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Ročník XVII., číslo 2

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

To byl v galilejské Káně 
počátek znamení, 
která Ježíš učinil; 
tím zjevil svou slávu, 
a jeho učedníci 
v něj uvěřili.

Jan 2,11

Všemohoucí, věčný Bože, 
ty řídíš všechno na nebi i na zemi; 
vyslyš prosby svého lidu 
a dej našim dnům svůj řád a mír. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 96   Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech
1: Iz 62,1-5                                        2: 1 Kor 12,4-11                                            Ev. Jan 2,1-11     
Ordinárium: Ebenovo č. 504       příště latinské č. 509
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POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM. Modlitby za jednotu křestanů 
pokračují tento týden v úterý 19. ledna v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou ve středu 20. ledna v Zá-
březe. Společnou mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

MODLITBY MATEK. Maminky a babičky zveme na společnou mši svatou, obě-
tovanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme slavit v úterý 26. ledna v 17 hod. 

Lenka Hamplová

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 28. ledna na „Zábavné odpoledne s hudbou a tan-

cem“. Známé melodie tentokrát zahraje skupina F-BAND. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 
40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Především děti, ale i dospělé zveme v sobotu 13. úno-
ra na zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na před-
stavení „Jak pan Spejbl prášil“. Sraz účastníků v 7.10 hod. ve 
vstupním vestibulu nádraží ČD Zábřeh, návrat ve 20.23 hod. 
V Praze dále navštívíme známé pohádkové bytosti v „Po-
hádkovém království“ na Žižkově a projdeme Malou Stranu 
a Staré Město Pražské. V ceně 400 Kč jízdné a vstupy. Přihláš-

ky nejpozději do 30. ledna na telefon 732 552 732 – pí. Hedrichová. 
 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZÓNA
 KDU ČSL a MKD vás srdečně zvou na OKRESNÍ LIDOVÝ 

PLES, který proběhne v pátek 22. ledna 2010 v Katolickém domě 
v Zabřeze. Začátek ve 20.00 hod., k poslechu a tanci hraje VELVET. 
Bohatá tombola, předtančení. Předprodej vstupenek v Prodejně EDI-
TON, Žižkova 43, Zábřeh, tel. 583 416 340 (vstupenka+místenka+šat-
na 100 Kč).
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES bude v sobotu 23. ledna v Kato-

lickém domě od 14:00 hod. Pro děti je připravený bohatý program. 
Vstupné dobrovolné.
 SDH Jedlí Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná 

23. ledna 2010 v Kulturním domě Jedlí. Zahájení ve 20 hodin tanečním vystoupením. 
Občerstvení a tombola zajištěny. Vstupné 50 Kč. Na hojnou účast se těší pořadatelé.

NEVYHAZUJTE STARÉ KALENDÁŘE – vzkazují ženy, které se starají o vývěsky v kos-
tele. Můžete je přinést na faru v Zábřeze a my tak získáme obrázky, kterými můžeme 
doplnit nástěnky k důležitým událostem církevního roku.   Ludmila Sommerová

DĚKUJEME dodatečně z farnosti Drahotuše těm, kteří nám přáli k Vánocům i k novému 
roku a posíláme požehnání všem čtenářům FI.  P. Radek Šidleja a P. Martin Vévoda
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Benkov  665,00 Kč Maletín 7 094,00 Kč
Bezděkov  4 007,00 Kč Mírov 7 705,00 Kč
Bohdalov  3 007,00 Kč Mitrovice 6 353,00 Kč
Bohuslavice  11 055,00 Kč Mlýnický Dvůr 1 687,00 Kč
Brníčko  9 618,00 Kč Mohelnice 87 526,00 Kč
Březná  3 651,00 Kč Moravičany 46 375,00 Kč
Bukovice  7 155,00 Kč Moravský Karlov 2 058,00 Kč
Cotkytle  5 027,00 Kč Nedvězí 3 519,00 Kč
Crhov  4 750,00 Kč Nemile 10 935,00 Kč
Červená Voda  28 954,00 Kč Obectov 2 981,00 Kč
Dlouhá Ves + Křižanov  4 048,00 Kč Palonín 5 070,00 Kč
Dlouhomilov  9 594,00 Kč Pavlov 3 542,00 Kč
Doubravice  3 471,00 Kč Písařov 14 523,00 Kč
Drozdov  8 048,00 Kč Pivonín 4 575,00 Kč
Dubicko  27 604,00 Kč Podolí 3 134,00 Kč
Herbortice  1 942,00 Kč Police 6 310,00 Kč
Heroltice  3 376,00 Kč Postřelmov 59 794,00 Kč
Hněvkov  5 178,00 Kč Postřelmůvek 7 855,00 Kč
Horní Studénky  11 409,00 Kč Radnice 1 617,00 Kč
Hoštejn  11 222,00 Kč Rájec 16 831,00 Kč
Hrabišín  11 554,00 Kč Rohle 5 762,00 Kč
Hrabová  11 425,00 Kč Rovensko 22 195,00 Kč
Hynčina  2 786,00 Kč Řepová 3 259,00 Kč
Chromeč  17 278,00 Kč Slavoňov 5 141,00 Kč
Jakubovice  3 270,00 Kč Stavenice 2 187,00 Kč
Janoslavice  2 745,00 Kč Strážná 3 438,00 Kč
Janoušov  2 131,00 Kč Strupšín 1 840,00 Kč
Janoušov u Cotkytle  2 134,00 Kč Studená Loučka 8 570,00 Kč
Jedlí  23 946,00 Kč Sudkov 14 264,00 Kč
Jestřebí  13 830,00 Kč Svébohov 17 776,00 Kč
Kamenná  7 899,00 Kč Šanov 5 576,00 Kč
Klášterec  5 922,00 Kč Štíty 27 798,00 Kč
Klopina  8 690,00 Kč Tatenice 21 082,00 Kč
Kolšov  14 406,00 Kč Třeština 7 165,00 Kč
Koruna  1 275,00 Kč Újezd 4 005,00 Kč
Kosov  8 044,00 Kč Úsov 19 430,00 Kč
Krasíkov  6 192,00 Kč Václavov 5 959,00 Kč
Krchleby  2 368,00 Kč Veleboř 4 990,00 Kč
Křemačov  1 480,00 Kč Veselíčko 1 176,00 Kč
Květín  2 521,00 Kč Vlachov 1 675,00 Kč
Lesnice  11 029,00 Kč Vlčice 2 689,00 Kč
Leština  27 309,00 Kč Vyšehorky 4 258,00 Kč
Libivá  6 084,00 Kč Vyšehoří 5 577,00 Kč
Líšnice + Svinov  8 958,00 Kč Zábřeh 180 355,00 Kč
Loštice  66 110,00 Kč Zborov  4 157,00 Kč 
Lubník  8 336,00 Kč Zvole  16 950,00 Kč 
Lukavice  12 463,00 Kč Žadlovice  6 066,00 Kč 
Lupěné  1 365,00 Kč CELKEM 1 158 155 Kč

Přehled výsledků tříkrálového koledování 2010 v obcích děkanátu Zábřeh  

Podrobnější informacer o průběhu a výsledcích koledování najdete na www.charitazabreh.cz
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Učící se církev – PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ
 My věřící dnes stojíme s úctou i rozpaky nad stavem 
manželství. Víme, jak se na ně dívá církev i to, jak se k němu 
staví dnešní společnost, která je klade na stejnou úroveň se 
spolužitím přítele s přítelkyní, nebo dokonce s registrova-
ným partnerstvím homosexuálů.
 Už na počátku dějin lidstva ustanovil Bůh Adama a Evu 
do stavu manželství. Je to vyjádřeno „ústy“ samého Boha: 
„Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu 
rovnou“ (Gen 2,18). A o chvíli později přímo poukazuje na 
svazek manželský dvou lidí: „Proto opustí muž svého otce 
i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Gen 
2,24). A první dvojice dostala od Boha i základní úkol.Bůh 
jim požehnal a řekl jim. „Ploďte a množte se a naplňte zem!“ 
(Gen 1,28).
 Tyto zásady manželství byly naplňovány v národě židov-
ském. Mezi Bohem a jeho izraelským lidem to byla opravdová svatební smlouva. Později byla 
tato svatební smlouva upevněna ještě jasněji: „Syn Boží, Ježíš Kristus, jako snoubenec a jeho cír-
kev snoubenka.“ Tím, že se Ježíš vtělil a obětoval vlastní život, jistým způsobem se spojil s celým 
lidstvem, které svou krví vykoupil a na věky spasil. Možno to chápat jako „svatbu Beránka“.Ve 
Zjevení líčí sv. Jan  spojení Krista s církví vítěznou, která je „nevěstou Beránkovou“ (Zj 19,7,9). 
 Tím vším je naznačena důstojnost a úloha manželství v životě církve a lidstva. Za vzor je dá-
ván sám Kristus.
 Důkazem, jak vysoko hodnotil Ježíš svazek manželství je i to, že prvý zázrak ve své veřejném 
vystoupení učinil na svatbě v Káni Galilejské. Stalo se to na pokorné prosby jeho matky, Panny 
Marie, což je také příznačné. Církev přikládá velkou důležitost Ježíšově přítomnosti na svatbě 
v Káně. Vidí v tom potvrzení, že manželství je dobré.
 Ježíš ve svých kázáních jednoznačně učil, jaký je původní smysl spojení muže a ženy, jak je 
chtěl Stvořitel na počátku. Dovolení zapudit vlastní manželku, které dal Mojžíš, bylo ústupkem 
zdůvodněným tvrdostí srdce. Manželské spojení muže a ženy je nerozlučitelné. Sám Bůh je uza-
vřel. „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Mt 19,6).
 Toto jasné zdůrazňování nerozlučitelnosti manželského svazku mohlo vzbuzovat rozpaky 
a zdát se neuskutečnitelným požadavkem. Ježíš nicméně neuložil manželům neúnosné a příliš 
těžké břemeno, mnohem těžší než Mojžíšův zákon. Protože přišel obnovit původní řád stvoře-
ní, rozvrácený hříchem, sám dává sílu a milost žít manželství v novém duchu Božího království. 
Jestliže manželé následují Krista, přemáhají sami sebe, berou na sebe svůj kříž, budou moci po-
chopit původní smysl manželství a žít je s Kristovou pomocí. Tato milost křesťanského manžel-
ství je ovocem Kristova kříže, pramenem každého křesťanského života.
 To naznačuje apoštol Pavel, když říká: „Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jak Kristus 
miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil“ (Ef 5,25-26). A hned dodává: „Proto opustí 
muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, 
mám na mysli vztah Krista a církve“ (Ef 5,31-32).
 Celý křesťanský život nese znamení manželské lásky Krista a církve. Již křest, který uvádí do 
Božího lidu, je svatebním tajemstvím. Manželství mezi pokřtěnými vyjadřuje a udílí milost, je 
pravou svátostí nové smlouvy.
 Hlavními osobami manželské smlouvy jsou pokřtěný muž a pokřtěná žena, svobodní k uza-
vření manželství, kteří dobrovolně vyjádří svůj souhlas. Být „svobodný“, to znamená – nebýt 
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vystaven donucování, nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona. Církev 
považuje vzájemný souhlas novomanželů za nezbytný prvek, kterým je „manželství vyjádřeno“. 
Chybí-li souhlas, manželství neexistuje.
 Souhlas je „lidský úkon, jímž se manželé vzájemně sobě dávají a přijímají“. „Přijímám tě 
za manželku“ – „Přijímám tě za manžela“. Tento souhlas, který zavazuje oba manžele, nachází 
své naplnění ve skutečnosti, kdy se stávají „jedním tělem“. Souhlas musí být úkonem každého 
z partnerů uzavírajících smlouvu, bez jakéhokoliv násilí nebo těžkého donucování zvenčí. Žád-
ná lidská moc nemůže tento souhlas nahradit. Chybí-li taková svoboda, je manželství neplatné. 
O tom rozhodne církevní soud, který rozhodne, že manželství nikdy neexistovalo a že možno 
uzavřít manželství nové.
 Kněz (nebo jáhen), který asistuje slavení manželství, přijímá jménem církve souhlas no-
vomanželů a uděluje požehnání církve. Přítomnost služebníka církve (a také dvou svědků} 
viditelně vyjadřuje, že manželství je církevní skutečnost. Z toho důvodu církev obvykle vyža-
duje, aby její věřící slavili manželství formou, kterou k tomu stanovila. Toto rozhodnutí má 
různé důvody.
 Svátostné manželství je liturgický úkon. Sluší se, aby se slavilo při veřejné liturgii církve. 
Manželství uvádí do stavu církevního, vytváří práva a povinnosti v církvi, mezi manželi a vůči 
dětem. Protože je manželství životní stav v církvi, je třeba, aby byla jistota o uzavření manželství, 
proto je povinností mít svědky. Veřejný ráz souhlasu chrání „ano“, které bylo jednou dáno a na-
pomáhá, aby se mu zachovala věrnost. Aby ano novomanželů bylo svobodným a odpovědným 
úkonem a manželská smlouva měla pevné a trvalé, lidské i křesťanské základy, má zásadní dů-
ležitost příprava na manželství. Nejdůležitější částí přípravy zůstává příklad a poučování rodičů 
a rodin. Úloha pastýřů a křesťanského společenství jako Boží rodiny je nezbytná pro předávání 
lidských a křesťanských hodnot manželství a rodiny, a to tím více, že v naší době mnoho mla-
dých lidí zakouší následky zničených rodinných krbů, které už tuto přípravu dostatečně neza-
jišťují. Mladé lidi je třeba vhodně a včas poučit - a to převážně už v rodině - o důstojnosti, úloze 
a praxi manželské lásky, aby nabyli úcty k čistotě a mohli v příhodném věku po čestně prožitém 
období zasnoubení vstoupit do manželství. (Katechismus katolické církve, s. 408-413)   
  P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÁ ZDISLAVA  3. část
 Zdislava vyrostla v krásnou dívku. Když bylo Zdislavě patnáct 
let, tatínek jí vystrojil velkou nádhernou svatbu. Zdislava se stala 
manželkou rytíře Havla. Manželství je svátost, která se uděluje při 
svatebním obřadu. Při něm si ženich a nevěsta slibují lásku, úctu 
a věrnost až do smrti. A Zdislava se stala vzorem věrnosti v man-
želství. Přijetím této svátosti Zdislava s panem Havlem pozvali do 
svého života Pána Ježíše. Často jej prosili, aby jim požehnal v jejich 
společném životě a aby požehnáním provázel jejich děti a celý hrad. 
Bydleli totiž na hradě Lemberku. V zimě tam však bylo velmi chlad-
no, a proto se vždy celá rodina stěhovala do blízkého města Jablonné, 
kde měla svůj dům.
 Svatá Zdislava je patronkou rodin. Byla dobrá, statečná a zbožná 
manželka i maminka. Proto ji prosme: „Svatá Zdislavo, pomáhej nám, 
aby rostly vztahy v našich rodinách, abychom byli schopni se jeden 
druhému nabízet.“
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. ledna: Červená Voda 1.750 (z betléma 1.000); domov důchodců sv. 
Zdislavy 190; Mlýnický Dvůr 90; Jakubovice 321 (z betléma 340); Písařov 100 (z betléma 
665) Kč. Dary: Jakubovice 800; Písařov (na opravu oltáře) 3.000 Kč. 
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 20. ledna v 18.15 hodin na faře.
    P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

Nedělní mše svatá v Dlouhomilově bude mimořádně v sobotu 23.1. v 17.00 hodin.
 

V sobotu 23.1. bude v Postřelmově od 8.00 pobožnost a mše sv. ke cti Ducha svatého. 
Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

 Srdečně zveme všechny v sobotu 23. ledna, v 17 hod. do 
Dlouhomilova, do kostela Všech svatých, kdy budou při mši 
svaté zpívat sbory CARMEN z Mohelnice a mužský sbor Řádu 
sv.Huberta. Oba vedoucí, Jiří Novák a Karol Ozorovský se roz-
hodli oslavit své lednové narozeniny zpěvem při mši svaté. A proč 
v Dlouhomilově? Třetí protagonista, organizační vedoucí a sacri-
fi c ŘSH, se také narodil v lednu a po mši svaté připravil malé pohoštění pro oba sbory, jako 
výraz poděkování za úspěšnou sezónu 2009. 
  Pavel S. Bartoš EOSH

LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO  
BOŽÍ SEMAFOR. Do kostela vešla babička, která držela za ruku vnoučka. Upřela zrak na 
červené světélko nad svatostánkem, poklekla a začala se modlit. Vnouček těkal pohledem 
z babičky na světélko, ze světélka na babičku. Pak už to nevydržel: „Babi, až bude zelená, 
tak jdeme pryč.“
 To světélko nikdy zelené nebude. Nikdy nepřestane kolemjdoucím opakovat: „Zastav 
se! Je to skála. Jediná opravdová skála, u níž mohou lidé zakotvit. Jediná zastávka, která 
poskytne opravdový odpočinek: Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi, a já vám dám 
odpočinout.“ Ježíšovo kázání zní: „Obraťte se, protože Boží království je mezi vámi.“. Je 
mezi námi. Ale kdo si toho všimne?
 

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ. Dne 17. ledna bude slavit 70. narozeniny 
p. MILAN HALTMAR z Mohelnice. Milý jubilante! Dovolíme si od 
nás, z Loštic, kde jste známý k.j. i svou kuchařskou dovedností popřát 
Vám hodně zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie, kterou si tak velmi 
i se svou manželkou Alenou ctíte, do dalších let od Pána vše potřebné. 
Děkujeme za přátelství a sdílení víry a kulinářské dovednosti. „Víš co, 
kuchaři? Já ti tentokráte, uděluji Řád šunky zlaté...“ ( z pohádky „Prin-

cezna se zlatou hvězdou“ – Inu, tvé celoživotní vaření, Milane, je jako pohádka, děkuje-
me!!) P. Pavel a spol.
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MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10. ledna 2010: Mohelnice 3.555; Úsov 512; St. Loučka 408 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara
 V úterý 19. ledna 2010 ve 14 hod. se na faře v Mohelnice se koná pravidelné setkání 

seniorů. Všechny srdečně zveme. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. ledna 2010: Štíty 2.630; Cotkytle 540; Horní Studénky 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

 Růžencové společenství Štíty. Přijměte pozvání na setkání členů růžencového spole-
čenství, v neděli 24.1.2010 ve 14.30 hod., na faře ve Štítech.  Zve Světlíková Marie

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 10. ledna 2010: Lubník 440; Tatenice 420; Hoštejn 1.400; Kosov 460 Kč. 
 Pán Bůh zaplať  P. Jaroslav Přibyl

Farnost Tatenice a místní KDÚ ČSL vás v pátek 29. ledna zve „na zámeček“ 
na SPOLEČENSKÝ PLES. Začátek ve 20 hod., vstupné 50 Kč hraje skupina 
Triangl. Čeká vás také bohaté občerstvení a tombola. 

  

FARNOST JEDLÍ. PATROCINIUM a pouť ke cti svatých Fabiána a Šebestiána bude 
v drozdovské kapli slavena v neděli 24. ledna. Poutní mši svatou v 11 hod. celebruje 
P. František Lízna. 

FARNOST SVÉBOHOV. Kruh přátel hudby ve Svébohově uvádí v úterý 26. ledna 2010 
v 17.00 hodin v Obecním domě ve Svébohově DUO TERES. Účinkují Lucia Kopsová - 
housle a Tomáš Honěk - kytara. Zazní skladby G.F. Telemanna, J.S. Bacha, N. Paganiniho 
a F. Kreislera. Vstupné 30 Kč, děti a mládež zdarma.

ZPRÁVY ZE ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY

Charita Zábřeh nabízí u starších a nemohoucích lidí, kteří jsou bez pomoci 
rodiny výpomoc dobrovolníků při odklízení přívalů sněhu. Pokud máte ve 
svém okolí někoho, komu by bylo dobré takto pomoci, ozvěte se nám na tel. 
736529295 – Ludmila Macáková.

Charita Zábřeh aktuálně hledá nového vedoucího (novou vedoucí) denního stacioná-
ře Okýnko pro lidi s těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením v Mohelnici. 
Zájemci najdou více informací o obsahu i podmínkách práce na webu www.charitaza-
breh.cz nebo telefonu 736 509 440 (M. Šotolová – koordinátorka sociálních služeb); uzá-
věrka výběrového řízení 31. ledna 2010.
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SBÍRKY z neděle 10. ledna 2010: Zábřeh 9.780; Jedlí 1.650; Svébohov 1.300; Klášterec 
1.330; Zvole 3.510; Postřelmůvek 730 Kč. 
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 10.000; na Haiti 1.300 Kč; Zvole – na Haiti 500 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

HAITI – HUMANITÁRNÍ KATASTROFA
 V úterý 12. ledna srovnalo mohutné zemětřesení velkou část 
hlavního města haitské metropole Port-au-Prince se zemí. Kromě 
množství mrtvých a zraněných způsobilo zemětřesení nesmírné 
škody na majetku. Mezi obětmi je i arcibiskup Serge Miot. Katedrá-
la byla pobořena. Média přinášejí stále nové zprávy o utrpení Haiťa-
nů, ale také o vlně solidarity celého světa. 

P. Roman Musil, který se nacházel 
v době zemětřesení na severu v Port-
de-Paix zaznamenal zemětřesení 
pouze mírné. (Z jeho mailové zprávy: 
Zdravím všechny u nás doma a díky 
za maily povzbuzení. Eva Dostálová 
(koordinátorka charitních projektů) je 
v pořádku, asi před hodinou jsem s ní 
mohl na chvíli přes mobil mluvit, než 
zase spadnul signál. Říkala jen, že ce-
lou noc nespala, protože všichni lidé 
u sester propadli panice a celou noc 
"vyváděli". V Port-de-Paix stále prší 
a malé záchvěvy zemětřesení se neu-

stále vracejí. Nejhorší situace je v hlavním městě.Atmosféra tady je velice stísněná, poněvadž 
snad není nikdo, kdo by o někoho neměl strach. Všichni jsme tady velice zdrceni a nejvíce nás 
trápí naše bezmoc. Modlíme se, tedy pokud to jde, a o to samé prosíme i vás. 
                             P. Roman Musil OMI
*  Ze Zábřeha jsme zatím poslali 
postiženým zemětřesením na Hai-
ti částku ve výši 220.000 Kč již pře-
dem, protože kdo rychle dává, dva-
krát dává. 
*  Organizovaná sbírka pro Haiti 
bude po dohodě s kněžími děkaná-
tu v kostelích v neděli 24. ledna.
*  Případné dary pro Haiti mů-
žete odevzdat přímo na faře v Zá-
březe, kde dostanete potvrzení na 
odpočet z daně, pokud ho potřebu-
jete. 


