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Kněží vzpomínají na profesora Zedníčka
Od úmrtí významného českého kněze,
teologa, právníka
a odborníka na kanonické právo Miroslava
Zedníčka uplynulo
19. února pět let.
Autor českého překladu Kodexu
kanonického práva z roku 1983
a držitel prestižního právnické-

ho ocenění Právník roku 2011
v kategorii Občanské právo působil na bohoslovecké fakultě
v Litoměřicích a později na Katolické teologické fakultě v Praze.
Jeho bývalí studenti na něj
vzpomínají s úctou a vděčností:
„Na první pohled působil dosti
odtažitě a my studenti jsme před
ním měli velký respekt. V jádru
to byl ale nesmírně hodný člověk s velmi silným sociálním
cítěním, který naprosto nezištně pomáhal mnoha lidem, již se
dostali do právních nesnází,“ ří-

ká premonstrát P. Vilém Marek
Štěpán, administrátor farnosti
Liběšice u Žatce.

Právník tělem i duší
„Vzpomínám na něj s velkou
úctou jako na právníka tělem
i duší,“ připojuje P. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech. „Avšak
málo se ví, že se pan profesor
před každou zkouškou dlouho modlil v kapli,“ prozrazuje
P. Polívka a dodává: „Kvalitu
jeho pedagogické práce jsme
mohli zhodnotit během studia

kanonického práva na právnické fakultě v polském Lublinu, kde si každý, kdo měl právo
u profesora Zedníčka, pochvaloval, jaký základ jsme dostali.“
Profesor Miroslav Zedníček
od roku 1961 až do své smrti bydlel a pastoračně působil ve farnosti v Liběšicích u Litoměřic.
V sobotu zde byla za něj sloužena zádušní mše, jejímž hlavním
celebrantem byl P. Pavel Andrš, zástupce soudního vikáře
Diecézního soudu litoměřické
diecéze.
JANA MICHÁLKOVÁ

Obrazům křížové cesty
se vrací ztracený lesk

Akce salesiánů loni přilákaly
více než tisíc dětí

Obrazy křížové cesty z ambitu rumburské Lorety se vracejí na své
místo. V minulých měsících prošly rukama restaurátorů. Celý cyklus
obrazů od Josefa Maschkeho bude veřejnosti představen v září během Loretánských slavností, kdy bude zrestaurovaná křížová cesta
požehnána. Tvoří ji třináct olejomaleb na plátně z roku 1893, jedno ze zastavení je ztvárněno sochařsky a je součástí kaple Svatých
schodů. Restaurátor Martin Martan (na snímku) poukazuje na to,
že jejich barevná vrstva je zkřehlá a u některých se malba ztratila.
V postní době bude vystaveno devět z nich, zbývající budou zatím nahrazeny fotokopiemi.
Snímek Klára Mágrová

Prosetické středisko je plnoleté. Historie Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích se píše od 25. února 1999, kdy
byly otevřeny prostory v Proseticích. Dnes SSŠT působí i na sídlišti v Trnovanech a využívá také prostory teplického děkanství.
Provozuje sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi a dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Jen v loňském školním roce tu pořádali 51 jednodenních akcí pro 1 123 dětí, 4 tábory pro
61 dětí, 5 příměstských táborů pro 64 dětí a 8 víkendových akcí pro
76 dětí. K tomu v Proseticích nabízeli 38 odpoledních kroužků.
Snímek Hana Machová

Pivo uspělo v soutěži
Dvanáctistupňové světlé pivo
Štěpán z Biskupského pivovaru
U sv. Štěpána v Litoměřicích se
umístilo na mezinárodní degustační soutěži Pivní pečeť 2017
na 5. místě v kategorii Světlý
ležák premium z minipivovaru.
V této kategorii odborníci vybírali z šesti desítek vzorků piv.
Letošní 27. ročník Mezinárodního pivního festivalu se ko-

nal v areálu Výstaviště České
Budějovice a přilákal odborníky
a milovníky chmelového moku
z celého světa. V rámci soutěžních degustací o ocenění kvality získáním Zlaté pivní pečeti,
nejprestižnější pivovarnické ceny v České republice, usilovalo
200 pivovarů z více než 20 zemí,
a to ve 30 kategoriích s více než
( jmi)
tisícovkou vzorků.

Kalendář
JABLONNÉ
V PODJEŠTĚDÍ
 Klášter dominikánů: Modlitby matek – diecézní setkání se koná 4. 3. od 9.30 hod.
Informace na www.modlitbymatek.cz.
RUMBURK
 Loreta: Pobožnost křížové cesty v ambitu Lorety každý pátek od 3. 3. do 7. 4. vždy

v 16.45 hod. Na Velký pátek
14. 4. v 15 hod. pobožnost
Svatých schodů. O Velkém
pátku bude v Loretě otevřeno
od 9 do 16 hodin. Komentovaná prohlídka 12. 4. od 17 hod.
ŽELEZNÝ BROD

 Aula sklářské školy: Přednáška na téma Etika v Bibli se
koná 15. 3. v 18.15 hod., přednášejícím je prof. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP.
Kontakt: michalkova@dltm.cz.

