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Ročník XV. 

Číslo 46
33. 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

Bůh dává každému odměnu, 
ne podle jeho zásluh, 
ale podle toho, 
kolik je schopný přijmout. 
I v eucharistické hostině 
všichni přijímáme „živý chléb“, 
ale nakolik je pro nás živý, 
to určuje míra víry a lásky. 

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;
vyslyš naše prosby a dej, 
ať služba tobě je naší stálou radostí, 
neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen.

Ž 128   Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 
1: Př 31,10-13.19-20.30-31                2: 1 Sol 5,1-6                              Ev. Mt 25,14-30
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     příště Březinovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 Státní svátek – Mezinárodní den studenstva 
 - mše svatá v Zábřeze v 7 hod.
Pátek 21. listopadu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Sobota 22. listopadu Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Neděle  23. listopadu SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Orel jednota Zábřeh vás zve na „PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ“, které se usku-
teční tuto neděli 16. listopadu v Katolickém domě. Začátek je ve 14 hod. 
V bohatém kulturním programu se představí např. Kvarteto Ing. Březy, Di-
vadélko na okraji, Chrámový sbor a mnozí další. Připravena bude také výstava fotografi í 
„Zábřežský Orel v minulosti i současnosti“. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude 19. listopadu tentokrát ve farnosti 
Tatenice. Mše svatá v Zábřeze jako obvykle v 9.40 hod., celebruje P. Vojtěch Kološ, děkan 
v Šumperku     P. František Eliáš
 

VARHANNÍ KONCERT S PREZENTACÍ NAHRÁVKY NA CD. V sobotu 22. listopadu 
v 15 hod., na svátek sv. Cecílie, patronky chrámové 
hudby, jste zváni do děkanského kostela sv. Barto-
loměje v Zábřeze na varhanní koncert a prezenta-
ci historicky prvního CD zábřežských varhan a zvo-
nů. V hlavní části programu zazní 
skladby z uváděného CD zábřež-
ských varhan v podání interpretů 
nahrávky: Veronika Zemanová, 
Marie Zahrádková, Aleš Nosek – 
varhany, Vít Janata – mistr zvuku, 
Petr Strakoš a Marek Kozák – var-

hanáři, Václav Kalenda – hudební režie. Koncert se uskuteční za podpo-
ry Nadace „Život umělce“. 
 Všichni jste na koncert srdečně zváni.   P. František Eliáš

Na varhanní koncert s prezentací CD navazuje 16. ročník KÁLIKOVA 
PODZIMU, který pořádá. Město Zábřeh ve spolupráci s kulturním do-
mem. Jedná se o tradiční přehlídku pěveckých sborů, kterou si připomí-
náme osobnost hudebního skladatele Václava Kálika (1891–1951). Byl 
synem prvního ředitele zábřežského gymnázia Františka Kahlika a na 

počátku minulého století na zdejším gymnáziu studoval. V aule gymnázia vystoupí v nedě-
li 23. listopadu od 15 hodin mužský pěvecký sbor Nešvera z Olomouce, Pěvecký sbor se-
veromoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a ženský pěvecký sbor 
Slavice. Na programu je rovněž několik Kálikových sborových skladeb věnovaných milo-
vanému Zábřehu a jeho okolí. 

V neděli 23. 11.bude o Slavnosti Ježíše Krista Krále slavit mši svatou a po ní udělovat no-
vokněžské požehnání v Klášterci, Jedlí a Svébohově P. Zdeněk Gerhard Klimeš ze Svitav. 
 Kněžské svěcení přijal 28. června 2008 v olomoucké katedrále z rukou otce arcibiskupa 
Jana. V současné době působí jako kaplan v Přerově.                        P.Jindřich Peřina



3

KATOLICKÝ DŮM
 Na pondělí 17. listopadu Vás zveme do Katolického domu ke zhlédnutí diva-

delní hry NEBE NA ZEMI. Hudební komedii autorů Voskovec-Werich-Ježek za-
hrají herci a hudebníci JDO z Loštic. Začátek v 18 hodin. Vstupné 40 Kč.

 Především všechny příznivce dechovky zveme na neděli 23. listopadu na se-
tkání dechovek a jejich příznivců. V Katolickém domě od 13.30 hodin postupně 
k poslechu, ale i k tanci zahraje DH Postřelmov, Modrá muzika, Veselá kapela, 
Rohelanka a Bludověnka. Vstupné 50 korun. Občerstvení zajištěno.

 Dovolujeme si Vás pozvat na sobotu 29. listopadu 
k přátelskému posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ 
KAPR. Jak už název akce napovídá, budeme nabízet 
tradičního smaženého kapra, ale budete moci ochut-
nat například i uzeného tolstolobika, pstruha na másle 
či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři můžete zakoupit 
i mražené kapří půlky. Zhlédnout budete moci výstavku fotografi í Jitky Václaví-
kové, či výstavku betlémů, obdivovat práci řezbáře J. Beneše, či malíře P. Herziga. 
Melodie k poslechu i k tanci zahraje country kapela Kamarádi. Po celé odpoledne 
budou pro nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 14 hodin, 
vstupné dobrovolné.  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

ZÁBŘEŽSKÉ ZVONY. Slavnostní uvedení publikace „Zá-
břežské zvony“ proběhne v sobotu 29. listopadu v Katolickém 
domě při příležitosti akce Třeboňský kapr. Kniha dokumen-
tuje historii a současnost zvonů kostelů sv. Bartoloměje a sv. 
Barbory, dále evangelického kostela a hodinových cimbálů 
radniční a zámecké věže a gymnázia. Publikace je výsledkem 
více než desetileté práce autorské trojice František John, Petr 
Krňávek a Aleš Pátek. Publikace bude mít 60 stran, 30 ba-
revných a 15 černobílých vyobrazení. Na vydání přispěl Olo-
moucký kraj. RNDr. František John

První sobotu v prosinci – 6. 12. se můžete za obvyklých podmínek zúčastnit pou-
ti do Koclířova. Hlaste se, prosím, na tel: 583 414 512 (ve večerních hodinách).

 L. Korgerová

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOC-
NÝCH. Letošní příprava na přijetí svátosti pomazání nemoc-
ných bude probíhat od pondělí 24. do čtvrtku 27. listopadu, 
kdy nemocní společně přijmou svátost pomazání nemocných. 
V Zábřeze bude příprava začínat vždy v 9 hod. ráno a vyvrcho-
lí mší svatou slavenou v 9.40 hod., v Jedlí budeme začínat v 15 
hod. Duchovní obnovu povede P. Lev Eliáš, kapucín. Je to jedi-
nečná šance nepromarnit čas přípravy na setkání s Pánem.
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Učící se církev – ÚČINNOST MILOSTI 
 Věroučná část o milosti je velmi důležitá. Slov-
ní výbava její není ovšem příliš šťastná. V češtině 
musí znít výraz „milost“ pro nábožensky neško-
lený sluch značně nesrozumitelně. 
 Ví-li student po zkoušce, že prošel „z milos-
ti“ jistě v tom nebude vidět projev spravedlnosti 
zkoušejícího, ale jeho velkomyslnou shovívavost 
či milosrdnou dobrotu. V latinském výrazu „gra-
tia“ zaznívá alespoň ono obecně známé „gratis“, 
tedy že se cosi „dává zadarmo“. 
 Mluvíme-li v teologii o milosti, jde zde o něco, na co nemá člověk nárok, co není sa-
mozřejmé, nevzniká z nutnosti ani z práva, nýbrž co Bůh dává z lásky, z přízně, jako 
dar. 
 Slovo milost lze však rovněž užít v širším smyslu pro původ všeho, co nemusí být, 
co pochází od Boha jako svobodný dar. Potom toto slovo znamená svět, člověka, mne 
samého – všechno, co jest, kromě Boha. Za všechno dané jím, jediným dárcem bychom 
měli být vděčni. Měli bychom být vděčni, že za to smíme (ne musíme) děkovat. 
 Milost je přízeň, nezasloužená pomoc, kterou nám Bůh dává, abychom byli schopni 
odpovědět na jeho nabídku stát se Božími dětmi, adoptivními syny a dcerami účastnými 
božské přirozenosti a věčného života.
 1.  Milost je tedy účast na životě Božím. 
 2.  Milosti Boží je k spáse nevyhnutelně třeba. 
 K dosažení těchto dvou cílů je milost Boží dvojí: posvěcující a pomáhající. 
 MILOST POSVĚCUJÍCÍ je trvalý stav, nadpřirozená dispozice, která zdokonaluje 
samu duši a kterou nás Bůh pozvedá k účasti na svém božském životě a uschopňuje nás 
jednat z lásky k němu podle Božího nabádání. 
 První milost, dar daný Bohem dostává člověk, když přijme svátost křtu. Tomuto po-
svěcení od Ducha svatého říkáme milost posvěcující (nebo zbožšťující). Jí také dosahu-
jeme našeho ospravedlnění. Pod vlivem milosti se člověk obrací k Bohu a odvrací se od 
hříchu a tak přijímá shůry odpuštění a spravedlnost. Ospravedlnění odděluje člověka 
od hříchu a je zároveň přijetím Boží spravedlnosti. Toto ospravedlnění nám bylo zaslou-
ženo utrpením Ježíše Krista, který se obětoval na kříži jako živá, svatá a bohumilá oběť 
a jehož krev se stala nástrojem smíru za hříchy všech lidí. Cílem ospravedlnění je oslava 
Boha a dar věčného života. Ospravedlnění je nejvznešenější dílo Boží lásky. Sv. Augus-
tin je toho názoru, že „ospravedlnění bezbožníka je větší dílo než stvoření nebe a země, 
protože nebe a země pominou, zatímco spása a ospravedlnění vyvolených zůstávají“. 
 Ospravedlnění navozuje spolupráci mezi Boží milostí a svobodou člověka. To, že Bůh 
dal člověku svobodnou vůli, kterou Bůh plně respektuje, ukazuje na úctu Boha k člově-
ku a na jeho respekt k lidské důstojnosti. Ovšem součinnost Boží milosti s lidskou svo-
bodnou vůlí je opravdu tajemstvím. U člověka se projevuje souhlasem víry se slovem 
Boha, který ho volá k obrácení. 
 MILOST POMÁHAJÍCÍ. Tou jsou míněny projevy Boží pomoci jak na začátku obrá-
cení, tak během díla posvěcení. Touto milostí nám Duch svatý pomáhá tak, že nás osvě-
cuje, povzbuzuje a posiluje, abychom dobré konali a zlého se varovali. Konkrétně se toto 
děje například hlasem svědomí, dobrým příkladem bližního, napomenutím rodičů nebo 
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učitelů, slovem Božím, dobrou knihou, výstrahou. Ovšem milost pomáhající pomůže 
jen tomu, kdo ji ochotně přijímá a s ní věrně spolupůsobí. 
 V tomto smyslu mluví Ježíš ve svém podobenství o hřivnách (Lk 19,11-28). Bohem 
svěřené hřivny jsou různé a různě velké. Bůh rozdává svobodně, ale též každému podle 
jeho schopností. Když Bůh poděluje různě, žádá i různou tržbu; od nikoho nežádá ne-
spravedlivě mnoho. Naopak bude požadovat od každého výsledek podle jeho možností 
– věku, zdraví, stavu, povolání, dědičných a společenských vlivů a podle věrného nasa-
zení sil. 
 Milost Boží je darem nadpozemským, nadpřirozeným, nejvzácnějším. Proto v řádu 
milosti patří počáteční popud Bohu. Nikdo si nemůže zasloužit milost žádným sebelep-
ším skutkem, neboť na ni nemá právo. Koho Bůh osloví, je jeho výlučným právem.
 Další potřebnou milost pro posvěcení a pro růst milosti a lásky, jako i pro dosaže-
ní věčného života můžeme vyprosit (pro sebe i pro druhé) zvláště dobrou, častou mod-
litbou, účastní na mši svaté, přijímáním svátostí, svátostinami a každým dobrým skut-
kem. 
 Šťastný je ten člověk, který po Boží milosti touží a s ní spolupracuje! Odmítnout Boží 
lásku – v milosti posvěcující nebo pomáhající – je člověku duchovně i tělesně osudné. 
 Odpírat vědomě milosti Boží je hříchem proti Duchu svatému. Viz osud Jeruzaléma: 
„Jeruzaléme,.... kolikrát jsme chtěl shromáždit tvé děti, tak jak shromažďuje kvočna ku-
řátka pod svá křídla, a nechtěl jsi...!“ (Mt 23,37). A kolik případů osobní tragedie to při-
náší! Proto volá sv. Pavel v dopise Korinťanům: „Bratři, napomínám vás, abyste milost 
Boží nepřijímali naprázdno!“ (2 Kor 6,1) A sám Bůh nám praví: „Hle, stojím před dveřmi 
a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on 
se mnou.“ (Zj 3,320) P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY  (listopad 3. část)
Apoštol Jakub je synem Alfea (Kleofáše) a Marie, která byla sestře-
nicí Panny Marie a je uctívána jako svatá. Měl tři bratry – Judu Ta-
deáše, který byl také apoštolem, Simeona, který byl zvolen druhým 
jeruzalémským biskupem a je uctíván jako svatý, a Josefa. Jakub byl 
příbuzným Pána Ježíše a údajně mu byl hodně podobný, takže si je 
lidé často pletli. „Svatý Ignác Antiochijský, který se s Ježíšem nikdy 
nesetkal, si přál putovat do Jeruzaléma a spatřit Jakuba, aby si mohl 
představit, jak asi Kristus vypadal.“ Po Kristově smrti se stal prvním 
jeruzalémským biskupem. Zemřel mučednickou smrtí. Ve svém listě 
klade důraz na to, že víra bez skutků je mrtvá. 

Otázky k obrázku sv. Jakuba
1.  Kteří dva Jakubové patřili mezi dvanáct apoštolů?
  a) Jakub Alfeův a Jakub Iškariotský; b) Jakub Alfeův a Jakub Zebedeův   
  c) Jakub Alfeův a Jakub Horlivec 
2.  Apoštolu Jakubovi Alfeovu se říká také: 
  a) Mladší;    b) Starší;    c) Horlivec

3. Kolik najdeme v Bibli Jakubových listů?
  a) jeden;   b) dva;    c) žádný
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ČERVENOVODSKO       ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. listopadu: Červená Voda 1.459; domov důchodců sv. Zdislavy 90; Mlý-
nický Dvůr 285; Moravský Karlov 180; Jakubovice 1.716; Písařov 447 Kč.
Dary: Jakubovice 53.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 

ADORAČNÍ DEN a den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského 
semináře farností: Jakubovice a Těšetice u Olomouce bude v pondělí 17. 
listopadu od 13-16 hodin; Písařov a Vrchoslavice ve čtvrtek 20. listopadu 
od 10-16 hodin. Půl hodiny před koncem jste zváni na společné zakon-
čení a pak na mši sv. Adorační pomůcky budou připraveny. Zapište se, 
prosím, k adoraci na připravený papír a nenechte Pána Ježíše v kostele 
samotného!                                                                          P. Pavek Vágner

 SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 20. listopadu na faře v Červené Vodě po mši 
svaté.

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY farnosti Červená Voda bude v pátek 21. listopadu 
v 19 hodin na faře.

SVĚCENÍ NOVÉHO LITOMĚŘICKÉHO BISKUPA bude v sobotu 22. listopadu v 10 ho-
din v katedrále v Litoměřicích. Kdo by chtěl na tuto jedinečnou událost jet se mnou, při-
hlaste se u mne!  P. Pavel Vágner
 Z toho důvodu nebudou mše sv. v domově důchodců sv. Zdislavy a v Mlýnickém Dvoře. 

ADOPCE NA DÁLKU. Milí adoptivní rodiče! Je čas opět shromáždit peníze na školní do-
cházku pro naši adoptovanou Blandine a Cursillisti pro Walkiho z Haiti. Prosím přispějte 
100 Kč v Červené Vodě paní Knápkové, jinde panu faráři! 
  Za děti děkuje z celého srdce Jaroslava Knápková

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. listopadu: Mohelnice 6.133; Úsov 794; Studená Loučka 400 Kč.  
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

OVEČKA V PROSINCI. Na faře v Mohelnici vždy ve čtvrtek od 9.15 do 11.15 hod. Děti mů-
žete vzít s sebou, máme zajištěnu babičku na hlídání. 
4. prosince výroba vánočních dárků, přání, malování na sklo
11. prosince KŘESŤANSKÉ VÁNOCE – beseda s paní Marií Mléčko-
vou
18. prosince dárečkový klub, aneb malé překvapení potěší
25. prosince a 1. ledna klub nebude

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. listopadu: Štíty 1.660; Cotkytle 440; Horní Studénky 2.600 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbirky ze neděle 9. listopadu: Lubník 980; Tatenice 1.760; Hoštejn 1.350, Kosov 667. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                              P. Jaroslav Přibyl
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

ABYCHOM NEZAPOMNĚLI ... ( jak bylo ... )
 Nostalgie za uplynulými časy není dnes jevem neznámým. Jak jsme se měli dobře, jak 
se nám dnes těžce žije... kdysi bylo lépe. Bylo lépe? Psal se rok 1948. Euforie pomalu vy-
prchávala. Intensivně však existovaly zajatecké tábory v Rusku, třeba v Kirově poblíž Le-
ningradu. Přihodilo se, že tam dozorčí tábora přistihl sedmatřicetiletého Němce Schmidta, 
který si u odběru stravy vzal víc chleba, než byla obvyklá dávka pro vězně na den. Byl vy-
slýchán: „Znáte vězeňský řád?“ „Znám.“ „Víte kolik chleba si smíte u oběda vzít?“ „Ano.“ 
„Víte o tom, že jste si vzal o 300 gramů chleba víc?“ „Ano, vím.“ „Jste zloděj!“ „Ne, jsem jen 
hladový.“ „Odvést!“ Schmidta odvedli. Přivázali ke kříži a bez milosti ho krutě ztýrali. Po 
dvou hodinách na následky nelidského mučení zemřel. Zemřel, protože si vzal o 300 gra-
mů chleba víc, než byla denní dávka pro vězně v socialistickém gulagu. 
 17. listopadu si připomeneme časy, kdy nám i našim předkům prý „bylo dobře“. Bezpo-
čet lidí v režimech totalitních položilo svůj život za to, aby se ti, kdo přijdou po nich měli 
vskutku lépe. Jejich životní oběť je výzvou pro nás, abychom se statečným křesťanským 
životem přičinili o to, aby se hrůzy totalitních režimů více neopakovaly! Pamatujme na to 
i tehdy, když budeme za nějaký čas stát při volebních schránkách. V tomto roce se nám to 
nějak nepovedlo. 
 Zveme vás všechny na tradiční Pouť na Chlomek, pietní místo nad Žadlovicemi. Zde, 
na bývalém popravišti se po mši svaté, která bude v pondělí 17. listopadu v chrámu sv. Pro-
kopa v 9.hod., pomodlíme za oběti všech totalitních režimů... Dotýká se to nás všech, taky 
tebe, který tyto řádky čteš ...  P. Pavel Kavec CM

12. ROČNÍK LOŠTICKÉHO BETLÉMA u řezbáře 
Jaroslava Beneše, na adrese: Loštice, ul. Moravična-
ská 439. Zahájení bude v pondělí 1. prosince ve 14 
hod. Otevřeno denně i o sobotách a nedělích od 14 
do 18 hod., až do 6. ledna 2009. Dotazy na tel. 603 
929 926. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 Uzávěrka příspěvků do Farníčku je 18. 11. 2008. Příspěvky můžete dávat do krabičky 
u bočního vchodu v kostele sv. Matouše nebo posílat na email: viktoria@post.cz. Za každý 
příspěvek předem děkujeme.  Za redakci Alka Viktorinová

PODĚKOVÁNÍ Z HNÍZDA.Děkujeme všem rodičům, kteří přišli 
se svými dětmi na tradiční pocházku s lampiony i přes nepříznivé 
počasí.Na dobrovolném vstupném se vybralo 1885 Kč, které bu-

dou poslány na vzdělání běloruského chlapce Jevgenije Avděje v rámci charitního projektu 
Adopce na dálku.  Markéta Kroulová

Blahopřání
Dne 20. listopadu slaví manželé Kylarovi ze Zábřeha 65. výročí svatby.

Děkují Pánu Bohu za život, který mohli spolu prožít.
Srdečně blahopřejí a hojnost Božího požehnání přejí farníci i celá rodina. 
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 9. listopadu 2008: Zábřeh 11.450; Jedlí 2.050; Svébohov 1.420; Klášte-
rec 1.660; (Vyšehoří z 5. října 1.000 Kč); Zvole 3.380; Maletín 2.270 Kč. DARY: Zábřeh 
– na Haiti 2.300; na misie 500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P.František Eliáš
TUTO NEDĚLI 16. 11. 2008 JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU. 

CHARITA ZÁBŘEH – Středisko OÁZA
 Arteterapie jako zrcadlo duše člověka s handicapem“

 Poslední listopadové pondělí 24.11.2008 bychom chtěli ve-
řejnost pozvat na výstavu s názvem „Arteterapie jako zrcadlo 
duše člověka s handicapem“. Výstava proběhne v prostorách Oázy – centra denních 
služeb, Žižkova 15 – charitní dům sv. Barbory na náměstí v Zábřehu. Výstava se usku-
teční v době 9.00 – 18.00 hodin. Vystavované výrobky byly vyrobeny za fi nanční pod-
pory Ministerstva kultury, které poskytlo dotace na stejnojmenný projekt probíhající 
v centru již od dubna tohoto roku. Během výstavy si návštěvníci budou moci zakoupit 
výrobky vyrobené uživateli, vyrobit drobný dárek na Vánoce, vyzkoušet práci s hlí-
nou, pedikem a mnoho dalších věcí. 

Na setkání se těší uživatelé a pracovníci Oázy – centra denních služeb
 Hledáme dobrovolníka na pomoc při vyrábění drobností ze dřeva

 Oáza – centrum denních služeb pro lidi s mentálním a psychický postižením, hle-
dá člověka, dobrovolníka, který by s našimi uživateli pracoval se dřevem. Jednalo by 
se o čtyři hodiny týdně – podle potřeby a domluvy. Výrobky si sami vymyslíme, jedna-
lo by se pouze o technologický postup a mužskou ruku. Chce to jen trochu trpělivosti 
a času. V případě zájmu kontaktujte vedoucí zařízení Mgr. Dagmar Stodůlkovou na 
tel. 736 509 464 nebo 583 412 587.  Uživatelé a pracovníci Oázy –centra denních služeb

Materiální sbírka lyžařského vybavení. Pro pomoc dětským sirotkům na 
Ukrajině aktuálně sbíráme běžky a lyžařské vybavení – boty, kalhoty, bun-
dy. Vybavení je určeno pro děti ve věku 5-18 let. Přijímáme věci pouze ve 
velmi slušném stavu, tak, aby se vyplatila jejich doprava na místo určení a 
aby byly pro obdarované důstojným vánočním dárkem. Pokud máte zájem 
se na této pomoci podílet, nabídněte vybavení Martinu Damborskému (se-

kretariát Charity Zábřeh, tel. 583 412 587) do pátku 21. listopadu 2008.
 Děkujeme za Vaši ochotu pomáhat bližním v nouzi.   Jiří Karger

VZDĚLÁVACÍ KURZ. V pondělí 24. listopadu 2008 v 16 hod. se usku-
teční ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií před-
náška na téma – KATECHEZE V RODINĚ. Přednášet bude Doc. Dr. 
Ludvík Dřímal, Th.D., který přednáší téma katecheze na CMTF v Olo-
mouci. Srdečně zveme Vás všechny, kteří usilujete o „zrání“ vlastní 
víry, ale také víry svých blízkých.                                Mgr. Luděk Diblík

SENIOŘI ve Svébohově se sejdou ve středu 19. listopadu v 18 hod. v klubovně (po mši 
svaté).                                                        Marie Šanovcová


