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24. 4. 2016
Ročník XXIII., číslo 16

5. neděle velikonoční
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

Bože, tys nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna všemohoucího,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                     Amen

Žalm 145   Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 
1: Sk 14,21b-27                                       2: Zj 21,1-5a                           Ev. Jan 13,31-33a.34-35 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502           příště Břízovo č. 503

„Milujte se 
navzájem; 
jak jsem já 
miloval vás.“ 

Jan 13,34 



2

SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Čtvrtek 25. dubna  Svátek sv. Marka, evangelisty 
Pátek 29. dubna  Svátek sv. Kateřiny Sienské 

Tuto neděli 24. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  P. Martin Rumíšek 

vÝRoční členSkÁ SCHŮZe. Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných sta-
nov na neděli 24. dubna 2016 výroční členskou schůzi. Začátek ve  14.00 hodin v Katolic-
kém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2015, plán činnosti na rok 
2016 a další. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale 
i všechny své příznivce a dobrodince.  Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek - předseda

vZdělÁvACí kURZ. V sobotu 30. 4. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ 
(u kostela) uskuteční další přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Před-
nášku s názvem „Liturgika“ bude prezentovat Mgr. Walerian Bugel, dr., 
který působí na katedře liturgické teologie CMTF UP v Olomouci. Touto 
přednáškou pokračuje čtvrtý blok vzdělávání nazvaný „Liturgie“. V tomto 
bloku se dozvíme něco o formách zbožnosti, o svátostech, o liturgickém 
roku a prostoru… Přijměte srdečné pozvání.  Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík 
PS: O přestávkách bude příležitost k zhlédnutí či k zakoupení křesťanské literatury.

Mateřské a rodinné centrum HníZdo vás zve v úterý 26. dubna od 9.30 
hod. na besedu s Martinou Morávkovou, vedoucí skautského oddílu v Zá-
březe na téma VOLNÝ ČAS DĚTÍ. 
  víkend PRo RodinY. Ve dnech 3. – 5. června 2016 se uskuteční ví-
kend pro rodiny v Neratově na téma Křížem krážem Orlickými horami. Pro 

bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz. Počet míst je omezen.  Irena Švédová 

MAleTín. V neděli 1. května v 15.00 hod. budeme slavit mši 
svatou v kostele sv. Mikuláše. Na závěr požehnáme nejen silné 
motocykly, ale i všechny dopravní prostředky včetně koloběžek, 
bicyklů, a čtyřkolek různých typů pro letošní pro nadcházející 
„motoristickou sezonu“.   P. František Eliáš

 „BUĎTe MiloSRdní JAko vÁŠ oTeC“ 14. 5. 2016 velehrad 
Přednášet a provázet bude P. Tomasz Kazaňski z řádu pallotinů, kteří se věnují šíření úcty 
k Božímu milosrdenství. 

„koSTel – vÝZnAčnÁ BUdovA nAŠí oBCe, MěSTA“7. 5. 2016 olomouc
Seminář s tímto názvem se uskuteční v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olo mouc, a to 
v době od 10 do 13 hodin. Program lze také využít pro děti v rámci doprovodného progra-
mu Noci kostelů a v rámci Dne kostelů pro školy. Účastníci obdrží předvedené materiály 
na CD.
Přihlášky na obě akce zasílejte nejméně 2 dny před konáním semináře na adresu: Helena 
Pol crová, Centrum pro školy, tel. 587 405 255 (243), e-mail: polcrova@arcibol.cz
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kvěTen – MěSíC PAnnY MARie v ZÁBŘeZe
Májové pobožnosti v pondělí, úterý a ve středu budou bývat od 18.00 
hodin v kostele sv. Barbory. 
Při večerních mších svatých v kostele sv. Bartoloměje bude modlitba 
k Panně Marii na konci mše a v sobotu bude „májová“ při pravidelné 
modlitbě „večeřadla“  v 17 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 
První májová pobožnost bude v kostele sv. Barbory v pondělí 4. 
května.
 

První májová mše svatá s následujícími loretánskými litaniemi bude 
slavena u Šubrtovy kaple u Zábřeha o vigilii šesté neděle velikonoční, v sobotu 30. 4. v 
18.00 hod P. František Eliáš

SvÁTek MATek. Zveme Vás k posezení a oslavě Dne matek, která 
se koná v neděli 8. května v 15 hod. v Katolickém domě v Zábřehu.
Připraven bude kulturní program v podání žáků ZUŠ Zábřeh, malé ob-
čerstvení a drobná pozornost pro maminky.  
 Na setkání s Vámi se těší členové MO KDU-ČSL

Ohlášky
V sobotu 7. května v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně

přijmou svátost manželství
Anna Srovnalová a Tomáš Ulrich

PoUŤ PŘiPRAvenA: kRAkov – lAGieWniki 28. 5. 2016!
Přijměte pozvání k prožití této mimořádné události! Zúčastněte se 
národní pouti do svatyně Božího milosrdenství v Lagiewnikách, na 
kterou jsme zváni našimi českými a moravskými biskupy i ředitelem 
radia Proglas Mons. Martinem Holíkem a pracovníky Proglasu. 
Cestovní agentura AWeR ToUR s. r. o. ve spolupráci s farnostmi 
zábřežského děkanátu nabízí farářům a farníkům možnost auto-
busové dopravy. Cena 990 kč zahrnuje dopravu a  balíček poutní-
ka v ceně 200 kč, obsahující liturgické texty, certifikát poutníka aj.

Přihlašovat se můžete v kanceláři AWeR ToUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, telefon 
583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz nebo prostřednictvím svých 
duchovních správců. Pokud s účastí na pouti počítáte, přihlašujte se urychleně. 
   Za Awer Tour Lenka Hamplová

* * *
o čem píše kT 15/2016
Papežova návštěva na řeckém ostrově Lesbos, Za křesťany v Kurdistánu – Češi vybudují 
Malou Prahu, Žurnalistika po internetu – zdroje a věrohodnost zpráv. 
V Perspektivách píše Aleš Opatrný o papežově exhortaci Amoris latetita, a na str. 13 na-
jdete velký rozhovor s Janem Sokolem osmdesátiletým.     red.
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lÁSkA BlíŽeneCkÁ (5. neděle velikonoční, Jan 13,31-35)
 Pán Ježíš se před svým odchodem do nebe loučí se svými 
apoštoly a dává jim poslední příkazy, rady do života a pro jejich 
působení v jeho službách. 
 Naléhavě, až bolestně, dojemně jim klade na srdce vzájem-
nou lásku, lásku mezi sebou a ke svým bližním. Láskou mají na-
plnit své poslání vyslanců Kristových. Mají žít tak jako On, kte-
rý nás všechny láskou zahrnoval, láskou až k smrti kříže: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) To je pří-
kaz jeho církvi a to je příkaz i pro každého z nás. Milujte se na-
vzájem! Lásku žijte! Lásku prokazujte! Kdykoliv to církev dělala, 
byla v úctě a rostla. O prvních křesťanech tamní lid říkal: „Hleď-
te, jak se milují!“ 
 Dnes se hodně mluví o tom, že je třeba křesťanskou láskou 
a odpuštěním přikrýt chyby a zločiny minulosti. Zapomíná se však, že křesťanská láska není 
bezpáteřní, sladké jednání, ale že má i svá pravidla a požadavky. Chybující musí uznat vinu, 
chybu napravit, odčinit a při vážných proviněních přijmout i trest (říkáme – činit pokání, dát 
zadostiučinění). Pak je pro toho, kdo se provinil odpuštění lékem uzdravujícím. 
 Apoštol Pavel dostal odpuštění, když hořce litoval, že Pána třikrát zapřel a třikrát vyznal 
svou lásku ke Kristu. Podobně i Šavel – Pavel si musel projít svou „trnitou cestou“, snad právě 
proto, že tak důsledně pronásledoval církev. Také zrádce Jidáš by byl omilostněn, jen kdyby 
nezoufal, ale s lítostí k Pánu přišel. 
 Často slyšíme z nekatolických řad: „Vy katolíci to máte snadné. Jdete ke zpovědi, hříchy 
se vám odpustí a hřešíte dál.“ Ovšem tak jednoduché to není. Kdo pomluvil, musí se omluvit 
a uvést věci na pravou míru, kdo ukradl, musí kradené věci vrátit. (Pokud původního majitele 
nezná, je třeba dát hodnotu ukradené věci na dobrý účel.) Kdo zavraždil, musí se přiznat, při-
jmout trest, a teprve pak přijde odpuštění. 
 Křesťanství, zpověď, svátost smíření, sledují to hlavní: změnu smýšlení k lepšímu. 
 Je tolik hříchů proti blíženecké lásce, které nebudou ani odhaleny, ani potrestány. Proto 
musí být Boží spravedlnost, která vyrovná ztrátu úcty a bolest. Kdyby toho nebylo, pak by bylo 
opravdu lepší krást, loupit, vraždit – než poctivě pracovat a lásku rozdávat. Základem mezi-
lidských vztahů je: nikoho neurazit, nebýt na obtíž, nikomu neškodit, ale naplnit svůj život 
opravdovou láskou blíženeckou, která je odleskem vyšší lásky k Bohu. 
 Jak by se změnil svět kolem nás! Kdyby tomu tak bylo, bylo by více radosti, bezpečí, světlo 
a teplo by nás zalilo. 
 Je lépe rány snášet, než je oplácet. Vzorem nám může být Pán Ježíš. Dává nám svou lásku 
jako vzor a měřítko. Co máme dělat? Nepřestat mít rád ani toho, kdo tě zradí, kdo tě zapře, kdo 
tě křižuje. Modlit se i za své nepřátele a přát jim dobré. Je to v lidských silách? Ano, ale je to těž-
ké. Ježíš však nežádá nemožné. Dokážeme to tehdy, když necháme v sobě působit Ježíše. 
 Ne pouze odříkáváním modliteb, vyznáváním své víry v Boha, ne pouze zachováváním 
církevních přikázání, zvyklostí a zbožných tradic, ale láskou k bližnímu – tímto druhým nej-
větším přikázáním se přibližujeme Bohu. Tak to praví sám Pán Ježíš: „Nové přikázání vám dá-
vám, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,34-35)   
  P. Antonín Pospíšil 
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kAToliCkÝ dŮM
v  Nejenom seniory zveme na úterý 26. dubna na tradiční Zábavné 
odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. 
Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v   V Zábřehu OPĚT ZACVRLIKÁ Moravský vrabec. Do třetí de-
sítky své existence vstupuje mezinárodní soutěžní přehlídka folkové, 
country a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec. Přestože uzá-
věrka přihlášek je stanovena až na konec dubna, tak už teď se můžeme 
těšit na premiérové vystoupení skupin: FUKANEC Nové Město nad 
Metují, BLUES d´ EFFECT Kroměříž, JZB Přerov, KDOVÍ Chrudim, 
KVINTA Litvínov, Z HECU Praha, ŠVÉDOVA TROJKA Moravský 

Krumlov, či SASABAND Ostrava. 
Domácí region bude reprezentovat THE ADDAMS SISTERS BAND Moravičany, nebo 
skupina TROCHA KLIDU ze Šumperka. O přízeň odborné poroty i publika se budou dále 
ucházet i kapely známé z předešlých ročníků – mimo jiné i vítěz loňské divácké soutěže 
skupina B. P. T. Zlín. 
Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a olomouckého kraje uskuteční v sobotu 
7. května na zahradě katolického domu. Mediálním partnerem akce je český rozhlas 
olomouc, který bude z akce pro své vysílání pořizovat zvukový záznam. Moderuje dr-
žitel Zlaté Porty Josef Mlok Grim. Začátek ve 14.00 hodin.

v  ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 7. května 
na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Kromě 
tradičního guláše budou od 14.00 hodin pro návštěvníky připraveny makrely, grilova-
né speciality a bohaté občerstvení všeho druhu. Nejmenší se budou moci těšit na skákací 
hrad, různé soutěže o sladkosti, či bohatou tombolu. Zpestřením programu bude vystou-
pení skupiny Old country dance ze Šumperka.

od neděle 17. 4. 2016 MÁ i čR RYTíŘe ŘÁdU BoŽíHo HRoBU
Během mše svaté v neděli 17. dubna 2016 byli v olomoucké kated-
rále sv. Václava pasováni první rytíři Řádu Božího hrobu v ČR. 
Bohoslužbu celebroval velmistr řádu, americký kardinál ed-
win Frederick o’Brien, a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
který byl jmenován velkopřevorem řádu.
Rytířský Řád Božího hrobu byl založen roku 1099 v Jeruzalémě 
k ochraně poutníků do Svaté země a k ochraně chrámu Božího 
hrobu. Roku 1847 papež Pius IX. obnovil latinský jeruzalémský 
patriarchát a v souvislosti s tím reformoval řád, který je nyní mezinárodním katolickým 
rytířským řádem a jeho členy jsou laici i duchovní, muži i ženy.
Hlavou řádu je kardinál – velmistr, který je jmenován papežem. V současnosti má řád té-
měř 30 tisíc členů ve 35 zemích. Česká magistrální delegace je v současnosti tvořena vel-
kopřevorem, dvěma kněžími, pěti rytíři a jednou dámou.  

Bližší informace o Řádu Božího hrobu lze nalézt na www.oessh.cz.
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 17. dubna na křesťanská media – budou uvedeny příště
 Biřmovanci se setkají tuto neděli 24. dubna v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.
 Setkání všech buněk bude v úterý 26. dubna v 17.00 hod. v Červené Vodě. 
 Společenství dětí a mládeže z Červené Vody zve srdečně všechny na divadelní před-
stavení LUČNÍ POHÁDKY, kterou zahrají v červenovodském kostele v sobotu 30. dubna 
v 17.00 hod.  P. Radek Maláč

Farnost Písařov a MO KDU-ČSL vás zve na koncert  AVE MARIA  hudebního uskupení 
CLASSIC BAND BLUDOV, který se koná v Písařově v kostele ROZESLÁNÍ APOŠTOLŮ 
v sobotu 7. května 2016 v 17.30 hod. 
Koncert je zároveň malou kytičkou a poděkováním maminkám k jejich svátku.

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 17. dubna na křesťanská média: Loštice 4.040, Moravičany 13.182 Kč. 
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM
oprava: sbírka z 10. 4. nebyla v Moravičanech 604 Kč, ale 6.407 Kč.

HledÁM TvoJi TvÁŘ. Do kostela sv. Jiří v sobotu 7. května v 19.30 hod. 
vás zve k adoraci Nejsvětější svátosti Římskokatolická farnost Moravičany. 
Duchovně doprovází otec Kristián Libant, hudebně schola Jiřinky Moravi-
čany. 

postřelmovsko    postřelmovsko

Při sbírce na média 17. dubna se vybralo: Postřelmov 4.573 Kč, Chromeč 3.900 Kč, Sud-
kov 1.342 Kč, Lesnice 2.802 Kč, Dlouhomilov 325 Kč.
v neděli 1. května bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.211 Kč), 
v Chromči na farní kostel (minule 2.240 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.   
  Vladimír Jahn

Ve středu 27. 4. v 19.30 hod. je biblická hodina na faře v Postřelmově. Všichni jsou zváni.
Mše svatá v Postřelmově v pátek 29. dubna bude mimořádně v 17.00 hodin.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 17. dubna na křesťanská media: Štíty 3.390; Cotkytle 4.520; Horní Stu-
dénky 2.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

Tuto neděli 24. dubna vás zveme na pouť ke sv. Linhartovi do Horních Studének. Poutní 
mše svaté budou slaveny v 7.30 a v 11.00 hod., svátostné požehnání v 15.00 hod. 

MÁJovÉ PoBoŽnoSTi ve Štítech budou denně mimo soboty v 18 hod. Ve středu 
a v pátek pak při mši svaté. První májová pobožnost bude v neděli 1. května v 18.00 hod. 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 17. dubna na křesťanská media: Mohelnice 4.976, Úsov 2.030, St. Louč-
ka 960 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky – dr. R. Jaschek lP 1955, pokračování 
Popsáno budiž též jak se děje oslava dispensovaných (zru-
šených) zasvěcených svátků. Ráno se mše svatá slaví již 
o sedmé hodině a hrubá se odkládá do večerního svátost-
ného požehnání, vše ovšem bez kázání. Tak má býti věřícím 
umožněno a usnadněno vyhověti své povinnosti na mši sva-
té. Slavnost Božího Těla byla zase možná jen bez průvodu 
v neděli v oktávě.
 Dne 29. dubna roku 1955 zemřel v Úsově poslední děkan 
děkanství mohelnického dp. rada Josef Vávra. Rip!
 V létě nebylo z počátku počasí sklizňovým pracím příznivé. Ale pozdní léto bylo zase 
krásné a dovolilo rychlý svoz a výmlat úrody. Většinou po žních odjely si skupinky farníků 
na své obvyklé poutě na Hostýn, Velehrad, Svatý Kopeček a Rychnov.
 Po prázdninách přihlašovali rodiče své děti zase i do náboženství: na 1. osmiletce 
150 žáků, na 2. osmiletce163 žáků.
 Pro různý limit bylo určeno vyučování na 1. osmiletce osm hodin týdně a na 2. osmi-
letce šest hodin týdně. Vyučování začalo až  v říjnu, a  z příkazu OCT (okresní církevní ta-
jemník)  nastoupili na 1. osmiletku dp. farář Schestag z Vyšehoří, dp. farář Novák z Mora-
vičan a dp. farář Gregorek ze Studené Loučky. Na 2. osmiletce učil farář dr. Jaschek, který 
také převzal přespolní školy: Květín (15 žáků), Křemačov (15 žáků), Libivá (11 žáků), Sla-
voňov (13 žáků). Neuspokojivá byla docházka věřících na růžencovou pobožnost v říjnu.
Adventní roráty rovněž neuspokojily po stránce účasti věřících, ovšem příležitost se po-
skytla a další zůstává ponecháno horlivosti nebo i nedbalosti lidské!
 V době předvánoční zjevně ustupovala propagace dědy „Mráze“. Nebylo již o něm to-
lik slyšet ani vidět, stal se už snad i zbytečným – odcizení křesťanskému duchu má však 
přece na svědomí! Otřásl dětskou vírou v hojné míře.
 Vánoční svátky byly zase oslaveny důstojnou přípravou a úpravou kostelní. Bylo vyko-
náno, co dokáže jen jeden kněz ve městě.
 Populační zpráva nepodává přesně obraz pohybu obyvatelstva během roku 1955. Děti 
se maminkám většinou narodí v porodnici šumperské a není  možnost kontroly, zda se 
tam i pokřtily. Rovněž mnoho převozů mrtvých ztěžuje přehled o úmrtí a vzrůstá počet 
kremací. To nutno míti na mysli při konstatování závěrečných čísel matričních:
27 sv. křtů, 19 svátostí manželství, 27 pohřbů, z toho polovina z domova důchodců (byl   
v parku).                         Bartoš H

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 17. dubna na křesťanská media: Lubník 1.040; Tatenice 4.060; Hoštejn 
1.600; Kosov 480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                 P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 17. dubna na Proglas a Tv noe: Zábřeh 
17.360; Postřelmůvek 2.200; Jedlí 6.200; Svébohov 3.200; Kláš-
terec 1.630; Zvole 5.850; Rovensko 1.880 Kč.
dARY: Zábřeh – růžencové společenství na opravu fary 500, 
z Hněvkova na křesťanská media 500; Jedlí – na nová světla 2.200; Zvole – na křesťanská 
media 800 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  P. František Eliáš 

TUTo neděli Je ve FARnoSTeCH ZÁBŘeŽSkÉHo 
děkAnÁTU SBíRkA nA UkRAJinU
Ve dnech 30. 3. – 9. 4. jsem společně se svými spolupracovníky z Arcidiecézní charity 
Olomouc (ACHO) navštívil Ukrajinu, kde pomáháme už skoro dvacet let. Už během této cesty 
jsme zaregistrovali zprávu o tom, že papež František vyhlásil celoevropskou sbírku na pomoc 
této těžce zkoušené zemi. Tuto zprávu jsme přijali s velkou radostí a vděčností, protože vleklé 
krize a války na východě Ukrajiny jsou pro obyvatele tragické a dotklo se to lidí ve všech čás-
tech země.

na Ukrajině dlouhodobě pomáháme našim partnerům, kteří 
se starají o sirotky, dětské bezdomovce, seniory, lidi s dušev-
ním i tělesným postižením, poskytují jídlo nejchudším, po-
máhají ukrajinským uprchlíkům z východní Ukrajiny nebo 
z krymu. Poslali jsme několik kamionů hmotné humanitární 
pomoci, především oblečení, bot a přikrývek. Proškolili jsme 
ve spolupráci se slovenskou Charitou týmy psychologů na po-
moc lidem s posttraumatickým syndromem. Přispěli jsme na 
základní vybavení do čtyř nemocnic. dále jsme pomohli ke 
vzniku moštáren, dílen pro lidi s postižením, pomohli jsme 
vybudovat farmu, která pomáhá potřebným. Pomohli jsme se 
zemědělskou technikou na obdělávání polí. Je toho ještě mno-
hem víc, ale jeden z nejdůležitějších aspektů této pomoci je as-
pekt morální. Ujišťujeme je, že právě my češi jim v mnohém 
rozumíme a nenecháme je na holičkách. Toto má pro ně tak 

velký význam, že jej ani nejsem schopen vypsat. 
dnes děti, které byly bezprizorní a neměly žádné šance, studují na středních a vysokých ško-
lách a formuje se z nich budoucí inteligence Ukrajiny.
Setkal jsem se s dětmi, které se bojí o táty. Mnohé okamžiky byly pro mě tak silné, že pozna-
menaly můj život jednou provždy. Prostředky z této sbírky výrazně pomohou řešit součas-
nou humanitární krizi a pomohou dál tisícům obětí války na Ukrajině naději. 
Proto chci poprosit všechny dobré lidi, aby otevřeli svá srdce a podpořili sbírku na pomoc li-
dem na Ukrajině. Papež František si velmi dobře uvědomil závažnost situace v této zemi i naši 
společnou křesťanskou odpovědnost za oběti, na které se v současné době neprávem zapomíná. 
Ukrajina je země se silnou křesťanskou tradicí, jsou to naši bratři a sestry. Ještě jednou prosím, 
pomozme. Děkuji.  Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charita Olomouc


