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Ročník XV. 

číslo 17
ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Loštice, Moravičany

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Otče, který jsi na nebesích, 
všechny, kteří se živíme 
tělem a krví tvého Syna 
naplň Duchem Svatým, 
abychom byli v Kristu 
jedno tělo a jeden duch.
(třetí eucharistická modlitba)

Všemohoucí Bože, dej, 
ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem 
trvale projevovalo v celém našem životě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého, 
žije a kraluje po všechny věky věků.                Amen.

ŽALM 66   Jásejte Bohu, všechny země!
1: Sk 8,5-8.14-17    2: 1 Petr 3,15-18       Ev: Jan 14,15-21        
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příště Břízovo č. 503  
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Ev-
ropy
Mše svatá: Ráječek 8.00 hod.
Čtvrtek 1. května  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Mše sv.: Zábřeh u Šubrtovy kaple 8.00, Klášterec 7.20; Svébohov 9.00; Zvole 10.15 hod. 
Začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého
Pátek 2. května   Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
První pátek v měsíci. V kostele sv. Bartoloměje možnost přijetí svátosti smíření od 15.30 hod. 
Sobota 3. května   Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
V neděli 4. května doprovodí liturgii večerní mše svaté v Zábřeze rytmická schola. 

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
Májové pobožnosti v kostele sv. Bartoloměje budou ve dnech, kdy 
je slavena večerní mše svatá po skončení mše. V pondělí, úterý a ve 
středu pak v 18 hod. Prosím společenství ve farnosti, aby se poděli-
la o vedení májových. Napište do rozpisu v kostele, kdo, který večer 
(které večery) povede májovou bohoslužbu.       P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
 Měsíc květen je v katolické církvi zasvěcen Panně Marii. Jako 

příspěvek k hlubšímu prožívání tohoto Mariánského měsíce jsme 
připravili výstavu meditativních obrazů P. Stanislava Weigela s ná-
zvem Znamení času. Při zahájení výstavy ve čtvrtek 1. května v 18 
hodin nám autor představí Pannu Marii jako „Znamení času“ při-
pravující vítězství Ježíše Krista ve světě. Výstavu bude v Katolic-
kém domě možné po domluvě zhlédnout kdykoliv až do konce 
května.

 MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ a SPOLEK METODĚJ Zábřeh pořádají ta-
neční discoshow Hello LÉTO ve středu 7. května 2008 od 20.00 hod. v Katolickém 
domě, Sušilova 38 Zábřeh.Hraje: DJ FIBYC. Při vstupu od 19:59:19 do 20:59:20 je 
vstupné zdarma, dále za 30 Kč. Možnost přespání v Katolickém domě. Případné dota-
zy na mkdzabreh@atlas.cz.  Petr Bartoš a Marek Ryšavý

Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-ČSL a Mladých 
křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na oslavu Svátku 
matek, která se uskuteční v neděli 11. května od 14.30 hodin v Ka-
tolickém domě v Zábřeze. S kytičkou písniček pro maminky v pás-
mu nazvaném Zazpívejte si s námi vystoupí pěvecký sbor SVĚ-
TÝLKO. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY. Všechny srdečně zveme na zahájení výstavy skla a kreseb 
„CESTA KE SKLU“ Anny Srovnalové. Vernisáž se koná v pondělí 5. května v 18 hod. 
v Galerii Podkova, Koželužská 31, Olomouc (tel. 585 229 771). Výstava potrvá do 29. 
května – otevřeno Po-Pá 10-12, 12.45-18 hodin, So 10-12 hodin.
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Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XLII. SVĚTOVÉMU DNI 
SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 4. KVĚTNA 2008
Lidstvo se dnes nachází na rozcestí. I pro sdělovací prostředky 
platí to, co je napsáno v encyklice Spe salvi o rozporuplnosti po-
kroku, který poskytuje nevídané možnosti pro dobro, ale záro-
veň otevírá propastné možnosti, jaké nikdy neexistovaly, i pro 
zlo. Proto je třeba se ptát, zda je moudré dopustit, aby se hro-
madné sdělovací prostředky využívaly k nerozumnému sebe-
prosazování anebo skončily pod nadvládou někoho, kdo se jich 
zmocní, aby manipuloval vědomím lidí. Není spíše povinností 
zajistit, aby zůstaly ve službě člověku, obecnému dobru a přispí-
valy k „procesu etické formace, v růstu vnitřního člověka“? Je-
jich mimořádný dopad na život lidí a společnosti je široce uznávanou skutečností, ale dnes 
je třeba zdůraznit, že se ocitají před posunem, řekl bych před skutečnou změnou své role. 
Zdá se, že komunikace si dnes stále výraznějším způsobem činí nárok na to, aby skuteč-
nost nejen zobrazovala, ale díky sugestivní síle, kterou vlastní, ji chce také určovat. Napří-
klad lze konstatovat, že v některých případech se sdělovací prostředky nepoužívají s cílem 
správně informovat, ale proto, aby samy události „vytvářely“. Takovéto nebezpečné změny 
jejich funkce si se znepokojením všímají mnozí pastýři církve. Právě proto, že se jedná o 
skutečnosti, které mají hluboký dopad na všechny rozměry lidského života (morální, inte-
lektuální, náboženské, vztahové, afektivní, kulturní) a dávají v sázku dobro lidské osoby, 
je třeba upozornit, že ne všechno, co je technicky možné, je také eticky přípustné. Dopad 
sdělovacích prostředků na život současného člověka tedy nastoluje otázky, jimž se již nelze 
vyhýbat a které očekávají již bezodkladná rozhodnutí a odpovědi.
 Roli, kterou převzaly hromadné sdělovací prostředky ve společnosti, je třeba považo-
vat za podstatnou pro antropologickou otázku, jež se ukazuje být klíčovou výzvou pro tře-
tí tisíciletí. To, k čemu dochází v oblasti lidského života, manželství a rodiny, i na základě 
závažných současných otázek týkajících se míru, spravedlnosti a ochrany stvoření, jsou i v 
odvětví sdělovacích prostředků ve hře konstitutivní dimenze člověka a pravdy o něm. Když 
komunikace ztratí své etické zakotvení a unikne společenské kontrole, skončí u toho, že už 
nebude brát v úvahu ústřední místo člověka a jeho nezcizitelnou důstojnost, a bude risko-
vat negativní dopad na jeho vědomí a na jeho volby. V konečném důsledku bude podmi-
ňovat svobodu člověka a celý lidský život. Proto je nevyhnutelné, aby sdělovací prostředky 
žárlivě střežily osobu a plně respektovaly její důstojnost. Více než si můžeme pomyslet, je 
dnes v této oblasti zapotřebí „infoetiky“, tak jako v oblasti medicíny a výzkumu spojeného 
s lidským životem existuje bioetika.  Redakčně zkráceno

POUŤ PRO „CHLAPY“. Každý správný křesťanský chlap je zván v sobotu 3.5. 2008
na Horu Matky Boží v Králíkách.
Program: 9.00 růženec; 9.30 přednáška; 10.15 adorace, možnost zpovědi; 11.00 mše svatá; 
12.00 přestávka, možnost občerstvení v poutním domě; 13.00 beseda s P. Kolovratníkem; 
13.30 požehnání milostivým obrazem; 14.00 přednáška s diskusí na téma „Co chybí chla-
pům v církvi“ (P. Václav Vacek); 16.00 další program (hod daleký sudem pivním, „Frantův 
běh“ o fl ašku slivovice, střílení vzduchovkou na fl ašky, hudba zajištěna…) BĚHEM DNE: - 
opékání prasete, hudba zajištěna - jedno pivo zdarma (POZOR podmínkou je účast na mši 
svaté!!!) - možnost prohlídky areálu kláštera redemptoristů - veškerý duchovní servis zajiš-
těn v klášteře.    redakce
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Duch Boží stojí na počátku každého díla – pozemského (na 
počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad 
propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 
Gen 1,1-2) i duchovního (Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi 
nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš... Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; 
proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ Lk 1,26-38). 
Duch Boží utváří vesmírný chaotický svět v harmonii a řád – 
a po prvním hříchu našich prarodičů totéž vytváří v prostoru 
lidském. 
 Jako náš duch, naše duše, proniká a to neviditelně celé 
naše hmotné tělo a jej formuje, tak podobně Duch svatý totéž činí v údech Kristových, 
v Kristově mystickém, tajemném Těle, jímž je Církev. Všechny části tohoto těla jsou 
spojeny mezi sebou, ale i se svou nejvyšší Hlavou, jíž je Kristus (ale i s jeho zástupci 
na zemi – římským biskupem a ostatními biskupy). Tuto jednotící činnost třeba přičí-
tat Kristovu Duchu, který jako skrytý zdroj přebývá celý v Hlavě (Kristu), celý v Těle 
(Církvi) a celý v každém z jeho údů (jednotlivý křesťan). Takto Duch svatý činí z círk-
ve „chrám živého Boha“ (My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ´Budu přebývat 
a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´ 2 Kor 6,16). Tím utvo-
řil Duch svatý Církev jako nástroj našeho posvěcení. 
 Duch svatý je počátek každé životní a spasitelné činnosti, v každém rozmanitém 
údu Kristova Těla. Nejrůznějším způsobem působí při budování celého Těla v lásce a to 
skrze Boží slovo, které má moc vzdělávat a utvářet v život dle vůle Boží. 
 Dále Duch svatý působí skrze svátost křtu Kristovo Tělo z každého, kdo jej přijímá. 
Totéž se děje skrze dalších šest svátostí, které očišťováním, uzdravováním a posvěcová-
ním dávají růst Kristovým údům. Vrcholem působení Ducha svatého jsou lidé obdaření 
zvláštními, hojnými milostmi, CHARISMATY.
 Charismata se nazývají v teologii ony milosti, dary Ducha svatého, které přímo 
nebo nepřímo slouží ne k prospěchu jedince jím obdarovaného, ale na prvém místě 
k oslavě Boha a k užitku Církve a posvěcení druhých. Jsou to dary zcela závislé na svo-
bodné činnosti Boží. Všechny duchovní dary, ač jsou velmi rozličné, dává tentýž Duch, 
jsou zaměřeny k budování církve, aby prospívaly lidem a potřebám světa (...Jsou roz-
dílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán... 1. Kor 12,1-31). Zvláš-
tě v životě prvních křesťanských obcí (Jeruzalém, Efes, Korint) se ukazovalo nejrozlič-
nějším způsobem působení Ducha svatého (mluvení cizím jazykem, dar proroková-
ní, mimořádný dar víry a síly slova, pronikání nitra druhých a odhalování stavu jejich 
duší, a jiné...) Tyto účinky Ducha svatého mimořádně posilovaly náboženský život prv-
ních církevních obcí. Přesvědčovaly nevěřící, věřícím dodávaly jistotu víry a povzbuze-
ní k životu křesťanskému. Charismata jsou úchvatným bohatstvím milosti pro apoštol-
skou pohotovost a pro svatost celé Církve, celého Těla Kristova. 
 Z toho, že některá charismata se ukazují již o Letnicích a o jiných se dovídáme ze 
života apoštolů, můžeme soudit, že apoštolé obdrželi v prvé řadě mnoho z charismat, 
ne-li všechna! S jakou silou, zápalem mluvíval Petr o vzkříšení Krista, s jakou stateč-
ností trpěli a umírali pro svého Mistra a Pána! Bez těchto charismat by jistě apoštolé a 
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hlasatelé prvotní církve neměli takové (či žádné) úspěchy na šíření Kristovy zvěsti!
 Je přirozené, že byli obdarováváni v dalších dějinách církve mnohé její osobnosti, 
zvláště světci. Svatý Don Bosko k jeho práci s mládeží, sv. Jan z Boha a jeho zanícení 
pro službu nemocným, sv. Jan Vianey jako zpovědník s poznáním stavu duše kajícní-
ků, sv. Matka Tereza z Kalkaty a její dílo u těch nejubožejších!
 V poslední době se masově, zvláště v Jižní Americe, šíří novodobé charismatické 
hnutí označované též za hnutí eucharistické, svatodušní. 
Název je odvozen od křesťanských svátků – Letnic. Na počátku 20. století se část stou-
penců letničního hnutí soustředila do církve letniční, část letničně orientovaných křes-
ťanů působí v rámci jiných církví, i katolické. Členové církve letniční zdůrazňují zvlášt-
ní charisma jazyků, modlitby nebo promlouvání v obvykle neznámých jazycích, proro-
kování, mluvení Božím jménem, uzdravování a vymítání démonů. 
 V České republice a na Slovensku existuje toto hnutí pod názvem „Katolická charis-
matická obnova“. Ta dnes sdružuje až 4.000 členů. Pravidelně 4 x za rok pořádá „Kato-
lickou charismatickou konferenci“. Vycházení z rozhovoru Ježíše se ženou samařskou 
u Jakubovy studně a z Ježíšových slov: „Kdybys znala Boží dar, jeho hodnotu, požáda-
la bys, aby ti dal vodu živou“, to je milosti a dary, které světu přináší Mesiáš! Tím tato 
organizace chce ukázat, čím je ona pro církev i svět – živou vodou! Tyto obě instituce 
zdůrazňují nutnost obnovy prostřednictvím darů Ducha svatého. 
 Je třeba rozlišovat a být na pozoru. Dary, které opravdu pocházejí od Ducha svaté-
ho a jsou uplatňovány tak, že se shodují s ryzími podněty téhož Ducha svatého, totiž s 
vírou a láskou, které jsou pravým měřítkem charismat. Toto i následující pravdivě roz-
lišuje díla Ducha svatého. 
 Žádné charisma totiž nezprošťuje povinnosti mít v úctě pastýře církve – papeže, 
biskupy, kněze-faráře a podřizovat se jim. Pastýřům církve však zvláště přísluší nezhá-
šet oheň Ducha svatého, ale všechno zkoumat a držet se toho, co je dobré, aby všechna 
charismata ve své rozmanitosti a vzájemném doplňování spolupracovala ke společné-
mu prospěchu (viz 1Kor. 12,1). A tím je duchovní obnova církve i světa a věčná spása 
každého člověka    P. Antonín Pospíšil

V Zábřehu proběhne prezentace sociálních služeb a na Zábřežsku dny 
otevřených dveří 
 V pondělí 5. května 2008 v době od 10.00 do 14.00 
hod. se v prostorách foyer a na schodech před budovou 
kulturního domu v Zábřehu uskuteční prezentace soci-
álních služeb Zábřežska pro širokou veřejnost. Jednotli-
ví poskytovatelé představí své služby a činnost, aktivity 
uživatelů služeb, nejrůznější pomůcky atd. Při této příle-
žitosti už bude k dispozici tištěná verze 1. komunitního 
plánu sociálních a navazujících služeb Mikroregionu Zábřežsko. V následujících dvou 
dnech 6. – 7. května poskytovatelé sociálních služeb z celého mikroregionu formou 
dnů otevřených dveří představí svá zařízení, kam jsou rovněž zváni všichni občané, 
studenti i zástupci médií. Podrobný rozpis dnů otevřených dveří bude v předstihu zve-
řejněn na plakátech.  Mgr. Josef Zika, koordinátor projektu KPSS Zábřežska,
  mobil: 739 524 393,e-mail: info@kp-zabrezsko.cz 
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 20. dubna: Červená Voda 1.493,50; Mlýnický Dvůr 320; Moravský Karlov 
120; Jakubovice 664; Písařov 766 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 PASTORAČNÍ RADA se sejde ke svému prvnímu jednání dnes v neděli 27. dubna v Čer-

vené Vodě v 18,30 hod. na faře. V Písařově v pondělí 28. dubna v 17 hod. na faře. 
 EKONOMICKÁ RADA se sejde v neděli 4. května v Červené Vodě v 19,00 hod. na 

faře.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 30. dubna v 19,15 hod. na faře.
 MÁJOVÁ POBOŽNOST bude v tomto týdnu v Červené Vodě ve čtvrtek 1. května po 

mši svaté v 9 hod., v pátek po mši svaté, v sobotu v Mlýnickém Dvoře po mši svaté, v ne-
děli v 18.30 hod.
 MŠE SVATÉ ve čtvrtek 1. května na slavnost Nanebevstoupení Páně budou v Červené 

Vodě v 8 hod., v Písařově v 16 hod., v Jakubovicích v 18 hod. (také možnost svátosti smíře-
ní).  P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

Sbírky na opravu kostela z neděle 20. dubna: Loštice 10.774 Kč, Moravičany (magických?) 
5555,50 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí svým požehnáním Pán !  P. Pavel Kavec CM 

HODY V MORAVIČANECH – Neděle 27. dubna: v 8 hod. - slavnostní mše svatá v chrámu 
sv. Jiří, hudební doprovod: Schola chrámu sv. T. Becketa z Mohelnice. Od 14. hod. bude 
Country odpoledne u Bodláka. Hraje zpívá A.M. Úlet z Moravičan, FIAKR z Prostějova 
a Vrkoč za Vsetína. Všichni jste srdečně zváni ! "To só hode naše hode ..."

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY V DOUBRAVĚ. ŘKF Loštice, ŘKF Moravi-
čany a KČT Loštice Vás zve na výšlap „Otevírání studánky v Doubra-
vě“. Protože 1. května začíná mariánský měsíc a na tento den připadá 
Slavnost Nanebevstoupení Páně, dovolili jsme si pojmout dnešní den 
jako osvěžení pro duši i tělo. Mše sv. bude v Moravičanech a v Lošti-
cích v 8.00 hod. Sraz účastníků výšlapu bude na Nám. Míru v Lošticích 
v 11.30 hod. Autobusem se přesuneme do Moravičan a pak půjdeme pěšky směrem: U Jo-
séfka, Bradlec, Studánka. Pak „Otevírání studánky“ a májová pobožnost. Délka trasy cca 
8 km. Nezapomeňte si vzít sebou dobrou obuv, svačinu, něco na zahřátí, kancionál a dob-
rou náladu! Organizátoři se těší na viděnou! Návrat je plánovaný kolem 18 hod.

POZVÁNKA NA KONCERT. ŘKF Loštice Vás zve na MÁJOVÝ KONCERT folkového zpě-
váka PETRA MARIE LUTKY. Setkání při písničkách o Velikonocích, lásce a trvalých hod-
notách života, po kterých dnešní člověk touží, se uskuteční v chrámu sv. Prokopa v Lošti-
cích v neděli 4. května v 15.00 hod. Vstupné je dobrovolné. Milovníci tohoto žánru hudby 
ale i ostatní jsou srdečně zváni.
Misijní tým z Loštic koná Lidové misie v Rapotíně od 2. – 11.5. 2008 a prosí o vzpomínku 
ve vašich modlitbách.  P. Pavel Kavec CM
 

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Sbírky z neděle 20. dubna: Mohelnice 4.661 Úsov 672; Studená Loučka 2.450 Kč 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
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ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 20. dubna: Štíty 1.680; Cotkytle 970; Horní Studénky 4.900 Kč 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 20. dubna: Lubník 2.530 (dar od KDU-ČSL 5.420); Tatenice 1.520; Hoš-
tejn 3.980; Kosov 380 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl
Ve čtvrtek 1. května v Hoštejně mše svatá ráno v 8.00 hod. (večer nebude). 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

Při mimořádné sbírce na odvod se vybralo v Postřelmově 13.626 Kč, v Chromči 6.970 Kč.
O první neděli 4.5. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2646 Kč), 
a na opravu fary v Chromči (minule 2420 Kč) a v Sudkově (minule 1010 Kč). 
  Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 TENTO TÝDEN JE PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, proto bude přede mší svatou tichá 
adorace před Nejsvětější svátostí a příležitost ke sv. zpovědi v Lesnici ve středu od 16.30 
(potom mše sv. v 18.00 ze slavnosti Nanebevstoupení Páně), v Postřelmově v pátek od 
15.30. 

 Ve čtvrtek 1. května na slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše sv. v Postřelmově 
v 8.00, v Chromči v 11.00.

 V první květnovou sobotu 3. května bude mariánská pobožnost, jako vždy v Postřel-
mově v 8.00. Všichni jste srdečně zváni.

 Od slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní modlitba – novéna o seslání 
Ducha Svatého.

 Prosím farníky, aby se domluvili na májových pobožnostech jak ve farních kostelech, 
tak v kaplích.  P. Vladimír Jahn

 Uzávěrka soutěže a příspěvků do Farníčku je 30.4.2008. Příspěvky posílejte na email: 
viktoria@post.cz nebo házejte do krabičky u bočního vchodu do kostela sv. Matouše v Po-
střelmově. Za redakci Farníčku Alena Viktorinová

  
POUŤ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH. V neděli 4. května na Olšanských Horách v kapli 
sv. Martina bude 14.30 hod. májová pobožnost a mše svatá. Občerstvení zajištěno. 
   Farníci z Olšan a Klášterce
POJĎTE S NÁMI 8. KVĚTNA NA TURZOVKU. Přihlásit se můžete do 4. května u He-
leny Pěničkové na tel. 608 311 469. Cena 350 Kč. Odjezd z Jestřebí v 5 hod. Ostatní dle 
domluvy. 

FARNOST SVÉBOHOV       FARNOST SVÉBOHOV

 MÁJOVÉ VE SVÉBOHOVĚ budou pravidelně každý den v 19 hod. 
 POZVÁNKA PRO MILOVNÍKY HARMONIK. V neděli 11. května jste srdečně zváni do 

kulturního domu ve Svébohově na 21. ročník této oblíbené přehlídky. Začátek ve 14 hod. 
 MÁJOVÉ POSEZENÍ S VÁCLAVEM v Kulturním domě ve Václavově v sobotu 3. 5. 

2008 od 17 hod. Program: Prohlídka hasičské techniky; Ivanovy Makrely; Jirkova Grilova-
ná Křidélka. Od 19.00 hodin tanec, hraje „POHODA“ Šumperk. Vstupné 30 Kč, děti zdar-
ma.                         Srdečně zvou hasiči
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Sbírky z neděle 20. dubna: Zábřeh 9.950; Jedlí 1.850; Svébohov 1.650; Klášterec 1.960; 
Postřelmůvek 850; Zvole 3.310 Kč. DARY Zábřeh: Honduras 4.000; na kostel sv. Bar-
bory 2.000; Haiti 2.000 Kč . Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

STŘECHY PRO HAITI. Jednou večer jsme seděli 
společně s Romanem Musilem na faře v Baie de 
Henne a přemýšleli, jak bychom místním lidem 
ještě mohli pomoci. Co je jedním z jejich hlavních 
problémů. Roman mimo jiného vyprávěl o tom, 
jaké mají lidé problémy v období dešťů, kolikrát 
musel promáčeným maminkám i s dětmi otevřít 
kostel, aby se mohly osušit a být alespoň chvíli 
ve snesitelných podmínkách. Když jsem pak ná-
sledně na to prohlížel střechy domů, došlo mi, že 
střecha tohoto typu nemůže obyvatele ochránit ani na půl hodiny. Proto jsme ještě na 
Haiti v hrubých rysech vymysleli projekt, kterému jsme dali název „Daruj střechu nad 
hlavou“. Co je na tomto projektu zvláštní? Myslím si, že je opravdu promyšlený do de-
tailů. Jedna konkrétní rodina na Haiti dostane od jiné konkrétní rodiny nebo jednot-
livce z České republiky darem střechu z vlnitého plechu na svůj dům v hodnotě 10.000 
Kč. Co všechno se za tyto peníze pořídí? Vlnitý plech, řezivo, hřebíky a zaplatí se nákla-
dy na dopravu materiálu. K tomu ještě je tam vyčleněna částka 1000 Kč na jídlo, což by 
se mohlo zdát mnoha lidem podivné. Co má tedy tato položka vlastně znamenat? Ani 
lidé na Haiti nedostávají střechy úplně zadarmo. Peníze ale nemají, proto „platí“ svoji 
spoluúčast formou práce například na škole nebo na jiných aktivitách prospěšných pro 
obec nebo faru. Při této práci by ale někteří mohli doslova omdlévat hladem, proto jim 
dá P. Roman při této práci také najíst. Prvních 10 střech se již realizovalo a na dalších 33 
střech jsme v minulých dnech odeslali na Haiti peníze. Celkem 43 rodin už tedy bude 
mít díky tomuto projektu novou střechu nad hlavou. To ale není všechno! Některé lidi 
nová střecha natolik motivovala, že se rozhodli postavit pod ní i nové zdi. Mnoho lidí tak 
bude žít v podstatě v novém, lepším obydlí. Je vidět, že když se dá lidem nějaký cíl a na-
děje, najde se i motivace pomáhat si vlastními silami. To je vlastně také naším dlouhodo-
bým cílem. Pomáhat lidem tak, aby se osamostatnili a začali si pomáhat sami. Chtěl bych 
poděkovat všem lidem, kterým není osud druhých lidí lhostejný. I z drobných střípků se 
dá nakonec poskládat velká a krásná mozaika lidské solidarity. Pán Bůh zaplať. 

Václav Keprt ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

HNÍZDO. Srdečně zveme všechny současné, minulé i budoucí příznivce ve středu 
30.4.2008 na oslavu 10. narozenin Mateřského a rodinného centra. Na programu je 
v 16 hod dětský pětiboj v parku u kostela Sv. Barbory a v 17 hod slavnostní fanfára 
v podání žesťového kvintetu ZUŠ Zábřeh, velký narozeninový dort, přípitek pro malé 
i velké, překvapení pro děti, kroniky a fotoalba, povídání a vzpomínání v klubovně 
Hnízda (2. pavilon ZŠ B. Němcové) 

L. Hamplová 731626506, M. Kroulová 604650880, I. Švédová 603 891 571
Hnízdo má svoje webové stránky!  Neváhejte a vstupte!  www.hnizdozabreh.cz


