F

25. 7. 2010
Ročník XVII., číslo 29

IN ORMACE
A
R
N
Í

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás,
ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
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 138 Když jsem volal, Hospodine,
1: Gn 18,20-32
2: Kol 2,12-14
Ev. Lk 11,1-13
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Což je mezi vámi otec,
který by dal svému synu hada,
když ho prosí o rybu?
Nebo by mu dal štíra,
když ho prosí o vejce?
Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
umíte svým dětem dávat dobré dary,
čím spíše váš Otec z nebe
dá Ducha svatého těm,
kdo ho o to prosí!
Lk 11,11-13
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vyslyšels mě.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 26. července
Úterý
27. července
Čtvrtek 29. července

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Gorazda a druhů
Památka sv. Marty

FARNOST MALETÍN. Na pouť do maletínského kostela sv. Mikuláše vás zveme v neděli 1. srpna. Mši svatou budeme slavit v 15 hod.
P. František Eliáš
PONDĚLÍ 2. SRPNA - SVÁTEK PORCINKULE. Porciunkule (z latinského, údělíček, podílek, malý pozemek) je vžité jméno pro kapli
Panny Marie Andělské, čtyři kilometry od Assisi v Umbrii ve střední
Itálii. Dnes se nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské (Santa Maria degli Angeli). Je považována za kolébku františkánského
řádu. Jeho zakladatel, sv. František z Assisi, získal kostelík pro svou
řeholi, založil zde společně se svatou Klárou řád klarisek a zde také
v roce 1226 zemřel. Svatý František obdržel od papeže Honoria III.
pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků. V roce 1622
bylo privilegium rozšířeno Řehořem XV. pro všechny věřící, kteří
po zpovědi a svatém přijímání navštěvovali, za účelem získání plnomocných odpustků, o tomto svátku františkánské kostely. Pozdější papežové tyto porcinkulové odpustky rozšířili na všechny katedrály, baziliky a farní kostely.
Od července je v naší farnosti otec Lev, který jako člen kapucínského řádu, bude
s námi slavit svátek PORCINKULE v pondělí 2. srpna v 9.40 a v 18.00 hod. v našem děkanském kostele v Zábřeze. Ve farním kostele ve Zvoli bude mše svatá v 18 hodin. Podmínky pro získání plnomocných odpustků: vykonání svátosti smíření – v blízké době,
svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, vyloučení zalíbení ve hříchu.
red.
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 6. srpna je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout od 16 hod.
P. František Eliáš
PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLECKÁ POVOLÁNÍ A JEJICH DUCHOVNÍ ROZMĚR 25.-31.7.
V loňském roce bylo zahájení pouti v Hoštejně a první zastávkou byl Zábřeh i s kulturním programem v Katolickém domě. Přes Šumperk, Velké Losiny a Jeseník doputovali umělci až k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor. Letos vychází z Opavy a cílem
jejich putování bude opět chrám Panny Marie ve Zlatých Horách. Pokud byste se chtěli kdekoliv přidat k poutníkům, nebo se zúčastnit některé společné akce, můžete se více
dovědět na plakátech v kostele sv. Bartoloměje nebo na www.rapsodickedivadlo.cz. Red.

DUCHOVNÍ POBYT PRO ŽENY NA VELEHRADĚ.
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum Zábřeh připravuje v termínu od 6. – 11. 9. 2010 duchovní cvičení pro ženy. Exercicie se budou konat na Velehradě v poutním domě Stojanov pod vedením
P. Lva Eliáše.
Cena činí 2.000 Kč a zahrnuje ubytování a plnou penzi. Přihlásit
se můžete na telefonním čísle 731626506 či e-mailové adrese lenka.hamplova@seznam.cz.
Lenka Hamplová
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KOSTEL SV. JANA A PAVLA V POBUČÍ
Událostí roku v obci Pobučí je bezesporu oprava místního kostela. Rozsáhlá rekonstrukce spočívá ve výměně krovů nad celým presbytářem, výměně celé střešní krytiny včetně veškerých klempířských prvků. Nově
natřena bude věž (špice) kostela a vybudován nový
hromosvod. Zrestaurovány budou troje vstupní dveře,
žaluzie ve věži, pískovcové portály, kovová okna s barevnými skly a celá vnitřní výmalba. V současné době
probíhá oblékání kostela do nového kabátu – fasády a uvnitř připravujeme vše pro položení odvětrávacích drenáží a k betonování nové podlahy. Takto rozsáhlé opravy přesahují
naše ﬁnanční možnosti, a proto některé práce zajišťujeme svépomocí. Tak bylo postaveno
lešení, otloukli jsme starou fasádu a část vnitřních omítek, vyčistili jsme spáry, vybourali
podlahu… Do akce se zapojili především farníci z Jestřebí, hasiči z Pobučí a dobrovolníci
z okolních obcí. Děkuji touto cestou těm několika málo ochotným lidem, kteří zareagovali
na opakované výzvy a věnovali (a dále věnují) svůj „volný“ čas a opakovaně přijíždějí na
Pobučí pomáhat. Za Vaši obětavou práci ve vedrech minulých dnů ať Vám všem Pán žehná
a dá Vám pocítit svou blízkost.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík

KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 29. července na „Zábavné odpoledne s hudbou a
tancem“. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve
14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Pojeďte s námi na POUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na poutní zájezd, jehož cílem je známé moravské poutní místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje biskup Pavel Posád. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412
108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434.
Odjezd v pátek 13. srpna v 16 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22 hodin, cena 200
Kč splatná v autobuse.
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Pro skutečně mimořádný zájem jsme nemohli uspokojit všechny, kdo se chtěli zúčastnit prázdninových výletů na hrad Karlštejn. Podařilo se
nám vyjednat ještě jeden termín a tak zveme malé i velké na výlet za poznáním sídla českých králů, který se uskuteční v sobotu 11. září. Přihlásit se můžete na telefonu 732 552 732
u paní Hedrichové. Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
POUŤ RODIN DO HOŠTEJNA.
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek již po
čtvrté připravují pěší pouť rodin do Hoštejna. V letošním roce bude celou
pouť, obětovanou za rodiny ve farnosti, provázet putovní soška Panny Marie.
Tato soška byla zhotovena na počátku 90. let minulého století francouzskou
poustevnicí, která má zvláštní vztah k naší vlasti a svědčí o jejích modlitbách a
obětech za naši zemi, především pak za naše rodiny. Soška Panny Marie bude
v Zábřehu v době od 24.9. – 8.10. putovat po rodinách a modlitebních společenstvích, které o ni projeví zájem. Pouť do Hoštejna se uskuteční v sobotu 25.
9. 2010.
Irena Švédová, Lenka Hamplová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA VYTRVALÁ
S odkazem na 2. čt. Žid 12,1-4; KKC 162-165
Věřit někomu znamená přijmout jako pravdu jeho výpověď nebo
svědectví o věci, kterou sami nevidíme nebo neznáme. Většina našich
poznatků se zakládá na víře. Žák věří učiteli, čtenář věří spisovateli,
laik věří odborníkovi, člověk dlící doma věří cestovateli, muž při holení věří holiči, že ho nepodřeže... To všechno je ovšem jen lidská víra,
jejímž motivem je autorita toho, který svědčí, vypovídá, poučuje.
Od víry lidské se liší víra náboženská tím, že to není souhlas se
slovem lidským, nýbrž souhlas se slovem Božím. Motivem náboženské víry není autorita lidská, nýbrž autorita Boží. A jelikož slovo Boží
je svědectví Boha vševědoucího, který se nemůže mýlit, Boha nejvýš
dobrého, který nemůže klamat, má víra náboženská nejvyšší stupeň jistoty: „Přijímáme-li
svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží“ (1 Jan 5,9). Sv. Tomáš deﬁnuje víru jako „úkon rozumu přisvědčujícího božské pravdě z nařízení vůle pohnuté Bohem skrze milost“. Podle
toho je víra úkon rozumu, vůle a milosti.
Je nesporné, že víra má rozumové předpoklady. Jako by bylo nerozumné nevěřit člověku moudrému a dobrému, zrovna tak by bylo nerozumné nevěřit Bohu nejvýš moudrému
a nejvýš dobrému. Věřit neznamená vzdávat se rozumu. Spíš opak je pravdou. I nevěra má
svá „dogmata“. Ateista věří, že Bůh není, že svět je věčný, že život vznikl sám sebou z hmoty neživé, že v živé přírodě je mechanický vývoj, že člověk se liší od zvířete jen stupněm
vývoje a že po smrti nic není. Ale nic z toho není dokázáno.
Víra je nezasloužený Boží dar, ale současně i naše vlastní, svobodné dílo. Zde je tedy
nutná součinnost rozumu. Bez toho nemůže víra plně rozvinout svůj obsah. Avšak poměr
mezi Bohem a člověkem se nerozvíjí na základě nutnosti, nýbrž na základě svobody. Úkon
víry je svobodný souhlas se slovem Božím, a toto se děje vůlí – kdo chce věřit, bude se o to
snažit. Kdo věřit nechce, věřit nebude nikdy, i kdyby měl tisíce důkazů pro fakt víry. Emil
Zola viděl na vlastní oči v Lurdech uzdravení rakovinného nádoru na ruce dělníka. Když
přijel do Paříže, přátelé mu říkali, že teď už jistě věří na lurdské zázraky. A jeho odpověď?
„Neuvěřím, dokud mi Kristus neřekne, jak to dělá.“ A v knize, kterou napsal, píše, že v Lurdech se žádné zázraky uzdravení nedějí.
Je v samém zájmu člověka, aby neocenitelný dar víry neztratil. Věřit v Boha je naše
mravní povinnost. Člověk však může neplnit své mravní povinnosti, tehdy však nevyhnutelně ztrácí nejen svou mravní důstojnost, ale i vztah k Bohu. Sv. Pavel proto klade na srdce svému žáku Timotejovi, aby: „bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž
někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře“. (l Tim 1,18 - 19). Abychom žili, rostli a vytrvali ve víře až do konce svého života, musíme ji živit Božím slovem a zachováváním Božích
přikázání. Musíme prosit Pána, aby nám ve víře dával růst, tak jak o to prosil otec chlapce posedlého zlým duchem (Mk 9,24) nebo apoštolové (Lk 17,5) nebo dokonce sám Ježíš,
když prosil za Petra, aby jeho víra neselhala (Lk 22,32). Víra se musí projevovat životem,
zvláště láskou (Gal 5,6). Víra však musí být také zakořeněna ve víře církve.
Věřit v Ježíše Krista a v toho, který ho poslal pro naši spásu, je nezbytné k tomu, abychom byli spaseni, protože „bez víry však není možné zalíbit se Bohu“. (Žid 11,6) „a stát se
jeho dětmi, nikdo bez ní nemůže být ospravedlněn a nikdo nedosáhne věčného života, jestliže
v ní nevytrvá až do konce“ ( Mt 10,22; 24,13). „Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává“ (Jan 3,36).
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Víra nám dává jakoby předem zakoušet radost a světlo blaženého patření, cíl našeho
putování zde na zemi. Tehdy uvidíme Boha „tváří v tvář“ (l Kor 13,12), „takového, jaký je“
(1 Jan 3,2). Víra je tedy již začátek věčného života. Sv. Basil to vyjádřil ještě lépe: „Už nyní
nazíráme dobrodiní víry jako odlesk v zrcadle, je to jako bychom již vlastnili úchvatné věci,
v nichž nás víra ujišťuje, že je budeme jednoho dne zakoušet“.
Nyní však „v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme“ ( 2 Kor 5,7) a poznáváme Boha
„jen jako v zrcadle, nejasně“ (1Kor 13,12). Víra ozařována tím, v něhož věříme, bývá často
prožívána v temnotě. Víra může být podrobena zkoušce. Zdá se, že svět, v němž žijeme, je
velmi vzdálen tomu, o čem nás ujišťuje víra; zlo a utrpení, nespravedlnost a smrt, odporuje
radostné zvěsti; to vše může zviklat naši víru a stát se pro nás pokušením.
V těch okamžicích se musíme obracet ke svědkům víry: K Abrahámovi, který „ačkoli
už nebylo naděje,...přece doufal a uvěřil“ (Řím 4,18). K Panně Marii, která se ubírala „cestou víry“ a dospěla až do „noci víry“, když se podílela na utrpení svého Syna a na noci jeho
hrobu. A k mnoha jiným svědkům víry. „Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají.
Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše
víra pochází a on ji vede k dokonalosti“. (Žid 12,12).
Víra, pravá víra, se musí také projevovat v oblasti modlitby a naopak v modlitbě víra.
Zde platí dávná zásada: „Lex orandi – lex credendi“ - zákon modlitby musí odpovídat zákonu víry.
P. Antonín Pospíšil

ZAČÍNÁ VYCHÁZET NOVÝ ČASOPIS „STROM BARVY ŽIVOTA“.
Mohlo by se zdát, že v době elektronických médií je pošetilé vydávat časopis tištěný na papíře. Přesto si myslíme, že je lepší
vzít si do rukou na dotek příjemný a lehký časopis a číst si v křesle, na lavičce nebo na zahrádce, než vzít do náruče počítač a chtít
dělat totéž. Projdeme se společně po známých i méně známých
poutních místech Čech a Moravy, podíváme se, co je nového na
zahradě, v truhlíku či květináči, a zeptáme se odborníka, co dělat
v problémech, které nám někdy život připraví či jak jim předcházet. Nezapomeneme na vašeho domácího mazlíčka a nabídneme Logo nového časopisu
něco dobrého pro všední i sváteční stůl. A k tomu jako třešnička
na dortu nějaké životní moudro, přísloví, pranostika, křížovka a trochu humoru, který je
kořením života a neměl by nikdy chybět. To a mnohé další bude ke čtení a zamyšlení v novém časopise STROM barvy života.
Časopis bude vycházet jako dvouměsíčník. Cena ročního předplatného je 234 Kč
i s poštovným a balným. Jedno číslo vyjde čtenáře na 39 Kč. Objednat si jej můžete poštou,
telefonicky či e-mailem na adrese redakce: Nakladatelství Strom, Střední Novosadská 4,
77900 Olomouc, tel.: 775705350, e-mail: redakce@casopisstrom.cz, http://www.casopisstrom.cz

KARDINÁL MILOSLAV VLK OBDRŽÍ CENU KARLA IV. V neděli 25. 7.
2010 bude kardinálu Miloslavu Vlkovi předána v Cáchách „Kulturní cena Karla IV. Kulturního spolku Cáchy – Praha“. Cena je udělována osobnostem, které se zasloužily o vzájemné vztahy mezi městy Cáchy a Prahou, jakož i o porozumění mezi Německem a Českou
republikou.
Red.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 18. července: Červená Voda 2.292; Mlýnický Dvůr 245; domov důchodců sv.
Zdislavy 337; Písařov 4.729; Jakubovice 641 Kč.
Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 18. července: Mohelnice 5.227; Úsov 715; Studená Loučka 1.166 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

CHALUPÁŘSKÁ MOMENTKA. Sotva maminka s malým čtyřletým Markem
přijela na chalupu, zahájila lov pavouků, kteří všude nasoukali spoustu pavučin.
Marek se jich zastával: „Ty malinké pavoučky nazabíjej.“ Ale maminka odporovala: „Cožpak nevidíš, jak jsou oškliví ?“ „Ale svým maminkám se zdají roztomilí,“ ukončil Marek.
K zamyšlení: Na nejvzácnějším diamantu světa byla původně ošklivá trhlina. Chtěli proto
z něho udělat hrst průmyslových diamantů. Našel se ale rytec, který svou trpělivou dovedností tuto trhlinu proměnil v nádhernou růži. Tuto růži vyrytou do diamantu dnes všichni obdivují. Život je plný překvapení. Jsou dny dobré a špatné. Jsou také problémy a trápení, kterými
trpíme. Právě ony nás udržují v bdělém stavu. A často nás přimějí, abychom ze sebe vytáhli
tu lepší část našeho „já“. Zvládat v letních vedrech třeba takovou kuchyni, udržet domácnost
v „bdělém“ stavu, zajistit program dětem, které jsou u nás na prázdninách je heroický výkon.
Přeji všem, kteří ze sebe denně pro ty druhé „vymačkávají“ poslední zbytky sil, ochranu statečných rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a sv. Anny a sv. Marty, patronky hospodyněk.
P. Pavel Kavec CM

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 1. srpna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.221Kč), na
opravy fary v Chromči (minule 1.500Kč) a v Sudkově (minule 1.562Kč). Všem dárcům ať
Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 31. 7. budou sezdáni v 15 hodin v Postřelmově

pan Petr Pospíšil a paní Radka Winklerová.
Gratulujeme a přejeme do společného života od dobrého Boha hojnost vzájemné lásky a úcty.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 18. července: Štíty 2.030; Cotkytle 760; Horní Studénky 950 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POZVÁNÍ DO RAPOTÍNA. V sobotu 31.7.2010 pořádá naše mládež turnaj v malé kopané
na hřišti za farou v Rapotíně. Zveme srdečně všechny zájemce nejen z řad mládeže. Stačí přijet daný den v 9 hod. do Rapotína na farní hřiště (u kostela) a zaregistrovat se. Srdečně zdraví
a krásné léto přeje Petra Damborská.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 11. července: Lubník 1.230; Tatenice 610; Hoštejn 2.600; Kosov 370 Kč.
Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl
V sobotu 31. července bude v Kosově v 18.30 hod. slavena mše svatá s nedělní platností.

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna.
Ta letošní se koná v neděli po svátku sv. Anny, tedy 1. srpna.
První poutní mše začíná v 9 hod. a celebrovat ji bude Mons.
Josef Nuzík generální vikář arcidiecéze olomoucké. Začátek
druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem bude opět Mons.
J. Nuzík, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl.
Odpoledne ve 14 hod. bude slavnostní požehnání.
Původem hebrejské jméno Anna značilo milostiplnou osobu.
Anna a její muž Jáchym neměli ani po mnoha letech manželství děti. Jáchym, zahanbený jejich bezdětností, se čtyřicet
dní postil a modlil v poušti, zatímco Anna se modlila pod
vavřínovým keřem. Oběma se zjevil anděl a ujistil je, že dítě
mít budou. Když se čas naplnil, narodila se jim dcera Marie.
Nejoblíbenější byla svatá Anna v 16. století, kdy toto jméno patřilo k nejrozšířenějším.
Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i proto tradiční Anenská pouť patřívala k největším a nejslavnějším poutím u nás. Svatá Anna se stala ochránkyní matek
a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích,
provazníků, také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Florencie,
Innsbruck, Neapol a celé země jako Bretaň nebo Quebec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů.
Stejně jako v letech předešlých Vás všechny srdečně zveme, především pak maminky,
babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky Ježíšovy a maminky
Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro sebe i své rodiny. Poutní sbírka bude určena na dluh farnosti (nepřiznaná dotace).
Srdečně zvou farníci z Hoštejna

KLASIKA VIVA 2010 V ŠUPMERKU
Festival nabídne tuto v neděli 25. července od 20 hod. v prostorách klášterního kostela v Šumperku koncert známého houslového
virtuóza JAROSLAVA SVĚCENÉHO. Na koncertě jej bude doprovázet cembalistka Jitka Navrátilová a na programu zazní skladby evropských barokních mistrů.
Závěrečný koncert festivalu KHS: 1. srpna 2010 - DOSTAVENÍČKO
S MADAME DE POMPADOUR

POZVÁNKA DO JESENÍKU. V úterý 10. srpna 2010 vystoupí od 19 hodin v Kapli
naše nejuznávanější houslistka Gabriela Demeterová. Více informací o koncertě získáte na
www.klasikaviva.cz. Zde naleznete také kompletní program sezóny Klasika Viva do konce roku 2010. Vstupenky je možné zakoupit pouze v Informačním centru v Šumperku a také
hodinu před koncertem.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 18. ČERVENCE: Zábřeh 9.620; Jedlí 1.800; Klášterec 1.720; Zvole 4.430 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 500; Zvole – na likvidaci lepry 1.000
Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
OD ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO NA HAITI
Na pomoc českému misionáři P. Romanu Musilovi vyjela minulý týden
už druhá Pragovka. Tentokrát však její korba není plná humanitární pomoci, ale veze vrtnou soupravu.
V úterý 13. 7. 2010 byla před Arcibiskupským palácem v Praze slavnostně vypravena těžká technika, která odjela přes Hamburk na Haiti.
Automobil Praga V3S, vrtací souprava a terénní automobil Santana jsou součástí mise
Voda pro Haiti projektu Praga – Haiti (www.praga-haiti.cz).
Na Haiti bude automobil Praga využíván
k přepravě vrtné soupravy a stavebního materiálu. Souprava k vrtání studní bude sloužit k tomu, aby v této etapě projektu mohlo
být odvrtáno a upraveno 20 studní v oblasti Baie de Henne. Kromě techniky k vrtání bude na Haiti přepraveno také zařízení
a materiál pro opatření studní mechanickým čerpadlem.
Na Hradčanském náměstí požehnal celému
projektu generální vikář pražského arcibiskupství ThDr. Mons. Michael Slavík.
Současná mise „Voda pro Haiti“ již přesahuje pomoc české misie a zaměřuje se na řešení
klíčového problému v celé severní části Haiti, kterým je nedostatek pitné vody. Organizátoři pomoci by ovšem také rádi svou prací přispěli k přiblížení života a problémů obyvatel
Haiti. K celému projektu tak vzniká pro ČT dokumentární ﬁlm.
Převzato ze zpráv ČBK - zkráceno.
Všechny, kdo se zajímají o místní politiku ve městě Zábřeze, srdečně
zveme na členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL, která se koná
v pátek 30. 7. 2010 v 17 hod. v Katolickém domě Zábřeh.
Za výbor předseda RNDr. František John, Ph.D.
Orel Rovensko a KDU-ČSL Rovensko srdečně zvou na tradiční
Posezení u táboráku, které pořádáme na hřišti u Orlovny v sobotu
31.7.2010 od 16.00 hodin. Budou připraveny domácí bramboráky,
další speciality a tombola.
K tanci a poslechu hraje dechový orchestr KMČ Zábřeh + A.M.Úlet Moravičany
Dobrovolné vstupné a celý ﬁnanční zisk z uvedené akce bude použit na akci Rekonstrukce Orlovny - energetické úspory, kde vlastní podíl Orla Rovensko činí 350 tisíc Kč
a zatím není pokryt v plné výši.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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