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Ročník XVII., číslo 24

12. 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

„Kdo chce jít za mnou, 
ať zapře sám sebe, 
den co den bere na sebe 
svůj kříž a následuje mě. 
Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, 
ztratí ho, 
ale kdo svůj život 
pro mě ztratí, 
zachrání si ho.“

Lk 9,24

Svatý Bože, dej, 
ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec 
a nikdy nás nepřestáváš vést. 
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 63   Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože, můj!
1: Zach 12,10-11                                2: Gal 3,26-29                                    Ev. Lk 9,18-24     

Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště  Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. června  památka sv. Aloise, řeholníka
Čtvrtek  24. června  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou 
obětovanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v úte-
rý 22. 6. v 17 hod.                                                              Lenka Hamplová

POUTĚ a EXERCICIE 
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V JEDLÍ JE TUTO NEDĚLI 20. ČERVNA.
 Mše svatá v 9 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

HALÓ HALÓ, kdo má kolo – neváhejte, pneu nafoukejte, s otcem Rad-
kem do Hynčiny se dejte. V neděli 27. června – odjezd od fary ve 13.30 
hod. Jste srdečně vítáni i vy s jinými dopravními prostředky, které by 
ke kostelu sv. Stanislava dojely či dolétly. Poutní mše svatá v 15 hod. Ve 
zdravém těle je i zdravý duch, veselého dárce miluje i Bůh. 

Vlaďka Rýznarová a P. Radek 

MY SE PRÁCE NEBOJÍME 2010. Kluky od 13 do 18 let, kteří se sku-
tečně práce nebojí a mají i kladný vztah k jízdě na kole, zvu na tra-
diční pracovně – cykloturistickou akci v termínu 8. - 14. 8. do oblasti 
Drahotuš u Hranic na Moravě. Tradičně platí i to, že je celá akce zdar-
ma; předpokládá se, že si na ni vyděláme. Podrobnější informace zašlu 
koncem června po obdržení přihlášky jakoukoliv formou na: 731 626 
516, rasid@antiochia.cz, či Drahotuše Nám. Osvobození 1, 753 61.  
                                                                          otec Radomír Šidleja

MIMOŘÁDNÉ EXERCICIE PRO MLADÉ NE JENOM VĚKEM V KOCLÍŘOVĚ 
U SVITAV, 18. - 24. 7. Ježíš čeká na každého z nás, aby nás mohl obejmout, povzbu-
dit a uzdravit. Exercicie vede otec Anthony, mladý katolický kněz a misionář z Indie 
(nástupce o. Josepha Billa, světově proslulého katolického kazatele). Více informací na 
www.cm-fatima.cz

YES 5 - KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO MLÁDEŽ OD 15 DO 20 LET, 21. – 27. 8. 2010 
NA MARIA HILF. Čekají vás přednášky na žhavá i ožehavá témata, skupinkové střetá-
vání, workshopy, akční hry, terapeutickobiopsychosociální rozhovory, no a modlitby do 
nebe volající. Další podrobné údaje jsou dostupné na www.yesus.cz.

DUCHOVNÍ POBYT PRO ŽENY NA VELEHRADĚ. 
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum Zábřeh připravuje v termínu 
od 6. – 11. 9. 2010 duchovní cvičení pro ženy. Exercicie se budou 
konat na Velehradě v poutním domě Stojanov pod vedením P. Lva 
Eliáše. Cena činí 2.000 Kč a zahrnuje ubytování a plnou penzi. Při-
hlásit se můžete na telefonním čísle 731 626 506 či e-mailové adrese 
lenka.hamplova@seznam.cz.       

Lenka Hamplová 
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM
JEDNODENNÍ VÝLETY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

ČERVENEC
 středa 7. 7. Hrad Buchlov, zámek Buchlovice. Sraz před nádražím Čes-

kých drah (ČD) v 7.00 hod. - návrat v 19.39 hod. Cena výletu 300 Kč.
 pátek 9. 7. Zámek Kuks – Hospitál, hraběcí hrobka, farmaceutické mu-

zeum. Sraz před nádražím ČD v 7.15 hod. – návrat v 17.33 příp.v 18.33 hod. 
Cena výletu 280 Kč. 
 sobota 10. 7. Český ráj – Turnov – Klokočské skály – hrad Rotštejn – 

Turnov. Sraz před nádražím ČD v 5.15 hod.- návrat ve 20.33 hod. Cena výletu 150 Kč.
 pondělí 12. 7.   Jeseníky – Ovčárna – Praděd – Švýcárna – Kouty nad Desnou. 

Sraz před nádražím ČD v 5.50 hod. – návrat v18.23 hod. Cena výletu 120 Kč.
 středa 14. 7. Pískovcové skály – Toulovcovy maštale, zámek Nové hrady. Sraz před 

nádražím ČD v 5.35 hod. – návrat v 18.23 hod. Cena výletu 210 Kč.
 pátek 16. 7. Vycházka na „Kuňku“ – Kunětická hora, perníková chaloupka. Sraz 

před nádražím ČD v 7.15 hod. – návrat v 17.31 hod. Cena výletu 260 Kč.
 sobota 17. 7. Hrad Karlštejn – včetně prohlídky kaple sv. Kříže. Sraz před nádražím 

ČD v 6.25 hod. – návrat ve 21.11 hod. Cena výletu 390 Kč.

SRPEN
 sobota 14. 8. Hrad Karlštejn – včetně prohlídky kaple sv. Kříže. Sraz před nádra-

žím ČD v 6.25 hod. – návrat ve 21.11 hod. Cena výletu 390 Kč. Tento výlet je nutno re-
zervovat nejpozději do 31. července
 pondělí 16. 8. Dlouhé stráně – exkurze na největší vodní přečerpávací elektrár-

nu. Sraz před nádr. ČD v 8.30 – návrat v17.02. Cena výletu – děti do 10 let 120,-, nad 
10 let 160 Kč.
 úterý 17. 8. Zámek Častolovice – procházka do Kostelce nad Orlicí. Sraz před 

nádražím ČD v 7.15 hod. – návrat v 16.23 hod. Cena výletu 190 Kč.
 středa 18. 8. Písečná – prohlídka jeskyně na Špičáku, návštěva ranče „Orel“. 

Sraz před nádražím ČD v 7.00 – návrat v 18.15 hod. Cena výletu 160 Kč.
 pátek 20. 8. Hrad Potštejn, hrad Litice – procházka podél Divoké Orlice. Sraz 

před nádražím ČD v 6.30 hod. – návrat v 19.11 hod. Cena výletu 190 Kč.
 sobota 21. 8. Praha – návštěva ZOO – plavba parníkem po Vltavě – Troja – Ra-

šínovo nábřeží. Sraz před nádražím ČD v 7.10 hod. – návrat ve 22.23 hod. Cena výle-
tu 360 Kč.

 Uvedená cena výletů je pro děti od 6 do 15 let a zahrnuje jízdné, vstupné do na-
vštívených objektů a manipulační poplatek ve výši 30 Kč. Děti nad 10 let musí mít pro 
uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek. Cena výletů pro 
dospělé bude stanovena na místě, podle počtu osob s možností využití vhodných slevo-
vých programů ČD. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou 
obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.
Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.  Na výlety po-
řádané v červenci nejpozději do 5. 7. 2009 - na výlety pořádané v srpnu nejpozději do 8. 
8. 2010.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VĚŘÍM V CÍRKEV. 
 S odkazem na 2. čt. Gal 3,26–29 KKC 748–776
 Církev řecky ἐκκλησία 
shromáždění Pánovo, latinsky 
ecclesia shromáždění, heb-
rejsky להק qahal slavnost-
ní shromáždění Božího lidu. 
Tento výraz označuje lid, kte-
rý Bůh svolává a shromažďuje 
ze všech končin země, který se 
skrze víru a křest stává Božími 
dětmi, údy Kristovými a chrá-
mem Ducha svatého.
 V Písmu svatém nacházíme mnoho obrazů, symbolů, které ozřejmují tajemství círk-
ve a které se navzájem doplňují. Starý zákon dává přednost obrazům, které souvisejí s Bo-
žím lidem. V Novém zákoně Kristus vystupuje jako hlava tohoto lidu, který je jeho tělem. 
Dále NZ přebírá obrazy ze života pastýřského (ovčinec, stádo, ovce, pastýř), zemědělského 
(pole, oliva, vinice), městského (příbytek, kámen, chrám) a rodinného (nevěsta, matka, ro-
dina). Evangelista Jan vidí církev jako svaté město, které při obnově světa sestupuje z nebe 
od Boha vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha (Zj 21,1-2)
 Církev nachází počátek a dovršení ve věčném Božím plánu. Začíná povoláním Abra-
hama, kterému Bůh slibuje, že se stane otcem velikého národa (Gn 12,2). Pokračuje vyvo-
lením Izraele za Boží lid, který má být znamením budoucího shromáždění všech národů. 
Ale už proroci obžalovávají Izrael, že porušil úmluvu a že se chová jako prostitutka. Ohla-
šují novou a věčnou úmluvu. Tuto novou smlouvu uzavřel Kristus.
 Ježíš už od počátku svého veřejného působení skutečně zvěstuje, že se „přiblížilo Boží 
království“ (Mk 1,15). Ustanovením dvanácti apoštolů dává novému Božímu lidu základ-
ní uspořádaní. Jim a učedníkům uděluje plnou moc pokračovat v jeho poslání. Šimonovi 
dává nové jméno Petr (Skála): Tento apoštol se má stát skálou, na které Ježíš zbuduje svou 
církev. Později ho bude posilovat jako hlavu apoštolů a poučovat ho o jeho úloze: pokor-
ně sloužit, posilovat své bratry ve víře a v lásce pást Boží ovečky. Přesto se církev rodí pře-
devším v Kristu utrpením a smrtí, z naprostého sebeobětování Krista za naši spásu; obě-
tování, jež předjímal ustanovením eucharistie a uskutečnil na kříži. Začátek a růst církve 
symbolizuje krev a voda tryskající z otevřeného boku ukřižovaného Ježíše. Neboť z boku 
Krista, zesnulého na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé církve. A jako byla Eva utvo-
řena ze žebra spícího Adama, tak se církev zrodila z probodeného srdce Krista, který ze-
mřel na kříži.
 V první a druhé kapitole Skutků apoštolů píše sv. Lukáš o prvním velkém veřejném 
vystoupení církve, které se událo na Letnice. Bylo to v Jeruzalémě, v městě Ježíšovy smrti 
i jeho zmrtvýchvstání. Apoštolové a učedníci byli shromážděni v jednom domě. Maria, Je-
žíšova matka byla také s nimi i některé ženy. Očekávali Pomocníka, kterého jim Ježíš slíbil, 
a společně se modlili. Padesátého dne se to stalo. S hukotem jakoby silného větru sestoupil 
Duch Boží, naplnil dům a zažehl jejich srdce. Všechen strach z těch, kteří pronásledovali 
a odsoudili Ježíše, pominul. Byli naplněni radostí a silou. Nemohli zůstat v domě, museli 
vyjít ven a hlásat radostnou zvěst druhým. Před domem se sešel zástup lidí z nejrůzněj-
ších zemí. Strženi nadšením apoštolů slyšeli, jak svědčí o Ježíši, Božím Synu, a každý tomu-
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to poselství rozuměl ve svém rodném jazyku. V onen den, o prvních Letnicích promluvil 
Petr, první z apoštolů a jeho slova pronikla do srdce těch, kteří je slyšeli. Sv. Lukáš napsal, 
že uvěřilo, asi tři tisíce lidí. Byli pokřtěni a přidali se k apoštolům. 
 Byli spolu, lámali chléb a modlili se. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně 
přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. „Jděte tedy, získávejte za učedníky 
všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19).
POSLÁNÍM církve je hlásat Boží království založené Ježíšem Kristem a zakládat je u všech 
národů. Ona sama je zde na zemi zárodkem a počátkem tohoto spásonosného království.
 Aby církev mohla své poslání uskutečnit, Duch svatý ji vybavuje různými hierarchic-
kými a charismatickými dary. Tak je církev vybavena dary svého zakladatele, věrně zacho-
vává jeho příkazy lásky, pokory a sebezáporu a přijímá poslání hlásat království Kristovo 
a Boží všem národům. Ona sama je zárodek a počátek tohoto království na zemi.
 TAJEMSTVÍ církve. Církev je v dějinách, ale zároveň je přesahuje. Pouze „očima víry“ 
lze v její viditelné skutečnosti zahlédnout zároveň duchovní skutečnost, nositelku Božské-
ho života. Církev tvoří jedinou skutečnost je zároveň lidská i božská, viditelná a při tom 
vybavena neviditelnými hodnotami, je horlivě činná, i oddaná rozjímání, je přítomná ve 
světě a přece jím jen prochází. Tyto vlastnosti církve jsou ve vzájemném vztahu. To, co je 
v ní lidské, má být zaměřeno k božskému a jemu podřízeno, viditelné k neviditelnému, 
činnost k rozjímání, přítomné k budoucí vlasti, kterou hledáme. Církev je svatá, ale lidé 
v ní hříšní. P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – sv. Jan Nepomuk Neumann 4. část
 Jan vedle misionářské práce stihl napsat několik Katechismů pro 
děti a dospělé. Snažil se mít rád každého člověka z lásky ke Kristu. Ke 
svátosti smíření k němu chodilo mnoho lidí i samotný arcibiskup. Jan 
Nepomuk se stal biskupem a jako každý biskup si zvolil heslo – znělo: 
„Utrpení Kristovo, posilni mne“. Přál si, aby mladí lidé, kněží a řehol-
níci byli dobře vychováváni. Snažil se o to, aby v každé farnosti byla 
založena základní církevní škola, kde žáci dostanou řádnou výchovu 
a vzdělání. Založil tedy přes 100 škol, kostely, nemocnice, sirotčince a 
nechal dostavět nádhernou katedrálu sv. Petra a Pavla ve Filadelfi i. Pe-
něz ke stavbě těchto budov měl pořád málo. Peníze mu dávali dobří 
lidé, také mu nějaké darovali i jeho rodáci z Čech, kam se z Ameriky 
podíval pouze jedinkrát. 
 Jan Nepomuk musel peníze na stavbu škol a nemocnic shánět na nej-
různějších místech. Kdyby mu je nedávali dobří lidé, nic by postavit nemohl. Jan si dokázal i 
odříkat. Ty jistě dostáváš nějaké kapesné. Zkus někdy své kapesné neutratit, ale dát je na dob-
rý úmysl. Rodiče ti jistě poradí na jaký. 

* * *

JERUZALÉMSKÁ BIBLE. Pro ty, kteří o ni máte zájem, je k dis-
pozici v recepci Charity Zábřeh, v bývalé prodejně Barborka. Pro 
ty, kteří se do Zábřeha v pracovní době dostáváte obtížně, mám 
zakoupených několik kusů Jeruzálémských Biblí na faře v Zábře-
ze.  P. František Eliáš
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 13. června: Červená Voda 1.750; domov důchodců sv. Zdislavy 736; Mlýnic-
ký Dvůr 90; Jakubovice 350; Písařov 804 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 POSLEDNÍ BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 23. června v 19.15 ho-
din na faře a v Jakubovicích ve čtvrtek 24. června v 18 hodin u paní Altové. Oslavíme při ní 
také 10 let mého kněžství.
 SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 24. června po mši sv. na faře a také 

zde budeme slavit 10 let mého kněžství.
 FARNÍ DEN v Písařově bude v sobotu 26. června od 18 hodin na farním dvoře. Je to 

příležitost k setkání všech farníků, i nevěřících k popovídání a zazpívání si a ke hrám. Bude 
i možnost projet se na koni. Zváni jsou všichni od dětí až po farníky-seniory. Bude se opékat 
beránek, losos a točit pivo. Oslavíme i 10 let kněžství a na pořadu dne bude také moje rozlou-
čení s farností. Všechny vás srdečně zvu.  P. Pavel Vágner
 INTENCE na příští půlrok si přijďte dát zapsat (jen na neděle).

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. S radostí zveme v úterý 29. června 2010 na zájezd 
do Strahovského kláštera v Praze na kněžské svěcení Tomáše Zachariáše 
Kristka. ODJEZD ve 4 hod. z Rudy od kostela (další zastávky upřesníme 
podle účastníků) CENA 350; děti a studující mládež 150 Kč; děti do 6 let 
darma. ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ nejpozději do 25. 6. Lenka Ne-
zbedová, mobil 607 593 950. Peníze můžete zaplatit až v autobusu. 

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

Modlitba za optimismus... Od sv. Tomáše Mora 
(liturgická památka 22.6.; *1485 † 1535).

"Pane dej mi dobré trávení a také abych měl co trávit... Dej mi zdraví těla 
s nezbytným smyslem pro to, abych je co nejlépe udržoval v pořádku. Dej 
mi svatou duši, Pane, která má oči pro vše dobré a čisté , aby se při pohledu 
na hřích nezděsila, ale aby nalezla způsob, jak uvést věci zase do pořádku. 
Dej mi duši, která nepozná nudu, která neví, co je reptat, vzdychat a naří-
kat. A prosím, nedopusť, abych si dělal příliš mnoho starostí o to roztahující 
se něco, co se nazývá „Já“. Pane, dej mi smysl pro humor, dej mi milost po-
chopit žert, abych v životě poznal trochu štěstí a abych z něho dovedl roz-
dávat druhým. AMEN.

POZVÁNKA „POD LOŠTICKÉ NEBE“: Dovolujeme si pozvat všechny příznivce dobré 
hudby a tvarůžkových specialit na tradiční festival hudby a tvarůžků do Loštic. 
Pátek 25. 6. patří country. Účinkují: Kamarádi, Loštice, Dostavník, Chotěboř. 
V sobotu 26. 6., která patří dechovkám vám bude hrát DH Haná, Uničov, Veselá kapela ze 
Zábřeha, Šeucovská kapela, Skuteč, Loštická Veselka, Loštice, Topolanka z Topolné, Bojnická 
kapela, Bojnice, SK. 
V neděli 27. 6. v 9. 30 hod. bude slavnostní bohoslužba. Po dobrém obědě ve 12.30 hod. 
„Slavnosti tvarůžků s panem králem Tvarůžkem I. a královnou Jarmilou“. Inu, přijďte se po-
dívat. Jste vítáni! (program slavností najdete na www.kulturalostice.cz) Od nás, z Loštic, vám 
všem přejeme požehnaný týden !  P. Pavel Kavec CM (www.farnostlostice.cz)
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 13. června: Mohelnice 4.490; Úsov 1.696; Studená Loučka 400 Kč.
   Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara
 V úterý 22. června ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. Přijměte po-

zvání. 

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V POSTŘELMOVĚ bude v pátek 25. června v 18 hod. na 
dětské mši svaté (zkouška pro malé i větší zpěváčky v 16.30 na faře). 
 V sobotu 26. června 2010 ve 14.30 hod. je pro nejmenší připravená ,,Velká cesta za po-
kladem“ (sraz ve 14.30 před farou). S sebou: oblečení, na které se nemusí dávat pozor, pidiba-
tůžek na pití, kdyby se po cestě za pokladem ozvala žízeň, něco na hlavu a dobrou náladu.
V 17 hod. zveme všechny děti, rodiče, starší sourozence, babičky a dědečky, strýčky a tetičky 
na „Táborák na farské zahradě“. Nějaký ten buřt bude zajištěn.                     rodiče a katecheté

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 13. června: Lubník 890; Tatenice 1.030; Hoštejn 2.000 ; Kosov 650 Kč. 
                                                                                     Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 26. června v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava 
v Olomouci přijme skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu olomouc-
kého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera kněžské svěcení JAN POLÁK z Tate-
nice.  Primiční mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici bude v úterý 
6.7. v 15 hod. 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH
 V sobotu 26. června bude v Lubníku v 18.30 mše svatá s nedělní platností (na Koruně 

mše svatá nebude)
 V neděli 27. června budou slaveny mše svaté: v Kosově v 7.30; v Hoštejně  8.35; v Tate-

nici 10.00 poutní mše svatá ke cti  sv. Jana Křtitele. 
Srdečně Vás zveme na pouť do Tatenice. Při pouti bude představen dar našemu novoknězi (ka-
lich).                                                                                                    P. Jaroslav Přibyl
 V neděli 4.července v 10 hod. bude v Lubníku pouť ke sv. Petrovi a Pavlovi.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. června: Štíty 2.050; Cotkytle 820; Horní Studénky 1.950 Kč.  Všem dár-
cům Pán Bůh zaplať.                                                                        P. Stanislav Suchánek

V sobotu 26. června se koná druhý ročník kulturně - společenské akce s názvem „SETKÁ-
NÍ NA POMYSLNÉ HRANICI ČECH A MORAVY“ ve Valteřicích, kde mimo jiné vystoupí 
zpěvačka Heidi Janků, zpěvák Jožka Černý s cimbálovkou a zahraje Záhorská kapela. Akce 
začíná ve 13 hodin mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích.

DĚKUJEME za přípravu dětí k prvnímu svatému přijímaní otci Stanislavu Suchánkovi a 
katechetovi Petru Rýznarovi a také za pěkný průběh slavnostní mše svaté konané v neděli 
13. 6. 2010 v kostele sv. Linharta v Horních Studénkách.     rodiče a prarodiče dětí
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SBÍRKY Z NEDĚLE 13. ČERVNA NA POVODNĚ: Zábřeh 30.850; Jedlí 9.300; Svébo-
hov 4.150; Klášterec 5.680; Zvole 6.380; Postřelmůvek 1.100; Hněvkov 1.250; Roven-
sko 2.260 Kč. Dary: Zábřeh – na povodně 2.000; na kostel sv. Bartoloměje 500; na kap-
li v Rovensku 500; na kostel v Pobučí (ze Skaličky) 500; na kostel sv. Barbory 1.000 Kč; 
Jedlí – na Radio Proglas 3.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.     P. František Eliáš

CHARITA POMÁNÁ NA HAITI – pokračování:
 Pomoc Charity ČR sirotkům v Port au Prince. Bývalý sirotčinec pro 65 dětí 
se zřítil, Charita podporuje (minimálně do konce roku 2010) provoz provizor-
ního sirotčince a následně i stavbu a trvalé řešení pro sirotky. 
 Plánované aktivity: Livelihood — obnova živobytí. Pomocí obnovy a vy-
tvářením nových příležitostí obživy snižujeme závislost na humanitární pomoci 
a vytváříme trvalé zdroje svépomoci. Jedná se o dlouhodobý projekt se zásadním vlivem 
nejenom na ekonomiku a sociální situaci, ale také na psychiku lidí. Forma pomoci je růz-
ná, od pomoci opatřit hospodářská zvířata nebo osivo až po mikro-kredity na rozvoj pod-
nikání, služeb a drobných řemesel.
 DRR – (disaster risk reduction) omezování rizik přírodních katastrof. Jedná se 
o významný projekt na omezení dopadů přírodních katastrof a jednu ze strategických pri-
orit Charity ČR. Haiti je dlouhodobě v rizikovém území (tektonicky a seismicky aktivní 
oblast, cyklony, hurikány, vlny tsunami). Tato oblast pomoci se dělí na tzv. tvrdé a měk-
ké projekty. Tvrdé projekty jsou v oblasti stavebně - technologické, budování proticyk-
lónových a protihurikánových krytů, protipovodňové zábrany apod. Charita ČR se chce 
primárně na Haiti věnovat druhému, měkkému přístupu, a to ze dvou důvodů. I přes ne-
bývalou štědrost českých dárců nemáme dostatečné množství fi nančních prostředků na 
zásadní opatření v tvrdých projektech. Druhým důvodem je fakt, že prostřednictví měk-
kých projektů zasáhneme nepoměrně větší množství populace lidí na Haiti. Jedná se pře-
devším o výuku, osvětu a nácvik chování v rizikových situacích. 
Je potřeba si uvědomit, že to, co v jiných částech světa je otázkou dnů nebo týdnů, na 
Haiti je to otázkou měsíců, někdy i let. Proto Vás zároveň s těmito informacemi prosíme 
o určitou trpělivost. Haiti je země, kde nefunguje vůbec nic, od samosprávy, přes školství, 
zdravotnictví až po evidenci obyvatel. Obrovský problém je například zjistit, komu jaký 

pozemek patří a vyměřit jej. To všechno 
pomoc komplikuje a termíny ve srov-
nání s tím, na co jsme zvyklí, neúměr-
ně prodlužuje. Přesto věříme, že naše 
pomoc bude účinná. Naše dosavadní vý-
sledky jsou, alespoň doufáme, spolehli-
vou zárukou, že s Vašimi dary nakládá-
me zodpovědně.
Ještě jednou Vám děkujeme za dosavad-
ní pomoc a spolupráci a přejeme Vám 
vše dobré.

Jménem Charity ČR Václav Keprt,
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc


