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13. 7. 2008
Ročník XV. 

číslo 28
15. neděle v mezidobí

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

Je jenom jedno Slovo, 
které skutečně vyjevuje 
Boží pravdu 
a tím je věčný, vtělený Syn. 
Všechno ostatní 
je jen podobenství. 
Pravdu, kterou nám 
chtěl Ježíš svými 
podobenstvími zprostředkovat 
jsme schopni pochopit natolik, 
nakolik se s ní dokážeme ztotožnit. 

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, 
aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 65  Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
1: Iz 55,10-11                               2: Řím 8,18-23                                  Ev: Mt 13,1-23
Ordinárium: Ebenovo č. 504         latinské č. 509
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volbY
V neděli 29. června 2008 byla provedena volba šesti členů do pastoračních rad ve far-
nostech Zábřeh a Svébohov a v neděli 6.7. ve farnosti Klášterec. 

PASToRAČní RAdY nA dobU 2008 – 2012
ZÁBŘEH:
předseda pastorační rady – P. Mgr. František Eliáš
členové podle stanov: kaplan Mgr. Ing. Jindřich Peřina (a jeho nástupci) trvalý jáhen 
Mgr. Josef Michalčík
zvolení členové: Josef Klimek, Ludmila Macáková, Ing. Marek Hackenberger, 
Ing. Mgr. František Srovnal, Hana Lexmanová a Metoděj Jílek
členové jmenovaní předsedou: Václav Keprt, Tomáš Kobza, Vladimír Till st., 
PhDr. Lubomír Pek, Annemarie Tempírová, Ing. František Kordas
zástupci institucí: rytmická schola - Radomír Friedl, Charita – Bc. Jiří Karger, modlit-
by matek – Lenka Hamplová, modlitby mužů – Mgr. Ondřej Sikora, varhaníci – Jan 
Adamec, katecheti – Mgr. Jana Kratochvílová, chrámový sbor – MgA Karel Ozorovský, 
Hnízdo – bude určen, Orel – Ing. Pavel Korger, farní muzeum – Petr Krňávek, redakce 
Farních informací – Mgr. Josef Kroul, MKD – Petr Bartoš, skaut – bude určen 
zástupci kaplí: Nemile – Mgr. Marie Vepřková, Pivonín – Jiří Krňávek, 
Rovensko – František Minář, Postřelmůvek – František Hrubý, Skalička – Marie Rábe-
lová, Ráječek – Josef Flášar, (Hněvkov – bude jmenován) 
ekonomická rada: Stanislava Bednářová (účetní), Ing. Ĺubica Rollerová
SVÉBOHOV:
zvolení členové: Michal Kolář, Anna Sedláčková, František Frank, Marie Šanovcová, 
Josef Hroch, Ing. Alois Tomášek
členové jmenovaní předsedou: František Opravil, Marie Hýblová ml., Anna Chamla-
rová, Jiřina Poláchová, Ing. Ladislav Tomášek, Václav Večeř
zástupci institucí: za katechety Marie Tomášková
KLÁŠTEREC: 
zvolení členové: Tomáš Martinák st., Marie Švédová, Josef Bartůšek, Aleš Janderka, 
František Krmela st., Anna Valouchová, 
členové jmenovaní předsedou: Jan Kubíček, Marie Šmídová, Alois Matýs, Marie 
Johnová, Alois Pospíšil, Jaroslav Kubíček

PoděKovÁní. Tímto se uzavírá práce pastoračních rad minulého období. Všem je-
jich členům děkuji za odvedenou práci, přeji hodně sil a vyprošuji Boží požehnání do 
dalšího úsilí ve společenstvích našich farností. Práce pastorační rady je dle stanov ve-
řejná a otevřená úplně všem. Zvláště s těmi, kteří souhlasili s kandidaturou do pasto-
račních rad počítám při další spolupráci ve farnostech.  P. František Eliáš
Pastorační rada zábřeh se sejde poprvé v pondělí 1. září v 18 hod. v Katolickém domě, 
pastorační rada Svébohov v úterý 2. září a pastorační rada Klášterec ve středu 3. září.


nAPlÁnUJTe Si KoClíŘov. I v době prázdnin budeme první srpnovou sobotu pu-
tovat do Koclířova. Nahlásit se můžete už nyní (nejlépe večer) na tel. 583 414 512.

                                                Ludmila Korgerová
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PRobíHAJíCí A PlÁnovAnÉ oPRAvY KoSTelŮ v děKAnÁTU zÁbŘeH
 V součastné době probíhají dokončovací práce také v kostele 
sv. Anny v Hoštejně. Farnost získala v rámci dotačního řízení – 
Program rozvoje venkova – finanční prostředky (433.000 Kč) na 
dokončení fasády (soklu) kostela, na opravu varhan a na zrestau-
rování neogotického oltáře a skříně varhan. Sokl je již obložený 
styrodurovými deskami, a to tak, že mezi zdí a deskou je vzdu-
chová mezera, kterou proudí vzduch odvádějící případnou vlh-
kost. Povrchová úprava desek je provedena marmolitem. Opra-
vu varhan provádí v našem děkanátě již dobře známý varhanář 
Petr Strakoš, který celé varhany včetně hracího stolu kompletně 
rozebral. Nyní po celkovém vyčištění, ošetření proti dřevokazné-
mu hmyzu, opravě píšťal a píšťalových laviček, pedálů, klávesni-
ce atd., uvádí vše opět do provozuschopného stavu. Zrestaurování oltáře a skříně varhan 
si vzal za své pan Jiří Látal se svým týmem spolupracovníků. Z oltáře byl nejdříve odstra-
něn starý ztmavlý lak, potom byl celý očištěn, barvy byly oživeny retušováním a oprave-
no je také zlacení. Na oltáři chybějící ozdobné prvky byly znovu vyřezány a osazeny. Ve 
výrobě jsou ještě nová dvířka ke svatostánku. Zrestaurována je již také varhanní skříň 
a s ní i celé zábradlí kůru i s podpěrnými litinovými sloupy. Mimo rámec dotace provedl 
kameník Tomáš Váňa celkovou opravu kříže, který stojí u brány ke kostelu. 
 Veškeré práce by měly být dokončeny do hoštejnské pouti ke sv. Anně, která bude 
letos slavena 27. července. Letošní práce hrazené z dotace jsou jakousi „třešničkou na 
dortu“, tedy úplným zakončením 8 let trvajících oprav. Na začátku všeho byla zpracová-
na architektkou vize interiéru a nastíněn hrubý odhad celkových nákladů. Vize se nám 
líbila a ceně jsme se smáli. Nikdo nevěřil, že se podaří zajistit prostředky a dílo dotáh-
nout do podoby, která byla na papíře. Roky utíkaly a my jsme se důsledně drželi navr-
ženého řešení. Dnes můžeme říci, že jsme na vlastní kůži zažili zázrak. Dílo je hotové, 
je napsáno jedním rukopisem a je krásné. A cena? Tisíce odpracovaných hodin zdarma, 
modlitby těch, kterým na našem kostele záleží a k tomu něco okolo 2.100 000 Kč! To vše 
ve farnosti, kde se schází v neděli při mši asi 50 věřících, a to i s dětmi. Pomohl Obecní 
úřad, výše zmíněné dotace, 5x byla pořádána veřejná sbírka v obci a vše ostatní darovali 
věřící. Několik místních rodin darovalo na opravy cca. 100.000 Kč! Děkujeme všem, kte-
ří s námi psali a prožívali namáhavý, oběťmi protkaný, ale krásný příběh. 
PS: Řekla mi jedna žena, že je dobré být zařazen mezi dobrodince kostela. Za dobro-
dince se lidé modlí již po staletí a stejně dlouho snad ještě budou. Tedy třeba i 100 let 
po jejich smrti!?!  Mgr. L. Diblík – technický administrátor děkanátu

obeC RovenSKo zve nA oSlAvU 150. leT vYSvěCení KAPle nARození 
PAnnY mARie v RovenSKU. 
Začneme 26.7.2008 ve 14.00 hod mší svatou za účasti biskupa Josefa Hrdličky, kte-
rý požehná znak a prapor obce. V rámci oslav pořádá KDÚ-ČSL a Orel od 16 hod. 
na hřišti u Orlovny posezení u táboráku . Připraveny budou tradiční speciality, tom-
bola, ohňostroj a projížďky koňským spřežením. K poslechu a tanci zahraje dechový 
orchestr ZUŠ Zábřeh a S+S music. V galerii Kafé můžete zhlédnout od 25.7.-3.8.2008 
výstavu fotografií "Historie Rovenska".  Josef Šincl
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UČíCí Se CíRKev – den PÁně
Generace nás osmdesátníků si vzpomíná, jak ještě v třicátých, 
čtyřicátých letech minulého století obraz měst a vesnic odpoví-
dal idylickým obrazům Josefa Lady. Kostel byl nejenom krajin-
nou dominantou, ale také cílem, ke kterému o nedělích táhly 
řady účastníků nedělních bohoslužeb. 
Nejprve komunismus a pak prudké tempo života a ztráta víry 
působí, že dnes v našich kostelích chybí o nedělích děti, mlá-
dež a střední generace a mezi těmi dříve narozenými převládají 
ženy. Je to bolestné, ale největší škoda je to pro ty, kteří neděli 
a s ní mši svatou ze svého životního programu tak lehkovážně 
vyřadili. 
Starozákonní svatopisec, osvícen Duchem svatým, zprávou 

o stvoření světa chtěl vést člověka k tomu, aby světil den sedmý. A tak rozdělil celé dílo 
stvořitelské na šest činů a klade je do šesti dnů. O sedmém dni pak praví:“Sedmého 
dne přestal Bůh konat veškeré své dílo, požehnal je a posvětil“ (Gen 2,2-3). Slova o šes-
tidenním stvořitelském činu a o svěcení dne sedmého neměla za účel vysvětlit postup 
při stvoření světa. Chtěla jen vštípit lidem náboženskou povinnost svěcení soboty. 
 To podtrhl Bůh ještě silněji skrze Mojžíše, když mu na hoře Sinaj předal desky záko-
na a na nich vepsáno deset Božích přikázání. Pro národ vyvolený byla tímto sedmým, 
svátečním dnem (a ještě je i dnes) sobota-„šabat“. Ta odlišovala Izraelity od ostatních 
národů. A věřící Židé věrně zachovávají sobotu dodnes. 
 Křesťané však od prvních dob slavili jako sváteční, sedmý den neděli, první den po 
sobotě, kdy Kristus vstal z mrtvých. Byl to pro ně (a tím i pro nás) opravdu „dies Domi-
ni “ nebo „dies dominica“ (den Páně). Jistě, čin Božího stvoření je činem úchvatným, 
ale přece vyznáváme slovy velikonočních zpěvu Exultet:“Nic by nám nepomohlo, kdy-
bychom nebyli vykoupeni z hříchu a to v té noci, v níž Kristus i pouta smrti rozlomil 
a jako vítěz vystoupil z hrobu.“ 
 Týden po svém zmrtvýchvstání se Ježíš podruhé zjevil apoštolům a bylo to opět 
v první den po sobotě. Takto se zdá, že Ježíš učinil tento den „svým“ dnem. A jistě ne 
bez důvodu se událo seslání Ducha svatého a první veřejný projev Kristovy Církve opět 
první den po sobotě. 
 Křesťané za dob pronásledování se po 300 roků shromažďovali tajně a v nebezpečí 
smrti k sloužení mše svaté a k účasti na ní po domech a v katakombách. Plnou svobodu 
jim dal císař Konstantin Veliký roku 313 ediktem milánským, kterým uznal křesťanské 
obce a umožnil stavbu kostelů. Dokonce zvláštním zákonem, pod trestem soudního 
jednání, zakázal jakékoliv rušení nedělního klidu. V tomto duchu můžeme chápat čes-
ký název dne Páně „neděle“ (i když, zvláště dnes se to až katastroficky porušuje). Pěk-
né jméno má tento den, jak už jsem uvedl, v latině. I Němci mají pěkný název: Sonn-
tag- den slunce (čímž mají na mysli Krista, který jako slunce osvětluje celý svět svou 
pravdou). Ale nejkrásnější a nejvýstižnější pojmenování mají Rusové – Voskresenie – 
vzkříšení!
 Nedělní slavení dne Páně a eucharistie je středem života Církve.V něm slavíme 
největší událost vesmíru: Vzkříšení Božího Syna, Ježíše Krista a jeho oběť pro nás a za 
naše viny. Největší a nejskvělejší Boží dar nám, tvorům, děj, ve kterém se hraje i o naši 
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věčnost. Jeden den v týdnu nepracovat, nevydělávat, ale věnovat jej Bohu, je jen malá 
splátka za tolik velkých dober daných nám Bohem.
 Ve své plnosti je možné slavit mši svatou jen ve svém farním společenství. Oprav-
dový věřící se bude snažit pravidelně chodit do svého farního kostela. Farnost je urči-
té, natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedení diecézní-
ho biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři. Zde se naše volání 
a úcta vznáší k Bohu jedním srdcem. To nelze ani doma a ani v přírodě, byť se modlíme 
zbožně a z plna srdce. Souzvuk duší, svazek lásky a modlitby, laiků i kněze! Když se 
stane, že jsme ochráněni od zlého, když někdo vykoná něco pro naše dobro, pak nás 
přirozená vděčnost vede k tomu, že ho máme v úctě, že mu úctu projevujeme, osobně 
jej navštěvujeme a plníme jeho přání. Při mši svaté se obětuje a umírá pro nás Bůh, pro 
naše dobro časné i věčné. I když jsme hříšní, Bůh nás miluje (i když hřích odsuzuje). 
Bůh je přece láska ! A kde jinde můžeme být účastni tajemné Kalvárie, tajemné Boží 
oběti pro naši spásu? Kde jinde můžeme sami obětovat svou námahu, radosti a bolesti 
své i svých drahých?!
 Nedělní mše svatá je dnes pro většinu věřících prakticky jediná možnost slyšet Boží 
slovo, poučit se o pravdách víry, zjistit, co je mravně dobré a co špatné, kdo je člověk 
a jaký je cíl jeho života. Tady můžeme slyšet, že majetek, peníze, zábava, aquaparky, cyk-
lostezky, to vše je Boží dar, ale ne nejvyšší a hlavní hodnota, že je s tím vším třeba opatrně 
zacházet v mezích Božího zákona, aby nás to nepřivedlo do neštěstí (i věčného).
 Když Židé putovali do jeruzalémského chrámu, žalmista velmi výstižně vyjádřil je-
jich postoj: „Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme;“ tedy je-
jich kroky byly připraveny a jejich srdce naplněna odhodláním. Toto by mělo být i naším 
postojem. Ne, že musím, ale že mohu, že chci - k mému dobru, proto s radostí! 

P. Antonín Pospíšil


denní STACionÁŘ domovinKA PŘiJme novÉ KlienTY. 
Denní stacionář Domovinka nabízí sociální služby seniorům a do-
spělým zdravotně postiženým občanům, kteří nemohou nebo ne-
chtějí být po celý den sami doma. zařízení funguje od pondělí do 
pátku v době od 6.00 do 16.00 hodin. Kapacita zařízení je 10 osob 
denně. O uživatele pečují čtyři stálí zaměstnanci – vedoucí zařízení,-
sociální pracovnice, animátorka, pracovnice komplexní péče a pečovatelka.
Domovinka zajišťuje mimo jiné:
 celodenní stravu (snídaně,2x svačina, oběd) 
 celodenní zdravotní péče (podávání léků, měření tlaku, jednoduché převazy)
 pomoc při úkonech osobní hygieny, praní a žehlení osobního prádla klientů 
 pořádání společenských akcí a výletů
 aktivní program (různé druhy terapií) 
 svoz (uživatelé služeb mohou k dopravě do DS a zpět využívat služebního vozu)
 sociální poradenství (pomoc při sociálním šetření, pomoc na úřadech apod.)
 duchovní péči (zprostředkování setkání s knězem, společné modlitby pro zájemce)…
 Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi zodpovíme veškeré dotazy! 

Kontakt: Bc. Daniela Smyčková, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh, tel: 583 414 622 
Mob.: 736 509 438 Email: domovinka@charitazabreh.cz
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 6. července: Červená Voda 1.071; Moravský Karlov 275; Jakubovice 438; 
Písařov 596 Kč.Dar Červená Voda 1.000 Kč. 
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

mladí jsou zváni na československé setkání mládeže na velehrad od 18.-20. 7. 2008.

PoUŤ v PíSAŘově se v rámci sjezdu rodáků a 730 let obce koná v neděli 20. července. 
Mše svatá začíná už v 8 hodin a doprovodí ji zpěvem Jiří Zmožek. 
Po skončení mše bude koncert v kostele. Jste srdečně zváni! 
 Te Deum a svátostné požehnání bude v 15 hod. Doprovodný program najdete na adre-
se www.pisarov.cz. 

 Díky tomu, mše sv. v Jakubovicích bude až večer v 17 hod. a v Červené Vodě v 18.30 hod.
P. Pavel Vágner

Ohlášky
V sobotu 26. 7. budou sezdáni na Hoře Matky Boží v Králikách v 11.30 hod.

pan Pavel Pecháček a slečna Tereza Kovářová
a ve 12.00 hod. v Červené vodě

pan Luboš Halanič a slečna Helena Bednářová.

Novomanželům gratulujeme a přejeme hojnost Božího požehnání!

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko
Sbírky z neděle 6. července: Mohelnice 4.422; Úsov 709; Studená Loučka 265 Kč.  
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

postřelmovsko       postřelmovsko
Neděle 20.7. je třetí v měsíci, proto jsou mimořádné sbírky na opravy v Postřelmově (minu-
le 5.952Kč) a v Chromči (minule 2.620Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
 

	V neděli 27.7. oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. apoštola Jakuba. Poutní mše sv. 
bude v 9.30 a odpoledne v 15.00 svátostné požehnání.  P. Vladimír Jahn 

Ohlášky
V sobotu 19.7. v 11 hod. budou ve farním kostele v Postřelmově sezdáni

pan Miroslav Jurenka a slečna Helena Dvořáková.
Novomanželům gratulujeme a přejeme od Pána Boha stálou pomoc a ochranu.

štítecko        štítecko       štítecko
Sbírky z neděle 6. července: Štíty 1.630; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.200 Kč.                                
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek
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farnosti loštice a moravičany
SvěŽí PozdRAv z HondURASU. Srdečně zdravím 
všechny čtenáře Farních informací a ostatní taky! Díky 
Bohu jsem šťastně docestoval na Honduras ve středu 
2. července. Z Prahy jsem letěl do Madridu, kde mě na 
letišti čekali dva spolubratři (jeden z Columbie). Měli 
jsme čas a tak jsme si v podvečer dali procházku večer-
ním městem. Bylo zde šílené vedro, kolem 20. hodiny 
ukazoval teploměr 40oC.V pátek jsem letěl z Madridu 
na Costa Ricu s hodinovým zpožděním a pak malič-
kým letadlem z Kostariky na Honduras, kde mě čekali spolubratři. Již jsem se zapojil do 
místní pastorace. Speciálně mě v tomto roce čeká formace animátorů, kteří mají na starosti 
malé skupinky ve farnostech. U nás se tomu říká formace dospělých. Jako "dar" jsem dostal 
pětisetstránkový dokument biskupů Latinské Ameriky "Aparecida", který pojednává na 
toto téma. Čekají mě taky katecheze vysoko v horách a někdy v srpnu lidové misie. Zatím 
se aklimatizuji na místní tropické podmínky. Prosím o modlitby a přeji vám všem krásné 
prožívání letních měsíců!  P. Stanislav Bindas CM, Puerto Corte, Honduras. 

Příběh pro tento týden: Zapadalo slunce, když si chudý rolník sedl na zápraží a odpočíval 
po práci v parném dni. Kolem jeho domu vedla cesta. Šel po ní cizí člověk a pomyslel si: "To 
bude nějaký lenoch, celý den tu vysedává a o práci ani nezavadí!" Za chvíli tudy procházel 
jiný člověk a hlavou mu proběhlo: "To bude nějaký chlípník, který vyhlíží na zápraží děv-
čata a potom jim dělá nemravné návrhy." Potom se tou cestou ubíral třetí člověk a pomyslel 
si: "Ten muž asi celý den pracoval a teď si užívá zaslouženého odpočinku."
Ve skutečnosti toho málo víme o muži, který seděl po práci na zápraží. Ale zato jsme se do-
věděli mnohé o třech kolemjdoucích: první byl lenoch, druhý běhal za děvčaty a třetí byl 
pracovitý člověk. Pamatuj, že vše, co říkáš, promlouvá o tobě. Zejména když mluvíš o ně-
kom jiném. (Bruno Ferrero)

Z Loštic Vám všem požehnanou neděli a celý nový týden přeje P. Pavel Kavec CM

farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z 6. července: Lubník 1.190; Tatenice 1.560; Hoštejn 900; Kosov 1.500 Kč 
Dary na opravu střechy kostela v Tatenici 5.000 Kč (z toho 2.000 od dárců ze Zábřeha)… 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl



AKTiv8 SeTKÁní mlÁdeŽe nA veleHRAdě. ActIv8 je setkání české a slovenské mlá-
deže, které se uskuteční 17. – 20.7. na Velehradě. Jeho smyslem a cílem je společná oslava 
světového dne mladých, protože málokdo se vydá přímo na mezinárodní setkání do Syd-
ney. Také mládež našeho děkanátu se bude setkání účastnit. Pojedeme společně vlakem ve 
čtvrtek 17. 7. Vlak odjíždí 13:09. Sraz bude na nádraží v Zábřehu v 12:45 (dojdi včas, kvůli 
koupi společné jízdenky). Dojedeme do Starého Města, odtud se půjde pěšky na Velehrad 
(asi 3km). S sebou: peníze (600 Kč), doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, věci osobní po-
třeby, spacák, karimatku, stan (domluv si dopředu skupinku, kluci holky spí odděleně), 
jídlo (zajištěno je jen 2x teplé jídlo), důležitá je registrace na http://activ8.signaly.cz/0803/
registrace (registrace funguje jako přihláška). Více informací k programu a celému setkání 
najdeš na http://activ8.signaly.cz/rubrika/aktuality. Veronika Drlíková



8

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 6. července: Zábřeh 7.850; Jedlí 1.600; Svébohov 2.050 + dar na misie 
5.000; Klášterec 1.810; Zvole 3.320; Maletín 5.050 Kč. 
dARY: Zábřeh - na kostel sv. Barbory 1.000; mozaika 1.950, na potřeby farnosti 2.000, na 
Haiti 2.000, na kostel v Pobučí 2.000 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
dARY nA lePRU: dne 6. červnece 2008 byla ze Zábřeha na likvidaci lepry předána částka 
3.300 Kč.  Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“. Marie Zíková

Po provedení pololetní uzávěrky můžeme s radostí oznámit, že díky Vaší 
štědrosti má k poslednímu červnu Občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh 
na opravu filiálního kostela k dispozici celkovou částku 642.147 Kč. Všem 
obětavým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  Josef Klimek

miSie nA HAiTi
Počátkem července se z Haiti vrátili spolupracovníci Arcidiecézní charity olomouc, kteří 
tam působili v humanitárních a rozvojových projektech, realizovaných Arcidiecézní cha-
ritou olomouc.
 Zdravotní sestra Jana Smyčková byla na Haiti už potře-
tí. Spolu s MUDr. Josefem Maradou byli členy týmu sloven-
ských lékařů, který na Haiti vyslala Univerzita sv. Alžběty v 
Bratislavě. Jejich působištěm byla vesnice Mole St. Nicolas, v 
níž slovenští lékaři vybudovali zdravotní středisko. Dojížděli i 
do farnosti Baie de Henne, kde působí P. Roman Musil. „Všu-
de, kde jsme působili, nás už lidé znají a důvěřují nám,“ řekla 
Jana Smyčková. Podle ní zdravotnický systém na Haiti ukládá 
tamním lékařům povinnost ročního působení v provinciích, 
lékaři však tuto povinnost nedodržují a odcházejí dřív a Hai-
ťané se na jejich pomoc nemohou spoléhat. „Nám důvěřují, 
protože u nás vždy najdou pomoc,“ dodává Jana Smyčková. 
Ocenila také přínos práce MUDr. Josefa Marady: „Specializuje se na chirurgii a vyšetření 
sonografem, kterým zdravotní středisko v Mole St. Nicolas disponuje, což je pro práci léka-
ře důležité.“ O kvalitách práce doktora Marady svědčí i to, že byl osloven řádovou sestrou, 
která vede jednu místní nemocnici, aby zde působil a předával odborné znalosti léčby.
 Práce českých humanitárních pracovníků na Haiti návratem této skupiny nekončí. Ve 
spolupráci s farností Zábřeh na začátku července odletěl na Haiti architekt Jakub Caudr. 
Jeho úkolem je nejen stavební dozor nad přestavbou fary v Baie de Henne, ale také archi-
tektonické pojetí vesnice z hlediska její funkčnosti a dalšího rozvoje. 

 Z tiskové zprávy ACHO, redakčně zkráceno

nAlAĎTe Si RAdio PRoGlAS 
	Ve středu 16. července bude ve 22 hod. vysílat Proglas v pořadu 
„Z regionu“ rozhovor s Annou Srovnalovou o její cestě ke sklu. Repríza bude vysílána 
v pondělí 21. července v 9.30 hod. 
	Lazarista P. Stanislav Bindas, působící v Lošticích, bude hostem Radky Rozkovcové 
v olomouckém Studiu Radim v pátek 18. července v 16 hod. Představí misijní společnost 
sv. Vincenta, promluví o své cestě ke kněžství, o průběhu lidových misií, o užitečnosti ge-
nerální svaté zpovědi a misijní činnosti vincentinů na Hondurasu.  redakce


