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15. 3. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 11
3. NEDĚLE POSTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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

Namísto náboženství 
smíšeného se zištností 
Ježíš přináší postoj k Bohu 
zbavený sobeckých zájmů. 
Navíc tento nový postoj 
není už soustředěný 
na viditelný chrám 
jakožto místo 
Boží přítomnosti. 
Novým chrámem je nyní 
samotné Ježíšovo tělo.

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, 
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; 
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, 
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 
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 19  Pane, ty máš slova věčného života.
1: Ex 20,1-3.7-8.12-17                        2: 1 Kor 1,22-25                         Ev. Jan 2,13-25 
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504
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KŘÍŽOVÉ CESTY V ZÁBŘEZE jsou každý pátek a neděli v 15 hod. 
Rozpis jednotlivých společenství, která KC povedou je na nástěnce 
v kostele.  Red.

MIMOŘÁDNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. Přijměte pozvání k netradič-
ní křížové cestě podle Tomislava Ivančiče. Tento katolický kněz ze 
záhřebské diecéze (v Chorvatsku) se tématu křížové cesty věnu-
je dlouhodobě. Autorovy refl exe k jednotlivým zastavením křížové 
cesty vypovídají o jeho bohatých zkušenostech s lidským utrpením. 
O jednotlivých zastaveních budeme rozjímat v tichu a šeru kostela 

v úterý 31. března večer v 18 hod.  Srdečně zve Standa Badal a Marta Rýznarová

 UTRPENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Jako bezprostřední přípravu na ve-
likonoční třídenní pro vás na začátek Svatého týdne připravujeme meditační pásmo 
o posledních hodinách našeho Pána Ježíše Krista na tomto světě. P. František Eliáš

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude ve středu 18. března mimo-
řádně ve farnosti Štíty. Mše svatá v Zábřeze v 9.40 hod. jako obvykle. P. František Eliáš

 SVÁTEK SVATÉHO JOSEFA. Ve čtvrtek 19. března, na svátek sv. Josefa budou 
v Zábřeze slaveny mše svaté v 9.40 a v 17.30 hod. Ve farnosti Jedlí v 16 hod., v Jestře-
bí v 18 hod. Mše svatá v předvečer slavnosti bude ve středu v 17 hodin ve Svébohově 
a Klášterci. P. František Eliáš

 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ V ZÁBŘEZE. Téma: ,,Zapři 
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Duchovní obnova s P. Františkem Petríkem 
proběhne v sobotu 21. března 2009 v Zábřeze, v sále Základní umělecké školy (napro-
ti kostelu sv. Bartoloměje). Začátek v 8.45 hod., předpokládané zakončení v 16.30 hod. 
Během obnovy bude příležitost ke svátosti smíření a k rozhovoru s knězem.   
  P. Jindřich Peřina

 LADÍME POSTNĚ. „Kéž už přijde...spása! (Ž 14,7a). 
V neděli 22. března v 15.30 hod. jste zváni (po skon-
čení křížové cesty) na varhanní koncert s recitací žal-
mů. V podání Tomáše Ulricha zazní sklady J. S. Ba-
cha, C. Francka, S. Wesleye.                                  Red.

 ŽEHNÁNÍ VARHAN. Ve středu, 25. března, při 
mši svaté v 17 hod., požehná olomoucký biskup Mons. 
Josef Hrdlička nové varhany v kapli Narození Panny 
Marie v Rovensku.                                                    Red.

 CELODENNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU. 
V sobotu 28. března se uskuteční v Zábřeze duchovně vzdělávací setkání našich kate-
chetů. Během dopoledne proběhne duchovní obnova, která bude zakončena mší sva-
tou. Obnovu povede spirituál z AKS Olomouc, P. Jan Szkandera. Po dopoledním du-
chovním programu bude na faře připraven oběd. Během odpolední vzdělávací části si 
vyslechneme dvě zajímavé přednášky. Začátek setkání v 9.00 hod, v sále ZUŠ Zábřeh 
(vedle kostela sv. Bartoloměje), předpokládané zakončení v 16.00 hod. Příspěvek na 
oběd a sál 50 Kč.   P. Jindřich Peřina
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ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA V TĚCHTO DNECH SPOUŠTÍ NOVOU 
SLUŽBU. Jedná se o zajištění zcela nového stupně bezpečnosti pro lidi, 
kteří jsou odkázáni na péči bližních, a to prostřednictvím inteligentních, 
bezpečnostních náramků na ruku. Náramek přibližně velikosti běžných 
hodinek je určen seniorům, lidem s chronickým onemocněním, lidem 
s těžším zdravotním postižením. Jeho základní funkcí je nouzové tlačítko, 
jehož stiskem je aktivován varovný signál. Lidé si tak mohou přivolat pomoc v krizové 
situaci ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti – když je přepadne slabost, když mají boles-
ti, když upadnou a nemohou vstát, když někdo nepovolaný narušuje jejich soukromí 
a hrozí, že se stanou obětí případného kriminálního jednání.
 Náramek také současně funguje jako jednoduchý mobilní telefon, jehož prostřed-
nictvím lze provést hovor s až třemi předvolenými čísly. Jednoduchým stisknutím tla-
čítka (bez nutnosti vyťukávat na malé klávesnici mobilního telefonu číslo) bude klient 
moci na hlasitý odposlech komunikovat se svou rodinou nebo známými. Tato možnost 
bude dobře využitelná u lidí, kteří jsou osamělí a svoje příbuzné mají daleko. Touto ces-
tou půjde také přes dispečink charity dohodnout změnu v návštěvě pečovatelky, nadik-
tovat nákup, objednat si odborné údržbářské práce, s pastorační asistentkou hovořit 
o svém „duchovnu“, objednat si svátost.

Náramky jsou velmi jednoduché na obsluhu, tlačítka jsou dostateč-
ně velká a přehledná. Charita Zábřeh aktuálně disponuje 10 kusy 
náramků. První dodávku se podařilo pořídit s podporou Nadace 
České spořitelny a společnosti T-Mobile. Speciální SIM kartou to-
hoto operátora budou náramky pro uskutečnění hovorů osazeny.
Náramky jsou přednostně určeny pro pacienty a klienty služeb 
Charity Zábřeh. V případě volné kapacity si je může zapůjčit i člo-
věk bydlící v regionu Zábřežska, Mohelnicka a Štítecka, který je 

v zaopatření rodiny a od Charity neodebírá žádnou terénní službu.
 Náramky bude Charita zapůjčovat skrze půjčovnu zdravotních, kompenzačních po-
můcek na základě uzavřené dohody. Charita tak toto zařízení dává klientům do náj-
mu, obdobně jako nemocniční postele, invalidní vozíky či WC židle. Měsíční cena za 
zápůjčku tohoto vybavení je 400 Kč, v ní je zahrnut i poplatek za mobilní služby – neo-
mezené volání a 100 SMS zdarma.
 V případě Vašeho zájmu o představené náramky nebo doplňující informace kon-
taktujte Jiřího Kargera na telefonu 736 50 9430. 

LA SALETTE 14. – 22. SRPNA 2009. Letos, jak už jsme avizovali, opět chystáme 
duchovní setkání ve francouzských Alpách, na poutním místě La Salette. Máme stále 
ještě něco málo volných míst. Můžeme nabídnout i ubytování v jedno a dvoulůžkových 
pokojích. V ceně do 7.000 Kč je doprava, ubytování a polopenze. Odjezd ze Zábřeha v 
pátek 14. srpna v 17 hod. Pokud máte zájem, hlaste se ve far-
ní kanceláři v Zábřeze, případně na tel. 583 414 531.
 Zpráva pro poutníky, kteří jsou již přihlášeni: zaplatit 
(7.000 Kč na osobu) můžete v kanceláři farnosti Zábřeh, pří-
padně zaslat složenkou na adresu farnosti: Římskokatolická 
farnost Zábřeh, Farní 10, PSČ 789 01 Zábřeh. 
                                                                  P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – Mravní zákon
 Mravní zákon je dílo Boží moudrosti. Lze jej defi novat v biblickém 
smyslu jako otcovské poučování, jako vychovatelské umění Boží. Před-
pisuje člověku cesty, pravidla chování, která vedou ke slíbené blaženos-
ti; zakazuje cesty zla, které odvádějí od Boha a od jeho lásky. Je zároveň 
přísný ve svých přikázáních a laskavý ve svých příslibech. (katechis-
mus § 1950)
 Člověk je tvorem Božím, stvořeným k obrazu a podobenství 
samého Boha. Tímto se také podílí na moudrosti a dobrotě Stvo-
řitelově, který mu uděluje schopnost ovládat své činy a schopnost 
zaměřovat se k pravdě a dobru, a tím rozumem rozlišovat pravdu 
a lež – co je dobré a co je zlé. Stvořitel vepsal do srdce každého 
člověka tzv. přirozený mravní zákon. Ten spočívá v tom, že je člo-
věk účasten na Boží moudrosti a dobrotě. Tento přirozený zákon 
je ve svých příkazech neměnný a stálý v průběhu dějinných pro-
měn. V záplavě představ a obyčejů zůstává nezměněn a podporuje pokrok. Tvoří základ 
povinností a práv osoby i lidské společnosti a občanského zákona. Ukazuje člověku, jakou 
cestou má jít, aby konal dobro, žil spravedlivě a tak dosáhl svého cíle časného i věčného. 
 Aby se žádný nemohl vymlouvat, že neví, jaký je tento přirozený mravní zákon, dal Bůh 
lidstvu knihy Starého a Nového zákona. V nich jsou vepsány a rozvedeny hlavní směrnice. 
 Nejprve dal Bůh, náš Stvořitel a Pán světu Starý zákon a to prostřednictvím Izraele, ná-
roda židovského. Stalo se tak podle Písma na hoře Sinaj, kolem roku 1.400 před Kristem. 
Hlasatelem Zákona byl vůdce Izraelitů, Mojžíš. 
 Přikázání Desatera zakazují, co odporuje lásce k Bohu a bližnímu. Desatero je tak svět-
lem pro svědomí každého člověka, zjevuje mu Boží hlas i Boží cesty a chrání ho proti zlu. 
Starý zákon je prvním psaným stupněm zjeveného zákona. Připravuje a uschopňuje člově-
ka k obrácení a přijetí evangelia. Nový, neboli evangelní zákon byl vyhlášen a uskutečněn 
samým Božím Synem, Ježíšem Kristem. Ten překonává Starý zákon, čímž dovršuje božský, 
přirozený a zjevený zákon. Je shrnut v jedno přikázání – v přikázání lásky: „Milovat Boha 
nade všechno a svého bližního jako sám sebe“. Idea Nového zákona je vyjádřena přede-
vším v Horském kázání. V něm nás Ježíš učí, co máme dělat, a používá svátostí, aby nám 
udělovaly milost k plnění příkazů Nového zákona. V tom spočívá i přikázání milovat se na-
vzájem, jako Kristus miloval nás až do krajnosti. 
 Nový zákon nás vyzývá konat skutky zbožnosti, jako je almužna, modlitba a půst. Naši 
zbožnost zaměřuje k Otci, dokladem čehož je novozákonní modlitba, Otčenáš. Učení Ježí-
šovo bylo předáno s pravomocí apoštolům zvláště ve výkladu ctností, které vyplývají z víry 
v Krista. Apoštolé tyto morální předpisy předávají (zvláště ve svých listech) křesťanským 
obcím, které buď založili, nebo navštívili. Nový zákon obsahuje vedle příkazů také evan-
gelní rady. Přikázání jsou určena k tomu, aby odstraňovala, co je neslučitelné s láskou. 
Rady se zaměřují na odstranění toho, co by mohlo překážet lásce v jejím růstu, i když to 
s ní není v rozporu. Rady vytyčují přímější cesty a rychlejší prostředky k dosažení osobní 
dokonalosti a tím i věčného cíle – společenství s Bohem. 
 Dnešní člověk, zklamán všemi ismy, bohužel i životem mnoha křesťanů, nemá už zá-
jem o objektivní pravdu, o nějaká pevná Boží – církevní přikázání, ale hledá spočinutí 
v subjektivním, osobním dobru. Spokojuje se s tím, co je pro něho právě teď dosažitelné, 
příjemné a prospěšné, a o nějaké budoucnosti, zvláště věčné, přestává přemýšlet, ba nemá 
o ni vůbec zájem. 
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 V důsledku hříchu, narušený hříchem dědičným, tíhne člověk raději k tomu horšímu 
než k dobrému. Kromě toho také nevnímají všichni lidé vždy stejně a bezprostředně pří-
kazy přirozeného mravního zákona, i když se jasně a stručně dá vyjádřit takto: „Čiň dobře 
a varuj se zlého!“ Ale co je zlé a co je dobré? Jak rozdílné mohou být na to názory! Své svě-
domí, může člověk ohlušit či přehlušit tím, že se nevzdělává v pravdě, že se stýká se špat-
nou společností, čte pochybný tisk, žije hříšným životem... 
 Mnoho lidí nezná Desatero ani evangelia a jejich směrnice pro život. Ale i tito lidé se 
jednou ocitnou před Boží tváří. A tam poznají, že není jedno, jestli mravní zákon zachová-
vám, nebo porušuji. Boží soud s těmito lidmi se bude odehrávat právě v rozmezí přirozené-
ho mravního zákona. Vždyť i jim byl Bohem vepsán do duše ve chvíli početí. 
 Pro jeho porušování nenajde omluvu. Jestliže někdo říká, že ho nezná, pak je jeho po-
vinností snažit se o něm dovědět a podle něho jednat. Jestliže se o toto nikdo nesnažil, pak 
už jeho základní vina spočívá v tom, že se nesnažil o jeho poznání. 
 Bůh netrestá a neotvírá brány zavržení, ale člověk to činí sám, když jde svou cestou 
a nechce slyšet hlas svědomí. Je to jako s turisty, kteří v horách nedbají příkazy a nařízení 
Horské služby. Vstoupí do lavinového pole, strhnou masu sněhu a pod lavinou zahynou. 
Vymlouvat se a obviňovat Pána Boha a Horskou službu nic nepomůže. Doplatili na své roz-
hodnutí.   P. Antonín Pospíšil

BIBLICKÉ POSTAVY (březen 3. část) – Samařská žena u studny 
 Mezi Židy a Samaritány panovalo dlouhé nepřátelství. Lidé si už 
ani nepamatovali proč. Pán Ježíš jednou procházel samařskou kraji-
nou, byl unavený, a tak se posadil u studny, aby si odpočinul. V tom 
ke studni přišla samařská žena. Pán Ježíš ji poprosil, aby mu dala na-
pít. Ona poznala, že je Žid a velmi se podivila: „Jak ty, Žid, po mně 
můžeš chtít, abych ti nalila vodu?“ On jí odpověděl: „Kdybys věděla, 
kdo tě žádá o vodu, prosila bys jeho, aby ti dal vodu živou. Protože 
kdo se napije té vody, kterou mu já dám, už nebude nikdy žíznit.“ 
Samařanka byla z jeho řeči trochu zmatená, poznala ale, že je to ve-
liký prorok. Když si spolu delší dobu povídali, samařská žena uvěři-
la tomu, že Pán Ježíš je zachránce, o kterém mluvili proroci a běžela, 
aby to řekla všem lidem. Ti jí sice moc nevěřili, ale přesto s ní šli, aby 
Ježíše uviděli. Jakmile jej viděli a slyšeli, i oni uvěřili tomu, že je Me-
siáš. 
 Pán Ježíš mluvil se Samařankou o modlitbě. Řekl jí, že na modlit-
bě je nejdůležitější to, aby byla upřímná. Nejedná se o to, odříkat co 
nejvíce naučených modliteb, ale především otevřít svou mysl a srdce Ježíši. Modlitba vyža-
duje nejen naši aktivitu, ale i pokornou pasivitu, během které můžeme zaslechnout tichý 
hlas Boží. Abychom mohli prožívat celý den v blízkosti Pána, nesmíme zapomínat na pra-
videlnou ranní a večerní modlitbu. Velmi důležitá je i modlitba před jídlem. 

1.  Co Pán Ježíš žádal po samařské ženě?
 a) aby se ho nedotýkala;   b) aby mu nalila vodu;   c) aby mu dala najíst
2.  Jak se říkalo studně, u níž se Pán Ježíš potkal se samařskou ženou?
 a) Jákobova;   b) Abrahámova;   c) Izákova
3.  Kde se máme modlit?
 a) pouze v kostele;   b) je to jedno, důležitá je upřímnost;
 c) v kostele, na faře a v hodinách náboženství
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 8. března: Červená Voda 1.535; domov důchodců sv. Zdislavy 92; Mlýnický 
Dvůr 180; Jakubovice 533; Písařov 590 Kč.  Stojanovské "Pán Bůh zaplať".

 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 16. března v 17 hodin na faře, v Červené 
Vodě ve středu 18. března v 18.30 hodin na faře.

 SLAVNOST SV. JOSEFA ve čtvrtek 19. března bude možné oslavit při mši sv. také v Ja-
kubovicích v 16 hodin.   P. Pavel Vágner

 POZVÁNÍ NA POUŤ - Společenství seniorů vás zve na pouť do Slavkovic – do prvního 
a zatím jediného chrámu Božího milosrdenství v Česku a také na Zelenou Horu – památku 
zapsanou v knize UNESCO, v úterý 24. března. Odjezd autobusu z Červené Vody bude v 7.30 
hodin. Cena 150 Kč. Přihlásit se můžete u paní Kubitové na čísle 737 869 214. M. Kubitová

LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO  
Sv. LONGIN (15. března). V těchto dnech více než jindy doprovázíme Ježíše na křížové ces-
tě. Zřejmě všichni známe postavy, které nám tradice této pobožnosti zachovala. Ta uchova-
la i jméno důstojníka, který velel oddílu vojáků, kteří dohlíželi kolem popravy na pořádek. 
Setník Longinus pocházel z Cézareje Sýrské. Měl právě na Velký pátek službu. Díval se, 
jak Krista na kříž přibíjejí, sledoval Ježíše na kříži. On, pohan, neslyšel ani slovíčko výčitky 
od odsouzeného Krista. Naopak – slyšel slova odpuštění těm, kteří se mu posmívali. Slyšel 
útěšná slova plačící Matce i to, jak po poslední větě začala lkát i příroda. Longinus v té chví-
li řekl: „Tento člověk byl skutečně spravedlivý.“ (Lk 23,47) Vymohl, že mrtvé Ježíšovo tělo 
mohli pak dát matce na klín. Po Ježíšově zmrtvýchvstání odložil vojenský život, ponechal si 
jenom kopí, kterým Krista probodl, aby zaručil, že je mrtev. Vrátil se do svého rodiště a tam 
vydával svědectví o Kristu, Božím Synu. Když nastalo pronásledování křesťanů, zemřel jako 
mučedník. Jeho kopí bylo uchováno v kostele sv. Petra v Antiochii. Roku 1098, když křes-
ťanské vojsko v Antiochii bylo obleženo od Saracénů, měl jeden kněz sen. Viděl pod oltá-
řem ukryté kopí Longinovo. A skutečně! Když kopali, kopí tam našli. To dodalo křesťanům 
odvahu. Pustili se do boje a zvítězili. Tolik tradice o setníkovi Longinovi...
 Možná by měl být právě sv. Longin patronem kněží, kteří pracují v armádě. Je to neleh-
ké, ale moc důležité poslání: svědčit o Kristovi mezi vojáky, být ochoten naslouchat a sdílet 
vojenský život v různých misích. Pamatujme na ně, třeba u dvanáctého zastavení Křížové 
cesty.. 

 POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V DOUBRAVĚ. ŘKF Moravičany Vás zve na 4. postní 
neděli (22. března) na pobožnost Křížové cesty v jarní Doubravě. Sraz účastníků je u koste-
la sv. Jiří v Moravičanech ve 14.00 hod. Vemte si sebou vhodnou obuv a oblečení, kancionál 
a otevřené srdce! U kapličky sv. Joséfka bude malé občerstvení. P.S. Neseďte doma, pojďte 
spolu s námi osvěžit tělo i ducha!  P. Pavel Kavec CM 

 Loštický misijní tým koná od 19. – 22. března postní duchovní obnovu ve farnosti Koni-
ce. Misionáři vás laskavě prosí o duchovní podporu za dílo a dobré ovoce obnovy. Děkujeme 
Vám.

Hledáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomáhat ve velikonoční době modlitbou za far-
nosti, ve kterých hoří paškál vyrobený v chráněné dílně Palonín. Tato služba je pro kohoko-
liv z nás, zvláště pak pro ty, kterým ubývají fyzické síly a chtěli by přesto pomáhat druhým. 
Pokud se chcete zapojit do této služby, ozvěte se prosím na telefonní číslo 736510816 nebo 
řekněte svému knězi.         Markéta Horáková, pastorační asistentka 
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ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 8. března: Štíty 2.050; Cotkytle 720; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 KŘÍŽOVOU CESTU v neděli 22. března ve 14.30 hod. povede František Frank a po ní 
bude na faře beseda nad farní kronikou.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 8. března: Lubník 1.280; Tatenice 1.570; Hoštejn 1.300; Kosov 470 Kč. 
 Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 Tento týden budeme slavit Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporuče-
ný, zasvěcený svátek. Proto budou i změny v pořadu bohoslužeb: v pondělí nebude v Po-
střelmově, ve středu 18.3. bude vigilie slavnosti v Leštině v 17.00, ve čtvrtek 19.3. v 16.30 
v Chromči a v 18.00 v Postřelmově.

 V sobotu 21.3. bude v Postřelmově od 8.00 pobožnost a mše sv. ke cti Ducha Svatého.  
 Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

    

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "CESTOU DVOU BRATŘÍ"
 U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slo-
vanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je vyhlášen v rámci Dnů lidí dobré 
vůle 4. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 6 do 11 let (1.-5. třída 
ZŠ).
Soutěží se ve dvou kategoriích: 
 I. kategorie (1.-3. třída) – Metoděj se svými kamarády nejen pracoval, ale 
také se spolu radovali a bavili. Namaluj svůj zážitek s kamarády (v kroužku, 
družině...)
 II. kategorie (4.-5. třída) - Metodějovi žáci se naučili číst a psát a pomohli 
tak vytvořit základy naší české kultury. Namaluj, jak si představuješ vyučo-
vání za doby Metoděje.
 Bořivoj vzal vážně svoje panování nad lidmi. Namaluj, čím by ses chtěl stát, abys stejně jako 
on mohl pomáhat druhým lidem. 
 Nezapomeň, aby: kresba měla formát A3, k obrázku byla připojena stručná charakteristika 
námětu, a připoj kopii rodného listu. Na zadní stranu obrázku napiš svoje jméno, adresu, třídu 
a věk. Výtvarné práce zašlte nejpozději do 31.5.2009 na adresu: 
 Výtvarná soutěž – Velehrad 2099 PO BOX 6, 771 11 Olomouc. 
 Ceny v jednotlivých kategoriích: 1. místo – počítač, 2. místo – horské kolo, 3. místo mobilní 
telefon, 4.-6. misto – knihy + DVD, 11.-30 místo – předplatné časopisů Nezbeda nebo Duha.
Prezentaci Dnů lidí dobré vůle (včetně veškerých informací a podrobného programu) naleznete 
na adrese: www.velehrad.eu

    

 Když se tě zmocní temnoty a pochybnosti, proč by sis je nedržel od těla? Vždyť jsou to často 
jen přechodné projevy nedůvěry, nic víc. Proč by ses na sebe díval jako na vyprahlou zemi? Až 
padne rosa jako ranní slzy, utiší se žízeň v poušti tvé duše. I když to nijak hmatatelně nepociťuješ, 
Kristova tajemná přítomnost tě nikdy neopouští. Mohou se v tobě ozvat pochybnosti, ale stále trvá 
zázrak jeho neustálé přítomnosti. Někdy se přistihneš, že mu kladeš otázku: „Co ode mne očeká-
váš?“   Fr. Roger Schütz
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SBÍRKY z neděle 8.března: Zábřeh 11.790; Jedlí 2.100; Svébohov 1.700; Klášterec 1.360; 
Zvole 3.820; Postřelmůvek 870Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv.Barbory 500; Zvole – na 
likvidaci lepry 1.000; Klášterec na likvidaci lepry 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
Dary na lepru: 8. března byla předána částka 5.200 Kč od Junáku Skalička a 4.150 Kč 
od farnosti Zábřeh. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Marie Zíková

Nákladní automobily z České republiky budou pomáhat v mi-
sii na ostrovním státě Haiti. Fidcon o.s. a Arcidiecézní charita Olo-
mouc spustil dne 9.3.2009 webové stránky rozvojového projektu 
Praga – Haiti na www.praga-haiti.cz.
 Hlavním cílem projektu je zrealizovat účinnou a konkrétní po-
moc lidem v misii Baie de Henne. Je třeba zajistit a dopravit do mi-
sie nákladní automobily Praga V3S s potřebným vybavením. Dal-
ším cílem je informovat veřejnost o situaci a životních podmínkách tamních obyvatel, 
o práci misionářů a o možnostech, jak pomoci lidem v nouzi. Na webových stránkách 
www.praga-haiti.cz naleznete veškeré informace o aktivitách projektového týmu, zají-
mavosti z misie, fotogalerii a možnosti, jak toto dílo podpořit.
 P. Roman Musil, český misionář, působí na Haiti v Karibském moři od roku 2002 
a pro domorodé obyvatele je nejen mužem mnoha profesí od lékaře a učitele po opra-
váře, ale především představuje naději na lepší život. 
 Do misie budou odeslána dvě nákladní auta Praga V3S. První automobil – montáž-
ní dílna – vyrazí na cestu již v nejbližších týdnech. Druhý bude následovat v průběhu 
letošního roku podle toho, jak rychle budou získány další prostředky.
 Tuto rozvojovou pomoc můžete podpořit odesláním fi nančního daru na účet:
 226735165/0300

 ČESKÉ PŘEDSTAVY O EVROPĚ. Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá 
u příležitosti českého předsednictví Evropské unii přednášku PhDr. Jiřího Raka, CSc. na 
téma „České představy o Evropě: národní stereotypy“. Tato přednáška se bude konat dne 
17. 3. 2009 v 17.00 hodin v sále Mozarteum v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. redakce

 Církev Adventistů Sedmého Dne, ve spolupráci s his-
toricko-vlastivědnou společností Moravian, si Vás dovo-
luje pozvat na výstavu REMBRANDT HARMENSZ VAN 
RIJN. V modlitebně CASD na Postřelmovské ulici v Zábřeze 
752/14, od 16. do 23. března, denně od 10-17 hod., můžete 
zhlédnout na 100 grafi ckých listů z kolekce soukromého sbě-
ratele. Vernisáž 16. března v 17. hod., úvodní slovo Zdeněk 
Valchař, vystoupí děti ZUŠ Zábřeh.

 Komorní sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha, pod vedením Karola Ozorovského a Jiří-
ho Nováka, doprovodí svými zpěvy liturgii mše svaté v chrámu svatého Mořice v Olo-
mouci v neděli 15. 3. 2009 v 10.30 hod. Zazní ordinárium podle Missy brevis Z. Lukáše 
a pravoslavné zpěvy ruských autorů. 


