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Ročník XVI. 

Číslo 13
5. NEDĚLE POSTNÍ

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

Ježíš je veleknězem 

nové smlouvy. 

On je to pšeničné zrno, 

které padlo do země a zemřelo. 

Ovoce této smrti patří nám. 

My sami jsem tím ovocem. 

On zemřel, 

abychom my měli život. 

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, 
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; 
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry 
a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 51   Stvoř mi čisté srdce, Bože!
1: Jer 31,31-34                                    2: Žid 5,7-9                              Ev. Jan 12,20-33 
Ordinárium: latinské  č. 509        Příště Olejníkovo č. 502
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ZMĚNA ČASU. Tuto neděli 29. března začíná letní čas. Změny bohoslu-
žeb: Zábřeh v pátek v 18 hod., Rovensko v sobotu v 17.30 hod, Svébohov ve 
středu v 18 hod. a Jedlí ve čtvrtek v 17 hod.  P. František Eliáš

 NA HORU MATKY BOŽÍ u Králík budeme putovat tuto neděli 29. března. Odjezd 
z Valové ve 13 hod.  Ludmila Korgerová 583 414 512

 VZDĚLÁVACÍ KURZ. V pondělí 30. března v 16.00 hod. se v Ka-
tolickém domě v Zábřeze uskuteční, ve spolupráci s Moravskoslezskou 
křesťanskou akademií, přednáška „Katecheze a svátost smíření“. Před-
nášet bude Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D., který přednáší téma kate-
cheze na CMTF v Olomouci.
 Tato druhá přednáška P. Dřímala navazuje na první, která pojednávala o katechezi 
v rodině a oslovila mnohé z posluchačů. Na základě jejich přání bude nyní P. Dřímal 
hovořit o svátosti smíření, tedy o svátosti, jejímž cílem je uzdravování. Vždyť skrze 
tuto svátost, prostřednictvím kněžského rozhřešení, uděluje Bůh člověku odpuštění 
a pokoj. Tato přednáška je aktuální zvláště nyní v postní době, kdy se připravujeme na 
Velikonoce. O Velikonocích se na nás vztahuje třetí z pěti církevních přikázání – při-
jmout svátost oltářní alespoň ve velikonoční době. Třetímu přikázání předchází druhé 
– vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok. Připravovaná přednáška tak 
může přispět ke splnění těchto našich povinností. Všichni jste srdečně zváni.

 S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 

  MIMOŘÁDNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. Přijměte pozvání k netradiční 
křížové cestě podle Tomislava Ivančiče. O jednotlivých zastaveních bu-
deme rozjímat v tichu a šeru kostela v úterý 31. března večer v 18 hod.  
 Srdečně zve Standa Badal a Marta Rýznarová

 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde ve středu 1. dubna v 18. hod.
   P. František Eliáš

 ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE PŘED VELIKONOCEMI. Muži, kteří jsou 
ochotni pomoci s úklidem (čistění soch a jiné náročné práce „ve výškách“) přijďte 
v pondělí 30. března po mši svaté (10.40 hod.). Ženy dokončí úklid v úterý 31. března 
od 7.30 hod.  Ludmila Korgerová 583 414 512

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA PŘED VELIKONOCEMI. Za obvyklých podmínek se 
v sobotu 4. dubna uskuteční pouť do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Prosím, 
hlaste se včas, nejpozději do 30. března, pokud pro malý počet přihlášených budeme 
muset objednat malý autobus, nebudou mít opozdilci možnost se později připojit. 
   Ludmila Korgerová tel 583 414 512

 POUŤ DO MALETÍNA. O Květné neděli 5. dubna budeme tradičně putovat ke sv. 
Mikuláši do Maletína. Mše svatá po dobu letního času bude slavena vždy v 15 hod., 
stejně tak o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 12. dubna bude v Maletíně mše 
svatá v 15 hod.                                                       P. František Eliáš
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 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY. 5. dubna, na Květnou ne-
děli, budou v zábřežském kostele sv. Bartoloměje od 15.30 hod. zpovídat kněží z Loštic. 
Svátost smíření před Velikonocemi můžete také přijmout vždy půl hodiny přede mší sva-
tou, o prvním pátku 3. dubna od 16 hod. a ve středu 8. dubna při kněžské konferenci zá-
břežského děkanátu od 8.30 hod. do skončení mše svaté. P. František Eliáš

  UTRPENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Jako bezprostřední přípravu na veliko-
noční třídenní pro vás na začátek Svatého týdne připravujeme meditační 
pásmo o posledních hodinách utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Pásmo 
je připravené podle knihy Jima Bishopa „Den, kdy zemřel Kristus“. Tato 
kniha pojednává o nejdramatičtějším dni v dějinách světa, kdy zemřel 
Ježíš Nazaretský. Začíná v 6 hodin večer (Zelený čtvrtek), což je začátek 
židovského dne, kdy Ježíš s deseti apoštoly prošel průsmykem mezi Oli-

vovou horou a horou Pohoršení do Jeruzaléma k Poslední večeři. Končí ve čtyři hodiny 
odpoledne následujícího dne (Velký pátek), kdy byl Ježíš sňat z kříže. Meditační pásmo 
se skládá ze čtení, poslechu hudby a videoprojekce. Takto pojatá příprava nám může po-
moci nahlížet konečný akt naší spásy v novém, konkrétnějším „světle“ a s větší osobní 
účastí. Budeme se scházet v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze od pondělí 6. do středy 8. 
dubna vždy v 15 hod. S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík  

KATOLICKÝ DŮM
  Na sobotu 4. dubna Vás zveme do Katolického domu na pořad komorní hudby a zpě-

vu s názvem POSTNÍ ROZJÍMÁNÍ. V podání pěvkyně Markéty Mátlové a kytaristy Ma-
těje Fremla zazní žalmy, staré postní skladby, písně ze starých církevních kancionálů, či 
lidové balady. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.

  Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na sobotu 4. dubna 2009 
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU METODĚJ ZÁBŘEH. Začátek v cca 15.00 
hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2008, plán 
činnosti na rok 2009 a jiné. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom 
všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.

  VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny 
malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoční neděle. 
Kromě tradičního pečeného jehněčího a občerstvení všeho druhu pro 
Vás připravujeme celou řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti si mohou 
vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové se 
mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. Zhlédnout můžete 
velikonoční výstavku a svým hlasem podpořit exponát, který vás nejvíce zaujme. Zná-
mé melodie k poslechu i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 
hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte tedy přijít v neděli 12. dubna do Katolického 
domu.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

  SKAUTSKÝ MINIKURZ V DRÁTOVÁNÍ. Skauti ze Skaličky vás zvou na minikurz 
v drátování velikonočních vajíček, který bude v sobotu 4. dubna. Zájemci se budou moci 
od 9 hodin seznámit s touto zajímavou technikou. K práci budou potřebovat jedno až 
dvě vyfouknutá vejce, malé kleštičky na drát, případně dřívko na vyrovnávání drátu a 30 
Kč na materiál. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je potřeba přihlásit se na tel. 
732 382 522, nebo emailu Antonin.Sadil@email.cz <mailto:Antonin.Sadil@email.cz>. 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – MORÁLKA BEZ BOHA?
 Morálka (z latiny, moralitas, charakter, správné 
chování) je soubor principů založených a hodnoce-
ných na základě posuzování dobra a zla, které řídí 
chování lidské společnosti, případně soubor takto 
vytvořených principů, jejichž dodržování většina 
společnosti vyžaduje. V užším slova smyslu lze též 
morálku chápat jako vnitřní mravní kodex, přesvěd-
čení nebo víru jedince.
 Před čtrnácti dny jsme uvažovali o přirozeném 
zákonu, který je dílem Boží moudrosti. Řekli jsme 
si, že je vepsán do lidských srdcí a je závažný ve své plnosti pro každého člověka všech dob 
– i pro nevěřící. Setkáváme se však s názorem, podle něhož je pojem mravního dobra a zla 
jen něčím subjektivním, jen osobním názorem. Někteří tvrdí, že věcné určení mravního 
dobra nebo zla se děje jen na základě daných zákonů nebo společnou dohodou lidí, další 
jsou přesvědčeni, že mravnost záleží na výchově nebo se rodí v mysli mocných jako vyná-
lez k potlačení sociálně slabých...
 Můžeme však jak fi lozofi ckou úvahou, tak historickými doklady dokázat, že jisté lidské 
skutky jsou mravně dobré, nebo mravně špatné samy o sobě bez ohledu na vnější vlivy. Tak 
například láska k rodičům, pravdomluvnost, dobročinnost, zachovávání ujednaných smluv 
a mnoho jiných skutků bylo vždy a u všech národů uznáváno jako dobré a jejich opak za 
něco mravně špatného a trestuhodného. Toto přesvědčení nacházíme u nejstarších náro-
dů, na nejnižších stupních kultury. Je možné, aby podobné přesvědčení zvláště u národů, 
kterých se dosud nedotkla civilizace a jejich kultura je na nejnižším stupni, bylo výsledkem 
civilizačních vlivů ? Dr. P. Šebesta, antropolog, etnograf píše o trpaslících Bambutech, mezi 
nimiž prožil dlouhou dobu. Přestože žijí na velmi nízké kulturní úrovni, řídí se přísnými 
mravními zákony. Je zapovězeno krást. Zloděj je tělesně potrestán a lup je mu odňat. Za 
těžký zločin se považuje, vztáhne-li dítě ruku na rodiče. Morální povinností je dělit se o po-
traviny druhými. 
 Přirozený zákon, který Bůh vepsal do srdce každého člověka, je však příliš všeobecný 
(čiň dobře a varuj se zlého) a mnozí se vymlouvají, že ho neznají. Potřebuje tedy širšího 
rozvinutí, které by zasáhlo celou lidskou činnost v její šíři, tak aby člověk i v těch nejkon-
krétnějších a nejvšednějších případech života věděl, co je dobré a co je zlo, kterého se má 
vyvarovat. Proto je třeba výslovně ustanoveného neboli pozitivního zákona. A ten je dvojí: 
Božský a lidský. 
 Svatý Tomáš Akvinský to vyjádřil: „Přirozený zákon není nic jiného než vtisknutí Bo-
žího světla v nás.“ Aby se žádný nemohl vymlouvat, že neví, jaký je přirozený mravní zá-
kon, dal Bůh lidstvu Písmo svaté. Na hoře Sinaj dal lidem Desatero Božích přikázání, kte-
ré je světlem pro svědomí každého člověka. I Ježíš nám výslovně doporučil jej zachovávat: 
„Chceš-li vejít do života (věčného), zachovávej přikázání!“ (Mt 19,17), „Nepřišel jsem zákon 
zrušit, ale naplnit“ (Mt 5,17). Ve chvíli, kdy byla roztržena chrámová opona, vstoupil v plat-
nost zákon Kristův, vyjádřený v evangeliu. Zůstává jen morální část Starého zákona, která 
je doplněním a vysvětlením přirozeného mravního zákona a jeho platnost neustane, do-
kud poslední poutník věčnosti nedojde cíle, neboť smyslem tohoto zákona lásky je přivést 
všechny děti Boží ke spravedlnosti a k lásce nebeského otce a k věčnému objetí Boha. 
 Církev, „sloup a opora pravdy“ (1Tim 3,15) převzala od apoštolů Kristův slavnostní pří-
kaz zvěstovat pravdu o spáse. Je úkolem Církve vždy a všude hlásat mravní zásady včetně 
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těch, které se týkají společenského pořádku, a také posuzovat kteroukoliv lidskou záleži-
tost, pokud to vyžadují základní práva lidské osobnosti nebo spása duší. 
 Učitelský úřad pastýřů Církve – papeže a biskupů – se v oblasti morálky obvykle vy-
konává katechezí a kázáním za pomoci knih teologů a duchovních autorů. Takovým způ-
sobem se pod vedením pastýřů a pod jejich dohledem přenášel z generace na generaci 
„poklad“ křesťanské víry a morálky, který tvoří charakteristický souhrn pravidel, příkazů 
a ctností, které pramení z víry v Krista a které oživuje láska. Ježíš založil Církev, aby místo 
něho učila Božím pravdám, posvěcovala věřící a vedla je k zbožnému životu a věčné spáse. 
Nemůže se proto v učení o víře a mravech mýlit. Za tímto účelem jí její „Zakladatel“ udělil 
dar neomylnosti. Ten přísluší v Církvi papeži, který buďto sám, nebo spolu s biskupy ohla-
šuje pro celou Církev závazná rozhodnutí o víře a mravech. Za posledních 150 roků to bylo 
třikrát: dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie, o neomylnosti Církve a o Nanebe-
vzetí Panny Marie. (Papež nemusí být neomylný ve svých znalostech o světě a když vystu-
puje jako soukromá osoba.) Aby poselství spásy ukázalo před lidmi sílu své pravdy a vyza-
řovalo ji, musí být potvrzováno životem křesťanů. Církev roste, rozkvétá a šíří se prostřed-
nictvím svatosti svých věřících. Církev – to jsme my. A jací jsme my, taková je i Církev – 
hodna úcty, nebo opovržení. Jak velkou máme odpovědnost! Na každém z nás závisí dobré 
jméno Církve.
 Kvůli tomu její věrní nezanedbávají své pozemské úkoly, ba naopak plní je trpělivě, po-
ctivě a s láskou.     Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – LAZAR (březen 4. část)
Dnešní vyprávění o veliké osobnosti NZ můžeme začít jednodu-
chou hádankou: „Víte, který člověk zemřel dvakrát?“ Možná se vám 
tato otázka zdá podivná, ale pokud se zamyslíme nad životem bib-
lické postavy tohoto týdne, uvědomíme si, že to možné je. Už asi 
tušíte, že se jedná o blízkého přítele Ježíše – Lazara. Jednou přišli 
k Pánu Ježíši se vzkazem, že jeho přítel Lazar je těžce nemocen. 
Když Ježíš dorazil do vesnice, kde Lazar žil, dozvěděl se, že již ze-
mřel. Pán Ježíš se rozplakal a požádal, aby jej zavedli k Lazarovu 
hrobu. Když přišli ke hrobu – jeskyni zavalené kamenem, Ježíš řekl: 
„Odvalte kámen.“ Přestože Marta odmítala, Ježíš stále trval na ote-
vření hrobu. Když kámen odvalili, zvolal mocným hlasem: „Lazare, 
pojď ven!“ A tu Lazar vyšel z hrobu. Byl celý ovázaný plátnem a tvář 
měl zahalenou šátkem. K Lazarovi pak přicházelo velké množství 
lidu a mnoho Židů uvěřilo v Ježíše jako v Božího Syna. 
Pán Ježíš nám ukazuje, že je skutečným člověkem také tím, že do-
káže plakat nad ztrátou dobrého přítele. Svým srdcem miluje kaž-

dého člověka a přeje mu to nejlepší, zároveň dokáže intenzivně prožívat jedinečné vztahy 
ke svým příbuzným a přátelům. Dokázali jste někdy, děti, vyjádřit svým kamarádům a přá-
telům, jak jste rádi, že je máte? 

1.  Čeho se učedníci obávali na cestě k Lazarovi?
 a) ukřižování;    b) kamenování;    c) daleké cesty
2.  Ze které vesnice Lazar pocházel?
 a) z Betánie;    b) z Kány v Galilejské;    c) z Naimu
3.  Kolik dní Lazar ležel v hrobě? 
 a) 1;    b) 30;    c) 4
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 22. března: Červená Voda 1.362; domov důchodců sv. Zdislavy 141; Mlý-
nický Dvůr 300; Jakubovice 358 (z 19.3.-106); Písařov 710 (Immaculata 322) Kč.
  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 30. března v 17.30 hod. na faře, v Čer-
vené Vodě ve středu 1. dubna v 19.15 hod. také na faře.

 PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete slavit i s cizím zpovědníkem: 
v sobotu 4. dubna v Červené Vodě od 9 – 10 hod., v Písařově od 10.30 – 11.30 hod., v Ja-
kubovicích od 11.45 – 12.15 hod.

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude v Jakubovicích v sobotu 4. dubna v 18 hod. 
v kuchyni kulturního domu.

 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se bude konat v Červené Vodě na faře v neděli 5. 
dubna od 15 hod. s P. Františkem Líznou SJ. Po přednášce bude ještě možnost zpovídá-
ní.   P. Pavel Vágner

LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO

DÁREK OD OTCE. Mladík z bohaté rodiny se chystal k promoci. Bylo zvykem, že k ta-
kové příležitosti oslavenec dostával darem auto. Otec se proto vybral se synem do luxus-
ního autosalonu, aby si spolu vybrali nejlepší vůz. Mladík si byl jistý, že ho v den promo-
ce najde před domem zářící novotou a s plnou nádrží. Byl však zklamán. Po promoci ne-
přišel za ním táta s klíčky od auta, ale s knihou – s Biblí. Mladík ji vztekle hodil do auta 
a celý den s otcem ani nepromluvil. Našel si práci v jiném městě a odstěhoval se. Domů se 
vrátil, až když jeho otec umřel. Noc před pohřbem probíral papíry na otcově stole a našel 
také Bibli, kterou mu kdysi otec daroval. Se stínem výčitky sfoukl prach z desek a Bibli 
otevřel. Našel v ní šek s datem promoce. Byl vystavený přesně na tu částku, kterou stál 
vysněný automobil.
K ZAMYŠLENÍ: Pro řadu lidí je Bible zavřená, zbytečná a zaprášená kniha. A přece se na 
jejích stránkách skrývá to, po čem odjakživa toužíme.  P. Pavel Kavec CM 

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 22. března: Mohelnice 5.392; Úsov 649; Studená Loučka 210 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

 V úterý 31.3. v 14.00 hod se koná na faře v Mohelnici pravidelné setkání seniorů.
   P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 3. dubna bude první pátek a sobota v měsíci, bude příležitost ke svátosti smíření 
a adoraci: v Leštině ve středu od 16.30, v Chromči ve čtvrtek od 17.00, v Postřelmově v pá-
tek od 16.00 bude zpovídat cizí zpovědník.

 V sobotu od 8 hod. bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Pan-
ny Marie.

 V neděli bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3381 Kč), na 
opravy fary v Chromči (minule 2180 Kč) a v Sudkově (minule 794 Kč). Všem dárcům ať 
Pán odplatí jejich štědrost.                        P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 22. března: Lubník 680; Tatenice 1.420; Hoštejn 1.400; Kosov 920 Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

 DUCHOVNÍ OBNOVA. V době od 3. do 5. dubna 2009 proběhne na faře v Tateni-
cích duchovní obnova pro mládež od 14 let. Sejdeme se v pátek v podvečer při společ-
né večeři, ukončení bude v neděli po obědě. Cena pobytu je 200 Kč. S sebou: přezůvky, 
spacák, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby. Přihlásit se můžete do 31. 
března 2009 na tel. 775 339 868 nebo na mailu: jitka.meda@seznam.cz.

Jitka Veiglerová
 PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE SVATÉHO PAVLA. V pátek 

3. dubna v 16.30 hod. a v neděli 5. dubna v 7.20 hod. budou slouženy 
v kostele sv. Petra a Pavla v Lubníku mše svaté, při kterých máte mož-
nost získání plnomocných odpustků. 

 Do neděle 5. dubna budou mše svaté ještě podle zimního času.  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 22. března: Štíty 9.710; Cotkytle 820; Horní Studénky 1.120 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
Zpovídání před Velikonocemi bude : 

 ve Štítech v pátek 3. dubna od 16 hod. (zpovídá P. Vladimír Jahn) 
 v Horních Studénkách v sobotu 4. dubna od 14 hod.  P. Stanislav Suchánek 

  
7. ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Srdečně zveme na setkání mladých naší di-
ecéze s otcem arcibiskupem Janem a otcem biskupem Josefem na „Květnou sobotu“ 4. 
dubna 2009 do Kroměříže. Mládež z našeho děkanátu pojede vlakem. Společný odjezd 
z vlakového nádraží v Zábřeze v 7.18 (R 625 Vsacan), předpokládaný návrat do Zábře-
ha v 18.40 hod.  P. Jindřich Peřina 
FARNOST SVÉBOHOV. Na koncert Markéty Mátlové (soprán) a Matěje Fremla (kyta-
ra) vás zveme v sobotu 4.4.2009 v 16.00 hod do Obecního domu ve Svébohově. Zazní 
žalmy, staré postní skladby, písně ze starých církevních kancionálů, či lidové balady. 

POSTNÍ KRABIČKY, do kterých jste v rodinách během postu „spo-
řili“ pro potřebné, se budou ve všech farnostech děkanátu vybírat 
v kostelích na Květnou neděli – 5. dubna.
Nezapomeňte, že na dně krabičky můžete zaškrtnutím určit způ-
sob, jakým bude s vaším postním dárkem naloženo. 

Markéta Horáková, pastorační asistentka Charity Zábřeh

Hledáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomáhat ve velikonoční 
době modlitbou za farnosti, ve kterých hoří paškál vyrobený v chrá-
něné dílně Palonín. Tato služba je pro kohokoliv z nás, zvláště pak pro ty, kterým ubý-
vají fyzické síly a chtěli by přesto pomáhat druhým. Pokud se chcete zapojit do této 
služby, ozvěte se prosím na telefonní číslo 736510816 nebo řekněte svému knězi.  
  Markéta Horáková, pastorační asistentka Charity Zábřeh
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SBÍRKY z neděle 22. března: Zábřeh 10.170; Jedlí 2.050; Svébohov 1.600; Klášterec 1.360; 
Zvole 4.520; Postřelmůvek 480 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000, na misie 500, 
na Haiti 1.000; Zvole – na Haiti 1.000, na kostel sv. Barbory 1.000, na Dům Matice Cyrilome-
todějské 8.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Milí přátelé a dobrodinci, 
již sedm let pracuji na Haiti a někdy si myslím, že životu tady vůbec ne-
rozumím. Jakoby tu úplně chyběl rozum, země je prostě neorganizovaný 
chaos, každý si dělá, co chce, a chudí lidé se protloukají životem doslova, 
jak Pán Bůh dá. Dohromady spojit síly pro společnou věc k rozvoji země, 
jakoby bylo nad jejich síly a schopnosti. Chybí tu opravdová vůle se z této 
svízelné situace dostat, lidé jakoby rezignovali na naději v lepší zítřek.
Někdy si kladu otázku, jak jen jsem tady tak dlouho mohl vydržet? Asi 
mě tu drží přesvědčení, že Bůh miluje všechny lidi na zemi bez rozdílu a tam, kde je to nejvíce 
nehostinné se často v hojnosti projevuje boží náklonnost. Mám pocit, že Bůh miluje tyto lidi 
právě pro jejich chudobu a neschopnost něco změnit. A tak i já se snažím prostě se zamilovat 
do tvrdosti a neotesanosti místních obyvatel a hledat krásu ve způsobu jejich života.
 S nadsázkou mohu říci, že způsob práce na venkově připomíná dobu kamennou. Lidé 
okopávají pole motykou, mačeta slouží jako nůž, sekera, pila i kosa dohromady. Osel je tady 
bezkonkurenčně nejrozšířenější dopravní prostředek. Život je oproštěn od většiny moderních 
vymožeností a lidé se baví jen vlastním zpěvem, hrou na buben a jednoduchými divadelními 
scénkami. Čas jakoby tu stál.
 Jako administrátor chudé vesnické farnosti musím zastat hned několik funkcí najednou. 
Kromě slavení mše svaté a vysluhování svátostí se podílím na všech aspektech života vesniča-
nů. Pod faru spadají dvě farní školy, které navštěvuje asi 350 dětí v osmi třídách. Snažím se po-
moci i v oblasti zdravotní péče, která je tu ve velmi zanedbaném stavu. Někdy mě stojí mnoho 
sil, přesvědčit nemocného o nezbytnosti návštěvy lékaře. Pomoc v rozvoji farnosti je také den-
ním chlebem místního kněze. S pomocí dárců se mi podařilo zrealizovat výstavbu vodovodu, 
tržnice, družstva pro rybáře. Lidé ale někdy o tuto pomoc snad ani nestojí, alespoň mi to tak 
někdy připadá. S vděčností se tu člověk totiž moc nesetká. Největší radost mají z toho, když 
se jim přiveze kamion rýže, to pak celá vesnice doslova ožije. Já však jako farář zažívám stres 
z toho, aby se při distribuci nikomu nic nestalo. To všechno vypovídá o tom, že místní lidé 
žijí jen přítomným okamžikem a se zítřkem si moc hlavu nelámou. Haiťané jsou tu až neuvě-
řitelně přizpůsobeni nehostinným a těžkým životním podmínkám, někdy až žasnu nad tím, 

co všechno vydrží. Například těžká práce na slunci jim 
nedělá problém, já sám bych dávno ležel s úpalem v ne-
mocnici. Jsou velice jednodušší a upřímní, víru v Boha 
mají doslova vrozenou, za celých sedm let jsem zde ne-
potkal nevěřícího ateistu. Odevzdanost do božích rukou 
charakterizuje jejich přístup k životu, skoro za každou 
budoucí větu neopomenou připojit, dá-li Pán.
To nejcennější, co místním lidem může misionář dát, je 
prosté sdílení jejich životních těžkostí a radostí, pouhá 
přítomnost kněze, který se za ně modlí a má otevřené 
srdce k jejich každodenním potřebám, je ten největší 
projev lásky k nim.           P. Roman Musil OMI


