
1

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

18. 5. 2008
Ročník XV. 

číslo 20
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě 
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně 
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny 
a trůníš na cherubech 
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes 
O: a velebený a plný slávy navěky.

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha 
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; 
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, 
abychom hlásali jedinou věčnou slávu 
a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.             Amen.

ŽALM Dan 3,52-56 Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců
1: Ex 34,4b-6.8-9                             2: 2 Kor 13,11-13     Ev: Jan 3,16-18        
Ordinárium: latinské č. 509   příště Olejníkovo č. 502

Trojice z kříže před farním 
kostelem v Zábřeze
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     „My však máme svou vlast v nebi, 
     odkud také s touhou o ekáváme 
     Spasitele Pána Ježíše Krista.“ 

   ( Flp 3,20 )

Pánem života a smrti byl povolán na v nost kn z 

doc. ThDr. František Janhuba 
titulární kanovník prešovské eckokatolické diecéze 

Narodil se 10. prosince 1939 v Záb eze. 
Na kn ze byl vysv cen 24. ervna 1962 v Litom icích. 

Jako kaplan p sobil ve farnosti P erov (1962/1969). 
Poté p sobil jako administrátor ve farnosti Post elmov (1969/1977) 

a exkurendo administrátor ve farnosti Klášterec (1976/1977) 
a potom ve farnosti Záb eh, kde byl také d kanem (1977/1990) 

a exk. administrátorem ve farnosti Svébohov (1986/1990). 
Jako fará  p sobil ve farnosti Zdounky (1990/2006) 

a sou asn  exkurendo administrátor ve farnosti Hoštice u Zdounek a Liten ice (1990/2001), 
ve farnosti Zlámanka (1990/1991) a ve farnosti Roštín (2001/2006). 

Od roku 1990 také u il na eckokatolické bohoslovecké fakult  v Prešov , od roku 1995 byl d kanem 
této fakulty a v roce 1998 byl jmenován titulárním kanovníkem prešovské eckokatolické diecéze. 

Od ervence 2006 p sobil jako fará  ve farnosti Zvole u Záb ehu. 
Zaopat en svátostmi zem el v ned li 11. kv tna 2008 v nemocnici v Šumperku. 

Rozlou ení se zem elým bude v kostele svatého Bartolom je v Záb eze p i mši sv. 

v sobotu dne 17. kv tna 2008 v 10,00 hodin. 
Po mši svaté bude t lo zesnulého uloženo do zem  na m stském h bitov  v Záb eze. 

REQUIESCAT  IN  PACE ! 

K n ž í  d k a n á t u  Z á b e h                           Z a r m o u c e n á  r o d i n a  a  p á t e l é  



3

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 18. května - Slavnost Nejsvětější Trojice. Tuto neděli jste 
zváni na tradiční pouť ke kapličce mezi Václavovem a Jedlí. Začátek 
pobožnosti ke cti NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE bude ve 14.30 hod. 

Čtvrtek 22. května - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ, dříve zva-
ná Boží Tělo, je specifi cká pro katolickou církev, neboť se začala 
slavit, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista, a to jak 
v jeho Božství, tak v jeho lidství v Eucharistii – Nejsvětější svá-
tosti. Patří mezi pohyblivé svátky, to znamená že v různé roky 
připadne na různé datum. Slavnost se koná vždy ve čtvrtek v ob-
dobí po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nej-
světější Trojice. Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly 

poslední večeři a při ní poprvé proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svoji krev. Protože 
během Velikonoc na Zelený čtvrtek v den připomínky Ježíšova zatčení a začátku jeho 
utrpení nemůže slavnost naplno vyznít, slaví se samostatně po Velikonocích. Svátek za-
vedl papež Urban IV. v roce 1264.
Vigilii Božího Těla oslavíme ve Zvoli ve středu při mši svaté v 18 hod.
V Zábřeze bude mše svatá v 9.40 a 17.30 hod. v Jedlí 17.00, ve Svébohově v 18.30 a v Kláš-
tereci v 18 hod. 

POPELKA NAZARETSKÁ. Pastorační rada Svébohov zve všechny cti-
tele Panny Marie na vystoupení dětského komorního souboru Světýlko, 
který uvede v neděli 25. května v 18 hodin ve svébohovském kostele Po-
pelku Nazaretskou od Václava Renče s hudebním doprovodem od Víta 
Petrů v přednesu Hany Lexmanové. Všichni jste srdečně zváni.

VZDĚLÁVACÍ KURZ – ZMĚNA TERMÍNU ZKOUŠEK. Zkoušky se budou 
konat v sobotu 14.6. 2008 v 8.00 hod v Katolickém domě v Zábřeze.   
 Mgr. Luděk Diblík

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH 
 Pro vás připravil poutní zájezd do rodiště sv. Zdislavy – Křižanova. Navštívíme také 

poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Obyčtově a nový kostel Božího Milosrdenství 
ve Slavkovicích. Duchovní doprovod otec František Eliáš. Předpokládaná cena 300 Kč. 
Odjezd v sobotu 21. června v 6.30 hod. z Valové.

 Prosím poutníky stálé i příležitostné, kteří chtějí 7. června prožít první sobotu v Koc-
lířově, aby se z důvodu zajištění autobusu nahlásili do 28. května (583 414 531 Ludmila 
Korgerová). V týdnu od 1. do 6. června přihlašování již nebude možné. 

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ ve farnosti Jedlí se uskuteční v neděli 1. června v 10.30 hod. Pro-
to se přesouvá mše sv. ve Svébohově na 9.00 hod.    P. Martin Vévoda

Na zábavné odpoledne s Vaškem a Petrem jste zváni do Katolického domu v úterý 20. 
května. Začátek ve 14 hod, vstupné 40 Kč, občerstvení zajištěno.     Josef Klimek
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Učící se církev – VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO
Mezi množstvím různých náboženství jsou 
tři monoteistická (vyznávající víru v jediné-
ho Boha). Jsou to podle časové osy vzniku: 
židovství, křesťanství a islám. Neznají Boha 
stejným způsobem. V křesťanství je Bůh 
zjevující se jako trojjedinný, dávající se po-
znat jako Otec, Syn a Duch svatý. 
 Tajemství Nejsvětější Trojice je hlav-
ní tajemství víry a křesťanského života. Je 
to tajemství Boha jaký je sám o sobě. Toto 
tajemství je zdrojem všech ostatních ta-
jemství víry, je světlem, které osvěcuje. Je 
to nejzákladnější a nejpodstatnější učení 
v „hierarchii pravd“ víry. Celé dějiny spásy 
nejsou ničím jiným než dějinami různých 
cest a prostředků, kterými se jediný a pravý 
trojjedinný Bůh zjevuje, smiřuje a spojuje 
se sebou lidi, kteří se odvracejí od hříchů. 
 Pravověrný křesťan věří, že tyto tři božské osoby jsou nositeli jediné božské při-
rozenosti a jsou soupodstatné. Bůh žije od věčnosti nekonečně bohatým vnitřním ži-
votem. Nestačí, aby byl prožíván v jedné osobě, ne tedy jako suverénní jednoosobní 
monarcha islámu nebo judaismu. Není také ale ani kolektivem samostatných bož-
ských jedinců v duchu pohanského mnohobožství, ale žije od věčnosti ve vzájemném 
společenství tří božských osob sobě rovných. V jeho hlubinách pulzují stále dva prou-
dy: vzájemné poznávání Otce a Syna a vzájemná láska mezi Otcem a Synem vyde-
chující Ducha svatého. Zatímco u lidí rozkvétá bytostní základ lidství v jednom květu 
lidské osoby, překypující elán božství rozkvétá ve třech osobních květech věcně od 
sebe odlišných. 
 Jestliže vnitřní život člověka je tajemství, tím méně se můžeme pouhým rozumem 
dobrat poznání o vnitřním životě Boha. Je to tajemství převyšující lidský rozum. Toto 
tajemství je v Písmu svatém Starého zákona sice poněkud nastíněno, ale ne jasně zje-
veno. (Důvodem toho mohla být obava, aby národ izraelský neupadl do mnohobož-
ství, neboť byl dokola obklopen národy s vírou v mnoho bohů, polyteismus).
 A tak tajemství Boží Trojice zjevil světu teprve sám Boží Syn, druhá božská osoba, 
Ježíš Kristus. Je to jedno „z tajemství skrytých v Bohu“, které nelze rozumem poznat, 
není-li člověku zjeveno Bohem.
 Bůh zanechal nepochybně stopy svého trojjediného bytí v díle stvoření a zjevení 
v dějinách Starého zákona. I první Mojžíšova 1,26 mluví v plurálu: „Učiňme člověka, 
aby byl obrazem podle naší podoby.“ Serafové oslavují Boha v knize proroka Izaiáše 
6,3 i v Janově Zjevení trojím zvoláním: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin ...“ 
 Též na jiných místech Písma, mluví Bůh o sobě v množném čísle (v mesiánských 
výpovědích, o Boží moudrosti.... ) Svatý Augustin viděl náznak Boží trojjedinosti 
v psychické trojici: paměť, rozum, vůle. Analogie v přírodě: voda v trojím skupen-



          8. května oslavila 70 roků svého života paní Žofi e Deverová.
            Hojnost božích milostí a na přímluvu Panny Marie zdraví

    a radost z každého dne přejí 
                                                         P. František, P. Martin a farníci 

POZVÁNKA NA KONCERT. Klub přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve na 
koncert sourozenců Čechových, který se uskuteční v neděli 18. května ve 14 
hod. v kostele Povýšení Svatého Kříže v Dubicku. 

Nabízím byt 1+1 na Dvorských Lánech (nejspíš pro věřícího, pracujícího v Lanškrouně) za 
rozumnou cenu. Thün tel. 607 529 595.

5

ství (kapalném, plynném, tuhém); elektřina (pohybuje, svítí, hřeje); sluneční paprsek 
(letí, svítí, hřeje); totéž slunce můžeme vidět najednou na obloze, v zrcadle, ve vodě; 
zrcadlo prasklé na třech místech dává vidět jednu tvář třikrát; ametyst z pohledu tří 
stran ukazuje na každé straně jinou barvu, ač má barvu jen jedinou; tři lístečky vy-
tvářejí jeden lístek jetelový. 
 Pravda je, že ani v Novém zákoně se výslovná zmínka o Bohu coby Trojici nevy-
skytuje. 
 Řecké slovo τρίας (trias, trojice) se objevuje až ve 2. století u apologetů, např. 
u Athenagory z Athén:“ (Křesťané) znají Boha a jeho Logos, vědí, co znamená jednota Syna 
s Otcem, co znamená společenství Syna s Otcem, co je Duch, co je jednota této triady, Du-
cha, Syna a Otce, a co značí rozlišení v této jednotě.“ 
 Výslovně tři božské osoby uvádějí evangelia při těchto čtyřech příležitostech: při 
zvěstování: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude 
svaté a bude nazváno Syn Boží...“ (Lk 1,35); při Ježíšově křtu v Jordánu: Když byl Ježíš 
pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupu-
je jako holubice a přichází na něho. (Mt 3,16, Mk 1,10, Lk 3,22, Jan 1,32); V Ježíšově řeči 
na rozloučenou: „... a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na-
věky –„ (Jan 14,16); při rozeslání apoštolů: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učední-
ky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,19). Také v listě sv. Petra a u sv. 
Pavla v listě Korinťanům a Efezským. 
 My věřící křesťané měli bychom s vírou a zápalem vyslovovat stručnou ale obsaž-
nou modlitbu: „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.“ Stejně jako při těchto slovech 
uctivě udělat kříž . A stejně tak i vyzpívat při mši svaté andělský hymnus „Sláva na 
výsostech... „Neboť v této Nejsvětější Trojici jsme obdrželi jejich veliký dar křtu sva-
tého, základ a počátek to společenství s touto svatou Trojící – a to už zde na zemi (a 
co teprve v nebi, až tam budeme přeneseni...) 
 Každé této božské osobě máme být my lidé vděčni za jejich veliké dary: Bohu Otci 
za dar stvoření, Bohu Synu za dar vykoupení a Bohu Duchu svatému za jeho dar po-
svěcení. V tomto prostém a krátkém vyznání díkůčinění je obsažena celá katolická 
teologie, fi lozofi e i řešení záhad smyslu lidského života. Kéž slunko Nejsvětější Troji-
ce září v našich duších ustavičně, kéž v ní rozlévá neustále své životodárné paprsky! 
Proto velebena budiž svatá Trojice a nerozdílná jednota – za dary nám prokázané.         
  P. Antonín Pospíšil
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

Sbírka z neděle 11. května na církevní školství: Loštice 6. 485; Moravičany 7. 149 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať!“ 

 Výroční mše svatá při příležitosti Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v Doubravici 
(farnost Moravičany) v neděli 18. května ve 14.00 hod.

 ŘKF Loštice Vás zve na FARNÍ ODPOLEDNE „NA SIRKÁRNĚ“ v sobotu 24. květ-
na od 15.00 hod. Občerstvení: grilovaná hanácká vepřová „keta“, Budvar a la Lumír, 
JB z Karlových Varů, vykopaná slivovice z farní zahrady, vdolečke od našich hospody-
něk a jiné neuvedené dobroty. Vstupné: dobrá nálada. Hudební doprovod z tradiční-
ho zdroje: Harmonika a saxofon. Přijďte mezi nás, jako jedni z nás!

 Výroční mše sv. bude v Mitrovicích v neděli 25. května v 17 hod. Účinkuje schola 
„JIŘINKY“ z Moravičan. 
K povzbuzení: „Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím života.“ (L. N. Tolstoj 
1828 - 1810 ).  P. Pavel Kavec CM 

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 Ve čtvrtek 22. května oslavíme slavnost Těla a Krve Páně v Chromči.
Ve farních kostelích se přesouvá na neděli 25. května. V Postřelmově bude mše sv. v 8 
hod. a potom průvod v obci. V Lesnici bude mše sv. v 9.30 hod. a potom průvod u kos-
tela. V Dlouhomilově je mše sv. v 11 hod.a po ní před kostelem požehnání. 

 Nedělní mše sv. v Chromči nebude v neděli, ale v sobotu v 18.00 hodin. 
 Ve středu 21.5. je v Postřelmově na faře biblická hodina v 19.30 hodin, všichni jsou 

zváni.
 V sobotu 14.6. se uskuteční POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN a potom pro-

hlídka výrobny uzenin fi rmy Váhala v Hustopečích nad Bečvou. 
Zapisovat se můžete v kostelích nebo osobně na faře v Postřelmově 
(tel. 583 437 113).                                                                P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky na církevní školství z neděle 11. května: Štíty 2.340; Cotkyt-
le 1.110; Horní Studénky 3.100 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.  
                                                                        P. Stanislav Suchánek

 V neděli 1.6.2008 v 9 hodin bude ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie VE ŠTÍTECH v podání pěveckého 
sboru „Schola kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově“.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky na církevní školství z neděle 11. května: Lubník 990; Tatenice 1.770; Hoštejn 
1.550; Kosov 520 Kč.                        Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky na církevní školství: Červená Voda 1.496; domov důchodců sv. Zdislavy 3.184; 
Mlýnický Dvůr 170; Moravský Karlov 150 (celkem za farnost 5.000); Jakubovice 669; Pí-
sařov 1.500 Kč. Dary: Jakubovice (na chodníky) 1.500 Kč. 
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 19. května v Písařově na faře v 17.15 hod.
 BOŽÍ TĚLO budeme slavit ve čtvrtek 22. května v Jakubovicích v 16 

hod. a v Červené Vodě s rodiči a dětmi, které letos poprvé přistoupí k 1. 
sv. přijímání v 18 hod. (po mši sv. adorace). A v neděli 25. května s kapelou 
a čtyřmi oltáři v Červené Vodě v 8,30 hod. a v Písařově v 11 hod. Mše sv. v Ja-
kubovicích bude už v 7 hod. Prosím družičky, aby si připravily květiny!

 SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 22. května v 8 hodin na faře 
v Červené Vodě.  P. Pavel Vágner

MOHELNICKO      MOHELNICKO      MOHELNICKO

Sbírky církevní školství: Mohelnice 8.836; Úsov 2.016 Kč 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
PODĚKOVÁNÍ. V neděli 11. května byly věřící maminky příjemně překvapeny, když 
jim byla předána členy KDU-ČSL kytička a přání ke Dni matek. Velmi je to potěšilo.   
 Organizátorům patří naše Pán Bůh zaplať.  J. Lónová

  
CODEX GIGAS V ZÁBŘEZE. Dne 24. května 2008 v 17 hodin bude 
v rekonstruovaném kostele sv. Barbory v Zábřeze představena Farním 
muzeem funkční maketa největší ručně psané knihy světa nazvané Co-
dex gigas. Tato bible byla napsána na přelomu 12. a 13. století v bene-
diktinském klášteře v Podlažicích. Vernisáž bude uvedena skladbami 
s biblickými motivy v podání manželů Ozorovských. Následující týden 
bude kniha vystavena pro školy v Katolickém domě. Výstava se koná 
pod záštitou MUDr. Jitky Chalánkové, náměstkyně hejtmana Olomouc-

kého kraje. Akce je příspěvkem farního muzea k Roku bible, který byl vyhlášen otcem 
arcibiskupem, a má veřejnost seznámit s tím, s jakou námahou a pečlivostí bylo Boží slo-
vo zaznamenáváno ve středověku.  Mgr. František John

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE se bude konat v sobotu 24.5. 2008 v Rovensku. 
Za pěkného počasí se zápasy uskuteční venku. Při nepříznivém počasí se bude hrát v tě-
locvičně (přezůvky s sebou). Sraz bude u Orlovny v Rovensku ve 13 hod. S sebou: zápis-
né za osobu 5 Kč, svačinu (k dispozici bude čaj), sportovní oblečení a obuv, dobrou nála-
du. Turnaj bude ukončen společnou mší svatou v 17.30 hod. v kapli v Rovensku.
 Původně se mi měla přihlašovat družstva po 6, je ale změna, stačí když se mi nahlásí 
jednotlivci, družstva se sestaví na místě (dojeďte včas!). Dotazy a přihlášku můžete posí-
lat na mail: Veronika.Drlikova@seznam.cz do středy 21. 5. 2008.

CYKLISTICKÝ VÝLET PRO MINISTRANTY. V neděli 25. 5. vyrazíme s ministranty na 
kolech do přírody. Odjezd ve 13.15 hod. od fary. V případě deště se akce nekoná. Po-
drobné informace jsou na ministrantské nástěnce v sakristii.   Marek Hackenberger
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Sbírky na církevní školství z neděle 11. května: Zábřeh 14.990; Jedlí 4.500; Svébohov 
2.000; Klášterec 2.200; Zvole 7.250 Kč. DARY: Zábřeh – na církevní školství 1.000; na misie 
Haiti 400; na kostel sv. Barbory 6.000; Zvole – na potřeby farnosti 5.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 10. května 2008 byla ze Zábřeha předána částka 3.600. 
 Všem dárcům! Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková

Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na plný pracovní úva-
zek na pozici sociální pracovník/osobní asistent pro Středisko osobní asistence 
a odlehčovacích služeb.
Popis místa: Jedná se o kumulovanou pracovní pozici sociální pracovník/osobní 

asistent. Sociální pracovník zajišťuje odborné sociálně právní poradenství žadatelům a kli-
entům Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb. Dále provádí sociální šetření, 
vede agendu projektu, individuální plány klientů a aplikuje standardy kvality sociálních 
služeb. Osobní asistent bude poskytovat sociální služby v přímé péči u klientů.
Požadavky: Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, speciální 
nebo sociální pedagogika (podmínka zákona č. 108/2006, § 110), znalost zákona o sociál-
ních službách a navazujících právních předpisů, orientace v sociální oblasti a problematice 
cílové skupiny, osobní zkušenost s pomocí člověku s handicapem, vhled do zdravotní pro-
blematiky výhodou, zvládání krizové intervence lidem v těžkých životních situacích, zna-
lost standardů kvality sociálních služeb a individuální plánování služby, příjemné vystupo-
vání, komunikativnost, samostatnost, smysl pro zodpovědnost, trestní bezúhonnost, při-
pravenost pracovat v souladu s křesťanskými zásadami, řidičský průkaz skupiny B, znalost 
programů balíku MS Offi ce při práci s PC, ochotu dále se vzdělávat a zavádět nové postupy 
a principy do praxe. Zájemci mohou doručit svou žádost a profesní životopis do 23. květ-
na 2008 na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh. Bližší informace o obsazo-
vaném místě a pracovních podmínkách podá Helena Balcárková, vedoucí Střediska osobní 
asistence a odlehčovacích služeb, tel: 736 509 439.

Charita vyhlásila humanitární sbírku pro Barmu
 Charita ČR, která uvolnila ze svého rezerv-
ního fondu pro naléhavé potřeby částku 
5 000 Euro (tj. přibližně 125 000 Kč) a zároveň 
vyhlásila sbírku „Charita pro Barmu“. 
Dárcovská SMS ve tvaru: DMS CHARITABAR-
MA (tj. DMS mezera CHARITABARMA) ode-
slaná na číslo 87777 stojí 30 Kč. Na pomoc po-
stiženým v Barmě tak přispějete částkou 27 Kč. 
Sbírku lze podpořit také fi nančním darem na 
sbírkové konto Charity ČR 22770022/0800, va-
riabilní symbol 121.
 Humanitární pomoc realizuje Charita ČR 
prostřednictvím mezinárodní sítě Caritas Internationalis, jejíž dva pracovníci přímo v Bar-
mě koordinují rozdělování pomoci.
                Mgr. Marek Navrátil Arcidiecézní charita Olomouc, tel. 588 519 091


