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4. 12. 2011
Ročník XVIII., číslo 48
DRUHÁ neděle adventní
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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 a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě:
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy,
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

ŽALM 85
1: Iz 40,1-5.9-11
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 2 Petr 3,8-14
příště latinské č. 509

Hle,
já posílám svého posla
před tebou,
on ti připraví cestu.
Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky!"

Mk 1,3
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Ev: Mk 1,1-8

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 6. prosince
Památka sv. Mikuláše, biskupa
Středa 7. prosince Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 8. prosince Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

		

VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, při
vchodu do kostela sv. Bartoloměje o této adventní neděli 4. prosince
po všech bohoslužbách. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč, 60 Kč činí dar na
konto Sdružení Šance. Vážíme si Vaší podpory a věříme, že i v letošním
roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.
Annemarie Tempírová

POUŤ K SV. MIKULÁŠI DO MALETÍNA. Tuto neděli 4. prosince společně oslavíme
oblíbeného světce a patrona farního kostela v Maletíně sv. Mikuláše. Letos dostal chrám
sv. Mikuláše v Maletíně malý dárek a tím jsou nové speciální sanační omítky po vnitřním obvodu kostela. Pouť již tradičně zajišťuje Katolický dům v Zábřeze. Odjezd ve
13.30 z Valové, nástup možný na trase Rájec, Zvole, Jestřebí, Pobučí. Přede mší sv. kratičká prohlídka kostela a jeho okolí a modlitba litanií, mše sv. ve 14.30 hodin. Přihlásit se
můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo
Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, mob. 737 618 172.
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme
tuto neděli 4. prosince na „Setkání s Mikulášem“. Od 15 hodin bude na
Masarykově náměstí probíhat kulturní program, otevřena bude „Nebeská pošta“, u které budou moci děti odevzdat obrázky a psaníčka pro Ježíška. Čekání na Mikuláše si budete moci zpříjemnit nákupem vánočního zboží, tradičního svařáku, nebo třeba ochutnávkou domácí zabíjačky. Příchod Mikuláše a jeho družiny s následnou nadílkou se očekává
v 16.30 hod.
Josef Klimek
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY. Občanské sdružení sv. Barbora
Zábřeh ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Zábřeze, si Vás dovolují pozvat
na benefiční koncert, který se uskuteční tuto neděli 4. prosince v 15.30 hod v kostele sv.
Barbory.
ACHAB HAIDLER - ADVENTNÍ VÝZVY PROROKŮ. Ty, kteří chtějí porozumět dalším souvislostem mezi starozákonními knihami a evangeliem potěší informace, že se budou moci v pátek
9. prosince po večerní mši svaté znovu setkat
s mužem znalým Starého zákona, s praktikujícím židem Jaroslavem Achabem Haidlerem.
Podmínkou je připravenost, to znamená, mít
alespoň lehce načteny prorocké knihy Starého
zákona. Aktivitu očekávám především od biřmovanců i již biřmovaných.
P. František Eliáš
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI (pokračování č. 11)

Pozdě odpoledne jsme dojeli do Les Cayes, kde jsme měli být ubytováni
v kněžském domě. Tedy spíše ve středisku, které slouží ke vzdělávání a formaci, k pracovním zasedáním kněží nebo také Caritas Haiti a podobných společenství. Lilo jako z konve, dům byl zamčený a nikde nikdo. Po nějaké době, po
pokusech ve stylu „tlučte a bude vám otevřeno“, se objevil člověk, který tam na nás čekal
a zavedl nás do našich pokojů. V té chvíli jsme tam byli jediní návštěvníci.
Nečekaně nás cestou do pokojů překvapily dva pozdravy z domova. Na schodech byla
napodobenina Pražského Jezulátka a na parapetu zábradlí terasy flaška od becherovky.
Osobně jsem se z těchto maličkostí neskutečně radoval. Bylo to jako pohlazení.
Po příchodu na pokoj jsem okamžitě identifikoval několik nedostatků. První byl ten,
že střecha je betonová a nemá izolaci. Na několika místech kapala dovnitř voda, takže jsem
musel seřídit postel tak, aby nepršelo přímo do ní. Toaleta tam byla a vody kolem bylo rovněž dost a to všude, senzace! Tam, kde bych předpokládal, že by voda být měla – vodovod,
tam bylo naopak jediné suché místo v domě. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Když jsem se podíval,
kdo další se mnou bude bydlet, vyndal jsem rychle moskytiéru a přemýšlel, jak ji umístím
nad postel. Ono to není jen tak. Na co a za co ji přichytit? Protože skaut má být na všechno
připraven, vyndal jsem KPZ (pro neinformované krabička poslední záchrany), kde jsem
měl kotouček pevného rybářského vlasce a dva kolíčky na prádlo. Ten jsem natáhnul nad
postel a na něj jsem pověsil moskytiéru. Okraje moskytiéry jsem přišpendlil asi dvaceti
špendlíky, aby se hmyz chtivý krve nedostal pod síť. Měl jsem ze svého úspěchu opravdu
radost a škodolibě jsem si představoval, jak tentokrát moskyti zůstanou bez večeře.
Když jsem chvilku seděl, všiml jsem si, že z děr
kolem stěn ostýchavě a plaše vykukují asi čtyři
až šest centimetrů velká, hnědě rezavá zvířátka
– švábi. Takže nejdříve jsem si dal všechno nahoru, abych si nedovezl neplánovaně další suvenýr, a zahájil jsem další fázi přípravy na noc
– chemický útok. Nastříkal jsem do všech děr,
do vzduchu i na stěny přípravek proti hmyzu a
rychle utekl, abych nebyl první obětí. Z chodby jsem sledoval, jak se několik nezasažených
jedinců narychlo stěhuje někam do bezpečí.
Při svém ústupu jsem si sebou vzal láhev haitského rumu, protože slivovice už došla a setkali jsme se na terase k poslední fázi přípravy
před spaním – likvidaci choroboplodných zárodků v našich útrobách. Udělali jsme tedy
všechno pro svoje maximální bezpečí a úspěch dalších dnů. Večer byl velmi příjemný, seděli jsme na terase, poslouchali šum deště, povídali si a zkoušeli bubnovat na „tambu“. To
je buben, na který doprovází místní lidé svoje zpěvy a vůbec není lehké na něj hrát. Také
jsme přemýšleli, jak budeme v tomto počasí fotit děti ve školách pro náš projekt Adopce
na dálku, ale to byla v té chvíli věc zítřka.
Václav Keprt (pokračování příště)
v v v
Skautský oddíl Libina a Římskokatolická farnost Libina Vás zvou na VÝSTAVU
BETLÉMŮ. Výstava proběhne na faře v Libině (u kostela) 3. a 4., 10. a 11. prosince 2011,
vždy od 14 do 17 hodin.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ.

S odkazem 2 Petr 3,8-14 KKC 668-677
Nikdy dříve se neudálo nic většího a nikdy v budoucnu
už nic větší nebude. Fakt, že jednorozený Boží Syn, druhá Božská osoba, se stala člověkem na této malé, nepatrné
Zemi přesahuje všechno. A při tom je Ježíš Kristus Pánem
světa a pánem dějin, protože všechno bylo stvořeno pro
něho. Všichni lidé jím byli vykoupeni a budou jím i souzeni. Kristovo nanebevstoupení znamená, že se svým lidstvím podílí na moci a vládě samého Boha. Po svém nanebevstoupení a oslavení zůstává tajemně na zemi ve své církvi – své svaté Nevěstě.
My pozemšťané se přesto stále ptáme, co v budoucnosti čeká lidský rod jako celek.
Co čeká každého jedince, na to jsme si už několikrát odpověděli. Osobní soud, nebe,
očistec nebo peklo. Po více či méně dlouhém pokračování současného stavu lidských dějin očekáváme v síle křesťanské naděje vyvrcholení dějin a naplnění jejich smyslu, spočívající především v radostné budoucí události druhého Krtistova příchodu - PARUSIE.
První příchod Kristův, který se odehrál historickým vtělením božské osoby Slova na
počátku křesťanské éry v lůně Panny Marie, byl příchodem Boha v podobě poníženého,
trpícího služebníka (srov. Iz 42,1) a lidstvo si tuto jedinečnou událost ani příliš neuvědomovalo.
Očekávaný druhý příchod Kristův bude příchodem ve slávě a moci jeho vzkříšením
oslaveného lidství. Tato událost bude mít všeobecný dopad pro všechny lidské bytosti všech věků. Přesná doba tohoto „posledního dne“ (Jan 6,39) nebyla však lidem nikdy
od Boha zjevena. I sám Ježíš Kristus dal v této věci najevo, tzv. „ekonomickou“, nikoliv
ovšem faktickou nevědomost svým prohlášením, že oznámit lidem tento čas nepatří do
jeho poslání jako Božího Syna (Mk 13,32). Novozákonní biblické výpovědi ohledně tohoto tématu připouštějí uskutečnění Kristova druhého příchodu v době velmi blízké –
naopak i velmi vzdálené. Pokusy adventistických sekt tuto dobu stanovit přesným výpočtem jsou v zásadním rozporu s Ježíšovými (Sk 1,7) a Pavlovými slovy ( l Sol 5,1-2)
Přes tuto zásadně nevypočitatelnou dobu události parusie předpokládají biblické
texty, že se před Kristovým druhým příchodem musí nejprve splnit některé předpoklady. K nim patří, že v té době bude Kristovo evangelium hlásáno již po celém světě (Mt
24,14; Mk 13,10) a že dojde k obrácení židovského národa jako celku (Řím 11,25-32).
Předpoklad Eliášova příchodu (Sir 48,10) se považuje již za splněný v působení a smrti
Jana Křtitele (Mt 11,14+ 17,12+ Mk 9,13). Dalším předpokladem je vystoupení Antikrista. Pod tímto názvem se mohou skrývat různá světová, zásadně protibožská hnutí a protikřesťanské směry (1 Jan 2,18 .22;4,3; 2 Jan 7). Avšak vzhledem k nápadně zdůrazňovanému osobnímu charakteru tohoto pojmenování (2 Sol 2,3-4) se má zřejmě jednat o určitou významnou osobnost, která bude protikřesťanské, celosvětové trendy koordinovat
a representovat. S tím souvisí i před paruzií předpokládané masové odpady od víry (Mt
24,5;+ 2 Sol 2,3) a globální společenské i kosmické katastrofy dopuštěné na lidi Bohem
(Mt 24, 7.29). Království Boží se neuskuteční nějakým dějinným triumfem církve, cestou vzestupného technického, vědeckého pokroku, nýbrž přímým Božím zásahem a vítězstvím nad posledním řáděním zla (Srov. Zj 20.7-10). Toto Boží vítězství nad vzpourou
zla bude mít podobu posledního soudu a to po závěrečném kosmickém otřesu tohoto
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pomíjejícího světa (Srov. 2. Petr 3,12- 13). Načež podle Božího zaslíbení nastane „nové
nebe a nová země“ (Zj 21,l), kde bude přebývat spravedlnost, láska a pokoj.
V tomto velikém dramatu světa a lidských osudů bude mít každá lidská bytost svoji důležitou roli s důsledky svého pozemského – spravedlivého neb hříšného života,
a vstoupí do místa a stavu, který tomu odpovídá. Proto prožívejme s vírou první Kristův
příchod na Zem, aby ten jeho druhý byl pro nás radostným a obšťastňujícím vstupem do
onoho „nového nebe a nové země“.
P. Antonín Pospíšil

KATOLICKÝ DŮM

v Všechny příznivce a posluchače populární zábřežské folk & country skupiny MADALEN zveme na úterý 13. prosince do Katolického
domu na koncert s vůní vánočního čaje a tóny tradičních i méně známých koled. Začátek v 18 hodin.
v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční POVÍDÁNÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody
Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku svatého
Jana – patrona vinařů, tj. v úterý 27. prosince v 15. hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
v
Nejenom seniory zveme na pátek 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S HUDBOU A TANCEM. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2012 při SILVESTROVSKÉ
VESELICI se skupinou F-BAND, kterou připravujeme na sobotu 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, tel. 739 068 248
		
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI ZVOLE

O Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 12. slaví farnost
Zvole nejenom patrocinium svého farního kostela, ale prožívá také adorační den farnosti. Od 9 hod. bude k adoraci vystavena NEJSVĚTĚJŠÍ
SVÁTOST. Od 14.30 hod. budou mít farníci možnost přijmout svátost
smíření a v 17 hod. bude adorační den zakončený mší svatou.
Pokud bude potřeba P. Alfréd Volný bude i po skončení mše svaté k dispozici pro svátost smíření.

FARNOST SVÉBOHOV.

Do Svébohova přijde MIKULÁŠ v neděli 4. prosince. Program s mikulášskou nadílkou začne v sále obecního domu od 15 hod. Zvou pastorační rada farnosti, MŠ, ZŠ a obecní úřad.
Poděkování. Děkuji všem, kteří se modlili za úspěšnou operaci mého srdce. Prosím
o Boží požehnání pro ty, kteří mi jakkoliv pomohli a povzbudili mne. Anna Lazebníčková

Odsouzený z Mírova by rád poslouchal Radio Proglas. Pokud máte doma obyčejné rádio
(na baterky a bez možnosti nahrávání) prosím, doneste ho na faru v Zábřeze, nejlépe do
15. prosince (datum mé příští návštěvy na Mírově).
Tomáš Kobza
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 27. listopadu: Červená Voda 1.806; Domov důchodců sv. Zdislavy 165;
Mlýnický Dvůr 261; Písařov 551; Jakubovice 574 (minule jsme omylem uvedli nesprávnou
částku, správně mělo být 704); Janoušov 1614. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v SETKÁNÍ SENIORŮ proběhne ve čtvrtek 8. prosince v 7.45 na faře v Červené Vodě.
v SETKÁNÍ MODLITEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ – ve čtvrtek 8. prosince v 18 hod. na
faře v Červené Vodě.
v V pátek 9. prosince v 19.30 hod. bude na faře v Červené Vodě setkání těch, kdo se připravují na přijetí biřmování i jiných svátostí.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

DOBRÝ KROK (ADVENTNÍ). I když je čas před Vánocemi vskutku interesantní dobou,
přece jen nás má vést k vážnému pohledu na život. Myšlenky Božího
slova a promluvy kazatelů nás vybízejí k poctivé přípravě na setkání
s Pánem. Nespočívá to především v pečení cukroví, shánění dárků, lovení kapra ( třeba toho třeboňského), vánočního stromečku...
Přijetí adventní výzvy do svého života spočívá v přijetí pravdy
o sobě. A to bývá dosti nepříjemná záležitost. To, přiznejme si všichni,
moc nemusíme. Spousta lidí kolem nás je přesvědčena, že kromě světa viditelného, nic víc není...Jsou ochotni důvěřovat jen tomu, co lze
vidět, na co si mohou sáhnout. Proto mnoho lidí vidí smysl vánočních
svátků v konzumaci tradičního jídla, jehličí, dárků a pohádek v televizi. Ano. Nejeden člověk naší doby nemá vlastní názory a přesvědčení. Jeho vědomosti jsou
poskládány z útržků, které sesbíral z bulvárních plátků, komerčních stanic televize a rozhlasu, surfováním na podezřelých stránkách internetu. Jedná jako „všichni” kolem, jak mu
to diktuje „společenský trend.” Ztratil svou originalitu, žije z imitace.
Doba Adventu nás může vést ke ztišení a nahlédnutí do hloubky vlastního „já”. Kéž se
nám to všem s pomocí Ducha svatého podaří!
Loštický misijní tým ve dnech 8. – 11. prosince 2011 animuje Adventní duchovní obnovu
ve farnosti Kokory. Prosíme o Vaše modlitby a děkujeme, že můžeme s Vámi počítat! 		
		
Žehnají a fandí Vašim dobrým snahám – loštičtí pastýři

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírka z neděle 27. listopadu: Mohelnice 6.190; Úsov 966; Studená Loučka 530 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v V úterý 13. 12. ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
V. Vykydalová, V. Šléšková
„ZNÁTE NÁS“. Vernisáží bude zahájena v pondělí 5.12.2011 ve
14 hodin v Duhové čajovně v Mohelnici (nám. Svobody 8) výstava obrazů uživatelů Denního stacionáře Okýnko Mohelnice.
Díla vznikala během roku v rámci projektu „Znáte nás“ a klienti v nich různými výtvarnými technikami vyjadřují své pocity, nálady a prožitky. Výstava bude v čajovně ke zhlédnutí
do konce letošního roku. „Opravdu nás znáte? Přesvědčte se na vlastní oči.“
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ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Úsov zve všechny příznivce na koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který se uskuteční v neděli 4. prosince 2011 v 15.00 hodin v kostele
sv.Jiljí za finanční podpory MěÚ Úsov. Přijďte si poslechnout klasickou hudbu v netradičním provedení.
Za farnost Leoš Eckelhart

postřelmovsko

postřelmovsko

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V POSTŘELMOVĚ. Farnost Postřelmov zve na Mikulášskou nadílku do kostela svatého Matouše v Postřelmově, tuto neděli 4. 12. 2011 v 15 hod.
Na programu zpívání, divadelní hra: O CHUDÉM OBCHODNÍKOVI A STARÉM KOBERCI.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 27. listopadu: Štíty 1.890 (+ na Haiti 1000); Cotkytle 750; Horní Studénky1.750 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
NA ADVENTNÍ KONCERT do kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích jste zváni v sobotu 10. prosince 2011 v 17 hod. Účinkují brněnští umělci pod vedením Augustina Dobeše.
Uslyšíte nově rekonstruované varhany. Živé Herolitce podporují pokračování sbírky na
úhradu této opravy. Po koncertě zveme všechny návštěvníky na přátelské setkání.
Město Štíty Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná v neděli 11. prosince v 17 hod. v Kulturním domě ve Štítech. Účinkuje BIG BAND LANŠKROUN.

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 4. prosince: Lubník 1.380; Tatenice 870; Hoštejn 1.150; Kosov 1.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADVENTNÍ KONCERT V TATENICI: v sobotu 10. prosince ve 14 hod. jste srdečně
zváni na koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který se uskuteční v místním kostele sv. Jana Křtitele. Zazní díla dávných i současných mistrů.
POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ KONCERT. V neděli 11.
prosince pořádá Základní škola v Hoštejně ve spolupráci s obecním úřadem a farností adventní koncert.
Koncert začíná v 15.00 hod. v kostele sv. Anny. Účinkujícími budou žáci základní školy v Hoštejně a jejich hosté:
Pavel Doubrava – klavír; Jitka Focherová – varhany; Marie Golasová – klavír; Marek Grulich – varhany; Kristýna Novotná – varhany, klavír, zpěv; Marie Winigová –
klavír; Dominika Zemánková – kytara; žáci ZŠ Hoštejn:
zobcové flétny, sborový zpěv; Lenka Čermáková – klavírní doprovod.
Tímto již tradičním koncertem bychom rádi přispěli
ke krásnému prožití třetí adventní neděle a blížícího se
závěru letošního roku. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné bude dobrovolné.
Mgr. Luděk Diblík
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Sbírky z neděle 27. listopadu: Zábřeh – na zvon sv. Josef 15.350; Jedlí 1.800; Svébohov
1.500; Klášterec 1.250; Zvole 3.070; Pobučí 810; Postřelmůvek 500; Rovensko – na zvon
820 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 1.000; na kostel sv. Bartoloměje 1.400; Postřelmůvek –
na kostel sv. Barbory 1.000; Zvole – na likvidaci lepry 1.000; na opravy 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
OHLÉDNUTÍ ZA MINULOU NEDĚLÍ. Uplynulou neděli, jsme se v kostele sv. Bartoloměje setkali s otcem Rodolphem Baltazarem, administrátorem farnosti Baie de
Henne a děkanem v Mole Saint Nicolas na severu Haiti.
Spolu s ním jsme při mši svaté vstoupili do letošního adventu, přípravy na Vánoce.
„Advent je čas naděje. A vy jste znamení naděje pro nás
a naše děti. Díky vám může čtyři sta dětí v Baie de Henne
chodit do školy. Rodiče se nemusí bát, že by o děti nebylo postaráno. Do školy totiž přicházejí hladové a dostávají
zde najíst,“ přiblížil při bohoslužbě význam české pomoci
v zemi, která je považována za nejchudší na západní polokouli. Na konci své promluvy sklidil od čtyř stovek věřících spontánní potlesk.
Petr Krňávek

HAITI A ŠKOLÁCI ZE SEVEROVÝCHODU

Podpora školy v Baie de Henne se datuje už od počátku roku 2007, kdy žáci ZŠ
Severovýchod poslali dětem vitamíny, obrázky a pak i výtěžek první finanční sbírky
(11.111Kč). V následujících letech se sbírka čtyřikrát opakovala (povodně, hurikán, zemětřesení…). Ta poslední – v listopadu letošního roku – byla inspirována filmem Martina Strouhala Naděje pro Haiti, ve kterém je doporučována adopce jako nejlepší způsob
řešení beznadějné situace černých obyvatel ostrovní země. A tak získaných 10.500 Kč
bude tentokrát použito na adopci školáka a čtyři tisíce zamíří do školy v Baie de Henne.
Haitským kamarádům tak školáci ze Severovýchodu odeslali za posledních pět let celkem více než 50 tisíc korun!
V neděli 27. listopadu otci Rodolphu Baltazarovi, jenž spravuje školu v Baie de Henne žáci ze Severovýchodu předali symbolický šek na 10.000 Kč. Kněz si všechny získal milým úsměvem, a tak sbírka
na škole pokračovala dál. Tentokrát se
během několika málo dní shromáždily
desítky nafukovacích míčů a omalovánek, které pak otec Baltazar první prosincový den odvezl dětem na Haiti.
Žáci ZŠ Severovýchod se už těší na
adoptovaného „sourozence“ a jeho první dopis!
Dana Davidová, koordinátorka sbírky
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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