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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Praví Pán: 

Nyní se tedy obraťte ke mně 

celým svým srdcem, 

neboť jsem dobrotivý a milosrdný.
Zpěv před evangeliem

Bože, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry 
a zůstávali v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 26. března SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, mše svatá v Zábřeze 
v 9.40 hod. 
ZMĚNA ČASU. Tuto neděli 25. března začíná letní čas. Změny bohoslužeb se bu-
dou týkat začátku páteční mše svaté v Zábřeze, která bude od 18 hod. a sobotní 
mše svaté s nedělní platností v Rovensku, která bude začínat v 17.30 hod. 

P. František Eliáš

 VZDĚLÁVACÍ KURZ. Přednáška P. F. Petríka - „ROZUM A VÍRA“, 
která byla z důvodu nemoci odložena, se uskuteční v pátek 30.3. 2007 
v 16.00 hod. v Katolickém domě.                                Mgr. Luděk Diblík

 NA KŘÍŽOVOU CESTU DĚTÍ A KATECHETŮ jste zváni do farního kostela ve 
středu 28. března v 17 hod., přede mší svatou.               P. Pavel Kaška

VELKÝ GOSPELOVÝ DVOJKONCERT.Ve farním kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze vystoupí v sobotu 31. března v 16 hod. ALFA 
GOSPEL PRAISES ze Zábřeha a jejich hosté, ADO GOSPEL z Brna. 
Tento koncert uvede krátký reportážní snímek Martina Strouhala 
z jeho nedávné cesty na Haiti. Gospel se překládá jako „poselství, 
dobrá zpráva čili evangelium“. Tento hudební žánr vznikl mezi 
černochy, zavlečenými otrokáři do Ameriky. Při nedávné návštěvě 

Haiti jsme se s tímto hudebním žánrem v jeho přirozené podobě setkali v Baie 
de Henne. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na potřeby tamní 
školy.                P. František Eliáš

 ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE s otcem arcibiskupem Janem a otcem 
biskupem Josefem dne 31. března 2007 ve Veselí nad Moravou.
 Na co se můžeš těšit? Besedy a přednášky se zajímavými hosty, možnost ado-
race, svátosti smíření, mše svatá (14.00), setkání se starými i novými kamarády.
Předpokládaný konec v 15.45hod.
 S sebou si vezmi karimatku na sezení, jídlo na celý den (čaj zajištěn), příspě-
vek 20 Kč, otevřené srdce, kamarády a dobrou náladu! Odjezd vlaku ze Zábřehu 
v 6.16 hod. Návrat vlakem do Zábřehu nejpozději v 19.08 hod.

 Srdečně zvou animátoři a kaplan pro mládež Pavel Kaška

 NA ZELENÝ ČTVRTEK 5. DUBNA 2007 bude v olomoucké katedrále konce-
lebrovaná mše svatá, při které budou posvěceny oleje. Zveme mládež a ministran-
ty (jsou prázdniny) k účasti na této slavnostní mši svaté. Odjezd bude upřesněn. 

P. Pavel Kaška
 LA SALETTE. Po delší časové odmlce chystáme od 2. do 10. srpna 2007 opět 
putování do La Salette ve Francii. Duchovní program zajistí P. Lev Eliáš. Budeme 
se snažit vejít do ceny 6.000 Kč za dopravu, ubytování a polopenzi. S přihláškami 
neotálejte, počet účastníků doplníme z jiných farností.       
                        P. František Eliáš



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 ADORAČNÍ DEN V POSTŘELMOVĚ. Farnost Postřelmov přijme ve středu 
28. března modlitební štafetu, kterou si během celého roku předávají farnosti 
naší diecéze, aby se za diecézi modlily. Adorace před Nejsvětější svátostí začne 
ve farním kostele v Postřelmově v 9 hod., ukončení bude v 19 hod. Také v kaplích 
v Chromči a v Sudkově bude adorace podle možností.
 Na slavnost Zvěstování Páně bude změna bohoslužeb takto: Lesnice 18.00 
hod., Hrabišín 17.00 hod., Postřelmov 18.30 hod.
 Ve středu 28.3. bude v Postřelmově na faře v 19 hod. biblická hodina .
 Příští neděle je první v měsíci, proto bude v Lesnici mimořádná sbírka na 
opravy kostela (minule 3.362 Kč), na opravu postřelmovské fary v Chromči (mi-
nule 2.200 Kč) a v Sudkově (minule 1.245 Kč). 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.              P. Vladimír Jahn

            ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 18. března: Horní Studénky 7.200 (na opravy); Štíty 4.120 (na opra-
vu fary); Cotkytle 3.370 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.         P. Stanislav Suchánek

 ZMĚNY ČASU MŠÍ SVATÝCH. Štíty – ve středu a v pátek v 18 hod., ZMĚNY ČASU MŠÍ SVATÝCH. Štíty – ve středu a v pátek v 18 hod., ZMĚNY ČASU MŠÍ SVATÝCH. Štíty Cotkytle 
- v pondělí 17 hod., Strážná – v pondělí 18 hod. a Zborov v sobotu v 18 hod. Zborov v sobotu v 18 hod. Zborov

 BOHOSLUŽBY V PONDĚLÍ NA SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
 Horní Studénky 7 hod., Štíty 8 hod., 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI COTKYTLE začne adorací v 16 hod. Mše svatá 
v Cotkytli v 17 hod., ve Strážné v 18 hod.     P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 18. března: Lubník 1.060; Tatenice 1.380; Hoštejn 6.500; Kosov 
540 Kč. Dar na opravy v Tatenici 2000 Kč. 

 Místní organizace KDU-ČSL předala otci Jaroslavovi výtěžek z plesu ve výši 
21.700 Kč jako dar na opravu farního kostela. Pán Bůh zaplať.     P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 18. března byla ve výši 3.630 Kč. Dar na lepru 3.000 Kč.
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.      P. František Janhuba

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 18. března: Mohelnice 5.149; Úsov 807; Studená Loučka 
417 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                 P. Petr Šimara

 SETKÁNÍ SENIORŮ. V úterý 27.3. 2007 ve 14.00 hod. na faře se koná pravi-
delné setkání seniorů. Jste srdečně zváni.



SBÍRKY Z NEDĚLE 18. BŘEZNA
Zábřeh 9.410, Jedlí 2.000, Klášterec 2.200, Svébohov 4.100, Maletín 330, Pivonín 660 Kč.  
 Dary na opravy: Zábřeh 10.000, Ráječek 2.000, na opravu kaple v Pivoníně 8.000 Kč 
 Dary na Haiti Zábřeh 17.500 Kč.   Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš
 Tuto neděli 25. března bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy. 

 Zveme Vás všechny touto cestou – naše členy i nečleny 
včetně rodinných příslušníků – na VÝROČNÍ ČLENSKOU 
SCHŮZI MěO KDU-ČSL ZÁBŘEH
včetně rodinných příslušníků – na 
SCHŮZI MěO KDU-ČSL ZÁBŘEH
včetně rodinných příslušníků – na 

, která se uskuteční 
v Katolickém domě v sobotu 31. března 2007. Začátek ve 14 hod. Tohoto setkání se rovněž 
účastní členové zastupitelstva města Zábřeh, člen rady Krajského zastupitelstva Olomouc 
a předseda OV KDU-ČSL Šumperk František Kubíček, náměstek ministra dopravy Ing. Ivo 
Vykydal, člen Senátu Parlamentu ČR Ing. Adolf Jílek a člen evropského parlamentu euro-
poslanec Ing. Jan Březina. Podstatná část tohoto setkání bude proto věnována Vašim dota-
zům a odpovědím.Všechny Vás srdečně zve a na setkání s Vámi se těší Jan Bartoš, předseda 
MěO KDU-ČSL Zábřeh

VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny malé 
i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoční neděle. Kro-
mě tradičního pečeného jehněčího a občerstvení všeho druhu pro Vás 
připravujeme celou řadu dalších zajímavostí. Dámy a děti si mohou vy-
zkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. Pánové se mo-

hou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. Známé melodie k poslechu i k tanci zahraje 
zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte 
tedy přijít v neděli 8. dubna do Katolického domu.        Josef Klimek

 PROSÍME, DARUJTE BOTY. Jménem občanské poradny prosím o poskyt-
nutí již nepotřebných, nebo nepoužívaných pánských bot do charitního šatní-
ku. Budu ráda, pokud mi budou poskytnuty boty jak letní, tak i zimní. Velikost 
nerozhoduje. Boty musí být čisté a použitelné. Děkuji.          Hanušová Monika

 AKADEMICKÉ DNY – OHLÉDNUTÍ. V úterý 13.3.2007 se 
uskutečnila v Katolickém domě přednáška Ing. Vladimíra Haj-
tmara – ČLOVĚK A PŘÍRODA. Navázala na loňskou zajímavou 
a úspěšnou besedu o Jeseníkách. Dověděli jsme se hodně zajíma-
vého o vodním hospodaření a o jeho vývoji v Jeseníkách i v pod-
hůří, o fauně i floře, o horninách, chalupách i o lidech, kteří 
v krajině žijí a krajinu tvoří. Poutavý výklad byl doplněný promí-
táním fotografií. Po závěrečné besedě bylo přislíbeno pokračová-
ní v příštím roce.               Hana Lexmanová

FARNOST KLÁŠTEREC      FARNOST KLÁŠTEREC      FARNOST KLÁŠTEREC

 PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ ZPOVĚDI bude v Klášterci v pátek 30. 03. 2007 OD 
17.00 - 18.00 hod. Zpovídá P. Josef Rýznar. Mše svatá bude v pátek 30.3. v 18 hod. 

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



MISIE NA HAITI –5. ČÁST
 Po návratu od lékařů, působících v Molu sv. Mikuláše, na nás čeká na faře ve-
čeře. Dnes je to „polévka svobody“ – vydatná a hustá plévka s masem, něco jako 
německý eintopf, tedy jídlo z jednoho hrnce. Polévkou svobody se tento pokrm 
nazývá proto, že otroci nesměli a neměli šanci takové vydatné jídlo jíst. 
 Po večeři na faře a dost unaveni, jsme se vydali po pláži za vesnici, k sladkému 
pramenu, vytékajícímu ze země přímo do moře. Lehce jsme si zaplavali ve slané 
vodě (žralok tam asi žádný nebyl, protože jinak by dal jistě vědět). Poté jsem se 
celí položili do sladkého pramene, který je dnes poměrně čistý, protože odliv se-
bou vzal naplavenou špínu. 
 Nazpět se vracíme vesnicí, která je celá ve tmě. Lidé sedí na zápraží nebo u oh-
níčků. Vyměníme si pozdravy „bon suár“ a jdeme dál. Občas vyběhne se štěkotem 
pes a nebo potkáme zatoulané osly. Za křižovatkou už je slyšet elektrocentrálu, 
která dává elektřinu k slabému osvětlení nejen fary, ale i dvora.
Spát jdeme brzy. Ve vesnici se stále ozývají bubny a ve tmě bzučí komáři, kteří 
kromě toho, že se dobře nakrmí naší krví, nám nemohou ublížit, protože již týden 
bereme antimalarika. Noc je dusná, a objevují se první příznaky střevních potíží. 

 Pokračování příště. P. František Eliáš

STŘECHA PRO HAITI. Dne 16.03.2007 se v Třeštině uskutečnila avízovaná před-
náška ředitele ACHO Václava Keprta. Přednáška byla velmi poutavá, doprováze-
ná mnoha snímky dokumentujícími život na Haiti. Na dobrovolném vstupném 
jsme vybrali částku 3.100 Kč, která byla na místě předána na pomoc Haiti. Všem 
zúčastněným děkujeme.                 F+S Laštůvkovi

„DARUJ STŘECHU NAD HLAVOU“
 Poté, co jsem byl spolu s ostatními přáteli na Haiti, musím říci, že mě situace 
místních lidí v mnoha ohledech velmi zasáhla. Chodili jsme doslova od jednoho 
problému ke druhému a snažili se hned hledat řešení. Samozřejmě to nejde, pro-
tože potřeb je mnoho a prostředků nedostatek. Proto jsme raději trochu počkali 
až budeme schopni o celé situaci v Baie de Henne uvažovat s odstupem času a tro-
chu střízlivěji. Už ale přímo na Haiti se začalo rýsovat zhruba pět hlavních priorit, 
na kterých jsme se shodli:
-  pomoc s potravinami alespoň v těch nejnutnějších případech
-  pokračování v projektu Adopce na dálku – Haiti
-  pomoc při dostavbě školy a navazujících projektů (jídelna, hřiště, školní zahrada...) 
-  zajištění základní zdravotní péče
-  bydlení (hlavně alespoň střechy na domky)

 Není to seřazeno podle pořadí důležitosti, protože to asi neumíme. Právě po-
slední uvedený projekt bychom rádi s pomocí lidí dobré vůle spustili jako první. 
Pracovně jsme jej nazvali „Daruj střechu nad hlavou“. Místní lidé většinou žijí 
ve velmi nuzných podmínkách a v období dešťů jsou jejich domky neobyvatelné, 
protože rákosovými střechami do domku prší. Často musí s malými dětmi být ven-



ku nebo se v nejhor-
ším mohou uchýlit 
do kostela. Zdaleka 
ale ne všichni. Při-
tom velmi jednodu-
chá střecha z vlnité-
ho plechu by vyřeši-
la tento velmi bolavý 
problém. Idea tedy 
spočívá v tom, že by 
například rodina, 
která si to může do-
volit, nějaké spole-
čenství nebo více lidí, 
kteří se dohodnou, 
dají dohromady částku 10.000 Kč. 
 Za tyto peníze pak dostane rodina materiál na střechu pro svůj dům. Je to kon-
krétní pomoc konkrétním lidem na Haiti a je velmi významná a na dlouho dobu 
lidem vyřeší problém, se kterým by si sami neporadili. 

Rozpočet na průměrný dům je následující:
40 plechů 5.000 Kč, prkna 1.500 Kč, doprava 1.000 Kč, pokrývači 1.000 Kč, 
strava 1.000 Kč, režijní náklady 500 Kč. CELKEM 10.000 Kč.
 Pouhé rozdávání pomoci ale lidi kazí a dělá je pasivními. Proto chceme, aby ti, 
kterým se takto pomůže, dali také nějakou protihodnotu. Tou by měla být práce 
ve prospěch aktivit, které otec Roman realizuje pro všechny (škola, jídelna zdra-
votní středisko ...). Každý, kdo dostane střechu, bude muset odpracovat určený 
počet dnů nebo hodin ve prospěch vyjmenovaných aktivit a tak vlastně nedosta-
ne střechu zadarmo, ale odpracuje si ji. 
 Někoho by možná zarazila položka za stravu. Bohužel, někteří jsou tak chudí, 
že by při práci na stavbě omdlévali hladem. Proto je potřeba jim při práci na urče-
ných akcích zajistit jídlo. O pořadí potřebnosti lidí bude rozhodovat rada složená 
z otce Romana, sester a místních lidí a hlavním kritériem bude potřebnost rodin. 
Každý, kdo se rozhodne takto lidem na Haiti pomoci, dostane informaci o tom, 
komu pomohl a dostane fotografii domu před opravou a po opravě. Dostane rov-
něž fotografii lidí, kterým pomohl k důstojnějšímu životu. Je to projekt dosti ná-
ročný časově i technicky, ale věřím, že s Vaší pomocí jej zvládneme. 
 Kdo jste se rozhodli takto pomáhat, kontaktujte, prosím, Arcidiecézní charitu 
Olomouc - oddělení humanitární pomoci. Předem všem ochotným lidem děkuje-
me. Víme, že často nedáváte ze svého nadbytku, ale mnohdy ze svého nedostatku. 
Velmi si každé pomoci vážíme. 
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, tel. 585 229 380, 588 500 841, 
e-mail: acho@caritas.cz, www.acho.caritas.cz


