antonín Adamec z Moravičan. Boží požeh-
nání do každého dne a ochranu Panny Marie mu přejí farníci i kněží.

Farnosti  spravované  z  kLášterce
SBÍRKY z neděle 23. května na církevní školství: Klášterec 2.200; Svébohov 2.500; Jedlí 
1.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

ROZNOS FARNÍCH INFORMACÍ VE SVÉBOHOVĚ
Od neděle 6. 6. 2021 již nebudou farní informace věřícím roznášeny do schránek, ale bu-
dou k vyzvednutí v kostele. Na základě domluvy budou doručovány pouze nemocným.  

FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Tuto neděli 30. května ve 14.00 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k mod-
litbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.

Neděle 6. června – mše svaté ze Slavnosti Těla a Krve Páně celebruje biskup olomouc-
ké arcidiecéze Antonín Basler. V Klášterci v 7.20, v Jedlí v 9.00 hod. a ve Svébohově 
v 10.30 hod. 
Ve Svébohově po skončení mše svaté bude průvod Božího Těla obcí.
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štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 23. května na církevní školství: Štíty 2.010; Cotkytle 1.813; Horní Stu-
dénky 2.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk,

ŠTÍTY: 
 Tuto neděli 30. května po mši svaté si můžete zapsat v sakristii úmysly mší sv. na 2. po-

loletí tohoto roku. 
 V pátek 4. června v 17 hod. adorace a svátost smíření a od 18 hod. mše svatá. 
 V sobotu 5. června  v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo, v 17.00 hod. mše svatá s nedělní 

platností v Crhově.
 V neděli 6. června v 9.00 hod. mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně a průvod Božího 

Těla kostelem ke 4 oltářům.
 Mše svatá v Domově seniorů ve Štítech bude až ve středu 9. června v 10 hod. (podmín-

kou účasti na mši je očkovací certifikát nebo koronavirový test).
HORNÍ STUDÉNKY: 
 Ve čtvrtek 3. června v 17.30 hod. svátost smíření, mše svatá a pobožnost k Nejsvětější-

mu Srdci Ježíšovu v 18 hod.
 V sobotu 5. června v 7.15 hod. pobožnost k Panně Marii ve Svébohově.
 V neděli 6. června v 7.30 hod. mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně s adorací.
COTKYTLE:
 V neděli 6. června v 11.00 hod. mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně. 

postřeLmovsko            postřeLmovsko
Sbírka na kněžský seminář 4. 4.: Postřelmov 7.271, Chromeč 8.250, Sudkov 1.310, Lesni-
ce 4.712, Dlouhomilov 2.100 Kč.
Sbírka na křesťanská média 25. 4.: Postřelmov 5.233, Chromeč 8.350, Sudkov 840, Les-
nice 2.212, Dlouhomilov 600 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Blahopřání
        Dne 31. května se dožívá 80. narozenin paní Marie Čmakalová, kostelnice 
chromečské kaple. K tomuto krásnému jubileu gratulujeme a přejeme dobré zdraví, 
pokoj, radost a hojnost Božího požehnání na přímluvu Panny Marie.

chromečtí farníci a P. V. Jahn

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA oslavíme ve čtvrtek 3. června v Chromči bohoslužbou 
v 17.00 hodin. 
V neděli 6. června bude slavnostní bohoslužba s pobožností u jednoho oltáře před koste-
lem v Postřelmově v 8.00 hodin a v Lesnici v 10.30 hodin.
Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin. V Sudkově v sobotu tentokrát 
nebude.

O první červnové sobotě bude v Postřelmově od 9.00 hodin MARIÁNSKÉ VEČEŘA-
DLO a mše svatá ke cti Panny Marie 
Na první pátek bude v Postřelmově adorace a možnost sv. zpovědi od 16.30 hodin.
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
SBÍRKA z neděle 23. května na církevní školství byla ve Zvoli 6.980 Kč.
Dary: na novou zpovědnici 6.000 a na potřeby farnosti 4.000 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Na POUŤ KE SV. ANTONÍČKOVI V RÁJCI se můžete vydat v sobotu 12. června 
v 15.00 hod., mši svatou celebruje P. Milan Palkovič. 

TRÁVA ZE ZAHRADY. Měsíc květen je poměrně chladný a mimořádně srážkově bohatý, 
a proto tráva na zahradě bujně roste. Kdo by měl zájem si ji posekat, zkrmit domácím 
zvířectvem, či usušit, udělá radost farnosti i sobě. Jiří Hampl, tel. 739 344 182

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Během Noci kostelů bylo možné si prohlédnout interiér i exteriér komunit-
ního centra, kde nyní přibylo darované posezení (soubor dřevěných stolů 
a židlí). Dárcům tímto velmi děkujeme. Pokud jste si komunitní centrum 
ještě neprohlédli, využijte v úterý 1. 6. v 17 hod. přednášku Doc. RNDr. Pav-
la Nováčka, CSc. na téma Patagonie a ohňová země. 
Také jsme podali žádost o dotaci na vybavení interiéru domu a zvláště pak 
kuchyňky. Bude-li schválena, získáme dotaci ve výši 400.000 Kč. Na vybavení se spolek 
Zvolská čtyřka bude muset podílet spoluúčastí 20%.
Díky již proplacené dotaci na rekonstrukci z MAS Horní Pomoraví předseda spolku 
průběžně zajišťuje splácení půjček od farníků. Pokud jde o dluh z účtu Arcibiskupství 
olomouckého, farnosti Zábřeh a farnosti Dubicko, podařilo se již splatit Arcibiskup-
ství olomouckému 300.000 Kč. Zbývá ještě splatit 1.800.000 Kč. Za každý Váš dar jsme 
velmi vděční. Pomoci můžete zasláním jakéhokoliv finančního obnosu na  účet číslo: 
369 583 3319 / 0800 nebo osobně předsedovi spolku (Tomáš Čvančara). 
O dalších ekonomických otázkách Vás budeme nadále informovat. 
V měsíci červnu se můžete těšit na bohatý program. Mimo jiné plánujeme setkání s aka-
demickým sochařem Petrem Váňou, a jelikož je tento měsíc všeobecně spojován s mys-
livostí, tak se také my tohoto tématu 8. června dotkneme. Aktuální program najdete na 
stránkách www.zvolska4.cz. Mgr. Veronika Papoušková

Spolek Zvolská čtyřka vás zve na bese-
du s cestovatelem, Doc. RNDr. Pavlem 
Nováčkem, CSc., vedoucím Katedry 
rozvojových a environmentálních studií 
na UPOL. 
Společně se vydáme do Argentiny, přes 

hory do Chile, navštívíme nejkrásnější národní park Jižní Ameriky, zhlédneme velkou 
kolonii tučňáků v Magalhãesově průlivu, ocitneme se ve městě na konci světa a mno-
hem víc. 
Beseda se uskuteční v úterý 1. června 2021 v 17.00 hod. v Komunitním centru ve Zvoli. 
Pokyny vycházející z mimořádného opatření MZČR: dodržujte rozestupy, mějte zakrytá 
ústa a nos, použijte dezinfekci u vchodu.
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA
KONTEMPLATIVNÍ MODLITBA 

Kontemplativní rozměr lidského bytí – který ještě není 
kontemplativní modlitbou – je trochu jako „sůl“ života. Dává 
chuť a potěšení našim dnům. Můžete kontemplovat při po-
hledu na slunce, které vychází, nebo na stromy, jak se na jaře 
zelenají; můžete kontemplovat při poslechu hudby nebo pta-
čího zpěvu, čtení knihy, před uměleckým dílem nebo mis-
trovským dílem, kterým je lidská tvář ... Kontemplace však 
není primárně aktivita, ale spíše jde o způsob bytí, kontem-
plativního bytí.

Být kontemplativní nezávisí na očích, ale na srdci. A zde 
přichází do hry modlitba jako akt víry a lásky, jako „dýchání“ 
našeho vztahu s Bohem. Modlitba očišťuje srdce a spolu s ním také projasňuje oči, což 
nám umožňuje uvidět realitu z jiného úhlu pohledu. Katechismus popisuje tuto pro-
měnu srdce modlitbou a cituje slavné svědectví svatého faráře z Arsu: „Kontemplace je 
pohled víry upřený na Krista. „Já se dívám na něho a on se dívá na mne,“ říkával svému 
svatému farářovi venkovan z Arsu o své modlitbě před svatostánkem. (…) Světlo Ježí-
šova pohledu osvětluje zrak našeho srdce; učí nás vidět všechno ve světle jeho pravdy 
a jeho soucitu se všemi lidmi.“ (Katechismus katolické církve, 2715). Všechno pochází 
odtud: ze srdce, které vnímá, že je na ně pohlíženo s láskou. Potom se realita kontem-
pluje jinýma očima.

Je to tak. V láskyplném rozjímání, typickém pro nejintimnější modlitbu, nepomáhá 
množství slov. Stačí jediný pohled, stačí se přesvědčit, že náš život je obklopen velkou 
a věrnou láskou, od níž nás nikdy nic nemůže oddělit.

Ježíš byl učitelem tohoto pohledu. V jeho životě nikdy nechyběly, místa, ticho a lás-
kyplné společenství, které zabraňují tomu, aby naše bytí bylo pustošeno nevyhnutelnými 
zkouškami, ale aby byla zachována krása. Jeho tajemstvím je vztah s nebeským Otcem.

Někteří učitelé spirituality v minulosti chápali kontemplaci jako opak akce a vyvy-
šovali povolání, které prchá ze světa a jeho problémů, aby se plně věnovalo modlitbě. 
Ve skutečnosti v Ježíši Kristu, v jeho osobě a v evangeliu neexistuje žádný kontrast mezi 
kontemplací a akcí. V evangeliu, v Ježíši není kontradikce. Ta mohla pocházet z vlivu 
nějakého novoplatónského filozofa, ale jistě je to dualismus, který nepatří ke křesťan-
skému poselství.

V evangeliu je jediné velké povolání, a to následovat Ježíše na cestě lásky. To je vr-
chol a střed všeho. V tomto smyslu jsou charita a kontemplace synonyma, říkají totéž. 
Svatý Jan od Kříže tvrdil, že malý čin čisté lásky je pro církev užitečnější než všechna 
ostatní díla dohromady. To, co pochází z modlitby, a nikoli z domněnky našeho ega, to, 
co je očištěno pokorou, i když je to akt odloučené a tiché lásky, je největším zázrakem, 
jaký křesťan může uskutečnit. To je cesta kontemplativní modlitby: Dívám se na něj, on 
se dívá na mě. V tom spočívá čin lásky v mlčenlivém dialogu s Ježíšem, který církvi tolik 
prospívá. Děkuji. Zdroj Radio Vaticana 

Nový člověk, který se každý den znovu rodí a vstává z mrtvých, je člověkem, jenž nepopírá 
realitu, ale přijímá dar svého každodenního života a klade tento dar před Krista.
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SBÍRKY z neděle 23. května na církevní školství: Zábřeh 15.902; Rovensko 510 Kč. 
Dary: na účet 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč 
Na likvidaci lepry bylo 25. května z Rovenska odesláno 3.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“. Marie Zíková 

charitativní  sLužba  církve  v  děkanátu

NAZPĚT DO ŽIVOTA. Pomalu se vracíme do běžného života a i my rozjíždíme společné 
aktivity. Začínáme hned novinkou: projektem „Nazpět do života“ chceme osobám s chro-
nickým duševním onemocněním (CHDO) a jejich blízkým přispět ke snížení sociální-
ho vyloučení a stigmatizace. Připravili jsme psychoedukační aktivity, které mohou lidem 
s CHDO a jejich rodinám usnadnit vypořádávání se s nemocí, její přijetí a snížení jejich 
sebestigmatizace. Nabízíme arteterapii, dramaterapii, pohybovou terapii, podporu psy-
chologa, svépomocné skupiny či besedy a poradenství. Rodinní příslušníci budou zváni 
na Kluby, podpůrná setkání či tematické besedy. Již v úterý 1. června pro vás připravujeme 
arteterapii (od 14 do 16 hod., Zábřeh, Žižkova 5).
Pokud cítíte, že byste potřebovali podporu nebo se chcete dovědět více o nabízených 
aktivitách, kontaktujte vedoucí sociální rehabilitace SOREHA Bc. Petru Maškovou,  
tel: 735 764 444; e-mail: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 21/2021
Shromáždění je nenahraditelné 

Čeští a moravští biskupové při zasedání v Nepomuku vyzvali k obezřetnému návratu 
do kostelů. 
Glosa Aleny Scheinostové ze str. 8

Je dubnová neděle. Z kůru nasazuji tón. „S knězem celé lidské plémě předstupuje před 
tvou tvář“, od varhan zpívám pod ruce otci Jaromírovi, který připravuje obětní stůl k pro-
měňování. Po roce pandemie je tu dnes „celé lidské plémě“ zastoupené pěti farnicemi 
a každá má pro sebe mnohem víc místa, než předepsaných nevímužprávěkolik metrů 
čtverečních. Střih – a je neděle koncem května. 

Konečně pandemie opadá. Našich pět farnic je tu pořád, ale k nim tu jsou najednou 
i dvojí mladí manželé, rodina s dětmi – asi chalupáři, pán v cyklistickém, co opřel kolo 
venku u pomníku padlým. A mě na kůru najednou zaplavuje radost vskutku velikonoční: 
je mi tak trochu jako po dlouhých prázdninách, když jsme se znovu potkali ve školní třídě. 
Je, co jsi dělal? Jak se máš? Anebo jako po nemoci. Uf, to jsem rád, že jsem zase s vámi. 
I ten zpěv zní do plnějších lavic nějak veseleji. Vystupujeme ze svých „zákopů“, každý 
zvlášť se stejnou zkušeností. Zlepšili jsme se u počítače; zkusili se modlit breviář; pravda, 
ty domácí bohoslužby, to pokaždé úplně nebyl ideál… Máme se kam, mezi koho vrátit. 
Rádi se vidíme, rádi nás vidí.

Těšíte se v neděli do kostela? Já moc.


