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1. Soustřeďte se na dnešek. Bůh
naplňuje naše potřeby kaţdý den. Ne
jednou týdně či jednou za rok. Dá
vám, co potřebujete, kdyţ to potřebujete.
2. Strach nikdy nenapsal symfonii
nebo báseň, nikdy nevyjednával mírovou smlouvu, nikdy nevyléčil nemoc. Něco takového dokáţe odvaha.
Něco takového dokáţe víra.
3. Léčíme-li strach výbuchy vzteku,
alkoholem, trucováním, vylučujeme
Boha z řešení našeho problému a
problém pouze prohlubujeme.
4. Strach z toho, ţe zklameme Boha,
má ostré zuby. Nicméně Kristus má
zubařské kleště. Kdyţ se poprvé
zmíní o strachu, neváhá jich pouţít.
„Buď dobré mysli, synu, odpouštějí
se ti hříchy.“
5. Nezvládnutý strach vede ke hříchu. Hřích vede člověka k tomu, aby
se skrýval. A protoţe jsme všichni
zhřešili, všichni se skrýváme - nikoli
do křoví, ale do osmdesátihodinového pracovního týdne, do záchvatů
vzteku. Vyhýbáme se kontaktu
s Bohem.
6. Jeţíš náš příliš miluje, neţ aby
nás nechal pochybovat o své milosti.

7. Bůh si nevede seznam našich
provinění. Jeho láska vyhání strach,
protoţe on sám vyhání náš hřích.
8. Ţádná pilulka, ţádné řeči, ţádný
psychiatr, ţádný majetek nemůţe
zajistit hříšníkovu srdci mír. Můţete
strach otupit, nemůţete se ho ale
zbavit. To dokáţe jedině Boţí milost.
9. Kdyţ jste přijali Boţí odpuštění,
ţijte jako člověk, jemuţ je odpuštěno.
Jeţíš otevřel vaši celu - tak z ní tedy
vyjděte.
10. Jeţíš neodsuzuje oprávněnou
starost o naše povinnosti. Odsuzuje
trvalý stav mysli, který nepočítá
s Boţí přítomností.
11. Napodobujte Jeţíšovu matku
na svatbě v Káni. Zkuste to udělat
taky tak rychle. Zjistěte, co je za problém. Pak jděte k Jeţíšovi a jasně jej
popište.
12. Zamyslete se nad tím, v jakých
oblastech si děláte starosti. Za to se
pak modlete zcela konkrétně.
13. Kdyţ budete hledat království
zdraví, zneklidní vás kaţdý pupínek
či boulička. Kdyţ budete hledat království popularity, připraví vás o pokoj sebemenší konflikt. Kdyţ ale budete hledat jeho království, naleznete
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je. Můţeme se na něj spolehnout - a
zbavit se starostí.
14. Nemůţeme jít někam, kde by
nebyl Bůh. Ohlédněte se přes rameno - je to Bůh, kdo kráčí za vámi.
Podívejte se do bouře - to k vám přichází Jeţíš.
15. Kdyby Kristus přišel po klidné
hladině jezera, Petr by mu patrně
zatleskal, ale asi by nevystoupil
z člunu. Bouře nás přimějí, abychom
se vydali na pouť, na kterou jsme se
doposud neodváţili.
16. Nemůţeme si zvolit, zda bouře
v ţivotě přijde či nepřijde. Můţeme se
ale rozhodnout, kam se za bouře
budeme dívat.
17. Kdyţ nás Bůh volá k odvaze,
nevolá nás k naivitě nebo k pošetilosti. Nemáme být nevšímaví k obrovským problémům, které nám ţivot
přináší. Máme ale svůj pohled
na problémy vyvaţovat dlouhými
pohledy na to, do všechno Bůh dokázal.
18. Udělejte vše pro to, abyste nepřestali hledět na Jeţíše.
19. Učte se veršům z Písma zpaměti.
Čtěte ţivotopisy velkých lidí. Zabývejte se svědectvím věrných křesťanů.
Udělejte vědomé rozhodnutí, ţe svou
naději vloţíte v Boha.
20. Bůh rozvěsil své diplomy po celém vesmíru. Duhy, západy slunce,
obzory, nebesa posetá hvězdami.
Své mocné skutky zaznamenal
v Písmu. Jeho poučení je jasné - je
pánem kaţdé bouře. Bojíte se té
své? Tak pohleďte na něj.
21. Jeţíš udělal víc, neţ ţe jen mluvil
o strachu. On se strachu postavil nejprve v Getsemanské zahradě, a
pak na golgotském kříţi.
22. Jeţíš se tváří v tvář největšímu
strachu upřímně modlil. Nejde o vy-

broušenost modlitby - jde o její opravdovost.
23. Modlitba znamená, ţe sedíme
klidně na Otcově klíně a poloţíme
ruce na jeho volant. Otec volí rychlost,
vytáčí nebezpečné zatáčky a zaručí,
ţe dojedeme bezpečně do cíle.
24. Zdravá církev je místem, kde náš
strach umírá. Probodneme je Písmem, oslavnými ţalmy. Rozpustíme
je ve slunečním světle vyznání. Uhasíme je vodopádem chval a rozhodneme se hledět na Boha, nikoli na naše
hrůzy.
25. Nejsme zabezpečeni proti zlu.
Nejsme ale ani zastrašeni. Jeţíš nám
o tomto brutálním světě měl co říci:
„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale
duši zabít nemohou.“
26. Odvaha se rodí nikoli díky zvýšené policejní ochraně, ale ze zvýšené
duchovní zralosti.
27. Chyba není v tom, ţe plánujeme.
Chyba je v tom, ţe ze svých plánů
vypouštíme Boha. Jeţíš nekritizuje
blahobyt - kritizuje naši namyšlenost.
Nekritizuje to, ţe si klademe osobní
cíle, kritizuje to, ţe při nich nepočítáme s Bohem.
28. Nejsme nejinteligentnější tvorové.
Máme ale pastýře, který nás vţdy
postaví na nohy. Podobně jako dobrý
pastýř nás nenechá odejít, aniţ by
nás oděl a nakrmil.
29. Jeţíš zakusil fyzické i skutečné
vzkříšení. A nyní přichází to nejdůleţitější. Protoţe ho zakusil on, zakusíme
ho i my.
30. Kdyţ uvěříte v Jeţíše Krista, Kristus dá svého Ducha před vás, za vás i
do vás. Tento Duch pro vás udělá
vše, co dělal Jeţíš pro své následovníky - vyučoval, uzdravoval, utěšoval.
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Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem
v Kroměříži.
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Svatý měsíce

13.září - sv. Jan Zlatoústý
"SLÁVA BOHU ZA VŠECHNO"
To bylo heslem světce, který byl zařazen mezi čtyři velké církevní učitele Východu.
Narodil se kolem roku 349 v Syrské Antiochii (dnešní Antakya v Turecku).
Otec Sekundus byl důstojníkem a brzy po Janově narození zemřel. Matka
Anthusa zůstala od 20 let vdovou a s hlubokou křesťanskou vírou se věnovala
výchově svého syna. Brzy se u něj projevilo nadání a na vyšším studiu filosofie
a rétoriky si osvojil znalosti i řečnické umění svého slavného pohanského učitele
Libaniose.
Jan dospíval v době, v níţ bylo zvykem první a základní svátost přijímat aţ
v dospělosti. O to důkladněji se na ni připravoval i s jistou snahou o asketický
způsob kajícnosti, který se střetával se snahou matky o jeho pohodlí. O velikonocích roku 368 byl pokřtěn od biskupa Meletia, který dbal o jeho duchovní formaci a r. 371 ho ustanovil lektorem. Asi jiţ od r. 367 Jan v Antiochii navštěvoval
Asceterium - teologické studium vedené exegetou Diodorem z Tarsu. Hned
po tomto studiu, v roce 372, kdy mu zemřela i matka, odešel poustevničit
na horu Silpius. Zde v blízkosti jiných poustevníků strávil čtyři roky a pak další
dva roky ţil tvrdým asketickým ţivotem v odlehlé jeskyni a rozjímal nad učením
Nového zákona. Především o poţadavcích a doporučeních Krista a Pavlových
listů.
Strhujícím ohnivým kázáním a výmluvností při hlásání pravd víry si vyslouţil
pojmenování "Chrysostomus" - "Zlatoústý."
Kdyţ v postní době roku 387 na protest proti zvyšování daní začal lid zesměšňovat a strhávat císařské sochy a tak na sebe přivolávat represálie ze strany císařského dvora, Jan pronesl 21 působivých kázání, v nichţ vyzýval k pokání a povzbuzoval ke křesťanské naději a modlitbě. Tím vyhrocující se situaci
dovedně zklidnil.
Po smrti konstantinopolského biskupa-patriarchy
Nektaria se císař Arkádius na radu Eutropia rozhodl dostat na uvolněné místo patriarchy vychvalovaného kazatele z Antiochie. Povolání se uskutečnilo pod jinou záminkou a teprve po cestě byl Jan připravován na to, co
jej čekalo, protoţe bylo zřejmé, ţe by se povýšení snaţil
vyhnout. Podvoloval se mu nerad a po formální volbě
synody přijal biskupské svěcení od alexandrijského patriarchy Teofila, který by je byl mnohem raději udělil svému
kandidátovi.
Na císařském dvoře byli zvyklí na snadnou domluvu
s patriarchou, ale Jan Zlatoústý měl pevné zásady, se
kterými se pustil do reformy. Evangelní rady začal nejprve uplatňovat v patriarchálním paláci, z něhoţ odstranil
nepatřičný přepych.
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Upřednostňoval prostotu, jednoduchost i skromnost vyţadoval také od ostatního duchovenstva. Pouze při bohosluţbách mělo vše zářit k větší Boţí oslavě.
Zlepšení kázně a projevů pokory vyţadoval zejména od řeholníků, ale nenechal
na pokoji ani dvořany a boháče. Jeho pastýřská starostlivost se na prvním místě
týkala duchovní stránky, ale stejně jako Kristovo učení šla "ruku v ruce" se starostí o chudé a s důrazem na blíţenskou lásku. Nemohl trpět v církvi nepořádky,
aniţ by proti nim něco podnikl. Tak např. r. 399 poskytl azyl Eutropiovi, který
před císařskými pronásledovateli hledal útočiště v chrámu, a v Asii r. 401 sesadil šest nepatřičně zvolených biskupů. Na cestě z Efezu sesadil další nehodné.
Byl shovívavý k mnichům exkomunikovaným od Teofila, kteří hledali pomoc
v Konstantinopoli. Byli podezíráni z přidrţování se Origenových bludů a
pod touto záminkou jim byly v Egyptě zapáleny střechy nad hlavou. Část duchovenstva a bohatých, včetně císařovny Eudokie, kteří nelibě nesli zásadovost
patriarchy Jana, vše vyuţívali proti němu. Ten neohroţeně mluvil o bezboţné
královně Jezábel i cizoloţné Herodiadě tak, ţe se v nich císařovna poznávala.
Místo pokání plánovala odstranění mravokárce.
K prvnímu pokusu došlo přispěním Alexandrijského patriarchy Teofila, který
roku 403 na synodě, kterou svolal na chalcedonské předměstí zv. "U dubu",
s 35 nepřáteli Jana Zlatoústého sesadil. Jan se 40 věrnými biskupy odmítl účast
na synodě, kde by měl odpovídat na jejich nenávistné obţaloby. Jan rozhodnutí
synody přijal s nadhledem a ještě mírnil lid, který se proti jeho vyhnání bouřil.
Po vsazení na loď se současným řáděním vojska v jeho chrámu přišlo zemětřesení, které bylo povaţováno za odpověď s nebe a údajně přispělo k Janovu
návratu. Dlouhého klidu mu ale přáno nebylo. Před hlavním chrámem byla
v postní době postavena stříbrná socha císařovny a u ní konány polopohanské
oslavy na její počest. Jan musel pronesenou homilií opět zasáhnout hříšné ego
císařovny.
Následně při velikonoční vigilii (16. 4. 404) došlo k násilnému napadení těch,
kteří právě udělovali křest a jejich krví byla údajně potřísněna křestní voda. Jan
pak hledal pomoc u papeţe Inocence I. Ten jednal se západním císařem Honoriem, jenţ byl bratrem Arkádia, aby byl do Soluně svolán církevní sněm. Eudoxie se prý ale postarala, aby k němu Arkádius nesvolil. Pronásledování narůstalo, došlo k pokusům o napadení patriarchy Jana a jeho stoupencům se začalo
říkat "Janovité".
Ještě v roce 404 byl z návodu císařovny patriarcha Jan odváděn do vyhnanství
v arménském Kukusu. Vojenský doprovod ho nutil jít pěšky dnem i nocí přes
630 km, se zastávkou jen kvůli zimnici. Na jaře r. 406 došlo ke vpádům Isauerů
a k následnému stěhování o 8 km dále do hor. Jan tedy musel z Kukusu
do Arabisu. Nepřátelé mezi tím slyšeli o jeho dalším poţehnaném působení a
u císaře Arkádia se postarali o odsunutí Jana na nejzazší území, k východnímu
pobřeţí Černého moře. Janova další cesta do Pytius však skončila smrtí vyčerpáním z podstupovaných útrap. Dva vojáci ho dovlékli do Komany v Pontu a
přes jeho onemocnění a nemohoucnost se snaţili o pokračování v cestě. Ta
pak 13. 9. 407 skončila míli za městem u kostelíka sv. biskupa Basiliška. Zde
přijal Nejsvětější svátost na cestu a s často pouţívanými slovy: "Sláva Bohu
za všechno," skonal.
převzato z internetových zdrojů
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Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
Milí bratři a sestry, spolubratři kněţí, jáhni, osoby zasvěceného ţivota!
V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se před sto lety
zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto a Lucii dos
Santos – Matka Boţí Panna Maria.
Je aţ obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu
s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce,
která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“
Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, ţe pokaţdé představují
určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například
zjevení Panny Marie v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ţenu a její
úlohu ve společnosti.
Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským
věřícím, kteří proţívají perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká
především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie,
druhé světové války a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko
způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibliţuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu
na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeţe sv. Jan Pavla II. 13. května 1981.
Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu
zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení
došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papeţ pro tuto
příleţitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, ţe i naplněním této Mariiny výzvy obsaţené ve fatimském zjevení přispěl papeţ k pádu totalitních reţimů
v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným výkladem.
Tak jako knihy Boţího zjevení (Bible) vyţadují exegetický výklad, tak je
tomu i v případě textů fatimského poselství, jeţ se obrací na malé pastýře
v portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a
zvěstovat.
Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými
je Bůh ve světě uráţen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiţ Kristus začal své veStrana 5
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řejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení není totiţ
jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a ţitou formou víry. Jen kdyţ se
budeme neustále odvracet od hříchu, jehoţ přitaţlivost na tomto světě trvá a
vyţaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme
šanci proměnit svět.
Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět
k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů
– biskupů vám všem: dětem a mládeţi na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!
Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám
ve výroční den zjevení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské,
jakoţ i putování této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat
tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!
Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí
do Fatimy, nebo alespoň k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete
pouti účastnit, připojte se k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla
II. z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněţ tak zveme
k účasti na pokračování této pouti díků, jímţ bude putování sochy Panny Marie
Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme
Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak
při vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České
republice bude zakončeno o svátku Panny Marie Růţencové v Českomoravské
Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny
lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem
a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání,
jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci.
Ze srdce vám všem ţehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové
Texty kurzivou převzaty z dokumentu Kongregace pro nauku víry „Fatimské poselství“ (vydal sekretariát ČBK v Praze v roce 2000).

Blahopřání
Boží požehnání a ochranu Panny Marie
přejeme všem, kdo v měsíci září
slaví své narozeniny nebo jmeniny.
Mše svatá za zářijové oslavence bude sloužena
v neděli 17.9.2017 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
… U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21
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Co čeká naše farnosti v měsíci září

Pozvánky

2.9.2017 v 17.00 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská poboţnost

3.9.2017 v 18.00 hod.
(neděle)

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

6.9.2017 v 9.00 hod.
(středa)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina I.

6.9.2017 v 17.30 hod.
(středa)

DPS Medlov

7.9.2017 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina II.

7.9.2017 - 13.00 -18.00 hod.
(čtvrtek)

Renoty

Adorační den

8.9.2017 v 8.00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a návštěva nemocných

10.9.2017 ve 14.00 hod.
(neděle)

Mše svatá

Nová Dědina Mše svatá ke cti Panny Marie

15.9.2017 v 17.00 hod.
(pátek)

Jívová

16.9.2017 ve 14.00 hod.
(sobota)

Zadní Újezd

17.9.2017 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá pro rodiny s dětmi a za oslavence v měsíci září, sbírka při mši svaté
je určena na opravu obvodové stěny fary

17.9.2017 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá pro rodiny s dětmi, sbírka při
mši sv. je určena na opravu věţe kostela

17.9.2017 v 11.00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka při mši svaté je určena na potřeby
farnosti

18.9.2017 v 18.00 hod.
(pondělí)

Šternberk

Setkání členů pastoračních a ekonomických rad farností děkanátu Šternberk

21.9.2017 ve 14.00 hod.
(čtvrtek)

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné - odjezd
autobusu v 15.45 hod. - Albert Uničov
Mše svatá ke cti Panny Marie

DPS
Dolní Sukolom Mše svatá

24.9.2017 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše sv. na poděkování za letošní úrodu

27.9.2017 v 18.00 hod.
(středa)

Renoty

Mše svatá ke cti sv. Václava

28.9.2017 v 8.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Mše svatá

28.9.2017 v 9.30 hod.
(čtvrtek)

Medlov

Mše svatá

28.9.2017 v 16.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Modlitby matek

30.9.2017
(sobota)

Uničov

Pouť na Sv. Hostýn - odjezd autobusu
v 7.00 hod. - Albert Uničov

Změna programu vyhrazena !!!
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

V Uničově
12.9.2017
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

19.9.2017
(úterý)



Modlitby matek pro zaměstnané ţeny na faře v Uničově od 19.00 hod.

24.9.2017
(neděle)



Setkání rodin na faře v Uničově od 14.30 hod.

26.9.2017
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

V Medlově
6.9.2017
(středa)



Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina 2,
od 9.30 do 11.00 hod.



Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod.

13.9.2017
(středa)



Setkání maminek na rodičovské dovolené na faře v Medlově od 10.00
do 11.30 hod.

20.9.2017
(středa)



Setkání seniorů na na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina 2,
od 9.30 do 11.00 hod.

12.9.2017
(úterý)

Vtipy
Přijde Karel ke zpovědi:
"Pane faráři, zjistil jsem nedávno, že se mě žena pokouší otrávit,
co mám dělat?"
"Já si s ní promluvím."
Večer se farář vrátí a radí Karlovi:
"Tak jsem mluvil s tvou ženou a myslím, že jsem přišel na nejlepší řešení - vezmi si ten jed sám!"

Přijde mladý muž na námluvy do rodiny, kde mu otec říká: „Má
nejmladší dcera dostane věno sto tisíc, má prostřední dcera dostane dvě stě tisíc a má nejstarší tři sta tisíc.“ „Pane, a nějakou ještě
starší nemáte?“
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Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 na faře v Uničově
Třída

Den

Začátek
vyučování

Vyučující

1. a 2.

Pondělí

13.15 hod.

Ing. Soňa Šlosarová
katechetka

3. až 5.

Středa

13.15 hod.

P. Mgr. Svatopluk Pavlica
děkan

6. až 9.

Pátek

14.15 hod.

P. Mgr. Svatopluk Pavlica
děkan

Pro děti

Začíná se v týdnu od 18. září!
Změna rozvrhu vyhrazena!

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 na ZŠ v Medlově
Třída

Den

Začátek
vyučování

Vyučující

1. až 5.

Pátek

13.15 hod.

Ing. Soňa Šlosarová
katechetka

Začíná se v pátek 22. září!

Poděkování farnostem za podporu CSM v Olomouci
Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují
všem, kteří toto setkání podpořili modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem.
Věříme, že hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech.
Jménem Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík
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