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Ročník XIX., číslo 15

slavnost
zmrtvýchvstání páně

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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků             Amen

ŽALM 118 toto je den, který připravil pán, 
 jásejme a radujme se z něho!
1. Sk 10,34a.37-43                                    2: Kol 3,1-4                                             Ev: Jan 20,1-9
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503

Vstal jsem 
z mrtvých, 
a jsem stále 
s tebou. 
Aleluja.

Vstupní antifona
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vElIKonoČní BohoslUŽBY 
slavnost zmrtvýchvstání páně, neděle 8. dubna. 
zábřežské farní muzeum v kostele sv. Bartoloměje bude otevřeno 
tuto neděli 8. dubna od 9.30 do 12.15 hod. 
Tuto neděli v 15 hod. budou slavnostní mše svaté slaveny v Maletíně 
a v Hynčině. 

velikonoční pondělí 9. dubna: bohoslužby jako v neděli 
V kostele sv. Jana a Pavla v 15.00 hod. v Pobučí bude slavena mše 
svatá.

poUŤ v KláŠtErcI. Poutní mše svaté budou v kostele Zvěstování Panny Marie v Klášter-
ci bude v na velikonční pondělí v 7.20 a 10.30 hod.; svátostné požehnání ve 14.30 hod.    
  P. František Eliáš

Farnost JEDlí. O velikonočním úterý bude v 17.00 
hod. ve farním kostele v Jedlí slavena mše svatá napo-
sledy ve staré liturgické podobě kostela. Začneme mod-
litbou při mši svaté za zdar díla a poté se sejde pastorač-
ní rada farnosti přímo v kostele k rozfázování oprav. Od 
středy pak začínají vyklizovací práce, rozebrání lavic 
a postupně obnova elektroinstalace, omítek, příprava 
podlahového topení atd. Věřím, že si farníci uvědomují 
význam této generální opravy interiéru farního kostela 
sv. Jana Křtitele a že každý najde své místo a způsob jak se zapojí. 
 Někteří se mohou vzhledem ke svému zdraví pouze modlit, jiní mohou přiložit svou 
ruku k dílu či pomoci finančně. Všem se o slavnosti sv. Jana Křtitele v neděli 24. června vy-
loupne nová podoba interiéru kostela. Nebude jistě všechno hotovo, ale počítáme s tím, že 
kostel bude zase plně funkční pro bohoslužby.  P. František Eliáš

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Vás zve v úterý 17. dubna v 18 hod. na přednášku 
PhDr. Jitky Jonové Th.D. - prof. ThDr. thEoDor Kohn (1845-1915) - první olo-
moUcKý arcIBIsKUp nEŠlEchtIc. 

manŽElství: DoBro-DrUŽná cEsta K BohU. Vede: P. Lev Eliáš. 
Srdečně zveme manželské páry k účasti na novém cyklu pěti večerů zamě-
řených na prohlubování (nejen) duchovní roviny manželství:
 23. 4.- Muž-kalendář-Velikonoce, 30. 4.- Svatý Josef- muž, který po-
slouchá, 14. 5.- Panna Maria - žena, která poslechnout chce, 21. 5. Víkend 
akcí - neděle chrámem, 28. 5. Slavnostní mše svatá vždy od 19.30 do 21.15 
hod. na Oáze Charity Zábřeh.

Informace a přihlášky: rodinazabreh@gmail.com, nebo na tel. 737 517 102, M. Sikorová

spolEK mEtoDěJ. Nejenom seniory zveme v úterý 10. dubna na „Zábavné odpoledne s 
hudbou a tancem“. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Jenda. Hostem odpo-
ledne bude Pepa Buš. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

                       Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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matEŘsKÉ a roDInnÉ cEntrUm hnízDo
z dubnového programu
10. 4. - Knihkupec v Hnízdě (nabídka dobrých knih)
17. 4. - Jak na sociální dávky (beseda s odbornicí)
26. 4. - Znakování s batolaty (odpolední přednáška - v 16 hodin)

hnízdo přebírá štafetu a zve vás na 3. sportování zábřežských neziskovek.
 V čem? Turnaj v badmintonu (smíšená čtyřhra); Kdy? v pátek 13. dubna od 16.30 pre-
zentace, v 17.00 zahájení turnaje; Kde? areál ZŠ Boženy Němcové (II. ZŠ, Dvojka, Pavilon-
ka) - u vchodu zvoňte na Hnízdo; S sebou? máte-li raketu, něco chutného ke společnému 
občerstvení, děti vítány. Těšíme se na vás a prosíme o potvrzení účasti. Hnízdo se na Vás 
těší.     Markéta Kroulová a Irena Švédová
 Více o pravidelném programu na www.hnizdozabreh.cz

charIta záBŘEh
První cElorEGIonální sBírKU moBIlních tElEFonŮ v rámci 
projektu podpořeného společností Asekol „Nepotřebné věci pomáhají“, vyhla-
šuje Charita Zábřeh ve dnech 28. 3. - 30. 4. 2012. Veškeré nepotřebné, okouka-
né, funkční i nefunkční mobilní telefony (pokud možno včetně příslušenství) 
můžete přinést do některého ze sběrných míst: v Zábřehu na Recepci Charity (Žižkova 15) 
nebo do prodejny Dobrovolnického centra Ledňáček (Žižkova 17), v Mohelnici do středis-
ka Charity na Zámecké ulici č. 11 (vedle KB), v Postřelmově do zázemí Charity - zdravotní 
středisko (ul. Tovární 501) a stejně tak ve Štítech (zázemí Charity – zdravotní středisko - 
č.p. 57). Markéta Horáková, 736 510 81, Jana Skalická, 736 509 43

matErIální sBírKa 2012. V sobotu 31. března skončila jarní materiální sbírka šat-
stva, obuvi, domácích potřeb a nově i elektrospotřebičů, kterou již po jedenácté s Městem 
Zábřeh a po osmé s Městem Mohelnice pro Diakonii Broumov pořádala Charita Zábřeh. 
 Nejčastěji lidé přiváželi pánské a dámské ošacení i boty. Sešlo se také množství dětské-
ho oblečení, lůžkovin, ručníků, přikrývek, ale i hračky a několik dětských kočárků. 
 Díky spolupráci s firmou Asekol byly vybírány použité funkční i nefunkční elektrospo-
třebiče. Dobrovolníci Charity veškeré spotřebiče roztřídí a po jejich odborném přezkou-
šení budou funkční věci umístěny do sociálního skladu Charity. Odtud budou nabídnuty 
lidem, kteří si nákup nového vybavení nemohou dovolit. 
 O hladký průběh celé akce se zasloužilo 28 dobrovolníků Charity – převážně lidí v hmot-
né nouzi, kteří odpracovali 391 hodin. Ze zábřežského nádraží odjely tři zcela naplněné ná-
kladní vagóny, což je doposud nejvíce v historii konání sbírky. V zapečetěných pokladničkách 
se sešlo na pokrytí nákladů celkem 14.592 Kč. Ze získaných prostředků uhradí Charita např. 
pohonné hmoty do vozidla převážejícího materiál z Mohelnice, nájem části nákladního skla-
diště na zábřežské železniční stanici, občerstvení pro zapojené dobrovolníky.
 Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, dobrovolníkům za jejich čas, nasazení. V ne-
poslední řadě naše vděčnost patří vedení Zábřeha a Mohelnice. Těší nás také zájem Města 
Loštice, které se k námi pořádané sbírce letos připojilo. Další pokračování této prospěšné 
tradice Charita Zábřeh připravuje na podzim 2012.

Ludmila Macáková, koordinátorka Dobrovolnického centra Charity Zábřeh 736 529 295
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UČící sE círKEv – vElIKonoČí nEDělE
 Kristova smrt je zároveň velikonoční obětí, která dovršuje definitivní vy-
koupení lidí skrze „beránka, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29), a obětí 
nové smlouvy, která znovu uvádí člověka do společenství s Bohem tím, že ho 
s ním smířila prostřednictvím krve „prolité za všechny na odpuštění hříchů“ 
(KKC 448-452)
 Skončil smutek velkého Božího týdne a jako se příroda probouzí ze 
zimního spánku, i v liturgii katolické církve nastal milostivý čas – čas ra-
dosti a jasné naděje. Proto miliony Ježíšových vyznavačů zpívají jásavé 
Aleluja, oslavující tak Vítěze nad smrtí, zlým světem a zlým duchem.
 Velikonoce jsou pro nás radostné také proto, že dávají člověku vždy 
novou naději pro chvíle jeho bolesti, utrpení, zklamání, pro chvíle pronásledování a obětí pro 
víru a náboženství....
 Člověk a vůbec Boží stvoření není určeno, aby končilo úzkostí Getseman a bolestí a smrtí 
Velkého pátku ani hrobem a zapomněním Bílé soboty. Ale konec každého našeho snažení, po 
všem, čím máme projít, je slavné vítězné nedělní ráno a jásavé Aleluja. 
 Ale ještě něco: odvalený kámen u Ježíšova hrobu nám připomíná, že zmrtvýchvstáním na-
šeho Spasitele byl odstraněn neviditelný kámen, kámen, který od pádu našich prarodičů v ráji 
uzavíral lidstvu přístup do nebe. Vzkříšením Ježíše získali lidé Boží synovství a stali se dědici 
Božího království. 
 Pro každého člověka, po jeho „velkém týdnu“, bolestné smrti, vzejde ráno zmrtvýchvstání, 
jak nás o tom ujišťuje Písmo svaté slovy apoštola Pavla, že všichni ožijí v Kristu, tak jak všichni 
umírají v Adamovi. A hlavně jak tuto pravdu potvrdil sám Ježíš svým vzkříšením ze zapečetěné-
ho hrobu. 
 Ale co můžeme očekávat, jaký bude stav našeho oslaveného těla a duše? Sděluje to očitý svě-
dek: „ Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo 
ho milují.“ (1 Kor. 2,9) Pro toto je křesťanská víra a náboženství největším Božím darem věřícím 
lidem. Kristus velikonočním děním uskutečnil podivuhodnou výměnu. On si od nás vzal naše 
hříchy, které mu přinesly smrt, my od něho budeme mít život. 
 Kromě samozřejmé radosti z dnešního dne budí Kristovo zmrtvýchvstání v mysli hluboké 
úvahy a nabízí spasitelné pokyny, které najdeme u sv. Pavla v listu Kolosanům: „ Protože jste byli 
vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřuj-
te, a ne k pozemským věcem. (Kol. 3,1-2) 
 Kdo seje do těla, sklízí záhubu, kdo seje do duše, sklidí život věčný. 
 Máme tedy myslet na Krista, to znamená žít podle jeho učení, přijímat jeho tělo, být věrný 
nedělním bohoslužbám, kontrolovat ve svědomí, žijeme-li podle jeho vůle a pak se naše veliko-
noční radost prodlouží na celý náš život vezdejší i věčný. 
 Ve vzkříšeném, oslaveném těle pak poznáme, že stálo za to zde s Ježíšem na zemi žít i umí-
rat, že život je opravdu zastávka od Boha k Bohu. 
 S přáním krásných Velikonoc.          P.Atonín Pospíšil

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi. Zaskvějte se v slávě, 
božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni 
polnice a zvěstuj spásu!  (Velikonoční Exsultet)
Radostné prožití Velikonoc přejí 
           P. František Eliáš a P. František Dostál a P. Lev Eliáš
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vElIKonoČní pozDrav
Drazí bratři a sestry, 
 každému z Vás přeji opravdovou velikonoční radost z vítězství Kris-
ta, i z jeho vítězství v našich srdcích. Kéž radost z Boha se stane naší si-
lou a cestou k proměně světa. I nám, kteří jsme dostali dar víry, se Kris-
tus dal poznat jako učedníkům po vzkříšení. I nás posílá do světa, aby-
chom byli svědky jeho vítězné lásky. I nám přináší pokoj jako plod od-
puštění, abychom ho mohli zprostředkovat dalším. I nám nabízí oheň 
Svatého Ducha, abychom mohli zapálit pro Krista aspoň naše nejbližší okolí.
 Prázdný hrob a oslavený kříž jsou klíče k naději i pro svět, který naříká na krizi. Těm, 
pro které se Kristus stal vším, nic nechybí, ti mají stále čím obdarovávat druhé a radovat se 
z toho, že jiným pomáhají ke štěstí. Kéž Vás Pán obdaří i touto radostí!
 K tomu Vám i Vašim rodinám ze srdce žehná
   arcibiskup Jan spolu s biskupem Josefem a nejbližšími spolupracovníky

svátKY a památKY týDnE 
neděle 15. dubna – neděle Božího milosrdenství 
 Velikonoční oktáv je završen nedělí, která se tradičně v Západní Církvi nazývá dle po-
čátečních slov mešního formuláře neděle Quasi modo, zvaná někdy Bílá. (in Albis deposi-
tis).
 Ve východní Církvi je tato neděle nazvána nedělí Tomášovou a to podle apoštola To-
máše, který proslul svými pochybami ohledně Kristova Vzkříšení. V obou církvích měly 
neděle podobnou náplň: v tuto neděli odkládali nově pokřtění křesťané v prvotních dobách 
Církve svá bílá roucha, která nosili po celý oktáv a přistupovali ke svatému přijímání.
v novější době je tato neděle první po velikonocích nazývána také nedělí milosrden-
ství a to podle zjevení sestře Faustyně Kowalské z polska, které se zjevil Kristus a přál 
si, aby tato neděle byla zasvěcena Božímu milosrdenství. Kristus říká: „Kdokoliv v ten-
to den přistoupí ke svaté zpovědi a ke sv. přijímání, budou mu odpuštěny všechny hří-
chy i tresty za ně."“

Svátek Božího milosrdenství připadá na druhou neděli velikonoč-
ní právě proto, že se o ní čte evangelium sv. Jana o ustanovení svá-
tosti smíření. Tato neděle je tedy především poděkováním za tuto 
svátostnou instituci a připomenutím, že je třeba usilovat o zásadní 
renesanci osobní zpovědi.
Jako první slavila svátek Milosrdenství s povolením svého zpověd-
níka sv. Faustyna. Od roku 1944 bylo na poutním místě v Krakově 
Lagievnikách každou první neděli po Velikonocích ctěno Boží mi-
losrdenství. 23. ledna 1995 papež Jan Pavel II. na prosbu polských 
biskupů souhlasil, aby ve všech polských diecézích byla po názvu 
2. neděle velikonoční doplněna slova „čili Božího milosrdenství“. 
29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel 
II. plnomocné odpustky všem, kteří se o slavnosti Božího milosr-
denství zúčastní v chrámě jakékoliv pobožnosti k Božímu milosr-
denství.
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pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 3/2012

zprávY z mInUlých aKcí…
Duchovní obnova v tatenici 23. – 25. 3 . 2012
 O víkendu, 23. - 25. 3. probíhala v Tatenici postní 
duchovní obnova pro mládež s otcem Jaroslavem Při-
bylem. Duchovní obnovy se zúčastnilo jedenáct mla-
dých lidí od studentů základní školy po vysokoškolá-
ky. Otec Jaroslav nám při páteční večeři sdělil téma du-
chovní obnovy i jednotlivých přednášek a hlavní body 
programu. Čekalo nás rozjímání čtyř kardinálních 
ctností: spravedlnosti, moudrosti, statečnosti a střídmosti. Páteční večer pokračoval sezna-
mováním účastníků, zajímavou stolní hrou „Aktivity“ a skončil společnou modlitbou. So-
bota začala modlitbou a snídaní, od které bylo zahájeno mlčení s výjimkou nutné komu-
nikace, až do večeře. Za hodinu začala první přednáška zakončená otázkami na zamyšlení 
a pak jsme mohli půl hodiny rozjímat o daném tématu. Rozjímání ukončila další přednáš-
ka. S výjimkou oběda, po kterém bylo volno, se takto odvíjel den až do pozdního odpoled-
ne, kdy začala křížová cesta, během které byla možnost svátosti smíření. Následovala mše 
svatá a večeře. Pokračovalo se hrou. Den ukončila společná modlitba. Nedělní ráno začalo 
modlitbou a mší svatou a následoval úklid až do oběda, po kterém byl prostor k hodnocení 
a pak odjezd domů. Duchovní obnova mi dala možnost do hloubky rozjímat nad ctnostmi 
v souvislosti s mým životem, možnost zastavit a zklidnit se před Velikonocemi i sdílení se 
s ostatními. Zaujal mě i jeden citát filozofa Nietzscheho: ,,Je snadné se zcela odříct nějaké 
vášně, než hledat její zdravou míru“. Závěrem chci poděkovat otci Jaroslavovi za to, jak nám 
přiblížil zmíněné ctnosti, za společenství mladých lidí, za krásné místo kde duchovní obno-
va proběhla, i za výborné jídlo, které pro nás připravovala Jitka Veiglerová.  (Ondra G.)

co sE pro vás pŘIpravUJE?
víkend speciál v písařově 4. – 6. 5. 2012. Super speciální víkend pro mladé od 13 do 17 
let. Můžete se těšit na spoustu her, zábavy a společnou modlitbu. To vše v malebné vsi jmé-
nem Písařov. S sebou spacák, karimatku, šátek, sportovní oblečení a malý příspěvek do ku-
chyně, např. buchtu nebo marmeládu. Cena je 300 Kč. Podrobnější informace budou poz-
ději zveřejněny na plakátku. Nahlašujte se na e-mail: mladez.zabreh@gmail.com. A pozor, 
kapacita je omezena na 15 účastníků .
Inspirační víkend na přístavu 4. - 6. 5. 2012. Opravdu, každému byla od 
Pána dána do vínku nějaká hřivna, tak proč ji nerozvíjet? Již podle názvu 
je jasné, že se bude jednat o novou inspiraci pro tebe! Každá dílna, výtvar-
ná, hudební či dramatická, tě bude moci obohatit novými nápady, které 
budeš moci dále využít a třeba i předat dál. Přijeď se s námi pobavit, naučit 
se něco nového v oborech tobě známých či neznámých nebo se s námi podělit o své zkuše-
nosti. Užij si s námi tvůrčí víkend na faře. Přijď chválit Hospodina tak trochu jinak. Cena 
pro studenty 300 Kč / pracující 400 Kč. Přihlašujte se nejpozději 10 dní předem na www.
ado.cz/mladez.
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něco na zamYŠlEní…
 Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, 
jež nám brání žít. Mnozí znají pocit, že na nich leží 
kámen a nenechává je žít. Možná jde o balast minu-
losti, o mnohá zranění a rány, které nám znemožňují 
vstát a jít svou cestou. I obavy nás mohou ochromo-
vat. Někdy nás jako kámen na srdci tíží budoucí udá-
losti: máme strach z nějakého rozhovoru, zkoušky, 
těžké operace. Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají 
nad námi moc a v jejich blízkosti nemůžeme volně 
dýchat. Omezují nás. Blokují nás. Nechováme se tak, jací skutečně jsme.
 Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a odvalil kámen. Břemeno, které nám brá-
ní v životu, je odvaleno. Zase můžeme volně dýchat. Najednou už jej necítíme – na odvalený 
kámen si jako vítěz sedá anděl. Kámen se stává znamením vítězství života nad smrtí. Připo-
míná nám, že se na nás stal zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát. Možná jsme 
přemýšleli a v mnoha rozhovorech jsme se pokoušeli osvobodit se od tíhy kamene, ale nebylo 
to k ničemu. Najednou však vstupuje do našeho života anděl, a aniž bychom tušili, jaký pro-
ces v nás probíhá, je kámen odvalen a my zase cítíme život.
 Mnozí lidé mají srdce z kamene. Natolik se uzavřeli citům, že jejich srdce ztvrdlo na ká-
men. Jsou chladní, stranou života. Za kamenem, který uzavírá hrob, tlí mrtvola. V příběhu 
o Lazarovi symbolizuje kámen na jeho hrobě absenci vztahů. Kdo leží za kamenem, ztratil 
vazby k lidem. Ježíšova láska proniká i kamenem. Je tak silná, že i skrze něj znovu probouzí 
přátelský vztah. Sahá až do hrobu.
 V příběhu o Lazarovi zasahuje Ježíšova láska Lazarovo mrtvé srdce a probouzí ho k nové-
mu životu. V Ježíšově vzkříšení posílá Otcova láska anděla, aby odvalil kámen. Otcova láska 
proniká až do temnoty smrti. Otcova láska Syna probouzí. Patří ale i nám. Otec pošle svého 
anděla i k nám, když se uzavřeme v hrobě svého strachu a strnulosti. Jeho láska odvalí kámen, 
který nás pevně drží v hrobu, a probudí nás k novému životu.

    (Z knihy Anselma Grüna Tajemství velikonoční radosti)

nEstaČí: ‘mYslEt to DoBŘE’ a ‘Dělat, co JE v naŠIch sIlách’. 
(José Carlos Bermejo)

 Do dřevařské firmy přišel muž žádat o práci. Nabídli mu dobrý plat a lepší podmínky než 
jinde. Prvního dne se přihlásil u mistra. Ten mu dal sekeru a přidělil mu kus lesa. Šťastný muž 
se vydal do lesa kácet stromy. Během jediného dne jich pokácel úctyhodných osmnáct. 
 „Blahopřeji,“ řekl mu mistr, „jen pokračuj.“ Povzbuzen jeho slovy se dřevorubec rozho-
dl následujícího dne svou práci ještě vylepšit. Uložil se proto ke spánku velmi brzy. Ráno se 
probudil dříve než ostatní a vydal se do lesa. Přes veškeré úsilí se mu však nepodařilo pokácet 
více než patnáct stromů.
 „Asi jsem unavený,“ pomyslel si a rozhodl se jít spát se západem slunce. Za úsvitu vstal 
s odhodláním pokácet více než první den. Ale nedokázal pokácet ani polovinu. Dalšího dne 
pokácel opět méně a poslední den se celé odpoledne lopotil se dvěma stromy. Nejistě se vydal 
za mistrem. Byl připraven mu sdělit, co se mu stalo, a odpřísáhnout, že dělal, co mohl. Ten 
se ho však zeptal: „Kdy jsi naposledy nabrousil sekyru?“ „Nabrousil?“ podivil se dřevorubec. 
„Na to jsem neměl čas. Měl jsem moc práce s kácením stromů.“

(Příběhy pro uzdravení duše. Redakčně upraveno.)
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KŘíŽEm KráŽEm po haItI 
Sestřičky už na nás čekaly a vítaly nás, jako kdybychom 
se vraceli zpátky domů. Museli jsme vyřídit ještě nějaké 
záležitosti. Několika studentům jsme poskytli příspěvek 
na školné a rovněž jsme podle slibu dali peníze k ošetře-
ní na chirurgii a na inzulín. Potom nás čekalo loučení se 
Samuelem a Dieubonem. Člověk se loučí s nadějí na shle-
dání, ale rovněž musí počítat s tím, že to může být setkání 
poslední. Vždyť Haiti je doslova na druhém konci světa. 
Myslím, že chlapci to vnímali podobně. Samuel měl slzy 
v očích, Dieubon k tomu neměl daleko a ani my na tom 
nebyli lépe. 
Když nám zmizeli ve tmě Gonaiveských ulic, šli jsme k ses-
třičkám na večeři a pak jsme spěchali do postele, proto-
že brzy ráno nás čekal odjezd do Port au Prince. Daroval 
jsem sestřičkám raketu na zabíjení moskytů, měly velkou 
radost, ostatně jako ze všeho. Chtěli jsme se brzy ráno po-
tichu vytratit. To ale sestřičky nepřipustily ani v myšlen-
kách. Ráno nám připravily královskou snídani a ještě něco 

na cestu. Loučení bylo velmi dojemné. Připadal jsem si, jako bych odjížděl od starých známých 
a ne od lidí, se kterými se znám doslova jen pár dní. Daly nám požehnání na cestu s příslibem, 
že nás budou v modlitbách doprovázet po celý zbytek naší cesty. 
 Byli jsme s Irenou hodně nervózní, protože náš řidič Patrik, měl zpoždění. Zkoušeli jsme 
volat mu na mobil, ale byl hluchý. Navíc nám Patrik večer neřekl, kde jeho známý, u kterého měl 
přespat, bydlí. Vůbec jsme nevěděli co dělat. V tom se nám ozval telefonem a byl překvapený, 
že je po něm taková sháňka. On si jen popletl čas odjezdu. Během cesty jsme se dozvěděli, že se 
naše plánované setkání s ředitelem Charity v PaP neuskuteční, protože mu zemřel někdo blíz-
ký. Bylo to nakonec dobře, protože času nám moc nezbývalo. Využili jsme situace a zastavili se 
před hlavním městem u našeho známého v Sibert, koupit na ochutnání domů kokosy, protože 
u nás se tak čerstvé koupit nedají. Chtěl nám je darovat, ale tentokrát jsem se nedal a trval jsem 
na zaplacení. Věděl jsem, že je nezaměstnaný a potřebuje každou korunu. Vybral nám exemp-
lární kousky a hned jsme pokračovali v cestě. Prokličkovali jsme hlavním městem a přijeli na 
naši misi, kde na nás už netrpělivě čekal současný šéf mise - Lukáš. Museli jsme stihnout ještě 
spoustu věcí. Předat informace, zbylé peníze, materiál a všechno vyúčtovat, vytisknout a pode-
psat smlouvy. Chtěli jsme ještě zajet do města nakoupit suvenýry, všechno nabalit a brzy ráno 
stihnout odlet letadla.
 Po rychlém pozdním obědě jsme vyrazili do města. Nejdříve jsme jeli do supermarketu 
vedle sídla českého konzula. Celou dobu mě rozčilovalo, že mají naši vlajku pověšenou špatně 
a chtěl jsem to napravit. To Irena rezolutně odmítla s tím, že jestli se chci nechat zavřít, tak tlu-
močit bude maximálně ještě večer, ale ráno odjíždí. Pod tíhou jejích argumentů jsem to vzdal 
a šel nakupovat. Koupili jsme haitský rum a kávu, obojí je skvělé a navíc je to to jediné, co se 
dá z oblasti potravin koupit. Přesto jsem neodolal a koupil ještě několik vyzrálých, ale tuhých 
mang. Doufal jsem, že je provezu a že se nezkazí. Na utěsnění ještě několik sáčků sušených 
banánů a pražených veritabů. No, byl toho vrchovatý nákupní vozík. Na ulici jsem ještě koupil 
dva klacky cukrové třtiny. Všechno jsme nacpali do auta a jeli dál, pro nějaké typicky haitské 
suvenýry. V centru jsme ještě nakoupili trička a čepice s potiskem, nějaké drobnosti a haitské 
národní vlajky, ale hlavně raketu „hmyzovrah“, bez které jsem odmítnul odejet domů. 
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 Pomalu se začínalo smrákat, když jsme dojeli ke krámkům na Pétion ville. Irena nakupo-
vala typické tepané figurky motýlů, ještěrek a ptáčků a různé korálky a náušničky. Samozřejmě 
s povinným smlouváním, takže já jsem raději utekl k jinému obchodníkovi. Chtěl jsem něco 
ze dřeva. Mladý muž byl velmi ochotný. Já jsem si vybral několik váziček a maličkých krabiček 
na šperky. On řekl cenu, mně se zdála dobrá, vytáhnul jsem peníze a dal je před něj na stůl. On 
z toho byl v takovém šoku, že nevěděl, co má dělat. Pořád se ujišťoval, jestli jsem spokojený. 
Když jsem mu řekl, že ano a chtěl jsem odejít, vnutil mi navíc ještě další dvě vázičky a jednu 
krabičku. Nakonec jsme se spolu ještě vyfotili. On byl spokojený a já taky. 
 Když jsme všechno nanosili na pokoj, dostal jsem se do stavu deprese, protože mi přišlo ne-
možné naložit všechny svoje věci i s nákupem do dvou kufrů a dodržet váhové limity pro přepra-
vu. Když jsem ještě navíc viděl kufr slovenských kolegů, plný slaměných výrobků, který jsme slíbili 
přivézt do ČR, jednalo se skoro o beznaděj. Přerovnával jsem zavazadla snad desetkrát a Irena po-
dobně. Různě jsme věci přehazovali a kombinovali. Navíc slovenský kufr se začal postupně rozpa-
dat. Hodně nás potrápil při přestupech, protože nebylo za co chytit. Mordovali jsme se s tím vším 
až do rána, skoro až do odjezdu. Ráno jsme se nasnídali a rychle na letiště. Rozloučení a pak už 
hurá do odletového prostoru. U kufrů jsme si museli připlatit za nadváhu a vůbec nebylo jedno-
duché vnutit jim i ten slovenský, který nebylo 
za co uchopit. Na něj se i chudí Haiťané díva-
li, jako kdybychom ho našli někde na smetišti. 
Nakonec se všechno podařilo a do letadla jsme 
nasedli jen pár minut před uzavřením. Letadlo 
American airlines pomalu rolovalo k ranveji a 
já jsem přemýšlel, co všechno jsme během tří 
týdnů zvládli. Před očima mi běžela řada míst, 
událostí a zážitků, především ale spousta lidí, 
hlavně dětí a jejich osudy, trápení i radosti. Při 
odjezdu člověk prožívá zvláštní smutek i ra-
dost zároveň. Opouští někoho nebo něco, co 
mu přirostlo k srdci a zároveň se těší domů, do 
svého a hlavně za svými blízkými. Zkrátka, do-
mov má člověk jen jeden. Motory začaly pra-
covat naplno, letadlo nabíralo rychlost a po 
chvilce jsme se odlepili od země, která se rych-
le propadala a vzdalovala.
 sbohem haiti, merci Dieu, au revoir … snad ještě někdy, možná, dá-li Bůh …
 Proč jsem to všechno vlastně psal a tak dlouho zabíral místo ve Farních informacích? 
Cesty do zahraničí mi svým způsobem změnily život, myšlení i priority. Pochopil jsem, že 
úplně každý může změnit svět a také jej mění, hlavně podle toho, jak mění sám sebe. Díky 
své práci jsem poznal místa, kam se většina lidí nikdy v životě nepodívá. Chtěl jsem se po-
dělit o své dojmy, pocity, zážitky a zkušenosti. Vůbec jsem si nedělal ambice vytvořit fakto-
graficky reportážní dokument nebo cokoliv podobného. Popisoval jsem hlavně to, jak jsem 
celou cestu prožíval já sám. Chtěl jsem Vám zprostředkovat dotek haitské reality viděný 
mýma očima. Přál jsem si, abyste mohli společně se mnou zakusit podíl na charitním díle 
církve. Na díle, které dělá svět lepším a snesitelnějším. Chtěl jsem, abyste se mohli se mnou 
vrátit nazpět do doby zhruba před rokem a dovedli si všechno představit. Pokud se mi to 
alespoň trochu podařilo, jsem velmi rád. Děkuji redakci Farních informací za poskytnutý 
prostor a Vám za trpělivost.  Václav Keprt
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červenovodsko      červenovodsko

sbírky z neděle 1. dubna: Červená Voda 2.072; Domov důchodců sv. Zdislavy 218; Písa-
řov 687; Jakubovice 1037. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Farnost Červená voda zve všechny v neděli 15. dubna v 10.30 hod. na pouť ke kapličce Bo-
žího Milosrdenství (na kruhovém objezdu jet směr Boříkovice a asi po 1 kilometru odbočit 
doprava a polní cestou asi další 1 km ke kapličce).  P. Radek Maláč

Senioři v Červené Vodě zvou na pouť ke panně marii na horu Igličnu (v Polsku) a do Nera-
tova dne 24. dubna 2012. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Odjezd ze Štítů v 7.00, z Čer-
vené Vody 7.15. Cena 200 Kč. Přihlásit se můžete u paní Kubitové 737 869 214.

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

sbírky z neděle 25. března: Úsov 991; Studená Loučka 262 Kč. 
sbírky z neděle 1. dubna: Mohelnice 4.324; Úsov 725; Studená Loučka 310 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

z KronIKY mohElnIcKÉ FarnostI budeme postupně zveřejňovat jména mohel-
nických farářů, období jejich působení v Mohelnici a události z této doby.
 Prvním mohelnickým farářem je v pamětní knize farnosti jmenován jistý Sander v roce 
1368. Byl biskupským vikářem, oficiálem a současně i kanovníkem.
 Záznam hovoří dále o tom že: „v této době daroval Petr Hecht z Rosic a Slavoňova k ol-
táři sv. Petra a Pavla v mohelnickém kostele a tím současně i oltářníkovi Michalovi od to-
hoto oltáře, dům. Tento dům byl po Michalově smrti opět darován oltářníkovi Matyášovi 
s tím, že za zemřelého Michala bude odslouženo za spásu jeho duše třicet mší svatých“.
 Je třeba dodat, že Pamětní knihy museli začít psát faráři kolem roku 1890. 
 Kroniky narozených, sezdaných a zemřelých se vedly mnohem dřív. Bylo však nutností, 
dopsat do PK události, které se odehrály ve farnosti v předešlé době. 
 Bylo zde jistě čerpáno z díla historika P. Gregora Wolnyho, který v letech 1855 - 1865, 
v Brně vydal dílo Kirchliche Topographie a Topographie Moravy, kteréžto dílo se dodnes 
považuje za jeden ze základních pramenů pro dějiny farností.  Bartoš H. 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírka z neděle 1. dubna: Štíty 1.900; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

BohoslUŽBY na pondělí velikonoční: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30, Cotkytle 
11.00 hod. 

v v v

Dne 12. dubna oslaví narozeniny paní Liduška Jarošová, 
naše dlouholetá, starostlivá a skromná věřící, která se starala o květinovou 
výzdobu našeho kostela. Přejeme jí pevné zdraví, hojnost darů Ducha sva-
tého, Boží požehnání, ochranu Panny marie a sílu do dalších let.                                                 
 Věřící z Mohelnice 
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postřelmovsko      postřelmovsko

pozvánKa na Jarní KoncErt. 
 Farnost Lesnice, OÚ Lesnice a Leština Vás co nejsrdečněji zvou na kon-
cert, který se koná v neděli 22. dubna v 15 hod. ve farním kostele sv. Jaku-
ba v Lesnici. Účinkují: Jana Kurečková – sólistka operety Národního divadla 
moravskolezského v Ostravě a Petr Strakoš – varhaník a varhanář. V progra-
mu zazní slavné chrámové a duchovní skladby. Vstupné dobrovolné. Srdečně 
zvou pořadatelé. 

lošticko      lošticko      lošticko

DopolEDnE s BlahoslavEným JanEm pavlEm II. V 
pondělí 2. dubna 2012 uplynulo již sedm let od smrti charisma-
tického papeže bl. Jana Pavla II. Po smrti papeže Pavla VI. (+ 6. 8. 
1978) a krátkém pontifikátu Jana Pavla I. (+ 28. 9. 1978), byl kardi-
nál Wojtyla dne 16. října 1978 zvolen papežem a přijal jméno Jan 
Pavel II.
 V průběhu pontifikátu, který trval 27 let, vykonal 146 pasto-
račních cest do Itálie, navštívil 317 ze současných 332 římských 
farností a uskutečnil 104 apoštolských cest po celém světě. Mezi 
významné dokumenty se řadí 14 encyklik, 15 apoštolských ex-
hortací, 11 apoštolských konstitucí a 45 apoštolských listů. Je autorem 5 knih: „Překročit 
práh naděje”, „Dar a tajemství”, „Římský triptych”, „Vstaňte, pojďme”, „Paměť a identita”, 
která vyšla měsíc před jeho smrtí. 13. května 1981 byl na Svatopetrském náměstí na něho 
spáchán atentát. Po dlouhém léčení odpustil svému útočníkovi a s vědomím, že dostal 
nový život, zintenzivnil své pastorační nasazení s hrdinskou velkorysostí. Přiblížil se také 
mladým generacím slavením Celosvětových dnů mládeže. Naší zemi navštívil Jan Pavel II. 
celkem třikrát. První návštěva proběhla krátce po „Sametové revoluci“ v dubnu 1990. Při 
druhé návštěvě v květnu 1995 svatořečil bl. Zdislavu a bl. Jana Sarkandra. Třetí návštěva se 
uskutečnila v dubnu roku 1997 v rámci milénia mučednické smrti sv. Vojtěcha. Zemřel ve 
Vatikánu 2. dubna 2005, v předvečer neděle Božího milosrdenství, kterou sám ustanovil. 
Blahořečen byl svým nástupcem papežem Benediktem XVI. 1. května 2011.
 misijní společnost sv. vincence a p. Wojciech zapiór (farář z Kokor u přerova) vás sr-
dečně zvou na „Dopoledne s bl. Janem pavlem II.” v předvečer neděle Božího milosrden-
ství v sobotu 14. dubna 2012 v lošticích u sv. prokopa. proGram: 9.00 hod. – mše svatá, 
10. 00 hod. – přednáška a po jejím ukončení Korunka k Božímu milosrdenství. přítomni 
budou mít jedinečnou možnost uctít autentické relikvie blahoslaveného Jana pavla II. p.  
  Lubomír Konfederák,CM, superior Domu Loštice

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 1. dubna: Lubník 560, Tatenice 1.200; Hoštejn 1.200, Kosov 600 Kč
postní almužna: Lubník 827 (5 schránek), Tatenice 2.689 (13), Koruna 451 (5), Hoštejn 
2.654 (10), Kosov 879 (8).
mše v pondělí velikonoční: Kosov 7.00, Hoštejn 8.00, Lubník 9.00, Tatenice 11.00 hod.

Upozornění: mše svatá v Hoštejně ve čtvrtky budou bývat v 18.00 hod.
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sbírky z neděle 1. dubna: Zábřeh 8.770; Jedlí 1.900; Svébohov 2.000; Klášterec 1.420; Zvole 
3240; Vyšehoří 650; Maletín 1.820 Kč. 
Dary: Zábřeh – (růžencové společenství) na Haiti 1.000 Kč; Zvole - dar na TV Noe 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

tUto nEDělI BUDE vE vŠEch FarnostEch sBírKa na KněŽsKý sEmInáŘ 
v olomoUcI. 

pŮJČovna KompEnzaČních pomŮcEK – pozor změna !!!
 Od 1. 4. 2012 spadá Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek pod Občanskou poradnu. Kontaktní osobou je Mgr. Barbora 
Sedláčková, sociální pracovnice OP, tel. 736 509 420.
 Zájemcům, uživatelům pomůcky nebo pečujícím osobám je v Občanské poradně po-
skytnuto odborné poradenství v oblasti vyřízení pomůcky přes zdravotní pojišťovnu, mož-
nosti jejího zapůjčení, používání a zacházení. 
 Otevírací doba vymezená pro kompenzační pomůcky:
 PO 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
 ST  8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
 ČT 8.00 – 12.00
 Vrácení kompenzačních pomůcek – jako dosud přes Jaroslavu Hamplovou, a to v ote-
vírací dobu půjčovny (mimo PO odpoledne), a to pouze po telefonické domluvě 
– tel. 736 509 465

KrIstýn slUŽEBníK s.r.o. Ve středu 18. dubna od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy uživatelů 
sítě a zaregistruje další zájemce z řad farníků, případně dořeší rozpraco-

vané smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je sou-
hlas faráře či děkana.    P. František Eliáš

orEl JEDnota záBŘEh vás zvE na děkanátní pouť na 
svatý hostýn v sobotu 28. dubna 2012. Odjezd autobusu z 
Valové ve 12 hod., cena 250 Kč. 
 V sobotu 5. května 2012 plánujeme pouť do Koclířova, kde 
bude hostem P. Elias Vella. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Cena 100 – 150 Kč. 
  Na obě poutě se hlaste u Ludmily Korgerové tel. 583 414 512 nebo mob. 732 805 427

ČlEnsKá schŮzE. Všechny členy KDU-ČSL a zájemce o po-
litické dění srdečně zveme na členskou schůzi místní organizace 
KDU-ČSL, která se koná ve středu 11. dubna 2012 v 17 hod. v Ka-
tolickém domě. Na programu diskuse je vážné zamyšlení nad vý-
znamem křesťanských hodnot ve veřejném životě.        

  Za výbor RNDr. František John, Ph.D.
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