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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás 
s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody 
a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 146 Duše má, chval Hospodina!
1: Iz 35,4-7a 2: Jak 2,1-5 Ev. Mk 7,31-37
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Ga-
lilejskému moři. 
Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal 
ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, 
vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: 
„Eff atha!“, to znamená: „Otevři se!“ 
A hned se mu otevřel sluch, rozvázal 
se mu jazyk a mluvil správně. 
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom ni-
komu neříkali. Čím více však jim to 
přikazoval, tím více to rozhlašovali. 
Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všech-
no udělal, i  hluchým dává sluch, 
i němým řeč!“
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K evangeliu dnešní neděle 
Otevření sluchu a úst bylo víc než jen uzdravení nemocného. Slyšet a moci vyznat Boha 
jako Pána svého života nemusí být vůbec snadné. 
Je mnoho lidí, kteří jako by vůbec nezaslechli radost evangelia, i když by rádi Boha po-
znali. 
Lidé, kteří byli okolo hluchého a znali jeho nouzi, přivedli ho ke Kristu a žádali ho o po-
moc. Řecké slovo parakalein znamená prosit, žádat, svolávat… 
Díky jejich úpěnlivé prosbě se Ježíš dotýká nemocného a probouzí jeho sluch i ústa.

www.vira.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
V  Zábřeze a  okolí se o  druhém zářijovém víkendu v  rámci dnů ev-
ropského dědictví otevřou památky. Řada z nich bývá návštěvníkům 
běžně zavřená a netradiční prohlídku nabízí pouze při těchto příleži-
tostech. 
Návštěvníci se tak mohou podívat třeba do zábřežského hradu či věží 
kostelů sv. Bartoloměje, sv. Barbory a kostela Církve československé 
husitské, otevřena bude hrobka Bukůvků v Postřelmově (vše sobota 
11. září 10–12 hod. a 14–16 hod.). 
Muzeum v domě Pod Podloubím, otevřené v sobotu zdarma, zase nabízí nové expozice 
věnované Janu Eskymo Welzlovi či Václavu Hollarovi. 
V pátek 10. září je od 17.00 hod. připraven doprovodný program u zámku, vystoupení 
šermířů či letové ukázky dravců a sov. Pro návštěvníky jsou připraveny doprovodné akce 
včetně pamětního listu, který obdrží návštěvníci památek na zábřežském hradě.
 RNDr. František John

HODY V ROVENSKU
Hodovou mši svatou v kapli v Rovensku bude sloužit P. František Eliáš v neděli 12. 9. 2021 
v 8.00 hod. za živé a zemřelé občany obce. Ve 14.30 hod. jsme zváni do kaple Narození 
Panny Marie na svátostné požehnání.

JUBILEJNÍ SEZÓNU BRAVO ZAHÁJÍ SÓLO PRO HARFU
Hudební cyklus Bravo vstoupí v září do své jubilejní 10. sezóny. 
Tu slavnostně zahájí v neděli 12. září v kostele sv. Barbory 
sólový recitál přední české harfistky Kateřiny Englichové.
Interpretka, která úspěšně koncertuje s předními sólisty, diri-

genty a orchestry po celém světě, přiveze do Zábřehu atraktivní program, v němž zazní 
především hudba starých mistrů. 
Vstupenky na koncert se začátkem v obvyklých 16.00 hodin nabízí již nyní za velmi příz-
nivou cenu pokladna kulturního domu. Aktuální podmínky pro vstup na akci lze dohle-
dat na webových stránkách www.kulturak.info.

Česká křesťanská akademie připravuje na středu 22. září přednášku pro-
fesora Ctirada Václava Pospíšila „Katolická církev a svobodní zednáři“. 
Více informací přineseme v dalším čísle. Za ČKA Jana A. Nováková
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 8. září Svátek Narození Panny Marie 

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ najdete na stránkách farnosti Zábřeh 
http://rkfzabreh.rps.cz a ve vývěsce kostela 
sv. Bartoloměje.
Vyučování začne na ZŠ Boženy Němcové i na 
faře v týdnu od 13. září 2021.
Pět minut před vyučováním se sejdou kate-
cheté s  žáky před hlavním vchodem školy.  
Žáky 1. ročníku vyzvedne katecheta v družině.

Pokud z různých důvodů nemohou děti navštěvovat příslušný ročník, je možné, po 
domluvě s katechetou, docházet do jiné skupiny.
Kontakty na katechety:
Mgr. Ludmila Ryšavá 736  509  449, Mgr. Emilie Janů 731  626  502, otec Radek Maláč 
739 245 986, Mgr. Marie Vepřková 737 806 839, Mgr. Marta Rýznarová DiS. 731 626 552, 
Ing. Anna Krňávková 733 741 880

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ 
1. třída – pondělí 13.00 až 13.45 hod.  Mgr. Ludmila Ryšavá 
2. třída – pondělí 13.00 až 13.45 hod. Mgr. Emilie Janů 
3. třída – středa 13.00 až 13.45 hod.  Mgr. Ing. Radek Maláč, farář 
6. a 7. třída – čtvrtek 14.00 až 14.45 hod.  Mgr. Marie Vepřková 
8. a 9. třída – pátek 13.50 až 14.35 hod.  Mgr. Marta Rýznarová DiS.

FARA ZÁBŘEH 
čtvrtek 16.30 až 17.15 hod.  Ing. Anna Krňávková 

Vzhledem k  tomu, že počet přihlášených žáků 4. a 5. tříd nedosahuje stanovený počet 
sedm, a to ani po spojení obou tříd, je třeba domluvit se s katechety v jiných ročnících 
nebo chodit na faru.

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Zvu ministranty i  nové zájemce o  službu u  oltáře na ministrantskou 
schůzku, která bude v  sobotu 11. 9. v 8 hodin na faře. Schůzky bývají 
zpravidla 1 x za 14 dní. Termíny dalších schůzek budou vyvěšeny na mi-
nistrantské nástěnce v sakristii. Marek Hackenberger

LETECKO-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK v Zábřehu zahajuje v září svoji činnost. 
Zájemci se zde seznamují se stavbou volně létajících modelů. Probíhá zde i výcvik rádiem 
řízených modelů na simulátoru. Zručnější si zde nakonec postaví i model na RC ovládání.
Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň deset roků, se telefonicky přihlásí 
na tel. čísle 602 463 219 u pana Petra Janů (popř. 731 465 717) nebo mohou přijít osobně 
v průběhu měsíce září.
V úterý 21. 9. 2021 v 16.00 hod. se sejdeme poprvé v klubovně Katolického domu, ulice 
Sušilova 38, Zábřeh.
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ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
SBÍRKY z neděle 29. srpna: Červená Voda 3.207; domov důchodců 250; Písařov 1.121; 
Jakubovice 930; Janoušov 620 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

štítecKo              štítecKo              štítecKo
SBÍRKY z neděle 29. srpna: Štíty 2.030; Cotkytle 577; Horní Studénky 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

FARNÍ DEN V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Přijměte srdečné pozvání na farní den, 
který se uskuteční tuto neděli 5. září od 14.00 hod. v nově zrevitalizované farní zahradě.

V neděli 12. září bude po mši svaté v 9 hod. Fatimská pobožnost. Svoje prosby můžete dát 
do schránky na oltáři Panny Marie.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 29. srpna: Lubník 1.650; Tatenice 2.040; Hoštejn 1.050; Kosov 410 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

DĚKUJI všem, kteří se podíleli na přípravě FARNÍHO DNE, zapojili se do programu 
nebo pomohli s úklidem. P. Jaroslav Přibyl 

150 LET KAPLE V KOSOVĚ
Tento rok o svátku sv. Matouše uplyne 150 let od vysvěcení 
kaple sv. Jana Nepomuka v Kosově.
Tuto událost oslavíme v neděli 19. 9. slavnostní mší sva-
tou v 8.00 hodin, kterou bude sloužit otec František Eliáš.
Při mši budou požehnány věnečky, které odpoledne rozne-
seme ke křížům (asi 4 km) stojícím v Kosově a jeho okolí 
(včetně hřbitova).
Během procesí budeme formou litanií, tichého rozjímání 
a  modlitby růžence vyprošovat požehnání a mír pro tento 
svět. Budeme se modlit a prosit o lásku, moudrost, sílu, mi-
losrdenství a odvahu pro lidi na celém světě.
Kdo se chcete přidat, jste srdečně zváni (dobré boty nutností ). Sraz je u hřbitova ve 
14.30 hod.
Z historie kaple. Za pomoci místních farníků a dobrodinců a majetníka obce byla kaple 
v roce 1871 nákladem 2.200 zlatých dostavěna a vysvěcena římskokatolickým duchovním 
Jeho Eminencí Bedřichem Egonem, lantkrabětem z Fürstenberka, který zde povolil sloužit 
šest mší ročně. 
Původní kostelní inventář se nedochoval, víme jen, že k základnímu vybavení kaple se datuje 
harmonium (Al. Hugo Lhota, Wien), dodnes funkční. Kaple dostala dva zvony, velký zvon 
daroval Jan Vaňourek z č. p. 21 (zvon nese jeho věnování), malý zvon byl přenesen z dřevěné 
zvonice, která po stavbě kaple zanikla. Za starostování pana Karla Bezděka se uskutečnilo 
v  roce 1937 přefaření Kosova ze Zábřeha do Hoštejna. O  to se zasloužili zábřežský farář 
Dr. Fr. Kolář a hoštejnský farář pater Jan Churý.

 
  
 

   Kosovská  kaple  sv. Jana Nepomuckého 
 
      Slavnostní mše připomíná 150. výročí vysvěcení kaple  
                                 19. září v 8.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            1871-2021 
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Farnosti  spravované  z  Klášterce
SBÍRKY z neděle 29. srpna: Klášterec 1.800; Svébohov 2.700; Jedlí 1.700 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticKo              lošticKo              lošticKo
SBÍRKY z  neděle 29. srpna: Loštice 3.383 + dar 1.000 Kč; Moravičany 2.097 Kč; Bílá 
Lhota 1.330 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Výuka náboženství bude v úterý a ve středu. Vyplněné přihlášky vraťte co nejdřív na faru, 
abychom mohli přihlášené zájemce rozdělit do jednotlivých skupin. 

POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA A NA KUTNOU HORU. 
V sobotu 11. září plánujeme farní pouť na Sázavský klášter sv. Prokopa 
s milostným obrazem, kryptou a  s hrobem sv. Prokopa, kde Bůh na 
přímluvu sv. Prokopa učinil mnohé duchovní i fyzické zázraky. 
V Kutné Hoře (dokud ještě nejezdí němečtí turisti) si prohlídneme ka-
tedrální chrám sv. Barbory. Je to klenot pozdní gotiky se středověkými 
freskami, který je zapsán v UNESCO. 
Na zpáteční cestě pozdravíme vincentky na Mendrice. 
Napište se, prosím, co nejdřív v kostele do seznamu, nebo SMS-kou na 733 742 500, nebo 
se přihlaste v Moravičanech u Radky Adamcové. Cena za autobus bude závislá od počtu 
účastníků a počítat musíme i se vstupným na prohlídku. Jídlo z vlastních zásob.

Farnosti  spravované  z  dubicKa
VARHANNÍ KONCERT. Tuto neděli 5. září v 15.00 hod. jste zváni do kostela Povýšení 
Svatého Kříže v Dubicku na varhanní koncert. 
Účinkují: Irena Chřibková – varhany, Hana Suchá – soprán, Alžběta Kolčavová – housle 
a František Kolčava – violoncello. Vstupné dobrovolné 

DOBICKÉ HODE. Srdečně zveme v neděli 12. září na hody. Mše svatá v 10.00 hod., svá-
tostné požehnání ve 14.30 hod.

Farnost  vyšehorKy 
Farní společenství při kostele Všech svatých ve Vyšehorkách srdečně zve poutníky na ma-
riánské poutní místo v lese na Stříteži. V neděli 12. září společně oslavíme svátek Naroze-
ní Panny Marie a letos i svátek Jména Panny Marie.
Ve 14 hodin projdeme (na Stříteži) s doprovodem hudby a zpěvu křížovou cestou ke kap-
ličce, kde bude následně sloužena mše svatá.
Pro řidiče: z Mohelnice projedete pod dálničním mostem (směrem na Loštice) a ihned za 

mostem odbočíte vpravo, směr na Újezd. Dále projedete Líšnicí, Svinovem, 
Zavadilkou, Vacetínem. Při sjezdu z Vacetína – asi po 200 m, na první od-
bočce odbočíte vpravo a projedete lesem nahoru až na Střítež. Zaměstnanci 
lesa vás navedou na parkoviště a k 1. zastavení křížové cesty. Povolení ke 
vjezdu do lesa je pro všechny účastníky poutě vyřízené. P. Radek Maláč
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 29. srpna na Haiti byla ve Zvoli ve výši 16.880; v Pobučí 2.520 Kč.
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA POŘÁDÁ V KOMUNITNÍM DOMĚ
V pátek 10. září v 18.00 hod. se v komunitním centru ve Zvoli setkáme s klinickým psy-
chologem PhDr. Jaroslavem Šturmou na přednášce na téma 
Rodina a její význam pro zdravý duševní vývoj, zásady a problémy výchovy v rodině.
PhDr. Jaroslav Šturma je uznávaný klinický psycholog, psycho-
terapeut, vysokoškolský pedagog (FF UK), zakladatel Dětského 
centra Paprsek, čestný člen Českomoravské psychologické společ-
nosti, člen Papežské akademie pro život, autor celé řady odbor-
ných publikací, ale především člověk s krásnou duší.
Mše svatá v pátek 10. září ve farním kostele v 17.00 hod. 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE. Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s Biografem Lás-
ka vás srdečně zvou na pohádku, jejíž scény se natáčely také na hradě Bouzov a v Sobotíně. 
Kino se uskuteční v neděli 19. září 2021 v 16.00 hod. v  sále komunitního centra ve 
Zvoli (za dodržení epidemiologických opatření).
Vstupné: dospělí – 80 Kč, děti – 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

Z ARCHIVU RADIA PROGLAS si můžete pustit záznam rozhovoru se členy Zvolské 
čtyřky o rekonstrukci komunitního centra. https://slovo.proglas.cz/…ka/

ŽEHNÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V pondělí 13. září v 16.00 hod. se sejdeme ve Zvoli před farním kos-
telem u nově zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého, která do-
sud, kvůli covidové epidemii, nebyla požehnána.
Referát o historickém významu Jana Nepomuckého v našich dějinách 
i ve světě přednese starosta obce Zvole, Mgr. Radek Kól. 
Sochu požehná děkan Radek Maláč. 
Poté se v kostele uskuteční krátký koncert v podání Ladislava Kolčavy 

a jeho hostů. Zveme všechny místní i přespolní. P. František Eliáš

Na sv. Mořice, ve středu 22. září, chystáme další autobusovou pouť ze Zvole na Vele-
hrad, do Kroměříže a Olomouce. 
Ze Zvole autobus odjíždí v 7.00 hod. V 9.00 hod. bude mše svatá na Velehradě v poutním 
domě Stojanov s duchovním slovem P. Vojtěcha Šímy. Poté projdeme poutní areál po jeho 
dostavbě, v bazilice se pomodlíme u hrobu Antonína Cyrila Stojana a kardinála Tomáše 
Špidlíka. 
Přesuneme se do Kroměříže, kde budeme mít oběd v jídelně arcibiskupského gymnázia, 
a protože tento den je patrocinium kostela sv. Mořice, pomodlíme se litanie ke všem sva-
tým v chrámu sv. Mořice a pouť završíme návštěvou Olomouce. Návrat mezi 17.00 a 19.00 
hod. Cena 500 Kč. 
Přihlášky tak jako minule ve farní kanceláři v Zábřeze u paní Lexmanové (tel. 731 626 509). 
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RODINNÝ ŽIVOT 3/2021
Co Vás v tomto čísle čeká?
– věřte nebo ne, i kaplan může pracovat v supermarketu aneb 

úvodník P. Karla Skočovského
– v rubrice Rozhovory si popovídáme s Mons. Tomášem Holu-

bem, P. Romanem Kubínem a P. Kamilem Obrem o úskalích 
a příležitostech oddělení Církve od státu

– v sekci Téma představí Mons. Jan Graubner „Ideální model 
spolupráce církve a státu“

– vztahy a  výchova pohladí po duši – L. Nágl, M. Strejčková 
i teenager Ondra nabídnou hluboké, přesto příjemně odleh-
čené úvahy na téma „loučení“ 

– v Duchovním životě s Babiččinou teologií zjistíte, jak dlouhý je vlastně „Žebřík do nebe“. 
Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najde-
te na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si 
můžete objednat e-mailem (rodinnyzivot@ado.cz), telefonicky (587 405 250) nebo poštou 
(Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc). Na požádání Vám bude 
zasláno ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

KAPLAN V SUPERMARKETU – Karel Skočovský 
V souvislosti s tzv. „odlukou“ církve od státu pomalu začínám uvažo-
vat, v  jakém zaměstnání bych si po vzoru svatého Pavla přivydělával 
na chleba a knížky. Aniž bych prozrazoval papežské tajemství a abych 
vyvrátil mýtus o „bohatých prelátech“: můj plat zábřežského kaplana se 
po dvou doktorátech pohybuje kolem 19 tisíc hrubého (plus dobrovol-
né dary věřících za intence mší svatých, minus spíše symbolický nájem 
za bydlení na faře a příspěvek na jídlo, které nám tu přes týden vaří). 
Pro svobodného chlapa bez vlastního auta, kola, psa, televize, manžel-
ky, dětí, hypotéky a dluhů je to luxusní. Díky Bohu za to. Ale bude hůř 

– a to je zároveň dobře i špatně. 
Čeká nás v církvi všecky změna, kterou se teprve učíme chápat. Změna dlouho očekávaná, 
nezbytná a nevyhnutelná. Každý, kdo aspoň jednou za uherský rok zavítá do kostela, ji 
pocítí. Církev u nás bude chudší. A to není špatně. Biskupům a farářům přibydou vrás-
ky – a to je o něco horší. Některým věřícím dojde, že každý, kdo má ruce a nohy a srdce 
na správném místě, se bude muset zapojit do života farnosti, jinak žádná farnost nebude 
a na mši se budete dívat jen v televizi. A kněží si budou muset zvyknout na to, že jim na 
živobytí budou přispívat mámy od rodin a penzisté na odpočinku. Zahanbující? Možná 
spíš očistné a vedoucí k hlubšímu vědomí odpovědnosti. 
O nás kněze tu ale nakonec nejde. Sám nemám z budoucnosti žádný strach. Přežiju i s půl-
kou současného platu. A když bude potřeba a budu zdravý, uživím se klidně jako knihov-
ník, knihkupec, knihomol, vysokoškolský pedagog, psycholog, překladatel nebo prodavač 
u kasy v supermarketu. A mnozí spolubratři kněží jsou šikovní inženýři, lesáci, řemeslníci, 
stavaři a  elektrikáři. Jen si pěkně zvykejte: jednou potkáte pana faráře třeba za pultem 
v masně. „Svíčkovou?“ „Ano, otče. A můžu večer přijít na zpověď?“ „Jasně. V sedm? Bude 
to sto padesát tři korun.“
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SBÍRKY z neděle 29. srpna na Haiti: Zábřeh 53.624; Rovensko 1.715; Rovensko z 21. srp-
na 540 Kč.
Dary: na Haiti 1.000, na Radio Proglas 2.500, na TV NOE 2.500 na misie 2.000, Cesta 121 
– 2.500, potřeby farnosti 2.000, na opravy kostela 500 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

charitativní  služba  círKve  v  děKanátu
CHARITA ZÁBŘEH v rámci své činnosti aktuálně obsazuje následující 
pracovní místa
Recepce a administrativa Antigenního Odběrového Centra
Práce v Zábřehu, ve všední dny na zkrácený nebo plný úvazek; nástup dle 
domluvy, nástupní mzda ve výši 130 Kč/hod.; náplní práce je: poskytování 
informací o prováděných antigenních nebo PCR testech, kontrola údajů pa-
cientů, zapisování dat do informačního systému, vyplňování protokolů o výsledcích testů, 
výběr poplatků, asistence zdravotní sestře při přípravě testování, úklid pracoviště.

Řidič osobního/dodávkového vozidla pro zajištění transportu materiálu
Práce v  Zábřehu, ve všední dny na zkrácený/plný pracovní úvazek; nástup dle domlu-
vy, nástupní mzda ve výši 140 Kč/hod.; náplní práce je: pravidelné zajišťování přepravy 
odebraných vzorků do laboratoře k vyšetření; závoz středisek materiálem; rozvoz balíčků 
k objednatelům po obcích Zábřežska v rámci mikrodepa Zásilkovna.cz, výběr a zúčtování 
doběrečného.

Úklid zázemí charitního domu v Mohelnici
Práce v Mohelnici, ve všední dny na zkrácený 5 hodinový pracovní úvazek; nástup dle do-
mluvy, nástupní mzda ve výši 98 Kč/hod.; náplní práce je: v brzkých ranních nebo pozd-
nějších odpoledních hodinách provedení kompletního úklidu zázemí pracovišť v objektu 
Zámecká (kanceláře, místnosti stacionáře, šatna, hygienický úsek, čekárna, chodby, skla-
dy, …); mytí jídlonosičů, ve kterých je distribuována strava.
Všechny pracovní pozice jsou svým obsahem vhodné i pro lidi se zdravotním postižením. 
Přijmeme do charitní služby a hledáme spolupracovníky na trvalejší nebo i jen krátkodo-
bou výpomoc. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 36
Do školy s požehnáním 
Kardinál: Srdečně zvu na Tetín 
Vrcholí přípravy na Národní svatoludmilskou pouť. Ke společným oslavám výročí 
1100 let od mučednické smrti této světice zve na Tetín pražský arcibiskup, kardinál Do-
minik Duka. 
Proměny církve na Slovensku 
Poprvé od roku 2003 se chystá papež navštívit Slovensko. Jak se mění víra křesťanů v této 
nám nejbližší zemi? 
Rozhovor s Jiřím Suchým


