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Eucharistie je největší ze zázraků (viz. Slavnost Nejsvětějšího 
Těla a Krve Kristovy, modlitba se čtením, čtení druhé) a vr-
cholná památka vykoupení, které náš Pán Ježíš Kristus vyko-
nal svou krví. Jakožto oběť a svátost spojuje Boží církev vnitř-
ní a nezničitelnou jednotou. Udržuje ji silou nebeské milosti, 
zahrnuje ji nevyslovitelnou radostí a poskytuje jí nadpřiroze-
nou pomoc k podpoře zbožnosti věřících křesťanů a k rozvoji 
křesťanského života, ba i křesťanské dokonalosti.
Ve své starostlivosti o církev ustanovil Nejvyšší velekněz Jan 
Pavel II., aby se v celé církvi slavil „Rok Eucharistie“ na po-
vznesení úcty k Nejsvětější svátosti, ať už veřejné, nebo sou-
kromé. Učinil tak apoštolským listem Mane nobiscum Do-
mine (Zůstaň s námi, Pane) vydaným dne 7. října 2004.
Aby pak křesťané – v průběhu tohoto roku – byli nabádá-
ni k hlubšímu poznání a lásce vůči nevýslovnému tajemství 
víry a aby odtud čerpali bohatší duchovní zážitek, udělil Sva-
tý otec moderátorům Apoštolské penitentiarie audienci, při 
které sdělil svou vůli obdařit určité úkony úcty a zbožnosti 
k Nejsvětější svátosti těmito odpustky:
1. Úplné odpustky se udělují všem a jednotlivým věřícím 
křesťanům za obvyklých podmínek (totiž: svatá zpověď, sva-
té přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce s myslí ovšem, 
která naprosto odmítá zálibu v kterémkoli hříchu), když se 
pozorně a zbožně zúčastní některého liturgického úkonu 
anebo pobožnosti ke cti Nejsvětější svátosti, ať už slavnostně 
vystavené, nebo uchovávané ve svatostánku.

2. Navíc klerikům, členům institutů zasvěceného života 
a společností života apoštolského a také jiným věřícím, kteří 
jsou vázáni recitováním Denní modlitby hodin, anebo ob-
vykle recitují Božské oficium z osobní zkušenosti, udělují
se úplné odpustky za uvedených podmínek, kdykoli se na 
sklonku dne zbožně modlí nešpory a kompletář před Nejsvě-
tější svátostí, k úctě věřících vystavenou anebo uchovávanou 
ve svatostánku. 
Věřící, kteří pro nemoc nebo z jiných oprávněných důvodů ne-
mohou navštívit Nejsvětější svátost Eucharistie v kostele nebo 
v kapli, mohou získat úplné odpustky ve svém domě nebo 
tam, kde se pro nějakou překážku musejí zdržovat, jestliže 
jsou rozhodnuti odříkat se kteréhokoli hříchu, jak bylo svrchu 
řečeno, a jestliže projeví úmysl splnit tři obvyklé podmínky, 
jakmile to bude možné, v duchu víry ve skutečnou přítomnost 
Ježíše Krista v Oltářní svátosti a s upřímnou touhou vykonají 
duchovní návštěvu této svátosti a pomodlí se modlitbu Páně, 
Apoštolské vyznání víry a přidají nějaké zbožné zvolání k Je-
žíši přítomnému v Nejsvětější svátosti (např. Velebena budiž 
bez ustání Nejsvětější svátost oltářní).
Jestliže však tito lidé nebudou moci vykonat ani toto, pak do-
sáhnou úplných odpustků, jestliže se jen touhou duše připojí 
k těm, kteří vykonávají předepsaný úkon řádným způsobem, 
a své nemoci a obtíže vlastního života nabídnou milosrdné-
mu Bohu, rovněž s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, 
jakmile budou moci. 

Dekret Apoštolské penitentiarie o udílení odpustků v Roce Eucharistie

Je pravda, že uvedený nadpis zdánlivě neladí s očekáváním 
velikonočních svátků, ale přesto se mi zdá, že nemusí být 
od věci zařadit do tohoto čísla ŽF  část pojednání o papeži 
Janu Pavlu II. s citovaným názvem od uznávané osobnosti 
Ralfa Dahrendorfa. Jde o autora mnoha ceněných knih, čle-
na britské Sněmovny lordů a bývalého rektora St. Anthony ś 
College v Oxfordu.

Píše: „ Papež Jan Pavel II. poněkolikáté jen o vlásek unikl 
smrti. V okně římské nemocnice je opět vidět ona osob-
nost utrpení a odvahy, třebaže hlas není slyšet (pozn.: psá-
no v době jeho hospitalizace v nemocnici Gemelli). I pro 
nekatolíky, jako jsem já, je to příležitost k zamyšlení, o co 
svět přijde, až papežovo fyzické tělo nakonec neduhům 
podlehne.        dokončení na následující straně

PAPEŽ NA SKLONKU DNE (?)

Velmi blízko je již datum kněžského svěcení Petra Mariána 
Masaříka a s ním i duchovní obnova naší farnosti. Podrobný 
plán misii bude vytištěn v dalším čísle ŽF, které vyjde 17. dub-
na. Přesto bych chtěl napsat již teď několik informací.
Duchovní obnova začne v neděli 24. dubna v 1700 hod. Bude 
probíhat po celý týden kromě soboty, kdy se zúčastníme 
kněžského svěcení Petra Mariána Masaříka (1000, Olomouc-
-Hejčín). Ukončení misii, příp. vztyčení misijního kříže, bude 
v neděli 1. 5. odpoledne v 1500. Během týdne bude program 

Lidové misie - duchovní obnova naší farnosti
probíhat následujícím způsobem: Ranní mše svatá v 630 ne-
bude! Každý den bude mše svatá v 800 pro ty, kteří nechodí do 
práce ani do školy. Po mši svaté bude adorace, příp. přednáš-
ka. Večer bude pro ostatní farníky v 1730 adorace, v 1830 mše 
svatá a v 1945 přednáška. Obnovu povedou 3 kněží karmelitá-
ni. Bude dost příležitosti ke svátosti smíření. Předpokládám, 
že si farníci vyčlení čas na misie, pokud možno celý týden, 
a to ráno nebo večer. Nemocné prosím již teď, aby se modlili 
za zdárný průběh duchovní obnovy.   O. Pavel
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Mgr. Mikušek Jaromír 
Wesselá Jana
Ing. Haiker Ladislav
Ing. Denk Ladislav
Váhala Vlastimil
Petr Jindřich
Ing. Dřímal Václav
Mohelník Jiří
MUDr. Lev Richard
Cahová Ludmila
Mgr. Coufal Linhart
Mgr. Černochová Lud.
Haikerová Zuzana
Hruška Josef
Chládek Václav
Kratochvíl Bohumír

Mgr. Lev Jiří
Mgr. Odstrčilová Zdisl.
Táborská Sylva
Mgr. Vančura Hynek
Vrána Michal
Vránová Ludmila
Žilinský Vít
Vrána Zdeněk ml.
Vrána Alois

Pastorační rady - návrh pro kandidátku

Kološová Alena
Zavadil Jaromír
Holíková Zdeňka
Remeš Václav
Žočková Marta
Holeňa Jiří
Šobora František
Slovák Emil
Čapnuta Lubomír
Čaputová radka
Kostiha Miroslav
Holeňa Vojtěch

Müller Jindřich
Mgr. Mikušek Hynek
Pavlín Bohumil
Oravová Ludmila
Mgr. Maliňák Fr.
Sedlář Petr
Kuběja Lumír
Grygařík Mirek
Kuběja František
Sedlářová Marie
Paprskář Miroslav
Paprskář Miroslav
Černochová Lucie
Grygařík Laďa
Kalich Zdeněk
Kubějová Marie
Grygaříková Kamila
Vajglová Drahomíra
Kuběja Jiří
Grygařík Jan
Hustopecký Alois

Branky
Hlavica Karel, Police
Černoch Josef st., Pol.
Mikala David, Police
Štverák František, Br.
Kašík Miroslav, Police
Havran Milan, Branky
Hradil Václav, Branky
Ing. Foltýnová Ant., Pol.
Mikalová Hana, Pol.
Havran Josef, Branky

Menšík Petr, Branky
Marek Bedřich, Branky
Dohnal Pavel, Branky
Havran Jiří ml., Police
Hlavicová Jana, Pol.
Hlavicová Mon., Pol.
Černochová Marie, Pol.
Macečková, Oznice
Trusina, Oznice
Havranová Lud., Br.
Kučná Jana, Branky
Janíčková Marie, Pol.
Rada Pavel, Police
Žákovská Pavla, Pol.
Ing. Bátrla Fr., Br.
Bártlová Jana, Br.
Černochová Vl., Pol.
Gerla Robert, Police
Pavlova Tomáš, Pol.
Plesník Jindřich, Br.
Pernická Lud., Br.
Vozák Jindřich, Pol.

Kolych Svatopluk
Machačová Jana
Staňková Jarka
Mikušková Blanka

Man Antonín
Man Stanislav ml.
Hegarová Helena
Zavadilová Kamila
Pecha Leopold
Topičová Ivana
Kočí Ivana
Směták L.
Hrušková Antonie
Holíková Zdeňka

Valašské Meziříčí

Pro ty z nás, kdo považují pád komunismu v roce 1989 za 
zásadní událost dějin dvacátého století, je papež Jan Pavel II. 
hrdinou. V Polsku byl ohniskem všech aktivit občanské spo-
lečnosti. Na rozdíl od většiny postkomunistických zemí, kde 
alternativou ke komunismu bylo vakuum nebo přinejlepším 
několik izolovaných organizací občanské společnosti, mělo 
Polsko alternativní zdroj legitimity. Tehdejší krakovský kar-
dinál Karol Wojtyla vybaven osobními zkušenostmi z války,  
byl jeho nepůsobivějším představitelem, před svým zvolením 
papežem i po něm. Avšak přestože jeho zvolení do čela círk-
ve svým významem samotné hranice církve přesahovalo, on 
sám toto ztotožnění církve s občanskou společností odmítal.
V jednom rozhovoru se ohradil: Ne, církev není občanská 
společnost, je to společnost duchovní.
Papež se stal prvním cestujícím veleknězem moderních dob, 
téměř symbolem globalizovaného světa. To znamená, že neli 
jeho slova, pak jeho podoba se dostala k milionům lidí,  kteří 
nepatří k jeho církvi. Už tímto prostým faktem dodal du-
chovní rozměr věku, jemuž dominují světské záležitosti, jako 
je bohatství a zábavní průmysl. Ti z nás, kdo věří ve víceroz-

měrnou kulturu, mu budou vděčni za jeho obrovské úsilí, za 
jeho „katolicismus“ v původním slova smyslu, za to, že měl 
na srdci a v srdci všechno a všechny.
Je paradoxem, že pro něj bylo snazší na poli ekumenismu 
oslovovat nekřesťanská náboženství. Obzvláště se to dařilo 
v dialogu mezi katolickou církví a židovskou obcí. Když mu 
jednou význačný židovský učenec děkoval za to, co udělal 
pro pěstování katolicko-židovských vztahů, odpověděl: To 
jsem nebyl já, ale Prozřetelnost. A pak se svým nenapodobi-
telným úsměvem dodal: A já…..
Papežův obraz a odkaz by nebyl úplný, kdybychom nezmínili 
onu laskavou, zvídavou, přátelskou lidskou bytost se smys-
lem pro humor, která se pod tím obšírným papežským úřa-
dem a odpovědností skrývá. Papež Jan Pavel II. je v mnoha 
ohledech intelektuál, možná že v tomto směru nebyl zatím 
doceněn. Je to však také jednoduchý člověk, který se nenásil-
ně zapojoval mezi ostatní. S důstojností nesl své utrpení od 
pokusu o atentát v roce 1981.
I při svém současném zhoršeném zdravotním stavu způso-
beném postupující nemocí symbolizuje tento papež obdivu-
hodné možnosti a potenciál člověka.“

V. Dřímal, pramen:  PROJECT SYNDICATE 2005

PAPEŽ NA SKLONKU DNE (?) - dokončení

Volby do pastorační rady proběhnou v Lešné, Choryni a Bran-
kách v neděli 3. dubna, ve Valašském Meziříčí v sobotu večer 
9. dubna a v neděli 10. dubna. Každý farník starší 15 let (volí 
pouze ve své farnosti) může zakroužkovat maximálně 5 kandi-
dátů. V každé farnosti jmenuji tříčlennou komisi, kterou prosím 
o to, aby po volbách spočítala všechny hlasy. Zároveň prosím 
všechny instituce ve farnostech (Salvátor, Charita, Křesťanská 
akademie, Fokoláre, Fatimský apoštolát, Komunita Blahosla-

venství, Sestry sv. Kříže), aby do pastorační rady jmenovaly 
svého zástupce, který se již na volebních lístcích neobjeví.
Volební komise:
Val. Meziříčí: Mgr. Linh. Coufal, Mgr. J. Krupička a Mgr. P. Kotas
Lešná: Milan Kološ, Miroslav Kostiha a Lubomír Čaputa
Branky: František Štverák, Karel Hlavica a Josef Černoch
Choryně: Jindřich Müller, Bohumil Pavlín a Petr Sedlář

o. Pavel

Choryně

Lešná
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ZŠ Salvátor informuje
Misijní koláč
Touto cestou si dovolujeme poděkovat všem „pekařům“ a „pe-
kařkám“, kteří věnovali svůj čas, um, suroviny i elektrickou 
energii a připravili „misijní koláč“. Děvčata, která pomáhala 
při balení koláčů, prohlásila, že si připadají jako na výstavce 
výherních kousků z pekařské soutěže. Naše poděkování pa-
tří také nemalé skupině kupujících farníků. Věříme, že část-
ka 16 035 Kč pomůže dětem v misijních oblastech, pro něž 
je chudoba denním chlebem. Tento obnos jsme odeslali na 
konto Papežského misijního díla do Špindlerova Mlýna.
Časopis IN!
Rádi bychom upozornili farníky, kteří mají doma dcery, na 
časopis křesťanského životního stylu „IN!–dívčí svět“.  Při-
pravuje jej sdružení Tarsicius a Sekce pro mládež České bis-
kupské konference. Je určen „náctiletým“ dívkám (12–16 
let) a jeho dvacet stran se bude věnovat radostem i starostem 
v tomto věku. K dostání bude pouze poštou, je tedy potřeba 
jej v případě zájmu předplatit. V roce 2005 vyjde pět čísel 
(první by mělo vyjít v červnu), cena za 1 kus 28 Kč. Ob-
jednávky můžete zasílat na adresu: IN!–dívčí svět, Horní 
náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, také  emailem na 
adresu: objednavky@in.cz . Bližší informace podá Štěpán 

Pospíšil na tel. 777 332 343 nebo 483 312 327. K dispozici 
jsou rovněž internetové  stránky www.in.cz. Nulté číslo je 
k nahlédnutí umístěno ve sborovně naší školy.
Školní akademie
S mírným předstihem oznamujeme, že další ročník školní 
akademie se uskuteční v pátek 20. května 2005 v sále KZ. 
Začátek je v 1530. Na programu jsou „překvapení“ jednotli-
vých tříd, vystoupení dětí ze školní družiny a na závěr spo-
lečný zpěv žáků.Všichni jste srdečně zváni.
Čtenářům ŽF přejeme pěkný Svatý týden a požehnané veli-
konoční svátky.

L.Černochová

Při příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna), ale 
i pro informaci vůbec bych rád napsal pár informací o zaří-
zení, které se členy romské komunity pracuje. Už šestým ro-
kem pracuje při Farní charitě Val. Meziříčí Komunitní cen-
trum Zeferino ( Zeferino – celým jménem Zeferino Jiménez 
Malla, španělský Rom 1861–1936).
Zařízení se vyvíjelo podle situace, možností a zkušeností. 
Konkrétní činnosti se měnily. Práci dnes obstarávají tři stálí 
zaměstnanci a dobrovolníci. 
Současná struktura KCZ vypadá takto:
1. Denní stacionář – „školka : Funguje jako předškolní 
příprava romských dětí, dopoledne, do 1245. Jeho činnost je 
srovnatelná s činností MŠ, kterou vlastně těmto dětem na-
hrazuje. Ve výchovně vzdělávací činnosti uplatňujeme speci-
fický a individuální přístup k romským dětem.
2. Odpolední aktivity školních dětí – „kroužek“: Schází 
se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 1430 asi do 18 hodin. 
V kroužku poskytujeme dětem ze sociálně slabých romských 
rodin z nedaleké lokality (ubytovna Aval) možnost smyslu-
plné mimoškolní činnosti v rámci našich možností; jezdíme 
na kolech, táboříme, vaříme, šijeme, kreslíme, rozmlouváme 
o různých věcech atd. Jde o podchycení zájmu a harmonický 
rozvoj dětí. Pomáhají nám zde dobrovolníci. 
3. Doučování: Jde o individuální práci doučovatele s dítě-
tem. Společně se učí to, co dítě zrovna nejvíc potřebuje. Tuto 
práci obstarávají dobrovolníci. Význam má i jejich kladná 
zkušenost s prací s romskými dětmi, kterou šíří dál.

4. Ostatní: Terénní práce, zázemí pro nacvičování romské 
hudební skupiny Dživ lačes (Žij dobře).
Děti ze vzdálenějších částí Val. Meziříčí svážíme do denního 
stacionáře („školky“) autem. Rodiče těchto dětí přispívají na 
benzín minimální částkou, o kterou je zvýšena platba za stra-
vu. Nad tím se leckdo pozastaví a řekne, že je to nevýchovné, 
že tím podporujeme u Romů nesprávný způsob života. Ne-
chci tady tento názor hodnotit. Rád bych ale zjednodušeně 
předložil názor vedoucího KCZ.
Jsou dva argumenty, kterými bych chtěl obhájit, že to co dělá-
me, včetně dovozu dětí, má smysl i za uvedených okolností.
1. Stále více se šíří pedagogy prosazovaný trend, že dítě by mělo 
alespoň několik měsíců před zahájením povinné školní docház-
ky navštěvovat předškolní zařízení. Jde o adaptaci na kolektiv 
dětí, rozvoj sociálních vztahů mezi vrstevníky, respektování au-
tority učitele, rozvoj řeči atd. U romských dětí to platí dvojná-
sob. Vidíme řadu výsledků naší práce přímo před očima. Stále 
se mluví o integraci Romů do společnosti a zasvěcení tvrdí, že 
je třeba začít od nejmenších. Právě to se v rámci svých možností 
snažíme dělat. Když ovšem přestaneme vozit děti do naší „škol-
ky“, pak je víc než pravděpodobné, že nebudou chodit do žádné, 
a to momentálně neumíme nijak změnit.
2. Vedeme děti k Bohu, učíme je zásadám desatera a víře 
v Boha. Snažíme se jim představit Pána Ježíše tak, jak o něm 
píše Bible a jak jsme ho sami poznali. Učíme je, aby se cho-
vali tak, jak se to Jemu líbí. Je to práce mravenčí, ale vidím 
v tom přednost našeho zařízení i před klasickou MŠ.
Toto jsou dva hlavní argumenty, pro které zatím školku pro-
vozujeme i přes nepříjemnosti s tím spojené.

Vítězslav Trávníček, vedoucí KCZ 

 Zeferino - pár slov o Komunitním centru 
při Farní charitě Valašské Meziříčí

Jsi holka nebo kluk ve věku od 6 do 14 l 
a baví tě zpěv?  Přijď tedy za námi do 

MALÉ SCHÓLY
 

Zpíváme každou neděli na mši svaté v 930, 
zkoušky jsou od 845 v učebně na faře.

Neboj se a přijď nám svým zpěvem pomoci spolně 
chválit a oslavovat našeho Pána.
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Jsme „správná katolická“ rodina?
Rádi bychom se vrátili k testu, který byl otištěn v minulém 
ŽF. Vzhledem k tomu, že tento test vzbudil poměrně zají-
mavé reakce, bylo by škoda toto přejít a nezastavit se nad 
tím, co v nás vzbudilo určitou reakci, ať už kladnou, nebo 
zápornou. Účelem testu bylo pobavení, humor, šlo o urči-
tou formu recese, ale nejen to. Pro ty, kteří se na test dívali 
pouze ze stránky zábavné, bychom chtěli připomenout, že 
nadpis obsahoval dovětek nejen pro pobavení. Když se blíže 
podíváme na obsah otázek, musíme zjistit, že u někoho vět-
šina, a u druhého zase jen pár otázek se určitě může dotýkat 
našeho každodenního života. Kdybychom totiž tento test 
četli před 15 a více roky, nad některými otázkami bychom 
se asi nepozastavili a brali bychom je zcela vážně. V situaci 
dnešní v nás však mohou vzbudit usměv. A toto si myslíme, 
že je kladnou hodnotou testu. Možná by stálo za úvahu za-
myslet se nad tím, jestli my, katolíci, chápeme humor, jestli 
se dovedeme zasmát sami sobě a jestli sami sebe nebereme 
příliš vážně. Zdali neulpíváme příliš na vnějšku (např. trest-
né body za to, že někdo v rodině má piercing), zatímco pod-
stata (ten vnitřek) nám uniká. Zamysleme se nad tím, jak 
se posunulo naše myšlení ve vnímání naší víry, farního spo-
lečenství či společenství rodiny, abychom si každý srovnali, 
jak se posunuly naše postoje, jak se světu podařilo hluboko 
vniknout a popřípadě rozvrátit to, co se v dřívějších gene-
racích považovalo za dobré a správné. Je jisté, že hodnocení 
může být již tou humornější částí testu, protože to skutečné 
hodnocení si musíme provést každý sám za sebe. A pokud 
vyjdeme z tohoto našeho hodnocení s úsměvem na rtech, 
pak to s námi nevypadá zase tak zle.
V závěru testu byla otázka, jak dobře se v naší farnosti mo-
hou cítit rodiny, které nesplňují zmíněná přísná kriteria. Ta 
byla myšlena vážně. Jestliže usilujeme o mravní bezúhonnost 
a mnozí z nás se aktivně podílejí na životě farního společen-
ství různými službami (což je jistě správné), vždy budeme 
v nebezpečí zaujmout pozici bezúhonného farizea vedle hříš-
níka z evangelního podobenství. Jak nás asi vidí Bůh, který 
nahlédne i do těch nejtajnějších zákoutí našeho srdce?

Jsme rádi za všechny vaše připomínky a čtenářské ohlasy, 
ústní i písemné.

redakce

PŘED  STO  LETY  SE  NARODIL  KARDINÁL  TROCHTA

Kardinál ThDr. Štěpán TROCHTA, 17. biskup litoměřický
(1947 – 1974), se narodil 26. 3. 1905 ve Francově Lhotě. Prv-
ní sliby složil 24. 9. 1925 ve Foglizzo. Kněžské svěcení přijal 
3. 7. 1932 v Turíně, na biskupa byl vysvěcen 16. 11. 1947 
v Praze. V roce 1969 byl jmenován kardinálem „in pectore“ 
(zveřejněno 1973). Zemřel 6. dubna 1974 v Litoměřicích.

 19. 3. Svatojosefská soukromá pouť mužů
 30. 4. Dvanáctá celonárodní pouť hasičů
 1. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
   Pouť Klubu křesťanských žen
 8. 5. Desátá pouť Radia Proglas
 16. 5. Pátá pouť píšících křesťanů
 22. 5. Třetí celonárodní pouť včelařů
 28. 5. Eucharistický průvod z Bystřice pod Host. na Sv. Hostýn
 31. 5. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
 3. 6. Pouť Apoštolátu modlitby
 4. 6. Pouť žáků a přátel Dona Boska
 5. 6. Třetí pouť podnikatelů
 2. 7. Dětská pouť na začátku prázdnin
 9. 7. Pouť obce Slavkov
 14. 8. Hlavní pouť
 21. 8. Orelská pouť
 27. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
 3. 9. Třináctá pouť muklů
 11. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 1. 10. Františkánská pouť
 2. 10. Růžencová pouť
 8. 10. Dušičková pouť
 15. 10. Sedmá myslivecká svatohubertská pouť
 
Další informace můžete získat na internetových stránkách 
Matice svatohostýnské - www.hostyn.cz

Přehled poutních slavností na Svatém Hostýně
v roce 2005

DNY PŘÁTELSTVÍ - CHAVERUT

„Dny přátelství s Izraelem“ se v našem městě uskuteční ve 
třech po sobě jdoucích dnech pracovního klidu na těchto 
místech:
1. Kulturní zařízení, zámek Žerotínů – neděle 3. dubna 
v 1600: J.E. velvyslanec státu Izrael Arthur Avnon a ministr 
zahraničí ČR Cyril Svoboda. Přednesou přednášku: Izrael 
dnešních dnů, která bude zakončena besedou. Kulturní zpes-
tření: valašská cimbálová kapela a interpreti židovské hudby.
2. Evangelický kostel, Blahoslavova 3 – neděle 10. dubna 
v 1600: předseda ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanec-
tví Jeruzalém) Mojmír Kalus. Přednáška na téma: „Hebrej-
ské kořeny sbližují křesťany s Izraelem“ s následnou debatou. 
Zpestřeno hudebním přednesem paní Zdeňky Pimkové na 
violoncello.
3. Modlitebna CASD Hřbitovní 1 – neděle 17. dubna v 1600: 
rabín Moše Chaim Koller. Přednáška na téma: „Židovství 
v dnešním postmoderním světě“ s následnou debatou. Na-
bídka na zpestření hebrejskými písněmi: Milada Sedláková 
a Eva Kopřivová z regionální kanceláře ICEJ Brno.


