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Ročník XV. 

číslo 12
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Loštice, Moravičany

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Ježíš opravdu zemřel. 
Vstoupil do nejhlubší lidské bídy, 
sestoupil do říše smrti. 
Naší smrti odňal trpkost. 
Víme, že naše společenství 
s Kristem pokračuje i po smrti. 
Kristus je náš život a naše vzkříšení. 
To musí být v našem přítomném 
životě viditelné: 
v radosti, která se rodí 
z naděje a lásky.

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt 
a otevřel nám nebe; prosíme tě: 
dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, 
a obnov nás svým Duchem, 
abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

ŽALM 118    Toto je den, který připravil Pán, 
              jásejme a radujme se z něho!
1: Sk 10,34a.37-43 2: Kol 3,1-4 Ev: Jan 20,1-9 
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502



2

Ať Vám všem vzejde z těchto Velikonoc nová síla a radost 
jako projev obnovené víry, naděje a lásky.

 P. František Eliáš a P. Martin Vévoda

V MALETÍNĚ bude mše svatá o velikonoční neděli v 15 hod. 
V HYNČINĚ bude mše svatá na velikonoční pondělí v 15 hod.

Žehnání pokrmů. Je krásným zvykem, že na velikonoční neděli se žehnají pokr-
my. Je to zdůraznění toho, že společenství prožíváme také doma u stolu. 
  P. František Eliáš
FARNÍ MUZEUM POODHALÍ SYMBOLIKU KŘÍŽE. Výstavu vě-
novanou nejvýznamnějšímu symbolu křesťanství otevírá 23. března, 
o neděli Zmrtvýchvstání, Farní muzeum Zábřeh. První návštěvníci - 
účastníci ranní bohoslužby - budou moci do muzea zavítat od 8 do 8.30 
hodin a budou se tak moci účastnit slavnostního velikonočního zvo-
nění. Výstava bude pokračovat od 9. 30 do 12.15 hodin. Výstava bude 
složena ze dvou částí. V první bude na několika panelech připomenut 
vývoj symbolu kříže, jeho druhy a používání v průběhu staletí. Druhou část expo-
zice tvoří především domácí nástěnné a stolní kříže doplněné uměleckohistoric-
kým popisem.  Petr Krňávek

VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všech-
ny malé i velké ke společnému prožití svátečních chvil velikonoč-
ní neděle. Kromě tradičního pečeného jehněčího a občerstvení 
všeho druhu pro Vás připravujeme celou řadu dalších zajímavos-
tí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení 

perníkových zajíčků. Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. 
Zhlédnout můžete velikonoční výstavku a svým hlasem podpořit exponát, který 
vás nejvíce zaujme. Známé melodie k poslechu i k tanci zahraje zábřežská dvojice 
Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovolné. Nezapomeňte tedy přijít 
v neděli 23. března do Katolického domu.  Josef Klimek

O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ budou mše svaté v Zábřeze jako obvykle v 6.55 
a v 8.30 hod. Večerní mše svatá není. 

VZDĚLÁVACÍ KURZ. Druhá přednáška tématického bloku – CÍR-
KEVNÍ DĚJINY se uskuteční v náhradním termínu, a to v pátek 
28.3. 2008. Začíná v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Před-
nášet bude P. Milan Palkovič, který působí jako farář ve Velkých Lo-
sinách. Obsahem přednášky – ČESKÉ DĚJINY CÍRKVE – budou 
tato témata: mistr Jan Hus, reformace a náboženský život u nás po bitvě na Bílé 
Hoře, vznik československé církve, církev a stát po roce 1948, kardinál Beran na 
II. vatikánském koncilu – o svobodě svědomí. Srdečně zvu všechny účastníky 
vzdělávacího kurzu i Vás všechny, kdo máte o přednášené téma zájem. 
  S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 
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LETOŠNÍ POUŤ DĚKANÁTU DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY
V sobotu 29. března hned po Velikonocích nás otec arcibiskup 
Jan Graubner zve do olomoucké katedrály ke společným mod-
litbám za obnovu rodin a kněžská povolání. 

Také ze Zábřeha bude vypraven autobus. 
Odjezd z Valové ve 12.45 hod. Ve 14.00  
hodin nám kancléř arcibiskupství otec 
Antonín Basler přislíbil prohlídku své-

ho farního kostela sv. Michala (spojenou s vyhlídkou z věže). 
Program v katedrále začíná v 16 hod. Hlaste se, prosím, u paní 
Korgerové na tel. 583 414 512.

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ustanovil papež Jan Pavel II. v roce 2000.
Letos připadá druhá neděle velikonoční na příští neděli 30. března. 
Přislíbení, které dal sestře Faustýně Pán Ježíš je ÚPLNÉ ODPUŠTĚNÍ VIN A TRES-
TŮ. Splnění podmínek milosrdenství je svátost smíření, svaté přijímání v tento den 
a úcta k obrazu Božího milosrdenství. 

ZMĚNA ČASU. Ze soboty na neděli 30. března se posouvá čas o hodinu dopředu. 
V období letního času budou páteční mše svaté v Zábřeze v 18 hod. a sobotní (s neděl-
ní platností) v Rovensku v 17.30 hod.  P. František Eliáš

PRVNÍ DUBNOVÁ MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ (5. 4.) Za obvyklých 
podmínek bude ze zábřežské farnosti vypraven autobus. Fatimský apoštolát v Koclířo-
vě slaví tuto neděli 150. duchovní obnovu. Program tohoto jubilea bude slavit s P. Ja-
nem Linhartem, spirituálem kněžského konviktu v Olomouci. Hlaste se u paní Lud-
mily Korgerové tel. 583 414 512. 

Skauti a skautky střediska Skalička vás zvou na minikurz: DRÁTOVÁNÍ PRO ZAČÁ-
TEČNÍKY. Budou se vyrábět drátované předměty (oblázky) a možná dojde i na výrobu 
drobných přívěsků a "šperků". Termín konání je 5.dubna - od 9.00 hodin ve skautské 
klubovně na Skaličce nad lomem. Protože je počet účastníků omezen, je potřeba se při-
hlásit na tel.: 736 509 434 nebo email: junak.skalicka@atlas.cz. S sebou: 50,- Kč na mate-
riál, 4-5 oblázků, malé kleštičky na drát (např. elektrikářské).                       Tomáš Hampl

KRÁLOVNA ESTER. Prvním příspěvkem Spolku Metoděj Zábřeh k probíhajícímu 
roku bible se v úterý 8. dubna stane scénické zpracování starozákonní Knihy Ester. 
Biblický příběh vypráví o židovské dívce, která se stala prostřednicí Hospodinovy zá-
chrany židovského národa určeného k vyvraždění. Interpretace biblického textu se 
ujme herečka Martina Pavlíková. Režijní vedení napínavého příběhu o věrnosti, od-
vaze a obětavé lásce, Igor Dostálek. Atmosféru představení dotvoří scéna a kostýmy 
výtvarníka J. Jemelky a hudební doprovod členů Rapsodického divadla. Začátek v 19. 
hodin, vstupné 80 Kč.  Josef Klimek

KNIHOVNA na faře v Zábřeze je otevřená každou neděli po ranních bohoslužbách. 
PRODÁM rodinný dům 6 + kk v Postřelmově, nebo vyměním za byt 3 + 1 (+dopla-
tek). Kontakt: 605 474 111
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 VELIKONOČNÍ PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí bratři a sestry,
Velikonoce jsou pro nás vždy příležitostí k oživení a posílení 
naší víry i k rozvoji církve, když nejen prosíme o to, abychom 
hlouběji chápali náš křest, jímž jsme obmyti od hříchu a zroze-
ni k novému životu pro zásluhy Kristova kříže, ale když také 
skutečně začneme nově žít. Jak? Podívejme se na prvotní cír-
kev v Jeruzalémě, jak vznikala a rostla.
Zmrtvýchvstalý se ukáže a dá poznat mnoha učedníkům. Ti 
získávají vnitřní jistotu o správnosti své cesty. Když odejde Je-
žíš do nebe, aby nám poslal svého Ducha a v nebi pro nás při-
pravil místo, jsou učedníci pohromadě a modlí se. Tehdy je 
naplní Duch Svatý a oni hned začínají vydávat působivé svě-
dectví. Zvědavý zástup se ptá, co se to děje. Petr – ten, který 
se ještě před dvěma měsíci bál k zatčenému Ježíši přiznat – od-

vážně vysvětluje, že to Ježíš, kterého zástupy nepoznaly a nepřijaly jako mesiáše, a ruka-
ma bezbožníků ho nechaly ukřižovat, vstal z mrtvých, odešel do nebe a nyní jim poslal 
Svatého Ducha. Petr se hlásí jako svědek Kristova vzkříšení. A lidé ho nekamenují. Ba 
ptají se: co máme dělat, abychom to napravili? Petr jim otevřeně řekne: Uvěřte v Ježíše 
a dejte se v jeho jménu pokřtít. Tisíce žádají křest.
 Petr nejen vydává svědectví o Zmrtvýchvstalém, ale v Ježíšově jménu i uzdravuje ne-
mocné. Bůh v něm působí. Uzdravení způsobí rozruch. Apoštolové skončí před velera-
dou, kde odvážně svědčí, že v nikom jiném není spásy, než v Ježíši z Nazareta. Dosta-
nou zákaz o Kristu mluvit, ale oni pokračují. Ve společenství se modlí a dostávají novou 
sílu Ducha Svatého, aby dál kázali. Znovu stojí před veleradou a na svou obranu mají 
jediný důvod: Více se sluší poslouchat Boha, než lidi. Je přece nemožné, abychom ne-
mluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Jsou za trest zbičováni. Oni se však radují z toho, 
že mohli pro Ježíše trpět.
 Členové velerady uznali některé jejich argumenty, vždyť všem známý nemocný, je-
hož apoštolové uzdravili, stojí před nimi zdravý. To nejde popřít. Neuvěřili však jejich 
svědectví. Uvěřili ale jiní a společenství rostlo nejen co do počtu, ale i co do krásy. Měli 
mezi sebou lásku Ducha Svatého, dovedli se o všechno dělit. Svůj majetek dávali do spo-
lečného. Nebylo mezi nimi strádajících. A přicházeli stále noví a noví.
 Chceme-li zažít i dnes velikonoční obnovu křesťanské víry a oživení společenství 
církve, je třeba stejných kroků: 
•  Modlit se ve společenství, v rodině, ve farnosti. 
•  Mít odvahu vydávat svědectví víry. Nebát se hlásit ke Kristu i v prostředí nevěřícím. 
Více poslouchat Boha, než lidi. Jednat tedy podle Božích přikázání a rad všude, v sou-
kromí i na veřejnosti, i kdybychom riskovali, že budeme kritizováni, zesměšněni či zne-
výhodněni. 
•  Nebát se pro Krista a jeho evangelium i něco vytrpět. Ba takovou těžkost přijmout 
jako vyznamenání. Jako apoštolové děkovat Bohu, že jsme pro Ježíšovo jméno mohli 
něco vytrpět. Vždyť jde o naši spoluúčast na Kristově oběti zachraňující svět! Všichni 
naše svědectví sice nepřijmou, ale právě kvůli němu mohou uvěřit jiní.
•  Nechat v sobě působit Svatého Ducha, který je láska. To znamená: milovat všechny 
a bez ohledu na to, jestli si kdo naši lásku zaslouží. Milovat láskou, která umí odpouštět 
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a také se dělit s druhými. Prakticky to taky znamená cítit odpovědnost za církevní spo-
lečenství a dát mu k dispozici nejen něco ze svého majetku, ale i své schopnosti a svůj 
čas. Společně pomáhat potřebným, aby mezi námi nebyl nikdo v nouzi. Jak působivým 
znamením by byla Církev, kdyby každý z nás například daroval službě Církvi jednu ho-
dinu týdně! 
 Pak naše společenství poroste i v dnešní době a bude přitahovat svou krásou i vita-
litou. Stane se znamením naděje a začátkem obnovy evropské společnosti. Proto přeji 
každému z vás hluboké prožití velikonočních tajemství a takové setkání se Zmrtvých- 
vstalým Pánem, které zasáhne v hloubi duše a změní náš život jako u apoštolů, u Petra či 
Jana, kteří byli ochotni dát i život za Ježíše, jako u pochybujícího Tomáše nebo pronásle-
dovatele Šavla, z něhož se po setkání se Zmrtvýchvstalým stává apoštol národů Pavel.
 Kéž plody těchto Velikonoc se ukáží u každého z nás ve společné modlitbě, veřej-
ném svědectví o Kristově vítězství a v budování krásného společenství církve ve víře 
a lásce. K tomu každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

Paní LUDMILA KOBZOVÁ, „slečna z jedelské fary“ zemřela ve svatém týdnu v úte-
rý 18. března. Takřka celý svůj život zasvětila službě jedelské farnosti. S opravdo-
vou vděčností vzpomínáme na její obětavou službu. Naše modlitby, prosby a pří-
mluvy ji doprovázejí do Božího království. 
Rozloučíme se s ní při zádušní mši svaté v úterý 25. března ve 14 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele v Jedlí.                                                                      P. František Eliáš

VAROVÁNÍ. Pokud vám v posledních dnech přišla prosba o podporu Nadace Matky Te-
rezy, jedná se dle upozornění z arcibiskupství o ne zcela věrohodnou organizaci, která 
nemá s Matkou Terezou nic společného. Rovněž pod dopisem podepsaná řeholní sestra, 
je co do příslušnosti k řádu neidentifikovatelná. 

farnost klášterec farnost klášterec farnost klášterec

	V pondělí 24. března na Velikonoční pondělí bude slavit farnost Klášterec patroci-
nium svého kostela Navštívení Panny Marie. Mše svatá v 7.20 hod. 
	Adorační den farnosti Klášterec připadá na úterý 25. března. Od 10.30 hod. bude 
v kostele možnost adorace před Nejsvětější svátostí. Mše svatá v 17 hod. 

P. Martin Vévoda

 štítecko štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 16. března: Štíty 2.600; Cotkytle 1.000; Horní Studénky 1.000 Kč 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek
Čtvrtek 27. března je adoračním dnem farnosti Cotkytle. 
POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE, život v síle a moci Kristova vítězství nad mocí 
tmy přeje a vyprošuje P. Stanislav Suchánek

farnost zvole farnost zvole farnost zvole 

Sbírka z neděle 16. března 2008 byla 3.600 Kč. 
  Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.  P. František Janhuba 
Po dobu nemoci P. Františka Janhuby bude farnost Zvole spravovaná ze Zábřeha. 
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červenovodsko červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 16. března: Červená Voda 1.602,50; Mlýnický Dvůr 320; Jakubo-
vice 407; Písařov 835 Kč.Dar: Červená Voda 1.500 Kč. 

Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 

	VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY probíhají v Červené 
Vodě dnes v neděli 23. a 30. března po mši sv. Každý farník od 15 let dostane vo-
lební lístek a zakroužkuje do pastorační rady 6 kandidátů, do ekonomické 3 kan-
didáty a lístek vhodí do připravené krabice vzadu v kostele. V Písařově a v Jaku-
bovicích probíhají volby v pondělí 24. a v neděli 30. března. Do pastorační rady 
v Písařově zakroužkujte 5 kandidátů a v Jakubovicích 1 kandidáta.
	BIBLICKÁ HODINA bude ve čtvrtek 27. března v Jakubovicích od 17 hodin 
u paní Strakové.
	NA POUŤ DO OLOMOUCE v sobotu 29. března se přihlaste do velikonoční-
ho pondělí u pana Kudláčka (tel.: 605311768) nebo u P. Pavla (731402197). Odjezd 
z Červené Vody bude ve 12.30 hod., z Písařova ve 12.45 hod. atd... Nástup možný 
na trase i z jiných farností děkanátu. Děti mohou jet zadarmo. Navštívíme také 
poutní místo Svatý Kopeček. Pojďte prosit za obnovu našich rodin a nová kněžská 
povolání!
	POUŤ u kapličky Božího milosrdenství (Červená Voda) se koná v neděli 30. 
března v 16 hod.
	Pro všechny farnosti: V neděli 30. března se mění zimní čas na letní. Hodinky 
si posuneme o hodinu dopředu.

Požehnané velikonoce a radost ze Vzkříšení našeho Pána přeje a vyprošu-
je všem P. Pavel Vágner
 

farnosti loštice a moravičany

P. Stanislav, P. Pavol a P. Pavel a br. Josef. všem vyprošují požeh-
nané Velikonoce.
Mše sv. na Velikonoční pondělí: Moravičany 8.00, Loštice 9.30, Pavlov 11.00 hod. 

	Ještě je možné přihlásit se na děkanátní pouť do katedrály. Je to modlitební se-
tkání v srdci diecéze se svým biskupem. Rodina dnes potřebuje nové impulsy, kte-
ré je třeba si od Pána společně vyprosit.Nezapomínejme, že bez modlitby se toho 
v našem životě dopředu moc nepohne! Odjezd autobusu bude 29. března z Mo-
helnice z nádraží ve 12.30 hod., z Loštic od lékárny ve 12.40 a od mostu v Moravi-
čanech ve 12.50 hod. V programu je zastávka na Sv. Kopečku, program v katedrá-
le začíná v 16.00 hod. 

	Misijní tým se intensivně připravuje na misie v Rapotíně, které se uskuteční 
začátkem května. Prosíme o modlitby za toto dílo lidových misií.     P. Pavel Kavec
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farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 16. 3.: Lubník 700 + dar 3.000 Kč ; Tatenice 950; Hoštejn 5.000 
(na opravy); Kosov 1.400 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

Na pouť do katedrály vyjíždí autobus z Lubníka ve 12.30 hod. přes Tatenici, Hoš-
tejn a Kosov. 

Požehnané velikonoční svátky a radost ze Vzkříšení Pána. 
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

 PODĚKOVÁNÍ. Dne 23. března 2008 nám v kostele sv. Tomáše Becketa jako 
každoročně zazpívá chrámový sbor pod vedením pana MUDr. Tichého a za kla-
vírního doprovodu paní Věry Kaplové písně s velikonoční tématikou a popřeje 
tak věřícím požehnané velikonoční svátky. Členům sboru patří za jejich obětavost 
díky farníků a Boží požehnání. 

 POZVÁNÍ. Známý a oblíbený sbor COLLEGIUM MUSICUM pod vedením 
pana Milana Plodka pro nás připravil na neděli Božího milosrdenství 30 března 
koncert v kostele sv. Tomáše Becketa. Začátek v 18 hod. Přijďte, jste všichni srdeč-
ně vítáni! Nenechte si ujít tento nevšední zážitek. Přijměte naše pozvání a prožijte 
s námi příjemný večer.  J. Lónová

Požehnané velikonoční svátky a radost ze Vzkříšení našeho 
Pána Vám ze srdce přeje  P. Petr Šimara

postřelmovsko postřelmovsko postřelmovsko 

BOHOSLUŽBY NA PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: 
8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Sudkov, 8.00 Hrabišín
 

 Farnost Postřelmov bude mít ADORAČNÍ DEN v pátek 28.3. Nejsvětější svá-
tost bude vystavena ve farním kostele v 10.00 - 17.30 hodin. V Chromči a Sudkově 
se doba adorace teprve upřesní. Prosím všechny farníky, aby se zapojili svou mod-
litbou před Nejsvětější svátostí.
 V sobotu 29.3., kdy jedeme na pouť do Olomouce, nebude nedělní mše sv. ve-
čer v Dlouhomilově, ale bude v neděli 30.3. v 11.00 hodin. V Sudkově bude mše 
sv. jako obvykle v sobotu v 18.00 hodin.
 O NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 30.3. bude v 15.00 hodin v kostele v Po-
střelmově pobožnost k oslavě Božího milosrdenství. Všichni jsou srdečně zváni. 

 Požehnané Velikonoce vyprošuje všem  P. Vladimír Jahn
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SBÍRKY Z NEDĚLE 16. března: Zábřeh 8.970; Jedlí 1.650; Svébohov 1.500; Klášterec 
2.710 Kč. DARY: Jedlí – na Haiti 1.000,-; Zvole – na Haiti 1.000,-; Zábřeh na kostel sv. Bar-
bory 650 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 23. BŘEZNA JE VE VŠECH FARNOSTECH 
SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ.

KONCERTY
	V pátek 28. března v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově uvádí 
klub přátel hudby houslový koncert Iva Ženatého. Dobrovolné vstupné bude obcí věnová-
no farnosti Svébohov jako příspěvek na pořízení nového „betlému“, který bude po dobu 
koncertu v kostele vystaven. 
	V neděli 30. března v 16 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Bar-
toloměje na varhanní koncert Radima Diviše „DEJTE SI BACHA“. 
 Curiculum vitae Radima DIVIŠE (1978): své dětství a ranné mlá-
dí prožil v Šumperku, kde také potkal svou první lásku – varhany. Od 
jeho 13 let byly varhany tím hlavním, a občas i jediným, co jej skuteč-
ně zajímalo, takže nebylo dne, kdyby několik hodin necvičil. Jeho prv-
ní učitelkou byla paní Ludmila Rýznarová na ZUŠ v Šumperku, která 
do něj pro jeho « pokročilý » věk nevkládala velké naděje. Po matu-
ritě v roce 1997 odešel za studiem germanistiky do Německa, kde se 
mu dostalo vynikajícího vedení ve hře na varhany u P. Dominikuse Trautnera OSB v Mün-
sterschwarzachu a u Dr. Klause Linsenmeyera ve Würzburgu. Od roku 2002 působí Radim 
Diviš jako varhaník u sv. Alžběty v Norimberku, kde také vyučuje varhanní a klavírní hře. 
Před pěti lety založil Mezinárodní varhanní dny v Šumperku, na nichž za tak krátkou dobu 
vystoupila celá rada velkých umělců světového jména a významu (Kaunzinger, Weinberger, 
DiRosa, Günther Rost, Schönheit a další).

* * *

VELIKONOČNÍ POZDRAV Z CHARITY
„Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a mu-
sel mít strach“ (Jan Pavel II.) Ať se i ve Vás na počátku jara narodí něco nového a všechny 
Vaše těžkosti jsou k unesení. Hluboké prožití tajemství velikonočního týdne přejí zaměst-

nanci Charity Zábřeh.
	I ve sváteční době hledáme spolupracovníka. Jako náhradu za Karlu Ka-
rešovou - které děkujeme za její obětavou službu i radost, o kterou se s klien-
ty vždy dělí - hledáme pečovatelku do zábřežského denního stacionáře pro 
seniory Domovinka. Nástup na plný úvazek co nejdříve, úkolem pracovníka 
je pečovat o dům i uživatele – asistuje klientům, připravuje stravu, pomáhá 
při programu a svozech, zajišťuje úklid. Přihlášky do 31. března, více infor-

mací přímo na Domovince (Leštinská 16) nebo na webu www.zabreh.caritas.cz. 
	Velikonoční výstava, která se konala ve středu 12. března v prostorách Centra Oáza se 
těšila vysoké návštěvnosti a zájmem o vystavované výrobky a dekorace. Všichni, kteří se 
na přípravě a výrobě podíleli by proto rádi vyjádřili své poděkování všem, kteří svou účastí 
na výstavě, případně zakoupením vystavených výrobků, podpořili činnost Centra. 
 Děkujeme.  Uživatelé a pracovníci Centra Oáza


