F

5. 10. 2008
Ročník XV.
číslo 40

IN ORMACE
A
R
N
Í

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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 Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti
dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí,
a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Dům Izraelův je vinicí Páně

Žalm 80
1: Iz 5,1-7
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Flp 4,6-9
příště latinské č. 509

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm,
ten nese hojné ovoce;
neboť beze mne nemůžete činit nic.
Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen
ven jako ratolest a uschne;
pak ji seberou,
hodí do ohně a spálí.
Jan 15,6-6
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Ev. Mt 16,24-27

Pondělí
Úterý

6. října
7. října

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Sv. Bruna
Památka Panny Marie Růžencové

Mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně budeme slavit tuto neděli 5. října v 15
hod.
Na poutníky se těší P. František Eliáš
POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA je tuto neděli 5. října. Poutníci
budou odcházet ve 13 hod. od kostela sv. Bartoloměje, mše svatá ve 14.30 hod. Srdečně
zveme mládež, biřmovance (bez rozdílu věku) i všechny ostatní.
P. Jindřich Peřina
MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás zveme k účasti na
mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Mši svatou budeme slavit v úterý 7. října v 17 hod.
Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506

Katecheti se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 9. října v 19 hod.
P. Jindřich Peřina
NA DUCHOVNÍ VÍKEND PRO ŽENY se setrou Lucií z Komunity Blahoslavenství zveme všechny maminky, babičky, kamarádky od pátku 31.10. do neděle 2.11. na faru do
Dubu nad Moravou. Na programu je téma Žena a její povolání ke svatosti, a také biblické tance jako modlitba. Chcete-li dobře prožít „dušičkový“ víkend, přihlaste se co
nejdříve. V ceně pobytu 400 Kč je zahrnuto ubytování, strava od páteční večeře do nedělní snídaně, duchovní doprovod, hedvábný šátek a barvy k jeho ozdobení. Cena nezahrnuje plánovaný nedělní oběd ve vybrané místní restauraci. Způsob dopravy bude
včas upřesněn podle počtu účastnic. Těšíme se na vás.
Za Hnízdo
L. Hamplová 731 626 506, I. Švédová 603 891 571, M. Kroulová 604 650 880
XVI. Dny Josefa Zvěřiny. Česká křesťanská akademie zve zájemce o účast na dny 17.
– 18.10. 2008 do Pastoračního střediska sv. Vojtěcha, Praha 6. Téma: Rok 1968 a 40 let
poté – Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu. Bližší informace na vývěsce v kostele sv. Bartoloměje a spolu s přihláškou u Františka Srovnala,
srovnalf@arcibol.cz, 731 402 026.

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na již IX. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 12. října 2008 od 14.00
hod ve Svébohově „Na padělku“ (pole u silnice ve směru na Rovensko)
Soutěží se v kvalitě zpracování „domácích“ draků a v létání. Letová soutěž je otevřená i pro „kupované“ draky. Kromě hlavní „dračí“ soutěže
budou odpoledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod polenem, hod válečkem). Letos novinka – kanadský dřevorubecký závod! Jezdecký klub
Svébohov zajišťuje pro děti jízdu na poníkovi. Občerstvení (včetně tradičních bramboráků) je zajištěno.
Na hojnou účast soutěžících, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ s kandidáty KDU-ČSL do Krajského zastupitelstva Olomouc se uskuteční v pondělí 6. října v Katolickém domě v Zábřeze v
18. hod.
Jménem výboru MěO KDU-ČSL zve Jan Bartoš, předseda
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NA TÉMA BIBLE V MĚSÍCI ŘÍJNU
Česká křesťanská akademie, místní skupina v Zábřehu, pořádá ve středu 8. října přednášku na téma
„Bible a historie“. Hostem bude Petr Sláma, Th.D.,
který vyučuje Starý zákon a hebrejštinu na Univerzitě
Karlově – Evangelické teologické fakultě v Praze. Nastíní, v čem se Bible shoduje a v čem se rozchází s historickými poznatky a co si s tím počneme my, křesťané, kteří se na Bibli odvoláváme
jako na zdroj své víry. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. Začátek v 18 hod.
ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Zábřehu, U Vodárny 2. Vstup
volný.
Jiří Tengler
Na toto téma bude navazovat interaktivní výstava SVĚT OČIMA
BIBLE, BIBLE OČIMA SVĚTA, kterou v Katolickém domě připravuje Spolek Metoděj ve spolupráci s Klubem ÁMOS Ostrava. Výstava
bude zahájena vernisáží v pondělí 13. října v 18 hodin a přístupná
bude až do pátku 24. října. Návštěvu výstavy je vhodné si rezervovat na tel. 583 412
108, 731 465 717, nebo e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz
Tuto výstavu vhodně doplní v malém sále Katolického domu v sobotu 18. října v 8
hod. Jaroslav Achab Heidler přednáškou a besedou nad prvními kapitolami Bible (pro
nás mnohdy těžko uchopitelnými). Tuto přednášku
zaštiťuje Moravskoslezská křesťanská akademie.
Jaroslav Achab Heidler je znalcem hebrejských
textů Bible a sám židovskou víru prakticky žije. Mohli jste jej vidět v televizních pořadech o hebrejských
památkách (zejména nápisech na náhrobních kamenech židovských hřbitovů) a také jako ředitele činoherního studia v Ústí nad Labem, herce, překladatele
a dramaturga.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

FARNOST HOŠTEJN

FARNOST HOŠTEJN

POZVÁNÍ NA VARHANNÍ KONCERT. V neděli 12.10. 2008 uplyne 139 roků od vysvěcení poutního kostela sv. Anny v Hoštejně. Jako památka na tento den se každý
rok druhou neděli v říjnu slaví hoštejnské hody. Při příležitosti těch letošních pořádá
naše farnost varhanní koncert, který bude zároveň jakýmsi slavnostním zakončením
osm roků trvajících oprav farního kostela. Koncert se koná v sobotu 11.10. 2008 v 17.00 hod. v kostele sv. Anny. Účinkujícími
jsou: Marek Kozák – varhany; David Skařupa a Petr Strakoš –
trumpety. Zazní skladby J.S. Bacha, J. K. Vaňhala, B. Marcella, F.
Mendelssohna a další. Tímto koncertem bychom také rádi poděkovali všem příznivcům a dobrodincům našeho kostela za veškerou pomoc při jeho generální opravě. Srdečně Vás tedy všechny zveme na koncert a zároveň také ke zhlédnutí dokončených
oprav interiéru kostela. Vstupné bude dobrovolné.
Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
Jsme u konce eucharistické slavnosti. Konali jsme ji společně a nyní přichází okamžik, kdy se máme rozejít do svých domovů a ke svým obvyklým
starostem.
Bohoslužba začala ve jménu Nejsvětější Trojice – znamením kříže, jakoby tento kříž byl vztyčen do našeho středu, což se děje v náznaku i prakticky, když v čele chrámu je kříž skutečně, často vedle
obětního stolu. Chceme, aby nás doprovázelo vědomí naší příslušnosti ke kříži Kristovu i když se vracíme mezi své blízké. Požehnání, kterého
se nám nyní dostává, má být požehnáním i pro ně. Má být požehnáním naší
práce i našich radostí, má nás posilovat, když se nám něco nedaří, když je nám
těžko.
Než nás kněz propustí, pronáší různá potřebná oznámení, sdělení pro následující
dny - ohlášky. Zvoláním „Ite misa est“ je lid propuštěn. Víme, že je to starořímská propouštěcí formule, která se používala na závěr jakéhokoliv shromáždění. Do národních jazyků se tato formule nepřekládá. V češtině se užívá věta „Jděte ve jménu Páně“. To znamená: v Ježíšově jménu jsme se shromáždili, v jeho jménu jsme slavili eucharistii, v jeho
jménu se máme vrátit ke svému dobrému dílu s chválou a dobrořečením Pána. Lid na
propuštění odpovídá: „Bohu díky“ (díky za vše, co nám dala slavnost eucharistie).
V poslední době bývá nastolována otázka, zda oběť Kristova byla přinesena „za
všechny“ nebo jen „za mnohé“. Latinský text i předkoncilní překlady v českých misálech říkají, že krev Páně se vylévá „za vás a za mnohé“, kdežto nový pokoncilní překlad
říká „za všechny“. Předně je třeba říci, že žádný z textů Nového zákona se zde nepromítá doslova. Nebudeme rozebírat detaily a názory odborníků. Je jisté, že Nový zákon
všude zdůrazňuje, že Bůh chce spasit všechny, že za všechny Ježíš Kristus prolil svou
krev. Ale v praxi života jednotlivců je zřejmé, že přes Boží snahu spasit všechny, mnoho
jich spaseno nebude, a to jen jejich vlastní vinou, neboť vědomě Boží nabídku nepřijali
a dobrovolně a svobodně slovem a životem řekli své ne Boží lásce a milosrdenství. Tak
to také stručně řekl svatý otec Benedikt XVI., když dostal tuto otázku.
Bude dobré zmínit se na závěr ještě krátce o účincích mše svaté. Jelikož my lidé nejsme schopni Boha chválit, obdivovat a děkovat mu tak, aby to odpovídalo jeho nekonečné dokonalosti, ujímá se nás vtělený Bůh, Ježíš Kristus, aby našim jménem podal
Otci plnohodnotnou oběť. Protože jsme součástí hřešícího lidstva, poskytuje nám mešní oběť dokonalé smíření s Bohem (jako oběť smírčí). A poněvadž potřebujeme ke svému životu mnohé nadpřirozené i přirozené dary, máme možnost si je prostřednictvím
mše svaté u Boha vyprosit. Ovšem míra účinků mše svaté závisí na naší vnitřní dispozici, spoluúčasti na Kristově oběti. Jelikož mše svatá je úkonem vtěleného Boha, je hodnota každé mše svaté nekonečná a v teorii by stačila jedna jediná mše svatá zpřítomňující oběť kříže na vyřešení všech nadpřirozených i přirozených potřeb celého lidstva ve
všech dobách. Jelikož my, lidští obětníci a příjemci z různých důvodů nejsme schopni
tato dobra dokonale přijat, existovala a stále existuje praxe sloužit ve prospěch stejného
účelu i více mší svatých. V této souvislosti se mluví o trojím ovoci – užitku mše svaté.
1. užitek všeobecný – připadá celé církvi, všem živým věřícím a duším v očistci
2. užitek zvláštní – připadá tomu, té skupině a tomu problému, za které je mše svatá
sloužena
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3. užitek osobní – přísluší osobě celebrujícího kněze a účastníkům mše svaté.
Na úplný závěr patnácti lekcí, výkladů k Nejsvětější oběti Kristovy při mši svaté, je
ještě vhodné připomenout, že vše, co jsme ve mši svaté slyšeli a co se v ní konalo, je
prospěšné pro nás samé. Týká se to především našeho přítomného života na této zemi.
Má však i zřetel k životu věčnému. Každá minuta našeho pozemského života nás totiž
přibližuje okamžiku setkání s Pánem jako Soudcem a Odplatitelem. Víme také, že každá naše účast na eucharistii a svatém přijímání může být naší poslední, neboť neznáme dne ani hodiny. Každé naše svaté přijímání může být viatikem – pokrmem na cestu
na věčnost, a také mocným prvkem k upevnění naší cesty v dobrém a tím i k dosažení
šťastné věčnosti ve společenství s Trojjediným Bohem, Matkou Boží, Pannou Marií, našimi anděly strážnými, s naší rodinou a přáteli. Bohu díky za vše.
P. Antonín Pospíšil

OHLASY – Charita Zábřeh převzala sociální automobil. V pondělí 20. září byl v areálu Katolického domu zástupcům Charity Zábřeh slavnostně předán sociální automobil. Osobní záštitu nad celou akcí převzal starosta města Zábřeha Ing. Zdeněk Kolář.
Předávání se uskutečnilo za účasti zástupců vedení ﬁrem a společností, které se ﬁnančně na tomto projektu podílely, za účasti médií, dalších hostů a pracovníků Charity Zábřeh. Na cestu za dobrou službou vozu požehnal zábřežský děkan P. František
Eliáš. Sociální automobil Renault Kangoo bude sloužit pro rozvoz obědů a kompenzačních pomůcek uživatelům Charitní pečovatelské služby. Pečovatelskou službu poskytuje Charita Zábřeh na celém území děkanátu Zábřeh a díky rozlehlosti terénu
bude nový vůz využit denně, i o víkendech.
Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (říjen 1. část)
Většinu z nás při setkání s apoštolem Jakubem jistě napadne jedno z nejznámějších
a nejvýznamnějších světových poutních míst Santiago de Compostela. Toto poutní místo je spojováno s obrovskými zástupy poutníků,
kteří putují nejrůznějšími dopravními prostředky, ale někteří dokonce i pěšky, a to nejen z Evropy, ale z celého světa, ke hrobu apoštola
Jakuba. Z našeho děkanátu na toto místo pěšky doputoval i P. František Lízna a o jeho pouti vypovídá krásná kniha s názvem „Musím
jít dál“. Jakub společně s Petrem a Ondřejem, dříve než se stali prvními Ježíšovými učedníky, rybařili na Galilejském jezeře. Jakub patří
do úzkého kruhu tří apoštolů, kteří byli svědky několika důležitých
událostí Ježíšova působení. Po Ježíšově vzkříšení dál hlásal evangelium. Kolem roku 44 jej vojáci Heroda Agrippy zajali a sťali mu hlavu.
Byl první z 12 apoštolů, který podstoupil mučednickou smrt.
Otázky k obrázku sv. Jakuba
1. S kterými apoštoly byl Jakub u proměnění Pána Ježíše na hoře?
a) Jan a Petr,
b) se všemi,
c) Petr a Ondřej
2. Kdo se jim tam zjevil?
a) Mojžíš a Abrahám;
b) Mojžíš a Eliáš;
c) Mojžíš a Izaiáš
3. Jak se jmenuje poutní místo, kde je bazilika zasvěcena sv. Jakubovi?
a) Fatima;
b) Santiago de Compostela;
c) Řím
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 120; Mlýnický Dvůr 250; Červená Voda 1.599; Moravský Karlov 150; Jakubovice 518; Písařov 759 Kč.
Sbírky na Haiti za září: Červená Voda 787; Mlýnický Dvůr 73; Moravský Karlov 152;
Jakubovice 1.396; Písařov 262 Kč. Dary: Jakubovice (chodníky) 2.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ začne prvním setkáním v pátek 10. října
v 19 hodin na faře v Červené Vodě.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY farnosti Písařov a Jakubovice bude v pondělí 13.
října v 18 hodin na faře v Písařově.
ADORAČNÍ DEN farnosti Červená Voda se koná v pátek 17. října od 6 do 18 hod.
Napište se na připravený papír!
P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. září: Štíty 2.470; Cotkytle 940; Horní Studénky750 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

Nadace svatého Františka z Assisi,Vás zve na přednášku s promítáním a besedou
„Pomoc Misionářek lásky matky Terezy nejpotřebnějším v Indii“ o životě v Indii, situaci bohatých a nejchudších, o domovech pro opuštěné děti, malomocné a umírající.
V kulturním domě ve Štítech přednáší v pátek 17. října od 17 hod. Ing. Marek Omelka Ph.D. Vstup zdarma. Jsme ochotni přednášet i pro jednoho návštěvníka. Při této
příležitosti bude také dobrovolná ﬁnanční a materiální sbírka pro pomoc nejchudším
z chudých v Indii. Zdravotnický materiál i zdravotní pomůcky i peněžité dary můžete
předat na přednášce, případně v infocentru ve Štítech, v kostele ve Štítech, v Cotkytli, Horních Studénkách a na Červené Vodě p. Knápkové.
Bližší informace Eva Pecháčková 606 101 946.
Sbírka v neděli 26. října bude také na tento účel.
Páteční mše 17.10. začíná v 16 hodin.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 28. září: Lubník 750; Tatenice 1.010; Hoštejn 1.400; Kosov 610 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Ve středu 8.10. bude biblická hodina v 19.30 na faře v Postřelmově.
V neděli 12.10. poděkujeme při bohoslužbách Pánu Bohu za úrodu.
P. Vladimír Jahn
OLOMOUC. Nové zvony Panny Marie Svatohostýnské a Jana Pavla II. určené pro katedrálu, které již požehnal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan
Graubner, si mohou návštěvníci před Arcidiecézním muzeem prohlédnout až do 7. října, kdy budou od 10:00 postupně vyzvednuty na věže chrámu. Samotné vyzvednutí
zvonů bude jistě také nevšední zážitek.
RNDr. František John
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 28. září: Mohelnice 5.420; Úsov 836; Studená Loučka 350 Kč.
Sbírka na Haiti: Mohelnice: 3.400 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Kulturní dům v Lošticích uzavřen. Město Loštice obdrželo dotaci na celkovou rekonstrukci KD. Ke dni 12. října musí být provoz ukončen. Některé programy, výstavy
a akce jsou zrušeny, jiné budou přesunuty do náhradních prostor. PODZIMNÍ KONCERT PAVLÍNY SENIČ bude v neděli 5. října v 19 hod. V minulém čísle byl koncert
uveden na 16 hod. Omlouváme se! Ukončení rekonstrukce KD se plánuje na září roku
2009. Do té doby v těchto prostorách nebudou žádné kulturní pořady.
Výroční mše sv. ke cti Panny Marie Růžencové bude v kapli v Žadlovicích v úterý
7. října v 16.30 hod.
Na podzimní vycházku do Žadlovického zámku a parku s odborným výkladem
pana S. Hekeleho Vás zveme v sobotu 11. října ve 14.00 hodin. Občerstvení možné
v restauraci „Na Pešti“.
Misijní tým koná od 9. – 12. 10. duchovní obnovu v Brně Zábrdovicích. Prosíme
o malou vzpomínku ve vašich modlitbách za dary Ducha Sv. pro loštické misionáře.
PODĚKOVÁNÍ. Španělští misionáři, kteří s námi prožívali Slavnost sv. Vincence
a sv. Václava děkují Vám všem, kteří jste vytvořili neopakovatelnou atmosféru v kostele sv. Prokopa v Lošticích. V pondělí 29.9. šťastně doletěli do Madridu. Naše farnosti
děkují za přátelskou návštěvu a povzbuzení. Přejeme hodně elánu a Boží pomoci v nelehké službě pro misie!
VŠÍMÁLEK. Kdo přijíždí od Mohelnice a od Loštic do Moravičan, zaručeně si povšimne decentně upraveného okolí kolem přícestních křížů. V každém ročním období
je pečlivě upraveno, tráva vysečená a neschází ani květiny. Miroslavu Horníčkovi ml.
a jeho týmu upřímné „DÍKY!“.

Svatební ohlášky
V chrámu sv. Jiří v Moravičanech přijmou svátost manželství v sobotu 11. října v 11 hod.
ONDŘEJ KLEMŠ a ZUZANA MALÁ z Moravičan.
Ve farním kostele sv. Prokopa v Lošticích budou v sobotu 18. října v 11 hodin oddáni
FRANTIŠEK MALÍNEK z Římic a VĚRA ŠKRABALOVÁ z Mladče.
„Že ty a já - jsme si byli darováni, to je zázrak, který nemůžeme pochopit.“
(Ulrich Schaffer)
Přejeme hojnost Božího požehnání na společné cestě životem! P. Pavel Kavec CM

FARNOST DUBICKO Vás srdečně zve v pondělí 6. října v 17 hod. do kulturního
domu v Dubicku na přednášku paní Marie Mléčkové „Příprava dětí na první svaté přijímání“.
Na setkání se těší pořadatelé
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Sbírky z neděle 28.9.2008: Zábřeh 10.740; Jedlí 4.000; Svébohov 3.800; Klášterec
1.660; Vyšehoří 370; Zvole 3.790; Hynčina 150 Kč; DARY: Zábřeh-Haiti 32.500; na
opravy 1.000; Rovensko-Haiti 5.000; Zvole-Haiti 2.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ. Dnes chci výslovně poděkovat všem štědrým dárcům,
kteří v minulých týdnech podpořili těžce strádající lidi po třech hurikánech na Haiti. Nemohu poměřovat pomoc jedněch, či druhých, ale výslovně děkuji MUDr. Josefu Maradovi a zdravotní sestře Janě Smyčkové, kteří se v září znovu vydali za lidmi do nemocnice v Môle Saint-Nicolas na severozápadě země.
P. František Eliáš
DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA poskytuje sociální služby seniorům, kteří chtějí zůstat ve vlastní domácnosti. Ze zdravotních důvodů
se ale o sebe během dne nemohou sami postarat, nebo se cítí osaměle. Domovinku charakterizuje rodinné prostředí a společenství vrstevníků.
Zařízení funguje od pondělí do pátku od 6 do 16 hod. a aktuálně nabízí volnou kapacitu. Kontakt: Domovinka, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh. Tel.: 583 414 622 Mob.: 736
509 438 Email: domovinka@charitazabreh.cz
BLÍŽE K UŽIVATELŮM SLUŽEB. Od 1. září 2008 mohou zájemci o službu
i uživatelé služeb Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb, navštívit nově zřízenou kancelář v Zábřehu na Masarykově náměstí 7. Zázemí
Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb bylo přemístěno z charitního domu sv. Barbory na Žižkově ulici 15, v Zábřehu, z důvodu plánované rekonstrukce střechy. Středisko nabízí své služby lidem se zdravotním postižením.
Služby jsou poskytovány převážně v domácnosti uživatele. Terénní odlehčovací služba vznikla nově v loňském roce. Cílem této služby je zastoupit pečující osoby i rodinné příslušníky a poskytnout jim nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, případně jim
umožnit chodit do zaměstnání nebo si vyřídit potřebné osobní záležitosti. Zájemci
o tyto služby mohou Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb navštívit v pracovní dny v době od 7.30 do 15.30 hodin nebo po telefonické domluvě dle potřeby si
dohodnout individuální schůzku.
Dům, ve kterém se nové zázemí Střediska nachází, leží na výhodném místě nedaleko zámku, kde sídlí Městský úřad Zábřeh.V přízemí domu se dále nachází Chráněná
dílna Zábřeh, která šije oděvy v běžných i atypických velikostech pro ﬁrmy i soukromé
osoby.
H. Balcárková, vedoucí Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb, tel. 736 509 439
CVIČENÍ MUŽI. Tož co, chlapi – připraveni? Jóóó... Výborně!!!
S sebou: tričko – tepláky – tenisky, dobrou náladu a do kapsy penízky (10 Kč). Začátek ve středu 8. října od 19 do 20 hod.
Těší se – cvičitelka Laďka Rýznarová.
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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