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Ročník XVIII., číslo 37

25. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Smluvil s dělníky 
denár na den 
a poslal je na vinici..... 
Když přišli první, 
mysleli, že dostanou víc, 
ale i oni dostali 
po denáru... 

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť 
v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; 
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, 
a tak vešli do věčného života. 
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 145   blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají
1: Iz 55,6-9                                       2: Flp 1,20c-24.27a                               Ev: Mt 20,1-16
Ordinárium: latinské č. 509            příště      Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek 23. září  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

TUTo neděli 18. zÁŘí poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek 
mše svaté v 15 hod. 
 v Postřelmůvku tuto neděli oslavíme hody při mši svaté v 9.00 hod. 

Hnízdo, mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm zve 
rodiče a děti na pravidelné aktivity našeho centra, které 
probíhají pravidelně od pondělí do pátku v dopoledních 
hodinách. Naše klubovna hnízdí na II. ZŠ Boženy Něm-
cové v modrém pavilonu. Více informací najdete na našich webových stránkách www.hni-
zdozabreh.cz.  Těšíme se na setkání s vámi. Irena Švédová

ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKAdemie vÁS zve. Do Zábřeha zavítá 23. září 2011 na před-
nášku evangelický farář z pražských Kobylis Miloš Rejchrt. Tento statečný a neo-
hrožený bojovník proti totalitě byl brzy po absolvování Komenského evangelic-
ké bohoslovecké fakulty zbaven státního souhlasu, živil se jako topič, ale přitom 
skládal křesťanské písně, překládal, vedl folkovou skupinu Berani a jako disident 
byl v letech 1980-81 mluvčím Charty 77. Mnohým je znám i jeho starší bratr Lu-
děk, také evangelický farář, spisovatel, autor křesťanských písní a her s nábožen-

skou tematikou. Nenechte si ujít dlouho připravované setkání se zralým duchovním člově-
kem.  Ing. Mgr. František Srovnal
 

KATeCHUmeni se sejdou na faře v zábřeze v neděli 25. 9. v 15.30.  P. František Eliáš

SvATovÁClAvSKÝ bRAmboRÁK. Zveme všechny malé i velké ke spo-
lečnému prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. Ve středu 28. září od 
12. hodin Vám kromě tradiční „chuťovky“, podle které je akce nazvána, bur-
čáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabídneme i bohatou tombolu a 
příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Jenda. Pro děti bude připraven 
skákací hrad, otevřena bude výstavka k 20. výročí Charity…zkrátka a dobře 
PŘIJĎTE POBEJT.                                Na setkání s Vámi se těší Josef Klimek

mAnŽelSKÉ veČeRY 2011. Děkanátní centrum Rodina v akci zve na 
kurz „Manželské večery“, určený pro všechny manželské páry, které chtějí 
pracovat na zkvalitnění a prohloubení svého vztahu. Náplní osmi setkání je 
večeře při svíčkách, promluva na vybrané téma (základy vztahu, komuni-
kace, konflikty, odpuštění aj.), po které mají manželé příležitost si povídat 
o tématu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne 

nezbývá čas. Soukromí každého páru je respektováno. Večery budou probíhat od 17. října ve 
společenské místnosti Charity Zábřeh, vždy od 19.00 do 21.30 hod. Přihlášky a bližší informa-
ce na tel. 737517102 (manželé Sikorovi) nebo na mailu rodinazabreh@gmail.com. 

víKend PRo TÁTY S děTmi. Tátové s dětmi ve věku 5 - 12 let jsou zváni na dobrodruž-
ný víkend „Expedice Annaberg III“, který se bude konat na Anenském vrchu poblíž Anděl-
ské Hory ve dnech 23. – 25. 9. 2011. Bližší informace a přihlášky na mailu osikora@seznam.
cz nebo na tel. 737 517 102.                          Ondřej Sikora
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PoUŤ K PAnně mARii lA SAleTTSKÉ. V pondělí 19. září v den vý-
ročí zjevení Panny Marie v La Salette bude ve Svébohově v 18 hod. slave-
na mše svatá ke cti Panny Marie. Po skončení mše svaté půjdeme společ-
ně ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské.   P. František Eliáš 

lA SAleTTe 2011.
Byla jsem moc šťastná, když jsem se moh-
la letos už počtvrté vydat na pouť do 

Francie, na poutní místo La Salette. Na místo, které se sta-
lo mou srdeční záležitostí, kde se mi v roce 2000 dosta-
lo velké milosti a já už tehdy věděla, že se sem budu stá-
le vracet.
 Podnikla jsem tedy i praktické kroky a začala se učit 
francouzskému jazyku, což mi letos značně usnadnilo 
mé putovaní a dodalo odvahu na delší, samostatnou vý-
pravu.
 Poněvadž jsem letos odjela do La Salette bez manže-
la Vaška, snažila jsem se maximálně využít čas (když už 
jsem nemusela vařit).
 První den po příjezdu, ještě než začaly obvyklé před-
nášky, jsme se sešli s polským knězem, otcem Jaroslavem, 
který nám velice poutavým způsobem vyprávěl o stavbě basiliky a hlavně o osudu dětí Me-
lanie a Maximina. Také zmínil vesničku Les Ablandins, kde pasáčci bydleli u rodin, pro kte-
ré vykonávali službu.
 Zatoužila jsem tu vesničku i ty domy najít. Vybavena mapkou od otce Jaroslava, vydala 
jsem se na pouť. Otec Jaroslav mě upozornil, že dům se spravuje a není otevřený. Nevadí, 
moc jsem ty domy chtěla vidět. Cesta měla podle mapky trvat dvě a půl hodiny, tak jsem 
s lahvičkou vody vyrazila. Cesta vedla zprvu po úbočí Mont Gargas, pak jsem šla přes lou-
ku po křížové cestě a vstoupila do lesíka. Za dvě a půl hodiny se cesta prudce stočila a já 
na ukazateli konečně viděla Les Ablandins. Z nedaleka se ozývalo bouchání klempířů a já 
k nim došla, ráda, že vidím živou duši a že mi snad poradí, kde se nachází dům, ve kterém 
sloužila Melanie. Nejen, že to byl přímo ten dům, který opravovali (jak jsem tajně doufala) 
ale navíc jsem byla vybídnuta, ať klidně vstoupím a udělám si i fotografie.
 Byla jsem moc šťastná. V domě není zatím dokončená expozice, tak jsem fotila věci tak, 
jak tam byly. Měla jsem zvláštní pocit. Nechala jsem na sebe působit „genius loci“ – ducha 
místa, a chvíli rozjímala o Melanii, Maximinovi, a o všem, co se těm pasáčkům přihodilo. 
Že to byli právě oni, kterým se Panna Marie zjevila a svěřila jim poselství.
 Po chvíli jsem dům opustila a po kratším vyptávání se mi podařilo určit i ten druhý, 
tedy dům, kde sloužil Maximin. Bylo to blízko od prvního. Vše jsem vyfotila a nesmírně 
šťastná jsem se vydala zpět na La Salette. Musela jsem překonat převýšení 600 m a cesta mi 
opět trvala dvě a půl hodiny. Ani jsem si neuvědomila, že jsem od snídaně nejedla, voda mi 
taky došla, tak jsem aspoň v jednom obydleném domečku požádala o doplnění vody.
 Bylo po páté hodině odpoledne, když jsem dorazila zpět na La Salette. Uvařila jsem si 
„sáčkovou polévku“ a usnula. Probudila jsem se až k večeři, rozhodnutá objevit rodné dom-
ky Maximina a Melanie v Corpsu, což se mi následující neděli splnilo. Ale to by bylo na další 
povídaní. S pozdravem Kamila Meruňková, La Salettská poutnice 

Dům, ve kterém sloužil Maxmilian
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UČíCí Se CíRKev - miloST - nezASloUŽenÝ dAR 
S odkazem Mt 20, 1-16 KKC 2006 - 2011
 Podobenství o dělnících na vinici odpovídá na nevyslovenou, ale dů-
ležitou otázku: Jak je to s nebeským královstvím? Odpověď je pro mnohé 
překvapivá ale samozřejmá. Bůh není jako člověk. Jeho království se tedy 
nepodobá lidským dílům a má povahu překvapivého daru. Velikost toho-
to daru a velkorysost, se kterou je dáván, je úměrná dárci - Bohu, proto 
převyšuje všechna lidská očekávání.
 Podle toho jde v lidském životě o cosi, na co nemá člověk přímý ná-
rok a co dává Bůh z lásky, jako dar. Zde bychom si měli uvědomit, že sami 
ze sebe nemáme nárok vůbec na nic a že všechno dobré, ať je to cokoliv 
dostáváme z Božích rukou.
 Z těchto správných předpokladů vyvodil irský mnich Pelagius (3. a 4. stol.) nesprávné 
závěry. On a jeho stoupenci přecenili Boží dar svobody natolik, že podle nich stačí člověku 
ke spáse, aby se svobodně rozhodl správně využívat svých přirozených schopností. Každá 
nadpřirozená milost je tudíž nadbytečná. Tento pelagiánský názor byl teologicky odmítán 
zvláště svatým Augustinem (+ 436) a učitelským úřadem církve byl odmítnut na efezském 
koncilu roku 431.
 Tento blud se později objevuje ještě v mírnější podobě jako semipelagianismus. Se-
mipelagianismus byl teologický směr, který na přelomu 5. a 6. století stál v učení o hříchu 
a milosti přesně mezi Augustinem a Pelagiem. Jeho zastánci sice v zásadě uznávají nutnost 
nadpřirozené milosti ke spáse, přesto však chybně tvrdí, že aspoň počáteční iniciativu, prv-
ní kroky na cestě ke spáse dělá člověk svými přirozenými schopnostmi, a když obdrží nad-
přirozenou milost, že je schopen udržet se na této dobré cestě až do konce.
 Jestliže pelagiánský směr chybuje tím, že přeceňuje ve spasných činech podíl lidské svo-
body, přeceňuje naopak Martin Luther a jeho protestantská reformace chybně podíl Boží 
milosti, která podle nich výlučně působí spásu. „Sola gratia“ - „Pouhá milost!“ Hřeš, jak 
chceš, jen pevně věř – a budeš spasen!“ Při tomto pojetí je člověk veskrze pasivní. K tomuto 
závěru dospěli na základě mylného předpokladu, podle něhož patřila omilostňující výbava 
prvních lidí k podstatě jejich lidské přirozenosti. Když tedy v důsledku prvotního hříchu 
tuto výbavu ztratili, byla tím zkažena i lidská přirozenost jako taková, která je nyní pro ztrá-
tu svobody vydána zcela napospas buď nutnému omilostňujícímu působení Božímu anebo 
nepřekonatelnému vlivu hříšné žádostivosti.
 Katolická nauka o milosti se naproti tomu vyhýbá obojímu extrému, palegiánskému 
i reformačnímu, a hájí jak nutnost Boží milosti a Boží pomoci, tak i činnost člověka na zá-
kladě svobodné lidské vůle. Protože v řádu milosti patří iniciativa Bohu, nikdo si nemůže 
zasloužit PRVNÍ MILOST, tu, která je na počátku obrácení, odpuštění a ospravedlnění. Pod 
vlivem Ducha svatého si pak můžeme pro sebe i pro druhé zasloužit milosti potřebné pro 
posvěcení a pro růst lásky i pro dosažení věčného života. I samotná časná dobra, jako je 
zdraví a přátelství, si můžeme zasloužit, řídíme-li se Boží moudrostí. Všechny tyto milosti 
a tato dobra jsou předmětem křesťanské modlitby, která se stará o milost nevyhnutelně po-
třebnou pro záslužné skutky.
 KRISTOVA LÁSKA V NÁS je pramenem všech našich zásluh před Bohem. Tím, že nás 
milost spojuje s Kristem činnou láskou, zajišťuje nadpřirozený ráz našich skutků a v důsled-
ku toho jejich záslužnost před Bohem i před lidmi. Svatí si byli vždy hluboce vědomi, že je-
jich zásluhy byly čirou milostí.
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 Z toho všeho nám plyne poučení i mírný příkaz. Děkujme Pánu Ježíši za to, že nám za-
sloužil milost Boží, pohlížejme vděčně na kříž a vyslovujme vždy uctivě jméno Ježíš. Buď-
me vděčni Duchu svatému, že nám milost Boží uděluje, jak milost posvěcující, tak milost 
pomáhající. Modlívejme se často: „Přijď ó Duchu přesvatý, světla svého bohatý, paprsek rač 
na nás lít. Přijdiž Otče ubohých, dárce darů přemnohých, rač nám srdce osvítit.  
  P. Antonín Pospíšil

vÝHodnÁ nAbídKA PRo RodinY, SKAUTY, PoUT-
níKY i SPoleČenSTví. Tradiční svátek všech příznivců 
železnice připadl v roce 2011 na sobotu 24. září. České dráhy 
pro vás tradičně připravily v rámci oslav dárek. Na jednoden-
ní jízdenku SoNe+ může v sobotu 24. září cestovat vlakem až 
pět cestujících bez ohledu na věk a vzdálenost za 550 Kč. Dal-
ší informace na http://www.denzeleznice.cz, slevy na železnici 

najdete na http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdenka/jizdne-a-slevy.  redakce

KonCeRT PRo CHARiTU. Dovolujeme si Vás pozvat na koncert, 
který se koná k 20. výročí znovuobnovení činnosti Charity Zábřeh 
v neděli 25. září v 16 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Účin-
kuje: Smíšený pěvecký sbor Carmen, sbormistři: Jiří Novák, Karol 
Ozorovský a Lenka Ozorovská. Můžete se těšit na české, latinské 
a německé duchovní skladby, pravoslavné duchovní zpěvy, spiritu-
ály a další. Dobrovolné vstupné bude použito na pořízení poloho-
vacího lůžka. Nemáte-li možnost dopravit se sami, rádi Vám dopra-
vu na koncert zajistíme charitním autem.

SPoRTovní HRY PRo SenioRY A zdRAvoTně znevÝHodněnÉ oSobY
Denní stacionář Domovinka Charity Zábřeh v úterý 27. září zve všechny příznivce zába-
vy a pohybu na sportovně zaměřené setkání. Sportovní hry se odehrají na zahradě Den-
ního stacionáře Domovinka, Leštinská 16, Zábřeh. Program začíná ve 13 hod. 
Občerstvení zajištěno. Akce se uskuteční pouze za pěkného počasí. V průběhu sportov-
ního klání bude v provozu „zdravotnický stánek“, kde bude možné nechat si změřit tlak, 
tep, glykémii, BMI, nechat si poradit ohledně zdravého životního stylu, cvičení, jídelníč-
ku apod. Svoji účast prosím potvrďte do 21.9.2011 na tel. čísle 736 509 438, p. Člupný, ve-
doucí stacionáře. Případně stačí zaslat pouze SMS s počtem návštěvníků. 

dobrovolnické centrum Charity zábřeh hledá dobrovolníky pro prodej výrobků 
z chráněných dílen, denních stacionářů a centra denních služeb a s tím spojenou pro-
pagaci Charity nejen v Zábřehu, ale i v jiných regionech šumperského okresu, příp. Olo-
mouckého kraje. Náš dobrovolník by měl příjemně vystupovat, kladně přistupovat k zá-
kazníkovi, vhodně nabídnout prodávané zboží a pracovat s penězi. Na oplátku bude mít 
možnost navštívit zajímavá (a mnohdy pro něj ne příliš známá) místa a poznat spoustu 
nových, zajímavých lidí.

dobrovolnické centrum hledá podnájem v zábřeze nebo přilehlém okolí pro absol-
venta VŠ. Pokud jste se v naší nabídce zhlédli a chtěli byste nám touto formou pomo-
ci, neváhejte a kontaktujte vedoucí Dobrovolnického centra, paní Ludmilu Macákovou 
osobně, nebo na telefonním čísle 736 529 295.
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 11. září: Červená Voda 635; Domov důchodců sv. Zdislavy 74; Mlýnický 
Dvůr 1.889; Písařov 357; Jakubovice 645.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

PoUŤ v ČeRvenÉ vodě. V neděli 25. září jste srdečně zváni na pouť do Červené Vody. 
Mše svatá začíná v 9.00 hod., požehnání bude ve 14.30 hod.  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

Po STŘíTeŽi o STŘíTeŽi... A lA SAleTTě
 I když je „malé a nenápadné” poutní místo Střítež všeobecně 
málo známé, v regionu Mohelnicka a Lošticka tomu tak zaručeně 
není. Již několik desítek let na toto milé místo Matky Boží smě-
řují kroky poutníků. Jinak tomu nebylo ani v neděli 11. září 2011. 
Pán požehnal překrásné počasí a tak jsme vyrazili. Autem, na kole, 
pěšky. .. Kolem 14. hodiny už ve Stříteži hrála Vyroubalova de-
chovka. Za účasti asi dvou stovek poutníků jsme pod vedením 
P. Františka Lízny meditovali o utrpení Páně. Zastavení křížové 
cesty byla nedávno velice citlivým způsobem restaurována, což 
taky přispělo k hlubokému prožitku. Po skončení pobožnosti ná-
sledovala mše svatá. Celebrantem byl P. František Lízna SJ. Pout-
níky v promluvě oslovil P. Pavel Kavec CM, kaplan z Loštic. Zde 
něco z přednesených myšlenek: 
 „I když si dnes celý svět připomíná 10 let od tragédie v USA, která podle některých 
změnila svět, k lepšímu sotva, dovolím si připomenout událost, která se stala 19. září 1846 
a dodnes mění mnohé lidi a tedy i svět, k lepšímu. Je to událost a poselství z tehdy neznámé 
vesničky La Salette ve francouzských Alpách. Letos slavíme 165 let od zjevení Panny Marie 
dvěma dětem: Maximinu a Melánii. Jako na místech jiných autentických zjevení, tak i zde 
KRÁSNÁ PANÍ připomněla a připomíná i nám, co všechno z Božího zákona zapomínáme 
plnit. Zjevení v La Salette je znamením její neutuchající starosti o nás. Maria připomíná, aby-
chom se nezapomínali denně modlit za obrácení hříšníků, znovuobjevili posvátnost neděle, 
měli v úctě Boží jméno a nevyslovovali ho zbytečně. Ať nás nejistota hmotných věcí obrací 
k jediné jistotě, pokoji a míru – k Bohu. On – bohatý a milosrdný je přítomný na cestách ži-
vota každého z nás. Je možné zůstat bez odpovědi na tak velkou lásku? Lze odolat slzám té, 
která za nás nepřestává prosit, která je mateřsky pozorná ke všemu, co se týká našeho živo-
ta? Matka Boží zůstává věrná poslání, které ji Ježíš na Kalvárii svěřil. Připomíná prostředky, 
obzvlášť svátost smíření, které nás smiřují s Bohem a dávají sílu, abychom vytrvali na správ-
né cestě... Kéž poselství La Salette, které jsme si na Stříteži připomněli, najde úrodnou půdu 
v srdci každého z nás!  Za všechny vám to přeje – poutník střítežský i lasalettský 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 11. září: Mohelnice 4.344 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

v úterý 27. září ve 14.00 hod. se konána na faře v mohelnici setkání seniorů. 
        Za organizátory zvou paní Šléšková a Vykydalová
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 11. září: Lubník 2.120; Tatenice 1.080; Hoštejn 1.500; Kosov 2.200 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 11. září: Cotkytle 1.000; Horní Studénky 1.500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

PozvÁnKA nA PoUŤ. V neděli 2. října Vás zveme na RŮŽENCOVOU POUŤ DO 
UHERSKÉHO BRODU. Poutní mši svatou v 10.30 hod. celebruje Mons. Dominik Duka, 
odjezd kolem 7.00 a návrat 18.00 hod. Cena 250 Kč. 

postřelmovsko      postřelmovsko

PATRoCiniUm. V neděli 25. září. oslaví Postřelmov svého patrona apoštola sv. Matou-
še. Mše svatá bude v 8.00 a 11.00 hodin. Odpoledne v 15.00 bude svátostné požehnání. 

V úterý 20. září bude v Postřelmově od 16.30 hodin pobožnost a v 18.00 mše svatá k Du-
chu svatému. P. Vladimír Jahn

v v v

FARnoST dUbiCKo. POZVÁNÍ NA HODY. V neděli 18. září v 10 
hodin oslavíme hody mší svatou ve farním kostele Povýšení svatého kříže 
a ve 14.30 hod. jste zváni ke svátostnému požehnání.

FARnoST KlÁŠTeReC. Obec Vyšehoří pořádá tuto v neděli 18. září v 10.30 hod. 
v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří benefiční koncert pro „uzdravení“ kaple 
FRANCOUZSKÁ HUDBA V PROMĚNÁCH STALETÍ. V rámci koncertu můžete při-
spět do dobrovolné sbírky na nutné opravy kaple. 

FARnoST SvÉboHov. DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost 
Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a le-
grace (všech věkových kategorií) na XII. ročník „Podzimní drakiády“, 
který se koná tuto neděli 18. září 2009 od 14.00 hod ve Svébohově „na 
padělku“ (pole u silnice ve směru na Rovensko). 

 Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

PozvÁnKA nA KonCeRT. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v rámci 
Hudebního festivalu v neděli 25. září v 16 hodin na obecním úřadu ZEM-
LINSKY QUARTET (František Souček – housle, Petr Střížek – housle, Petr 
Holman - viola, Vladimír Fortin – violoncello)

v Zemlinsky Quartet vystoupí v neděli 25. 9. od 14 hod. ve farním kos-
tele v Dubicku.  

FARnoST zvole. V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bude v neděli 
25. 9. v 15 hod. slavena mše svatá.
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Sbírky z neděle 11. září: Zábřeh 8.470; Jedlí 2.000; Svébohov 1.100; Klášterec 1.100; Zvo-
le 3.800; Hynčina 160 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi (4)
 Samostatnou kapitolou v dopravě jsou taxíky – takzvané taptapy. Jedná 
se původně o osobní auta nebo malé dodávky, které jsou přizpůsobené na 
hromadnou přepravu osob. Počet míst je proměnlivý podle toho, jak jsou 
přepravovaní lidé skladní, mrštní a fyzicky zdatní. Občas jsou totiž obsaze-
né i střechy a blatníky. Pasažéři nastupují a vystupují za jízdy, a jak se platí 
vlastně ani nevím. Mezi tím se pohybují prodejci čehokoliv a snaží se vám svoje zboží 
prodat za stálého popojíždění. Občas přiskočí někdo s neskutečně špinavým a mastným 
hadrem, přejede několika tahy kapotu (nedej bože sklo!!!) a pokouší se od vás za tuto 
činnost vyinkasovat peníze. A to všechno za jízdy nebo spíš za popojíždění. Když k tomu 
přidáte vedro kolem pětatřiceti stupňů a nesnesitelný zápach, může se představa hod-
ně blížit realitě. Irena to ale zvládala s přehledem, protože akceptovala místní zvyklosti 
a překvapivě dobře si na tento chaos zvykla. Trochu hůř jsem to ale zvládal já – asi proto, 
že jsem neměl na místě spolujezdce k dispozici klakson.
 V Sibert nás čekalo milé překvapení i přivítání. Nečekali nás, ale o to víc to bylo při-
rozené a milé. Byla zrovna přestávka a děti se zbavovaly nadbytečné energie. Všude křik 
a hemžení – klasický školní život. Vítali nás velmi srdečně, hlavně Irenu, kterou znali 
z jejího působení po zemětřesení. Bylo vidět, že se potkali dobří známí a přátelé. Škola je 
krásná, zděná budova, která byla postavena ve velmi krátké době. Průběžně jsem foto-
grafoval a filmoval, ale bylo to velmi obtížné, protože děti jsou zvídavé a podobná tech-
nika pro ně není samozřejmostí. Když ještě viděly svoje postavičky na displeji, chtěly se 
fotografovat všechny. Pak se stane, že máte kolem sebe tlačenici padesáti i více dětí, ne-
můžete udělat ani krok a hlavně máte strach, aby nebyl nikdo ušlapán. Pan ředitel nás 
provedl po třídách a mohu říci, že jsme cítili radost, dojetí i hrdost. 
 Potom jsme se šli projít po městečku a byli jsme zvědaví, jak pokračuje obnova to-
hoto hodně poničeného místa. Všechno jde velmi pomalu. Nejsou peníze, materiál, tech-
nika ani odborníci. Hodně lidí stále bydlí ve stanových táborech nebo v provizorních 
obydlích, různě rozesetých kde se dá. Posun je ale 
přece jenom přes všechny problémy vidět. Lidé 
musejí žít a každý se snaží, jak umí. Šli jsme navští-
vit našeho bývalého haitského spolupracovníka, 
který řídil práce po zemětřesení a při stavbě ško-
ly. Jeho překvapení a radost byly nefalšované a ob-
rovské. Hned nám natrhal a osekal čerstvé kokosy, 
aby nás mohl pohostit. Cítil jsem se u něj moc dob-
ře. V současné době pracuje jen příležitostně, když 
se zadaří nějakou práci sehnat. Následně nás ještě 
provedl po Sibert a při loučení jsme museli slíbit, 
že se ještě uvidíme. 

Václav Keprt, pokračování příště


