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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, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život.

ŽALM 19
1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 2: 1 Kor 12,12-30 Ev. Lk 1,1-4; 4,14-21
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

„Duch Páně je nade mnou,
proto mě pomazal,
poslal mě, abych přinesl
chudým radostnou zvěst,
abych vyhlásil
zajatým propuštění
a slepým navrácení zraku,
abych propustil zdeptané
na svobodu,
abych vyhlásil
milostivé léto Páně.“
Lk 14,18
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

25. ledna
26. ledna
28. ledna

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

MODLITBY MATEK. Maminky a babičky zveme na společnou mši svatou,
do děkanského kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze, obětovanou za naše děti a
vnoučata, kterou budeme slavit v úterý 26. ledna v 16.30 hod.
Lenka Hamplová

KATOLICKÝ DŮM
Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 28. ledna na „Zábavné odpoledne s hudbou a tancem“.
Známé melodie tentokrát zahraje skupina F-BAND. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Především děti, ale i dospělé zveme v sobotu 13. února na zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na představení Jak pan Spejbl prášil. Sraz účastníků v 7.10 hod. ve vstupním vestibulu nádraží ČD Zábřeh, návrat ve 20.23 hod. V Praze dále navštívíme známe pohádkové bytosti v „Pohádkovém království“ na Žižkově a projdeme Malou Stranu a Staré Město pražské.
V ceně 400 Kč jízdné a vstupy. Přihlášky nejpozději do 30. ledna na telefon 732 552 732 – pí Hedrichová.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a Děkanátní centrum
pro rodinu Zábřeh Vás srdečně zve na Relaxačně duchovní
víkend pro ženy 26.2. – 28.2.2010 v Sobotíně s názvem „PĚSTOVÁNÍ A OBNOVOVÁNÍ LÁSKY V RODINÁCH“. Hostem víkendu bude PhDr. Hana Marková, psycholožka, která
povede blok přednášek. Témata přednášek: Dobrá vůle – Odpouštění – Komunikace vytvářející fungující vztahy – Vývojové fáze manželství – Sebepojetí, sebeúcta – Podpora a ocenění ve vztazích. Pozvání přijal i zábřežský děkan P. František
Eliáš. V sobotu bude možnost účastnit se mše svaté s nedělní
platností. Relaxovat budeme u tvoření, tance a společenských
her. Kdy? Pátek 26. února 2010. Příjezd do Sobotína bude od
17 do18 hodin. Končit budeme v neděli 28. 2. 2010 po obědě. Kde? Fara v Sobotíně. Cena za víkend 550 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování i strava. Co s sebou? Spacáky (pokud máte zájem
o poskytnutí ložního prádla je nutný příplatek 70 Kč) přezůvky a pohodlné oblečení něco k zakousnutí ke kávě (nepovinné) a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na Vás Irena, Monika a Eva.
Bližší informace a přihlášky přijímáme na telefonním čísle 737517102 Monika Sikorová.
LA SALETTE 2009. Stejně jako loni, i letos se chystáme na La
Salettu, tentokrát s odjezdem v neděli 15. srpna v 17 hod. Odjezd z La Salette v pátek večer 20. srpna. Protože musíme co
nejdříve upřesnit objednávku noclehů, žádáme všechny, kteří
se chtějí zúčastnit, aby se co nejdříve přihlásili na adresu farnosti (viz tiráž FI) případně na mobil 731626509 (Hana Lexmanová). Letos bude pouť kratší a také levnější.
P. František Eliáš
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Zhodnocení Tříkrálové sbírky 2010
Koledníci Tříkrálové sbírky skončili v neděli 10. ledna svoji pouť po obcích zábřežského děkanátu. Sbírka probíhala letos již pojedenácté a hledat příjemce tříkrálového požehnání a štědré dárce vyrazilo letos celkem 303 skupinek, sestavených zábřežskou Charitou. Královské skupinky koledovaly v 96 obcích, městech a obecních
částech a v jejich pokladničkách se shromáždilo neuvěřitelných 1 158 155 Kč.
Pokud výtěžek porovnáváme s rokem 2009, jedná se o nárůst téměř 57 tisíc korun. Tento skok byl způsoben zvýšením počtu koledujících skupinek o 14. Průměrný výtěžek na jednu koledující pokladničku činí 3.822 Kč, tento průměr je v podstatě stejný jako
v roce 2009. Nejčastějším platidlem byly kovové dvacetikoruny, lidé nám jich do kasiček věnovali celkem 6.751 kusů, druhé nejvíce darované byly padesátikoruny – rukama sčítací komise jich
prošlo celkem 5.045 kusů. Nejbohatší pokladnička (celkem 19.952 Kč) byla stejně jako loni i letos ta, se kterou pod číslem 115 v Lošticích koledovala paní Ludmila Schwarzová. Hned druhá
nejplnější pochází z Moravičan, 19.480 Kč vykoledovala paní Radka Adamcová s pokladničkou
číslo 159.
Z Moravičan pochází také 6 z celkového
počtu 11 dvoutisícových bankovek. To, že
jsme součástí globálního trhu Evropské
unie, potvrzuje i narůstající počet Euro
měny v pokladničkách; letos jsme zde
našli a na české koruny proměnili 26,60
€. Kromě zaúčtovatelných platidel se při
počítání výtěžků pokladniček v jejich obsahu našly: polské zloté, české staré koruny a haléře, německé marky, chorvatské kuny, anglická pence, pamětní mince
ZOO Dvůr Králové, žetony do nákupních
vozíků. Současně s penězi Charita sbírala
i náměty na konkrétní pomoc z výtěžku
sbírky, prozatím se takto sešly dva podněty pro další prošetření.
Pokud k někomu tři králové nedorazili, je možné do sbírky ještě přispět zasláním dárcovské
SMS ve tvaru KOLEDA na telefonní číslo 87777.
Částí výtěžku tříkrálového koledování (zatím 80.000 Kč) jsme připraveni pomoci zhruba 3 miliónům lidí na Haiti, kteří byli v těchto dnech stižení katastrofálním zemětřesením.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a dokázali, že jim není lhostejný osud bližních v nouzi. Poděkování patří také firmám a společnostem, které se podíleli na
odměnění koledníčků v podobě sponzorských darů. V neposlední řadě naše vděčnost směřuje
k mnoha lidem dobrého srdce, kteří skupinku koledníků přijali a obdarovali ji jakoukoliv částkou. Za takto hmatatelně projevenou solidaritu a důvěru naší práci (i v nejistotách hospodářské
krize) děkujeme.
Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh a Markéta Horáková – koordinátorka TS 2010

FARNOST SVÉBOHOV. Kruh přátel hudby ve Svébohově uvádí v úterý 26. ledna 2010 v 17.00
hodin v Obecním domě ve Svébohově DUO TERES. Účinkují Lucia Kopsová - housle a Tomáš
Honěk - kytara. Zazní skladby G.F. Telemanna, J.S. Bacha, N. Paganiniho a F. Kreislera. Vstupné
30,- Kč, děti a mládež zdarma.
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Učící se církev – VZNIK PRAVÝCH EVANGELIÍ
Dnes máme za úkol podívat se, zda a jaké bylo evangelium (dobrá zpráva, to je text pojednávající o životě,
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista) před našimi oficielními evangelii. Předně si musíme uvědomit, že církev
katolická, společnost věřících v Ježíše Krista, není náboženstvím knihy, jako například u mohamedánů Koránu,
a nebyla založena ani na spisech Nového zákona. Církev zde byla dřív, byla založena Kristem a teprve později, příležitostně, vznikaly novozákonní knihy. Například
o vzniku evangelia podle Marka se ví, že jsou to zapsaná kázání sv. Petra. Věřící žádali, aby to, co slyší, bylo
zapsáno a oni mohli mít slova a skutky Ježíšovy stále
k dispozici. Evangelia vznikla mezi rokem 60 - 100 po Kristu.
Kánon, neboli uzavřená sbírka knih Starého a Nového zákona vznikala z vnuknutí Ducha
svatého na koncilu v Kartágu roku 397, a následným dekretem papeže Inocence I. (402 - 417).
Ať je nám to milé nebo ne, zvláště evangelia, jejich počet a autorství, stejně jako listy apoštolů, to vše bylo dílem společnosti Kristovy církve a jejího učitelského úřadu v letech už vzpomenutých. Tehdy určili, které knihy jsou kanonické, inspirované Duchem svatým, a které nikoliv.
Bez katolické církve by nebylo Bible a v Novém zákoně je skutečně vyjádřen život prvotní církve.
Že církev přijala později některé rysy své nové tvářnosti, je přirozené. Církev je přece živý organismus, který v podstatě zůstává týž, ale roste a přijímá nové prvky.
Ježíš Kristus, který je hlavní postavou evangelií a vůbec dalších knih Nového zákona, nic za
svého života nenapsal. Podle svědectví psal jedině prstem do písku (a neví se co), když se zastal cizoložné ženy (Jan 8,1-11). Ježíš neřekl apoštolům: „Sedněte a pište“, ale přikázal jim:„Jděte
a učte!“ Svatý Jan píše, že je ještě mnoho jiných věcí a slov, která Ježíš pronesl, ale nejsou zapsána
(Jan 21,25). Písmo sv. je sice neúplné ve vyprávění událostí, ale úplné v podání Zjevení Božích.
Zvláštní skupinou zpráv před evangelii jsou kratičké spisy, které se nazývají agrafa – Ježíšovy výroky, které se nenachází v evangeliích.
Dále jsou to logia. Tento výraz označuje výrok či větu, kterou si původně zapamatovali Ježíšovi posluchači a která byla následně písemně zaznamenána do sbírky těchto výroků. Logion je tedy
obvykle historický materiál, který není dostupný v jiném dobovém dokumentu (např. evangeliu),
ale objevuje se ve spisech starých Otců, nebo ve zvláštních rukopisech (Sbírka logií Q).
Dalším pramenem logií jsou dva papyry nalezené v Oxyrhynchu v letech 1897 a 1904, které
jsou dnes považovány buď za součást řeckého originálu apokryfního Tomášova evangelia, nebo
za součást tomuto evangeliu blízkého dokumentu. Sbírku logií snad cituje i apoštol Pavel, když
hovoří o „výrocích Pána Ježíše“, přičemž cituje agrafon, nedochované v jiném spise: „Je blaženější dávat, než dostávat.“
Mnohé písemné výroky připisované Ježíši jsou zaznamenány na střepech z nádob, nazývaných ostraka (pro svou snadnou dostupnost sloužila v některých starověkých kulturách ostraka
k zápisu běžných, každodenních či méně důležitých textů).
O Ježíši pojednávají také mnohé křesťanské spisy sepsané v prvních stoletích, které však nepatří do Nového zákona. Jsou to tzv. knihy apokryfní. Jen takových evangelií je více než deset,
např. evangelium podle Hebreů, Egypťanů, evangelium Petrovo, Proto evangelium Jakubovo.
Novozákonní apokryfy jsou spisy z 1. až 4. století, které se svým obsahem a formou podobají novozákonním knihám. Byly většinou uveřejněny pod jménem některého z apoštolů, nestaly
se však součástí žádného kánonu. Podvržená evangelia vděčí za svůj původ touze ospravedlnit
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některé naukové zvláštnosti životem a učením samého Ježíše Krista. Jindy vznikla ze snahy rozmnožit evangelia o Ježíši dalšími podrobnostmi... A z jiných, často bludných důvodů.
Ze čtyř evangelií se první tři, evangelium Matoušovo, Markovo a Lukášovo nazývají evangelia synoptická. Tyto se svým obsahem a uspořádáním sobě tak podobají, že můžeme, sestavímeli je vedle sebe do tří sloupců, jedním srovnávacím přehledem – řecky synopsis – snadno objevit vzájemné shody i různosti. Proto se také první tři evangelisté nazývají synoptikové a pokusy
o vysvětlení shod a růzností jsou otázkou synoptickou.
Bible, Písmo svaté patří ke kulturnímu dědictví lidstva. Neznat ji, je nedostatkem vzdělání, kulturnosti. Neznat Písmo, znamená neznat Krista. Ovšem kromě evangelíků a členů náboženských
skupin, které k nám přicházejí většinou z Ameriky a některých sekt, se Bible, Písmo svaté, čte i u nás
katolíků velmi málo. Kdo chce opravdu začít číst Písmo svaté, doporučuje se nezačínat Starým zákonem, ale Novým zákonem, především evangelii, která jsou nám bližší a srozumitelnější.
P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÁ ZDISLAVA

3. část

Zdislava byla velmi krásnou hradní paní. Ale protože její
manžel musel jako rytíř sloužit svému králi, nebýval často
doma. Zdislava pečovala o hospodářství a o všechny poddané, o jejich bezpečnost na hradě i v okolí, kde se pohybovali. Zdislava byla ke všem milá, a tak ji lidé na hradě měli rádi.
Také ona měla své poddané ráda a snažila se jim ve všem pomáhat. Své čtyři děti milovala. Připomínaly jí lásku jejího manžela. Nejstarší z dětí se jmenoval Havel po tatínkovi. Po něm se
narodila holčička a pak ještě dva kluci. Jan Pavel II. při svatořečení Zdislavy o ní řekl, že je hrdinkou lásky a rodinného života. Podobá se tak Panně Marii. Má ji za vzor v něžnosti a výchově dětí. Zdislava často svým dětem vyprávěla o Panně Marii
a o Božím Synu, stejně tak, jak jí o něm vyprávěla kdysi zase její
maminka. Na hradě byla kaple, kde Zdislava s rodinou oslavovala Boha a vyprošovala jeho ochranu ve zlých dobách.
Zdislava svým dětem ráda vyprávěla příběhy z Bible. Věděla, že skrze tyto příběhy k nám promlouvá Bůh a chtěla své děti
naučit naslouchat a rozumět tomu, co nám Pán Bůh říká. I my
si doma můžeme sednout s maminkou nebo tatínkem a přečíst si
příběh z Bible a hledat v něm, co nám tím Pán Bůh chce říct.
Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek vás společně zvou na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK v sobotu 6. února 2010.
Program pouti: 9.30 hod. modlitba radostného růžence a příležitost ke
svátosti smíření
10 hod. mše sv. s darováním svíce a symbolickou ofěrou matek. Hlavní celebrant otec Karel Vojtěch Koukal, z komunity Blahoslavenství, 12
hod. společný oběd, po něm duchovní program s otcem Vojtěchem Koukalem na téma: OSOBNÍ MODLITBA V ŽIVOTĚ ŽENY A MATKY, ve
14.30 hod. adorace a odevzdání jmen dětí do košíčku,15 hod. závěrečné
požehnání a zakončení pouti. Více tel.: 731 621 117, 585 013 714, e-mail:
farasternberk@seznam.cz.
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 17. ledna: Červená Voda 1.532; domov důchodců sv. Zdislavy 115; Mlýnický
Dvůr 210; Jakubovice 410 (na opravy) Kč. Dary: Jakubovice 1.000 Kč
„Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 25. ledna v 17 hod. u Pávků a v Jakubovicích ve čtvrtek 29. ledna v 17 hod. u Jurenků.

SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě na faře ve čtvrtek 29. ledna.
Nové heslo: K BOHU VEDE CESTA JISTÁ: V DRUHÝCH LIDECH VIDĚT KRISTA
(otec Nik).
P. Pavel Vágner

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
„MAŠKARNÍ PLES“ Jednou se potkalo na pláži Dobro se Zlem. „Pojďme se vykoupat v moři,“
řekla si obě. A tak se obě svlékla a cachtala se v moři. Za malou chvíli se Zlo vrátilo na břeh, obléklo si šaty Dobra a vyrazilo do ulic. Také Dobro vyšlo z vody, ale nenašlo své oblečení. Strašně
se stydělo, že je nahé a tak se obléklo do šatů Zla. A také Dobro vyrazilo do ulic... (Khalil Gibran,
arabský filozof, 1883 – 1931)
K zamyšlení: Mnoho lidí se i mimo „maškarní sezónu“ skrývá za maskami. A tak se nauč
dobře rozeznávat! Nestačí vidět krásnou tvář a pěkné šaty a soudit podle toho. Důležité je rozeznávat dobro z pohledu evangelia. Oblečení může totiž dokonale mýlit!
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem koledníkům loštické a moravičanské farnosti za obětavost v nelehkém koledování TS 2010! Taky vám všem, kteří jste
podle svých možností finančně přispěli do kasiček našich milých koledníků.
Ať je vám odměnou Boží požehnání pro každé dobré dílo, které budete vy
a vaší drazí konat ke cti a slávě Boží a pro dobro bližních!
POZVÁNKA. ŘKF Loštice a Papežská misijní díla si vás dovolují v neděli 31. ledna 2010 pozvat na ODPOLEDNE S P. JIŘÍM ŠLÉGREM, ředitelem
Papežských misijních děl v České republice. Setkání se uskuteční v nově zrekonstruovaném Kulturním domě v Lošticích. Začátek je v 15.00 hod. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Těšíme se, určitě přijďte!
P.S. Setkání mládeže bude v pátek 29. ledna na faře po mši sv. v 17.30 hod.
O našem životě více na www.farnostlostice.cz
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 17. ledna 2010: Štíty 2.750; Cotkytle 510; Horní Studénky 960 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Z vánoční sbírky „Hvězda do Indie“ bylo darováno 8.810 Kč.
KONCERT PRO HAITI. Farnost Štíty pořádá tuto neděli 24. ledna ve 14.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech benefiční koncert sboru Schola Piccola. Dobrovolné vstupné
bude věnováno lidem postiženým katastrofálním zemětřesením na Haiti.
Eva Pecháčková
Růžencové společenství Štíty se sejde tuto neděli 24. ledna po koncertě pro Haiti na faře ve
Štítech.
Světlíková Marie
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MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 17. ledna: Mohelnice 3.966; Úsov 754; St. Loučka 351 Kč.
LADÍME VÁNOČNĚ. Tuto neděli 24. ledna v 16.30 hod vás zveme do kostela sv. Tomáše Becketa na hudební a dramatické pásmo. Varhany a přednes Tomáš Ulrich.

JAKÝ BYL U NÁS TÝDEN JEDNOTY KŘESŤANŮ. Byli jsme pozváni v pondělí 18. ledna věřícími církve Adventistů sedmého dne do jejich modlitebny na bohoslužbu. Milé uvítání a společný zpěv s živou hudbou navodil velmi příjemnou pohodu. Promluvil k nám kazatel pan Jan
Bucha a náš kněz P. Šimara, který pozval jejich věřící na naši společnou modlitbu, kterou míváme každé úterý na faře. Přijel k nám též farář pravoslavné církve Pavel Aleš. Také toto setkání
proběhlo ve velmi srdečném ovzduší.
Za účastníky obou setkání J. Lónová
Charita Zábřeh aktuálně hledá nového vedoucího (novou vedoucí) denního stacionáře Okýnko pro lidi s těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením
v Mohelnici. Zájemci najdou více informací o obsahu i podmínkách práce na webu
www.charitazabreh.cz nebo telefonu 736 509 440 (M. Šotolová – koordinátorka sociálních služeb); uzávěrka výběrového řízení 31. ledna 2010.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 17. ledna 2010: Lubník 660; Tatenice 900; Hoštejn 2.000; Kosov 1.360 Kč.
Pán Bůh zaplať
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. Ve středu 27. ledna mše svaté v Tatenici a v Lubníku nebudou. V pátek 29. ledna bude v Tatenici mše svatá v 8 hod. (večer mše nebude –
ples)
Farnost Tatenice a místní KDÚ ČSL vás v pátek 29. ledna zve na zámeček na SPOLEČENSKÝ PLES. Začátek ve 20 hod., vstupné 50 Kč hraje skupina Triangl. Čeká vás
také bohaté občerstvení a tombola.

LETOŠNÍ ROČNÍK KATOLICKÉ CHARISMATICKÉ KONFERENCE PROBĚHNE
V BRNĚ VE DNECH 7. – 11. 7. 2010.
Pavilon F brněnského výstaviště se letos již po čtvrté stane na několik dnů útočištěm více
než dvou tisícovek věřících, kteří přijedou do jihomoravské metropole, aby vyslechli přednášky
i osobní svědectví, a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry i služby. Nedílnou
součástí programu bývá "dětská konference", proto konferenci navštěvuje stále více rodin s dětmi. K dění na konferenci patří i kulturní nabídka – divadelní představení, koncerty apod. Účast
letos přislíbil také francouzský kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i autor několika knih
z komunity Blahoslavenství.
Zpráva ČBK
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DNES V NEDĚLI 24. 1. 2010 CELONÁRODNÍ SBÍRKA NA POMOC HAITI.
SBÍRKY z neděle 17. ledna 2010: Zábřeh 11.060; Jedlí 2.200; Svébohov 1.600; Klášterec
1.950; Zvole 3.710 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 46.950; Zvole – na Haiti 1.000; Svébohov – na Haiti 11.500, na
farnost 1.500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 16. ledna 2010 byla ze Zábřeha předaná částka 4.000 Kč.
Všem dárcům Pán odplať.
Marie Zíková

HAITI

HAITI

HAITI

V pondělí 18. ledna odletěla na Haiti
zdravotní sestra Jana Smyčková, aby se
připojila ke slovenským lékařům. Z jejího mailu: Vážení a milí, všechny vás
srdečně zdravím z Haiti. Dorazili jsme
ve zdraví a bezpečně. Velmi nám pomáhá honorární konzul Slovenska. Těžíme
z toho, že už tu tři roky jezdíme a máme
tady kontakty. Proudí sem mnoho pomoci
ze zahraničí, a i když je to tady dost chaotické, je to na dobré cestě. Bezpečnost je
na danou situaci docela slušná. Více informací o nás je na slovenské televizi T3.
Je tu s námi redaktorka a dělá živé vstupy
do vysílání. Všechny zdravím, děkuji za
podporu a přeji vše dobré.
Jana Smyčková
Pomoc ve výši 220.000 Kč postiženým na Haiti, kterou jsme poslali na účet Arcidiecézní charity Olomouc předem (hned po zprávě o zemětřesení) je již plně pokryta z darů
farníků i dalších dárců ještě před realizací celonárodní sbírky. Ať Bůh odmění všem, kteří
rychle a velkodušně zareagovali.
P. František Eliáš
V pátek 5. února 2010 se v Katolickém domě uskuteční CHARITNÍ PLES. Charita
Zábřeh požádala Nadaci Divoké husy o zdvojnásobení výtěžku plesu, který se rozhodla
věnovat na podporu postižených Haiťanů. V těchto dnech pracovníci a dobrovolníci Charity navštěvují firmy a podnikatele v regionu a prosí o příspěvek na ples či do tomboly.
Každý dar, který takto získají, má díky podpoře Nadace vlastně dvojnásobnou hodnotu.
Finance jsou nyní jedinou smysluplnou podporou pro Haiti, kterou je účelné sbírat.
Charita ČR na místě pomáhá ve spoluprácí s partnerskou americkou charitou Catholic
Relief Service. Charitě se již v Port au Prince podařilo zprovoznit nemocnici se dvěma
operačními sály i pooperační zdravotnickou péčí.
Více aktuálních informací zájemci najdou na webu www.charitazabreh.cz.
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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