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29. 3. 2015
Ročník XXII., číslo 13
květná neděle

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

téMa na BřeZen
eucHaristie a solidarita

Otče, nemůže-li mě 
tento kalich minout 
a musím ho vypít, 
ať se stane tvá vůle.

antifona k přijímání

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna:
 stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 22   Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
  

 1: Iz 50,4-7                                                   2: Flp 2,6-11                                      Ev. Mk 15,1-39  
Ordinárium: Břízovo č. 503                       příště Ebenovo č. 504
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od květné neděle do vZkřÍŠenÍ 

Na Květnou neděli 29. března Vás zveme na křížovou cestu 
na kalvárii v Pobučí. 
Začátek ve 14.00 u kostela svatých Jana a Pavla. V případě 
velmi nepříznivého počasí proběhne Křížová cesta v kos-
tele.                                                 Těší se na Vás zvolští farníci

ZPověĎ Před velikonoČnÍMi svátkY. 
toto pondělí 30. března od 9.30 do 18 hod. budou zpovídat 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze misionáři z loštic.
                                                                        P. František Eliáš

od ZelenéHo Čtvrtku do BÍlé soBotY nePřetrŽitě bude v kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost k zastavení, k zamyšlení, 
k projevení tiché vděčnosti Bohu. 
 Vy, kteří jste ochotni rozdělit si službu, zapište se, prosím, do archů, které budou od 
Květné neděle v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin - tak aby kostel mohl být otevře-
ný nejen pro vás, kteří si dobrovolně vezmete hodinovou službu, ale pro všechny, kteří 
budou chtít přijít alespoň na chvíli . . .  P. František Eliáš

PoZvánka Pro MinistrantY -
MŠe svatá v oloMoucké katedrále
Na Zelený čtvrtek v 9.30 hod. bude v katedrále koncelebrovaná mše 
svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej 
nemocných. 
Kněží také před biskupem obnoví kněžské závazky, protože tento den 
je také dnem společenství kněží s biskupem.
Upřímně zvu všechny ministranty. Hlásit se můžete u mne osobně, 
nebo na mobil 721 448 816.  Martin Rumíšek, jáhen
 

BoHosluŽBY ve svatéM tÝdnu
Zelený čtvrtek 2. dubna: Klášterec 17.00; Jedlí 17.00; Zábřeh 18.00; Zvole 18.00; Svébohov 
19.00 hod.
velký pátek 3. dubna: Zábřeh: křížová cesta 15.00 hod., Jedlí 17.00; Klášterec 17.00; velko-
páteční obřady 18.00; Zvole 18.00; Svébohov 19.00 hod. 
slavnost vzkříšení – velikonoční vigilie 4. dubna: Kláš-
terec 18.00; Jedlí 19.00; Zábřeh 20.30; Zvole 20.30; hod. 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 5. dubna: 
Svébohov 5.30; Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00; Klášterec 7.20; 
Jedlí 9.00; Zvole 10.15; Maletín 15.00 hod.     

P. František Eliáš    
velikonoční pondělí 6. dubna: v Zábřeze bude ve 13 ho-
din slavena mše svatá na interně.                       P. Lev Eliáš                                        
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 „Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha 
vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní 
odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má 
smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se 
do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem 
lásky.  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 
Papírové schránky „postničky“, do nichž během postní doby vkládáte to, co jste postem 
„ušetřili“, budou v kostelích vybírány druhou velikonoční neděli 12. dubna. 

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

katolickÝ dŮM
v od Pradědu na Hanou. Ve spolupráci s místní poboč-
kou Moravsko-slezské křesťanské akademie, Místní akční skupi-
nou Horní Pomoraví a klubem seniorů připravujeme na úterý 31. 
března další z cyklu setkávání s redaktorem Českého rozhla-
su olomouc Mirkem kobzou. Autor populárních rozhlasových 
pohlednic z kraje mezi Pradědem a Hanou nám tentokrát přiblí-
ží pověsti a legendy kraje pod Jeseníky. Začátek v 18.00 hodin, 
vstupné dobrovolné.

v  katolickÝ dŮM dostane novÝ kaBát. V nejbližších dnech bude zaháje-
na stavební část našeho projektu „Realizace energeticky úsporných opatření Katolického 
domu“. V rámci tohoto projektu budou vyměněna okna, opravena část střechy, zatepleny 
stropní konstrukce a zhotovena venkovní fasáda. Částkou bezmála 2 mil. korun akci pod-
poří Evropská unie, částkou více než 300 tis. korun Státní fond životního prostředí, svoji 
podporu přislíbilo i město Zábřeh. Nevýhodou tohoto dotačního programu ovšem je, že 
se musíme na projektu podílet nemalou částkou z vlastních prostředků. Část prostředků 
máme připravenu, ale část nám stále ještě schází. obracíme se proto na všechny lidi dob-
ré vůle s prosbou o výpomoc. Pokud máte volné finanční prostředky a mohli byste je 
na nějaký čas zapůjčit, nesmírně nám tím pomůžete. Případní dobrodinci, kontaktujte 
nás prosím, na telefonu 731 465 717. Děkujeme.  Josef Klimek

Farnost Zvole: Spolek Zvolská čtyřka a farnost Zvole připravují rekonstrukci farního 
domu ve Zvoli. Pokud někdo máte doma zbytky stavebního materiálu: cihly, kámen, písek, 
trámy, desky..., a chtěli byste se ho zbavit, rádi Vám od něj pomůžeme. Stačí zavolat na te-
lefonní číslo 725 796 359, nebo napsat na e-mail: jozyk.barton@seznam.cz. Moc nám po-
můžete. Pokud chcete přispět finančně, můžete tak učinit převodem z vašeho účtu na účet 
spolku číslo: 3695833319/0800. Další informace na http://farnostzvole.cz/zvolskactyrka. 
Děkujeme také těm, co se modlí za zdar tohoto díla.                       Josef Bartoň
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květná neděle – Mk 11,1-10
 Šestá neděle postní nese pojmenování KVĚTNÁ a její náplň 
tomu dává za pravdu. Ve svatém týdnu, který následuje po Květné 
neděli, jakoby vykvetly ty nejkrásnější květy života a díla Ježíše Krista 
a vtělily se do největších událostí v dějinách světa – našeho vykoupe-
ní z temnot hříchu k věčné spáse. 
 On z vlastní vůle vjíždí do Jeruzaléma a nechá se oslavovat jako 
král v nadšeném zpěvu: „Požehnaný Král, který přichází ve jménu 
Hospodinově.“ (Lk 19,38)
 Ano! Ale tento král nadšeně oslavovaný při tomto jásotu davu 
pláče. Pláče nad blízkým koncem, zbořením Jeruzaléma a smrtí jeho 
obyvatel (což se naplnilo za 37 roků, kdy byl Jeruzalém dobyt římskými vojsky). 
 Hlavní důvod, proč se Ježíš nechal oslavovat jako král, byl ten, že Králem skutečně byl, 
a taky proto, aby jeho věrní neztratili víru ve svého Mistra a Pána, důvěru v jeho slovo a po-
slání, zvláště když věděl, že za několik dní bude tupen, bude trpět a nakonec zemře na kříži 
mezi dvěma lotry jako zločinec. Dříve se tomuto oslovení a nadšení davu vyhýbal, teď však 
dal volný průchod pravdě. 
 V liturgii Květné neděle se to zpřítomňuje průvodem a červenou liturgickou barvou 
ornátu, která je znakem královského majestátu ale také krve a lásky. Květná neděle vydává 
svědectví o člověku, který dnes jásavě volá: „Zdráv buď králi židovský a mává ratolestmi, 
ale za pět dní bude křičet: „Ukřižuj, ukřižuj Ježíše, propusť nám lotra Barabáše“, a „Nemá-
me krále, jen císaře, pohana a diktátora“. 
 Vyprávění o Ježíšově utrpení je klíčem k pochopení celého Markova evangelia. Skrze 
tyto události se vyjevuje pravá Ježíšova totožnost. Už skrze jeho mocné činy a učení bylo 
jasné, že je proroky předpovídaný Mesiáš a Vykupitel, teprve nyní se však ukazuje, jakým 
Mesiášem je – Mesiášem proroky předpovídaným, trpícím, Mužem bolesti. 
 Avšak nejen skrze jeho utrpení, ale také skrze jeho slova poznáváme hlouběji osobnost 
Ježíše z Nazareta. Během procesu (Mk 14,52-65) on sám poprvé jasně prohlašuje, že je Bo-
žím Synem. Pod křížem pak zaznívá další důležité svědectví, kdy římský setník a pohan 
rozpoznává v ukřižovaném Božího Syna: „Opravdu, tento člověk byl Syn Boží.“ (Mk 15,39) 
Setník tedy představuje vzor věřícího člověka. Pohled na ukřižovaného jej nepohoršil a ne-
přivedl k pohrdání, ale k vyznání zralé a dokonalé víry. A taková má být i naše víra. 
 Bože, Synu Boží, Maria, Matičko Boží, pomozte nám slabým k tomu, abychom na cestě 
k cíli nezbloudili, ale došli svého věčného cíle, nebe a věčné spásy. Právě kvůli tomu Ježíš 
přišel na svět, trpěl a zemřel.  P. Antonín Pospíšil 
 
Ježíš probudil v srdci lidí mnohé naděje. Zvláště mezi lidmi, se kterými svět nepočítá.
 Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Zástup, oslavy, chvály, dobrořečení, pokoj: je cítit atmo-
sféra radosti. Ježíš probudil v srdci mnohé naděje zvláště mezi skromnými, obyčejnými, 
nemajetnými, opomíjenými lidmi, se kterými svět nepočítá. Uměl chápat lidskou ubohost, 
ukázal milosrdnou tvář Boha, který se sklání, aby uzdravil tělo i duši.
 Toto je Ježíš. To je Jeho srdce, které hledí na nás všechny, na naše choroby, naše hříchy. 
Ježíšova láska je obrovská. A s touto láskou vstupuje do Jeruzaléma a hledí na nás všechny. 
Je to nádherná scéna plná světla, světla Ježíšovy lásky, která vychází z Jeho srdce. Scéna plná 
radosti a sváteční nálady.          Papež František, Květná neděle LP 2013
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 22. března: Červená Voda 2.246, Písařov 715, Jakubovice 556 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Pořad BoHosluŽeB o velikonocÍcH: 
Zelený čtvrtek: Jakubovice 16.00 hod., Červená Voda 18.00 hod. 
velký pátek: Jakubovice v 16.00 hod., Červená Voda 18.00 hod. (křížová cesta 12.00) 
vigilie vzkříšení (sobota): Jakubovice 18.30, Červená Voda 21.00 hod. 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Mlýnický Dvůr 7.30, Červená Voda 9.00, Písa-
řov 10.30, Hartíkov 15.00 hod. (Všechny srdečně zveme na pouť do Hartíkova ke kapličce 
Zmrtvýchvstání Páně) 
velikonoční pondělí: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
    P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z minulé neděle: Loštice 2.733 Kč, Moravičany 1.846 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary.   P. Miroslav Obšivan 
v V Lošticích bude výuka náboženství v úterý ve 14.30 hod. ve škole. 

oBřadY svatéHo tÝdne:
loštice: Zelený čtvrtek a Velký pátek – 17. 00 hod., Bílá sobota – 20. 00 
hod., Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí – 9.30 hod.
Pavlov: Zelený čtvrtek – 16.00 hod., Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 11.00 
hod.
Palonín: Velký pátek 16.00 hod., Velikonoční pondělí 11.00 hod. 
Moravičany: Zelený čtvrtek a Velký pátek – 17. 00 hod., 
Bílá sobota – 19.00 hod., Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a Velikonoční pondělí – 8. 00 hod.

naslouchat srdcem. Dříve, než učitel duchovního života přijal k sobě do učení mladého 
muže, poslal ho do hor, aby se naučil nejdříve naslouchat přírodě. Po čase se žák vrátil a mi-
str se ho ptá, čeho si v horách všiml.
„Slyšel jsem zpěv ptáků, vytí psů, zvuk hromu za letních bouří.“
„To je málo“, říká učitel, „vrať se zpátky, ještě nejsi připraven.“
Když se podruhé objevil se svými zkušenostmi před mistrem, říká:
„Slyšel jsem šum listí v lese, zpěv řeky, pláč osamělého ptáčka v hnízdě...“
„Ne, “ říká opět mistr, „ještě ne. Jdi zpět do přírody a naslouchej jí.“
Po čase se žák ukázal před učitelem: „Slyšel jsem puls života, stížnost listů, které předčasně 
strhla z větví bouřka, tep mízy stékající ze stromů, chvění otevírajících se květů pod laska-
vým dotekem světla...“
„Teď jsi již připraven učit se duchovním hodnotám, protože jsi slyšel to, co každý neslyší.“

Bratři a sestry, v těchto posvátných dnech intenzivně prožíváme hluboká tajemství naší 
spásy. Přeji nám všem, aby se dotkly našich srdcí a pomohly nám naslouchat Božímu 
doteku lásky. Pak budou letošní velikonoce i naším „zmrtvýchvstáním“!
                                                 P. Pavel Kavec, Bratislava
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postřelmovsko    postřelmovsko

velikonoční bohoslužby: 
Zelený čtvrtek: Lesnice v 17.00 hod., Postřelmov v 18.30 hod. 
velký pátek: Lesnice v 17.00 hod., Postřelmov v 18.30 hod. 
Bílá sobota: Lesnice v 18.00 hod., Postřelmov v 20.30 hod. 
Zmrtvýchvstání: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 9.30, Chromeč 11.00 hod. 
velikonoční pondělí: Postřelmov 8.00, Sudkov 9.30 hod., Hrabišín 10.00 hod. 

farnosti spravované z  tatenice

sbírka z neděle 22. března: Lubník 960, Tatenice 820, Hoštejn 1.100, Kosov 880 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PastoraČnÍ rada farnosti Hoštejn se sejde na faře v Hoštejně 
ve čtvrtek 9. dubna po mši svaté. 
PastoraČnÍ radY farností Tatenice a Lubník se sejdou na faře 
v Tatenici v pátek 10. dubna po mši svaté. 

Pořad BoHosluŽeB o velikonocÍcH: 
Zelený čtvrtek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15, Lubník 16.00 hod.
velký pátek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.15, Lubník 16.00 hod.
vigilie vzkříšení (sobota): Tatenice 19.00, Lubník 21.00 hod. 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Tatenice 10.00, Hoštejn 
6.00, Lubník 8.30 hod.
velikonoční pondělí: Tatenice 8.30, Hoštejn 8.00, Lubník 10.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 22. března: Štíty 2.000; Cotkytle 630; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

Pořad BoHosluŽeB o velikonocÍcH: 
Zelený čtvrtek: Cotkytle 16.00, Štíty 17.30, Horní Studénky 19.00 hod.
velký pátek: Cotkytle 16.00, Štíty 17.30, Horní Studénky 19.00 hod. 
vigilie vzkříšení (sobota): Štíty 21.00; Horní Studénky 19.00 hod. 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 hod.
velikonoční pondělí: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30, Cotkytle 16.00 hod.

křÍŽová cesta na velkÝ Pátek. Pojďme společně projít Křížo-
vou cestu spolu s Pánem Ježíšem, která se bude konat o Velkém pátku 
v 15.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. 
 P. Josef Altman

korunka k BoŽÍMu MilosrdenstvÍ. Devítidenní Korunku k Božímu milosr-
denství se začneme modlit na Velký pátek před obřady, dále pak vždy přede mší svatou 
(s výjimkou Bílé soboty, kdy se sejdeme v 9.30 hod.). Pokud nebude mše svatá, pomodlíme 
se doma.                               Za Modlitby matek Jana Schönová
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 22. března: Mohelnice 3.003; Úsov 905; Studená Loučka 220 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Petr Šimara

velikonoČnÍ Pořad BoHosluŽeB v kostele sv. toMáŠe Becketa 
Zelený čtvrtek 17.00; velký pátek 17.00; vigilie vzkříšení (sobota) 21.00; slavnost Zmr-
tvýchvstání Páně (neděle) 9.30; velikonoční pondělí 9.30 hod. 

MoHelnická kronika
Farní budova ve světové válce. kronika popisuje pohnuté osudy farní 
budovy a kaplanky v průběhu, a zejména na konci 2. světové války.
 V posledních letech po přičlenění k Říši, se stavební stav farní bu-
dovy stále zhoršoval. Když došlo k záboru (zabrání), byly s farou různé 
plány, například na umístění nějaké školy nebo přebudování na „Partei-
haus“ (stranický dům). Na neštěstí v té době ochořel děkan Haselmann, resignoval, a když 
jeho nástupce farář Hanel nenastoupil – měly fantasie na využití fary volný prostor. 
 S dobrozdáním generálního vikariátu dostal nemocný děkan přízemní kaplanský byt. 
Kaplanka měla být změněna na soukromé byty.
 S příchodem nového faráře se však navršené problémy znatelně zklidnily. V kaplance 
bydlel současný výpomocný kaplan, na faře bydlel farář a assessor Haselmann. Když se vál-
ka protahovala, stala se stará EMAG (elektrotechnická výroba), jako Siemens-Schuckert 
válečným podnikem, do něhož proudily stovky pracovníků z celého okolí. Rostla bytová 
nouze a dosáhla obřích rozměrů, když se po ústupu fronty rozlil po celé zemi proud uprch-
líků. Tehdy byla obcí zabrána velká jídelna fary, jako možný nouzový lazaret. Toto opatření 
poskytlo faře na krátký čas ochranu před záměry jednotlivců, ale brzy a stále častěji dochá-
zelo k ubytovávání skupin.
 První velké ubytování na více dnů, bylo přijetí prchajících německých rodin z Bukovi-
ny i s potahy a vozy. Potom se v poslední válečné zimě stále častěji opakovala houfná pře-
nocování. Kolony táhly městem a železnice přivážela stále více uprchlíků, pro něž byl far-
ní sál nouzovým útulkem. Bílsko, Těšín, Nový Jičín ... tak se válka blížila a s ní další ubozí 
uprchlíci, kteří našli přenocování ve farním sále. Pokračování příště.  H. Bartoš

Farnost vYŠeHorkY
Pořad BoHosluŽeB o velikonocÍcH: 
Zelený čtvrtek 18.00 hod., velký pátek 18.00 hod., vigilie vzkříšení (sobota) 23.30 
hod., slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle) 9.00 hod. (Mírov 7.30 hod.), velikonoční 
pondělí 9.00 hod. (Mírov 7.30 hod.). 

Otec František se za všechny v postní době modlí a přeje všem požehnané Velikonoce. 

Farnost duBicko
Pořad BoHosluŽeB o velikonocÍcH: 
Zelený čtvrtek 18.00 hod., velký pátek 18.00 hod., vigilie vzkříšení (sobota) 19.00 hod., 
slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle) 8.00 hod., velikonoční pondělí 8.00 hod.    red. 
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sbírky z neděle 22. března: Zábřeh 20.940 (na kostel sv. Barbory); Jedlí 2.300; Svébohov 
1.100; Klášterec 1.790; Zvole 3.870; Pobučí 250 Kč. 
darY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 300; na likvidaci lepry 300 Kč. 
Jedlí – na opravy 10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PřÍŠtÍ neděli 5. dubna Bude ve vŠecH FarnostecH sBÍrka na kněŽskÝ 
seMinář v oloMouci. 

PoděkovánÍ Za sBÍrku Haléř sv. Petra
Dne 2. března 2015 jsme obdrželi z vatikánského státního sekretariátu poděkování za sbír-
ku Haléř sv. Petra, kde se kromě jiného píše: „Svatý otec Vám děkuje za gesto církevní soli-
darity a obnovený vztah k jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu za 
svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny Marie a ze srdce uděluje 
Vám všem zvláštní apoštolské požehnání.“   Angelo Becciu, substitut

darY do PokladniČek u „BoŽÍHo HroBu“ Jsou urČenY Pro PodPoru 
křesŤanŮ ve svaté ZeMi.
 Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve ve svém listě píše: 
„Miliony uprchlíků utíkají ze Sýrie a Iráku, kde hluk zbraní neutichá a cesta dialogu a smíření 
se zdá být zcela ztracená. Vypadá to, že převažuje nesmyslná nenávist těch, kdo zabíjí, a od-
zbrojující zoufalství lidí, kteří ztratili všechno a byli vykořeněni ze země svých otců.“
 Kardinál připomíná slova, která v prosinci loňského roku napsal blízkovýchodním 
křesťanům papež František: „Toto utrpení křičí k Bohu a vyzývá k nasazení nás všechny, 
skrze modlitbu i jakoukoliv iniciativu.“ 
 Jestliže jsou křesťané ve svaté zemi vyzýváni, aby z oblasti neutíkali, píše dále san-
dri, po věřících z celého světa se žádá, aby si vzali jejich situaci k srdci.
 Vatikánské tiskové středisko také publikovalo shrnutí loňské sbírky na Svatou zemi: 
Částkou zhruba 2,4 milionů dolarů byl podpořen život místní církve, vč. pastoračních, 
vzdělávacích, zdravotních a sociálních struktur a poutních míst, což umožnuje účinnou 
přítomnost křesťanů v oblasti Izraele, Palestiny, Jordánska, Kypru, Sýrie, Libanonu, Egyp-
ta, Etiopie, Eritreje, Turecka, Irá-
nu a Iráku. Částka 2,5 milionů do-
larů pomohla v nouzových situa-
cích, mj. obyvatelům Sýrie a Iráku. 
Částkou 2,6 milionů byly podpo-
řeny školské instituce, které – pře-
devším ve spolupráci s farnostmi – 
poskytují vzdělání na vysoké úrov-
ni a jsou oceňovány nekatolický-
mi církvemi i muslimy. Podpořeny 
byly také chudé rodiny, jež nemají 
peníze na vzdělání svých dětí. 
 sbírka na svatou zemi probí-
há na velký pátek po celém světě. 


