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7. 2. 2010
Ročník XVII., číslo 5

5. 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

„Zajeď na hlubinu 
a spusťte sítě k lovení!“ 
...
Když to udělali, 
zahrnuli veliké množství ryb, 
že se jim sítě téměř trhaly. 

Lk 5,1

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – 
s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu 
jinde než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 138   Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
1: Iz 6,1-2a.3-8                                     2: 1 Kor 15,1-11                                          Ev. Lk 5,1-11 
Ordinárium: Břízovo č. 503               příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa  10. února Památka sv. Scholastiky, panny
Čtvrtek 11. února Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
11. února, o liturgické památce Panny Marie Lurdské, se bude ve vatikánské bazilice sla-
vit XVIII. světový den nemocných. Šťastná okolnost shody s 25. výročím 
založení Papežské rady pro pastoraci zdravotníků je dalším důvodem k 
poděkování Bohu za cestu, kterou dosud vykonala v oblasti zdravotnické 
pastýřské péče. Ze srdce si přeji, aby toto výročí bylo příležitostí pro ještě 
obětavější apoštolské nasazení ve službě nemocným a těm, kdo se o ně sta-
rají. Z poselství papeže Benedikta XVI. ke Dni nemocných
 POUŤ DO MALETÍNA. Tuto neděli 7. února ve 14.30 hod. budeme 

slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.       P. František Eliáš
 BIŘMOVANCI. Ti, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, se sejdou v pátek 

12. února v 19 hodin na faře v Zábřeze.  P. František Eliáš 

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční maškarní ples, 

který se uskuteční v pátek 12. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábře-
ze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace POSTYLI-
ON. V průběhu plesu se představí taneční skupina AKCENT, bude vylosována 
bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky... Zkrátka a dobře, pokud 
vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji u paní 
Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43,  583 416 340 a určitě přijďte. 
Rádi Vás uvítáme.
 LAST MINUTE. Uvolnilo se několik míst na zájezd do Národního divadla v Praze 

na divadelní představení Radůz a Mahulena. Odjezd autobusu v sobotu 13. února v 8.30, 
začátek představení v 19.00 hodin, cena (jízdné + vstupenka) 750 Kč. Informace a přihláš-
ky na telefonu 731 465 717.
 Především všichni příznivci country hudby by si neměli nechat ujít v sobotu 13. úno-

ra v Katolickém domě COUNTRY BÁL. Akci ve 20.00 hodin zahájí předtančením skupi-
na POHODÁŘI. V programu se ve westernové show představí dvojice Lightning Jack & 
Annie Oakley, bude vylosována bohatá tombola, zahrají kapely YENTACI a COUNTRY 
SEŠLOST… Zkrátka a dobře, pokud i vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si v předprodeji 
zakoupit místenku. Na tuto akci ovšem u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 
37,  739 068 248.
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. V neděli 14. 

února zveme všechny děti a jejich rodiče na dětský maš-
karní karneval. Začátek ve 14 hodin. Vstupné dobrovol-
né.
 Nejenom seniory zveme v úterý 16. února na Zábav-

né odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie za-
hraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení 
zajištěno.    Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT – ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUC
 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE NA TÉMA: „Ať je naše 

láska víc než moje pravda“. V sobotu 27.2. 2010 v Arcibiskupském kněž-
ském semináři, Žerotínovo nám. 2, Olomouc od 9 hod. Přednášku vedou 
manželé Augustin a Viola Svobodovi z brněnské komunity Emmanuel. 
Poplatek za osobu 40 Kč (s obědem 120 Kč) Poplatek za pár 70 Kč (s obě-
dem 220 Kč). Na duchovní obnově bude přítomen kněz ke svátosti smíření.
Další podrobnosti o programu na www.rodinnyzivot.cz
Přihlášky posílejte do 20.2. 2010 na adresu: Marie Mléčková 731 604 119 mleckova@arci-
bol.cz Centrum pro rodinný život arcibiskupství olomouckého
 NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU RODINNÝ ŽIVOT. Hlavním tématem nového čísla Ro-

dinného života je žena. Číslo je neseno zamyšlením nad její jedinečností, nad jejím po-
stavením a úlohou ve společnosti v minulosti a současnosti. Poznejte v rozhovorech blíže 
životy manželek známých mužů – paní Křivohlavé a Hegrlíkové. Přijměte pozvání paní 
Kulišťákové k díkůvzdání za všechny moudré ženy. Časopis najdete v Zábřeze v kostele 
sv. Bartoloměje na stojánku s novinami a časopisy. Předplatné či ukázkové číslo si můžete 
objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 
587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz Více o časopisu se lze dozvědět na www.rodinny-
zivot.eu

POZVÁNKA CENTRA PRO ŠKOLY PŘI ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉM
Centrum pro školy zve všechny zájemce z řad učitelů, vychovatelů, pastoračních asistentů, 
kněží i ostatních zájemců na vzdělávací semináře: 
 Evoluční teorie v pohledu současné vědy a víry. Jde o opakování semináře z října 

minulého roku, přednáší P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Seminář se bude konat dne 17. 4. 
2010 v budově kurie v Olomouci. 
 Vstupy do škol – Křesťanské tradice v okruhu doby velikonoční. Tento seminář 

proběhne dne 6. 3. 2010 v Olomouci v budově kurie od 9 do 15 hod. Pozvánku s podrob-
nými informacemi obdržíte elektronicky.
Semináře jsou akreditovány MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. Účastníci, 
kteří splňují podmínky (VŠ učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení o účasti.
Více informací na: Centrum pro školy, Arcibiskupství olomoucké, Mgr. Helena Polcrová, Bis-
kupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, e-mail: polcrova@arcibol.cz. 

POZVÁNKA PRO VARHANÍKY, SBORMISTRY, VEDOUCÍ 
SCHOL a všechny zájemce o liturgii a hudbu na diecézní setkání s té-
matem KANCIONÁL A JEHO NOVÉ PÍSNĚ, které se uskuteční v so-
botu 13. března 2010 ve velkém sále kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. 
Přednášet budou: otec biskup Josef Hrdlička, organolog Jan Gottwald, 
nové písně s Vámi nacvičí František Macek, Filip Macek, Jan Kupka. 
Začátek je v 10.00 hod., předpokládaný závěr ve 14.00 hod. Bližší in-
formace podá:
Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. 
Tel. 587 405 243. E-mail: varhanik@arcibol.cz
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Učící se církev – IZAIÁŠ JAKO PROROK A JEHO BIBLICKÁ KNIHA
 Nejvýznamnější postavou mezi izraelskými proroky je pro-
rok Izaiáš. Právem je nazýván knížetem mezi proroky. Jeho 
jméno se překládá „Jahve je pomoc“. Narodil se kolem roku 770 
před Kristem v Jeruzalémě. Pocházel z chudých poměrů, byl 
synem Amosovým. Byl ženatý a měl dvě děti. Za ženu si vzal 
„prorokyni“ (Iz 8,3) – není jasné, zda je tak zvána pro svůj vlast-
ní prorocký dar či jen proto, že je ženou proroka – a měl s ní 
dva syny, kteří stejně jako on nesou symbolická jména. Šearja-
šub – zbytek se vrátí (Iz 7,3) a Meheršalalchatibar – Rychlá ko-
řist (Iz 8,3). K prorockému úřadu byl povolán roku 740. „Toho 
roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil Panovníka“, který mu ten 
úkol dal (Iz 6,1-13). Jeho osobě se připisuje 1. část biblické kni-
hy Izaiáš, tedy kapitoly 1-39.
 V roce 740 – 735 věští tresty až do počátku syrsko-efraim-
ské války (735-734 před Kr.) Za krále Achaza věští o Panně (Almah), která počne a porodí 
syna a dá mu jméno Immanuel – S námi Bůh“ (Iz 7,14)
 Kolem roku 724 varuje před Egyptem a ohlašuje zkázu Samaří. Kolem roku 701 před-
povídá hrozící nebezpečí asyrské ze Sinheriba (705-681 před Kr.). Ohlašuje království po-
koje: „Lid, který chodí ve tmě, vidí veliké světlo..., neboť dítě narodí se nám a syn bude 
nám dán, vladařství bude mít na rameni... na trůně Davidově a v království jeho vládnout 
bude... na věky“ (Iz 9,1-6).
 Zvlášť významná jsou Izaiášova prorocká slova o Božím Služebníku, který nesl naše 
utrpení obtížil se našimi bolestmi, jeho rány nás uzdravily... Byl proboden pro naše hříchy, 
rozdrcen pro naše viny, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě“ (Iz 52,13-53,12).
 Plným právem jsou kapitoly 40-55 označovány jako starozákonní evangelium, radost-
ná zvěst o našem vykoupení skrze utrpení Muže bolesti. 
 Prorocká kniha Izaiášova je dílo o několika vrstvách. Nelze ji pokládat za dílo jednoho 
autora, a to z důvodů jazykových, ale hlavně z důvodů historických. Starozákonní bádání 
rozeznává tři hlavní části Izaiášovy knihy.
 PRVNÍ IZAIÁŠ – nejstarší vrstva, obsahuje kapitoly 1 – 39. Je zde také popsán Izaiá-
šův život a prorocká činnost. Mluví o náboženské a politické situaci, která spadá do 8. sto-
letí před Kristem. Je to doba nesmírně těžká a nebezpečná. Nejdříve to byli Asyřané, kteří 
ohrožovali Judu a oblehli Jeruzalém, potom Babyloňané, kteří dílo zkázy dokončili, měs-
to i chrám zničili a lid odvlekli do zajetí. Ke vsunutým pasážím v této knize patří tzv. velká 
a malá Apokalypsa (Iz 24-27) a (Iz 34-35). Většina pochází nejspíše od skutečného Izaiáše. 
DRUHÝ IZAIÁŠ – (někdy také Deuteroizajáš) obsahuje kapitoly 40 až 55 a vznikl asi 
o 200 let později v „babylónském zajetí“ za vlády Kýra II. 40-50. Tuto část nutno připsat 
neznámému autorovi doby exilu. Zde se rovněž mluví o vzpomenutých těžkých dobách 
Izraele. Je zde líčena vidina osvobození od babylónské nadvlády. Naděje jsou vkládány do 
Kýra, který je zde také nazýván „Mesiáš“ (pomazaný). 
 TŘETÍ IZAIÁŠ – (Tritoizajáš) se skládá z kapitol 56 až 66 a je velmi těsně spjat s druhým dí-
lem, avšak dle některých znaků se usuzuje, že pochází z jiné, patrně poexilní doby. Tady se naský-
tá otázka, zda si pod tímto jménem máme přestavovat jednoho autora nebo celý prorocký tým. 
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 Prorok Izaiáš má velkou zásluhu také v tom, že starozákonní představa o Bohu dostává 
jeho vlivem nové zabarvení. Není už tajemstvím budící bázeň a děs, ale „Bohem otců“. 
 Sláva Boha oživuje a prozařuje celý vesmír. „Země je plná jeho slávy“ (Iz 6,3b). A ne-
toliko chrám jeruzalémský, ale celý vesmír je naplněn svatostí Boží. Při tom si ale zbožný 
starozákonní Izraelita s bolestí a chvěním uvědomuje neštěstí hříchu, který ho dělí od to-
hoto svatého Boha (Iz 6,5)
 Ve svých dílech Izaiáš navazuje na proroka Ozeáše, který psal o „síle a lásce“. Díky 
svým myšlenkám nebyl příliš oblíbený u ortodoxního kněžstva a některých králů. Ob-
zvláštní milovníky Knihy Izaiášovy byli essejští sektáři, kteří od 2. století před Kristem do 
roku 68 po Kristu žili v ústraní Judské pouště v nehostinné kumránské pustině, kde opi-
sovali starozákonní knihy. Z nejvzácnějších je rukopis celé Knihy Izaiášovy, 7 a půl metru 
dlouhý svitek, nalezený roku 1974 v tzv. první kumránské jeskyni. Ten se překvapivě sho-
duje s naším kanonickým textem. Je to vzácné svědectví o věrnosti biblického podání. 
  P. Antonín Pospíšil
POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ  1. část

Jméno Jan znamená v hebrejštině „Bůh je milostivý“. Tento náš sva-
tý se narodil v městečku Pomuku ve 14. století, kdy vládl král Karel 
IV. Jan rodičům pomáhal v domě i na poli. Když měl volnou chvíli, 
chodil do blízkého kláštera za mnichy. Pomáhal jim a při společné 
práci si povídali o Pánu Ježíši, svatých a o tom, co po nás Bůh žádá. 
Naučil se zde psát, číst a dokonce i mluvit německy. Nejvíce ho ba-
vilo číst si v knihách. 
Později začal studovat teologii a církevní právo na univerzitě v Pra-
ze, kterou založil Karel IV. Při studiu práv se učil, jak spravedlivě 
rozsoudit různé spory. Když dostudoval, stal se úředníkem – notá-
řem. Musel složit veřejný slib, že nebude podvádět, když bude ově-
řovat různé listiny, důležité smlouvy, atd. Slib dodržoval, při své 
práci byl pečlivý a hlavně poctivý. O jeho poctivosti se přesvědčil 
i arcibiskup a poslal ho studovat na vyhlášenou univerzitu do města 
Padovy v Itálii. Přál si totiž, aby se Jan stal po ukončení studia a ná-
vratu do Prahy jeho spolupracovníkem. 

Jan Nepomucký byl poctivý, nic nefalšoval, nenechal se podplatit. Nevíme, kolik z vás se stane 
notářem či právníkem, ale pro každého platí, že s poctivostí nejdál dojde a lež má krátké nohy. 
To pro nás znamená, že hraji podle pravidel, nelžu rodičům, ve škole nepodvádím, nevymýšlím 
si. Když jsme féroví a poctiví, máme čisté svědomí a můžeme z toho mít větší radost. 

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH BÝVALÝCH KAPLANŮ
Ve čtvrtek 11. února oslaví abrahamoviny P. Josef Opluštil, farář ve Velké Bystři-
ci, a v pátek 26. února slaví čtyřicáté narozeniny P. Pavel Vichlenda, administrátor 
v Hradčovicích. 
Blahopřejeme, přejeme do dalších let zdraví a sílu Ducha a vyprošujeme hojnost Bo-
žího požehnání pro službu na vinici Páně.

S vděčností za službu v naší farnosti vzpomínají farníci. 
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ČERVENOVODSKO       ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 31. ledna: Červená Voda 1.493; domov důchodců sv. Zdislavy 130; Mlý-
nický Dvůr 110; Jakubovice 150; Písařov 410 Kč.
Sbírky z pokladniček na Haiti za leden: Červená Voda 1.003; Mlýnický Dvůr 351; Jaku-
bovice 919; Písařov 21 Kč.
Sbírka z pokladničky na opravu oltáře za leden: Písařov 458; dar: 500 Kč.
  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 8. února v 17 hodin u Pávků, v Ja-

kubovicích ve čtvrtek 11. února v 17 hodin u paní Altové.
 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude v Červené Vodě v pátek 

12. února v 19 hodin na faře a v Písařově v pondělí 15. února v 17 ho-
din na faře a ekonomické rady v 18 hodin na faře v Písařově.
 SPOLEČNÉ UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOC-

NÝCH bude udělováno při příležitosti světového dne nemocných v 
domově důchodců sv. Zdislavy v sobotu 13. února při mši sv. v 15 
hodin. Staří a nemocní, připravte se na přijetí této svátosti i svátostí 
smíření!   P. Pavel Vágner

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

ZKUŠENOSTI DÍTĚTE
Říkají:  Jdi do kostela - a sami zůstávají v neděli ležet v posteli
Říkají:  Musíš ke zpovědi - a sami nevědí, kdy byli naposledy
Říkají:  Nehádej se se svým sourozencem - a nerozumí 
 si se svými sousedy
Říkají:  Nekoukej se tolik na televizi - a sami se koukají dlouho 
 po půlnoci
Říkají:  Už zase nelži - a já musím zapřít, když někdo zvoní
Říkají:  Nemlsej tolik - a sami si zapálí další cigaretu
Říkají:  Nesmíš krást - a táta si přináší věci z práce domů
Říkají:  Nebuď drzý - a zacházejí s babičkou jako s posledním člověkem
Říkají:  V třetím světě je taková bída - a nic proti tomu nedělají
Říkají:  Dříve to bylo lepší - a málo se starají o to, aby to bylo dobré dnes
K zamyšlení: Není nad vlastní zkušenost. Snažme se žít tak, aby ti kolem nás, třeba děti, neměli 
podobnou zkušenost s námi!

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě misijního obětní-
ho průvodu při mši svaté v Lošticích v neděli 31. ledna a „Odpoledne s P. Jiřím Šlégrem“, 
které bylo díky vaší ochotě a hojné účasti návštěvníků požehnané. P.S. Je dobré, že jste. 
Více o této akci na www.farnostlostice.cz P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 31. ledna 2010: Štíty 1.660; Cotkytle 480; Horní Studénky 930 Kč.                 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.               P. Stanislav Suchánek
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MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 31. ledna: Mohelnice 4.575; St. Loučka 340 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. Petr Šimara

PROGRAM CENTRA OVEČKA NA ÚNOR
11. února - Výroba gelových mýdel (pod odborným dohledem Boženky 
Faltýnkové)
18. února - Nabídka služeb pojišťovny DWB (přednáší Jiří Bombera)
25. února - Návštěva solné jeskyně
Scházíme se na faře v Mohelnici vždy v čase od 9.15 do 11.15 hod. Děti můžete vzít s se-
bou. Když vyrábíme, máme zajištěnou babičku na hlídání.  Lenka Hrachovinová

POSTŘELMOVSKO        POSTŘELMOVSKO

JAK ŽIJÍ NAŠI VOJÁCI V AFGANISTÁNU. Vyprávět bude vojenský kap-
lan kpt. Jaroslav Knichal. Poutavou besedu doprovází promítáním fotografi í. 
Ve středu 10. února v 18.00 hodin v malém sále Kulturního domu v Postřel-
mově. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na fond vojenských kaplanů 
pro zahraniční mise. Srdečně Vás všechny zve KDU-ČSL Postřelmov.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 31. ledna: Lubník 810, Tatenice 980 (+ dar 1.000), Hoštejn 1.050, Kosov 
1.550.
Sbírky od betlémů: Jako již několik roků, tak i letos budou peníze vybrané u betlemů do 
,,černoušků“ věnovány dětem v rámci projektu: Adopce na dálku. Na kolik jsme na ně pa-
matovali? Lubník 841, Tatenice 1.167, Hoštejn 5.164, Kosov 810 Kč.
    Pán Bůh ať odplatí Vaši štědrost
ADORAČNÍ DEN. Pátek 12. 2. je adoračním dnem farnosti Tatenice 
a zároveň i dnem vzájemných modliteb farnosti Tatenice a bohoslov-
ců kněžského semináře. Vzhledem k promrzlosti kostela bude adorace 
kratší. Výstav Nejsvětější svátosti k tiché osobní adoraci bude od 16.30 
hod. V 17.30 hod. bude mše svatá za bohoslovce a nová duchovní povolá-
ní, zakončená společnou adorací a svátostným požehnáním. 

P. Jaroslav Přibyl
EXERCICIE V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
čt 14. 1. – ne 17. 1. 2010 Duchovní obnova pro všechny I. týdne, vede P. F. Lízna TJ;
čt 21. 1. – ne 24. 1. 2010 Duchovní obnova pro všechny, vede P. P. Bačo TJ;
čt 11. 3. – ne 14. 3. 2010  Duchovní obnova pro všechny III. týdne, vede P. F. Lízna TJ; 
st 5. 5. – so 8. 5. 2010  Duchovní obnova – modlitba s ikonami, vede P. J. Čunek TJ; 
čt 10. 6. – ne 13. 6. 2010 Duchovní obnova pro všechny II. týdne, vede P. F. Lízna TJ; 
čt 17. 6. – ne 20. 6. 2010 Duchovní obnova pro všechny, vede P. P. Bačo TJ; 
po 28. 6. – so 3. 7. 2010  DC – Fundament, rekolekcje dla wszystkich (w języku polskim)
Přihlášky na adresu: Exerciční dům TJ, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, e-mail: 
ex.dum.tesin@jesuit.cz; tel. 558 761 421, 737 930 713
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SBÍRKY Z NEDĚLE 31. LEDNA 2010: Zábřeh 10.170; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Kláš-
terec 1.560; Zvole 3.310 Kč. 
Dary: Zábřeh – 17.100 na Haiti; Zvole – 1.000 ,- na Haiti. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. František Eliáš
Dary na kostel sv. Barbory z pokladniček v kostele za měsíci leden 2010 byly ve výši 3.227 Kč.  
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

POMOC PRO HAITI, POOHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI TÝDNY.
 Celkem jsme lednu 2010 z farností spravovaných ze Zábřeha (Zábřeh, Zvole, Maletín, 
Jedlí, Svébohov, Klášterec) poslali přes účet Arcidiecézní charity Olomouc více než půl 
milionu korun. Přesně 519.700. Zároveň tímto chci poděkovat nejenom našim farníků, 
ale všem dárcům, kteří (mnozí již léta) přispívají skrze zábřežský účet křesťanům na Haiti 
(Haiťané jsou takřka všichni křesťané). Jeden z farníků výstižně řekl: „To, co jsem dal, mi 
nikdy nechybělo a jiným způsobem to přišlo zpět.“ Mnozí mají tuto zkušenost.  
P. František Eliáš

STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA POMOC HAITI ARCIDIECÉZNÍ CHARITY 
OLOMOUC ke dni 2. 2. 2010. Celkem výnos je 18 151 704,70 Kč a z toho pro-
střednictvím DMS je 4 217 859,00 Kč

Z TISKOVÉ ZPRÁVY. Pracovníci charity, Oldřich Pospíšil nadále pracuje na zajišťování 
logistiky a Irena Klimková na přímé distribuci materiálu potřebným v Port au Prince. K li-
dem se dostává stále více pomoci, a to zejména díky tomu, že je k dispozici více doprav-
ních prostředků a paliva pro humanitární operace. 

Podle dosud obdržených zpráv bylo 
Charitou předáno jídlo více než 32 
tisícům lidí a dále hygienické balíč-
ky. Potravinový balíček dostává pě-
tičlenná rodina na 15–30 dní. Tento 
balíček obsahuje fazole, arašído-
vé máslo, čočku, sardinky, sušen-
ky, rýži, mléko, džus a olej na vaře-
ní. Nemocnice St. Francois de Sale 
v Port au Prince, o kterou se Chari-
ta stará, má k dispozici již 3 operač-
ní sály. Byla zde také zprovozněna 
krevní banka, laboratoř a rentgen. 
Pooperační péče se poskytuje 
v osmi stanech. Dále Charita pro-
vozuje ošetřovací stan v centru Port 
au Prince u katedrály. Na toto místo 
se dostavují lidé, kteří potřebují zá-
kladní zdravotnické ošetření.


