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Ročník XVI. 

Číslo 3
2. 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

Každé pravé povolání v sobě nese trojí pohyb:
začíná u  Boží iniciativy, která nás vytrhuje 
z všednodennosti života 
a zve k dobrodružství víry. 
Druhý pohyb vytváří naše odpověď: 
hledat – nalézt a následovat – zůstat. 
Teprve třetím krokem se naše
 povolání dovršuje, 
v této fázi se stáváme novým stvořením. 
Uviděli jsme Krista a poznali jsme, kde bydlí. 

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; 
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 40 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
1 Sam 3,3b-10.19                   2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20                       Ev. Jan 1,35-42
Ordinárium: Břízovo č. 503      příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa  21. ledna Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Sobota  24. ledna  Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 PATROCINIUM V DROZDOVĚ. V neděli 18. ledna v kapli sv. Fabiána a Še-
bestiána při mši svaté v 10.45 hod. oslaví patrocinium farníci z Drozdova. Cele-
brantem slavnostní mše svaté bude P. František Lízna.  P. František Eliáš

 TÝDEN ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. V pondělí 19. ledna v 17.30 hod. se sejde-
me ke společným modlitbám v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.  P. František Eliáš

 SETKÁNÍ KATECHETŮ na faře v Zábřeze bude ve středu 22. ledna od 19 hod.
   P. Jindřich Peřina

KDU ČSL a MKD pořádají v pátek 23. ledna 2009 v Katolickém 
domě v Zábřeze OKRESNÍ LIDOVÝ PLES. Začátek ve 20 hod., 
k poslechu a tanci hraje VELVET. Předprodej vstupenek v knih-
kupectví Barborka (charita) tel. 777 823 952 (vstupenka+místen-
ka+šatna 100 Kč). 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES bude v sobotu 24. ledna v Katolickém domě od 14 
hod. Pro děti je připravený bohatý program. Vstupné dobrovolné. 

SVATÝ PAVEL V ZÁBŘEZE V ÚTERÝ 27. LEDNA V 16.30. 
V rámci setkání spolupracovníků a průvodců ces-
tovní agentury AWER TOUR bude slavena mše 
svatá, na kterou vás tímto srdečně zveme. Votivní 

mši svatou ke cti apoštola Pavla, bude celebrovat Mons. Pavel Po-
sád, pomocný biskup českobudějovický a P. Martin Mojžíš, delegát 
Slovenské biskupské konference pro pastoraci poutí, v úterý 27. 1. 2009 v 16.30 
hod. Mnohé z vás provázel P. Martin jako průvodce ve Svaté zemi. Na závěr bo-
hoslužby všem přítomným požehná P. Jaroslav Přibyl ostatky sv. apoštola Pavla, 
které budou přivezeny z Lubníku.

Za AWER TOUR s.r.o. srdečně zve Lenka Hamplová, za farnost P. František Eliáš

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK. Ve farním kostele ve Šternberku se 
koná v sobotu 7. února 2009 tradiční pouť. Mše svatá, kterou ce-
lebruje biskupský vikář Adam Rucki bude slavena v 10 hod. Pouť 
bude zakončena v 15 hod. adorací. 
Ženy a matky ve Šternberku obnovily starobylý zvyk obětování svíce, 
z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. 
1. února 1741 přinesly dvě ženy do klášterního kostela voskovou svíci 
o váze 21 liber (asi 10 kg), jako oběť Matce Boží, aby skrze její přímluvu 

byly uchráněné od nepřátel. Letos přinesou šternberské matky do farního kostela před 
sochu Šternberské Madony opět velkou obětní svíci. Rok od roku se k nim připojuje stále 
více žen z širokého okolí, aby prosily Matku Boží o ochranu a dar víry pro své děti. 

 Srdečně zveme maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti. 
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Bezděkov  2 484,00 Kč Lukavice 10 696,00 Kč
Bohuslavice  11 681,00 Kč Lupěné 965,00 Kč
Brníčko  8 219,00 Kč Maletín 6 227,00 Kč
Březná  3 819,00 Kč Mírov 7 866,00 Kč
Bukovice  1 996,00 Kč Mitrovice 6 670,00 Kč
Cotkytle  4 977,00 Kč Mlýnický Dvůr 2 049,00 Kč
Crhov  5 549,00 Kč Mohelnice 82 087,00 Kč
Červená Voda  31 347,50 Kč Moravičany 38 997,00 Kč
Červená Voda - Šanov  5 383,00 Kč Moravský Karlov 2 314,00 Kč
Dlouhomilov  9 561,00 Kč Nemile 12 798,50 Kč
Doubravice  2 940,00 Kč Obectov 1 935,00 Kč
Drozdov  7 492,50 Kč Palonín 6 360,00 Kč
Dubicko  27 370,00 Kč Pavlov 4 420,00 Kč
Herbortice  1 670,00 Kč Písařov 16 218,00 Kč
Heroltice  3 336,00 Kč Pivonín 4 355,00 Kč
Hněvkov  5 588,00 Kč Police 1 356,00 Kč
Horní Studénky  11 302,00 Kč Postřelmov 53 634,50 Kč
Hoštejn  13 405,00 Kč Postřelmůvek 7 683,00 Kč
Hrabišín  9 496,00 Kč Rájec 17 701,00 Kč
Hrabová  12 158,00 Kč Rohle 7 917,00 Kč
Hynčina  1 779,00 Kč Rovensko 18 652,00 Kč
Chromeč  17 374,00 Kč Řepová 2 555,00 Kč
Jakubovice  2 843,00 Kč Slavoňov 5 335,00 Kč
Janoslavice  3 619,00 Kč Stavenice 2 239,00 Kč
Janoušov  2 466,00 Kč Strážná 3 685,00 Kč
Janoušov u Cotkytle  1 864,00 Kč Strupšín 1 860,00 Kč
Jedlí  22 540,00 Kč Studená Loučka 6 261,00 Kč
Jestřebí  16 083,00 Kč Sudkov 12 110,00 Kč
Kamenná  8 831,00 Kč Svébohov 16 781,00 Kč
Klášterec  5 968,00 Kč Štíty 24 834,00 Kč
Klopina  7 965,50 Kč Tatenice 21 071,50 Kč
Kolšov  15 074,00 Kč Třeština 8 100,00 Kč
Koruna  1 241,00 Kč Újezd 2 562,50 Kč
Kosov  6 154,00 Kč Úsov 19 760,00 Kč
Krasíkov  4 815,00 Kč Václavov 6 195,00 Kč
Krchleby  2 316,00 Kč Veleboř 5 680,00 Kč
Křižanov  2 623,00 Kč Vlachov 1 583,00 Kč
Květín  2 094,00 Kč Vlčice 2 731,00 Kč
Lesnice  11 163,00 Kč Vyšehorky 4 392,00 Kč
Leština  24 923,00 Kč Vyšehoří 8 080,00 Kč
Libivá  5 814,00 Kč Zábřeh 170 805,50 Kč
Líšnice + Svinov  8 257,00 Kč Zborov 4 723,00 Kč
Loštice  67 924,00 Kč Zvole 15 460,00 Kč
Lubník  8 756,00 Kč Žadlovice 7 345,00 Kč
Celkový výtěžek pokladniček v roce 2009: 1 097 310,00 Kč

Přehled výsledků tříkrálového koledování 2009 v obcích děkanátu Zábřeh
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UČÍCÍ SE CÍRKEV JEŽÍŠ KRISTUS – EKUMENISMUS V PRAXI
 V měsíci lednu se konají v celém křesťanském světě modlitby za 
sjednocení křesťanů v jedné Kristově víře a v jedné církvi. My katolí-
ci tak činíme ve dnech 18.-25. ledna. Je to tzv. oktáva, osmidenní doba 
modliteb za jednotu křesťanů. Cizím slovem se tato snaha po sjedno-
cení nazývá ekumenismus. Datum je symbolické: 18. leden je svátkem 
Panny Marie, Matky jednoty a 25. leden svátkem Obrácení sv. Pavla. 
 Bohužel, v této jedné Boží Církvi už od samého počátku půso-
bil hřích v různých podobách. Zraňoval její celistvost a rozděloval 
jednotu. Vznikaly různé roztržky, které už apoštol Pavel a pozdě-
ji apoštol Jan ostře kárali a odsuzovali. V té době roztržky působili 
nikolaité, balaamovci, později zvláště ariáni a jiné odloučené církve 
východu. V pozdějších staletích vznikaly rozsáhlejší rozpory, čas-
to zaviněné z obou stran. Takto v roce 1054 došlo k rozdělení zá-
padní a východní církve, odloučila se ortodoxní, pravoslavná církev. 
V roce 1517 pak církev luterská, protestantská, v roce 1543 církev 
anglikánská, roku 1920 v našem národě československá-husitská 
církev. K rozštěpení, odpadu, k rozkolu, který zraňuje jednotu Kris-
tova těla, nedochází bez hříchu lidí. 
 Ti, kteří se dnes rodí do společenství vzešlých z takových rozštěpení a dospívají v nich 
k víře v Krista, nemohou být viněni z hříchu odloučení a katolická církev k nim přistupuje 
s bratrskou úctou a láskou. Vírou jsou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu. Proto 
jim právem náleží čestné označení křesťanů a děti katolické církve je oprávněně uznávají 
za své bratry a sestry v Pánu. 
 Kromě toho některé prvky posvěcení a pravdy mohou existovat i mimo viditelné hrani-
ce katolické církve: psané Boží slovo, život milosti, víra, naděje a láska, apoštolská horlivost 
i jiné, neviditelné (vnitřní) dary Ducha svatého. Kristův duch je v těchto církvích a církev-
ních společenstvích používá jako nástrojů spásy, jejich účinnost pochází z plnosti milosti 
a pravdy, kterou Kristus dal katolické církvi. Všechna tato dobra pocházejí od Krista a ve-
dou k němu a vybízejí ke katolické jednotě. 
 Jediná Kristova církev se uskutečňuje a trvá v katolické církvi a doufáme, že bude stále 
více vzrůstat až do konce věků. Kristus vždy dává své církvi dar jednoty, ale církev se za něj 
musí stále modlit a usilovně jej chránit, posilovat a zdokonalovat, aby byla takovou, jakou 
ji chce mít Kristus. Proto se sám Ježíš v hodině svého utrpení modlil a nepřestává prosit 
Otce za jednotu svých učedníků: “Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, 
tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mne poslal“. (Jan 17,21).Touha po obnovení 
jednoty všech křesťanů je Kristův dar a výzva Ducha svatého. 
 Abychom na tuto výzvu patřičně odpověděli, je nutné stálé obnovování církve v rostou-
cí věrnosti svému povolání. Je nutné obrácení srdce k čistšímu životu podle evangelia, pro-
tože právě nevěrnost údů ke Kristovu daru je příčinou rozdělení. Je nutná společná mod-
litba, protože obrácení srdce a svatost života spolu se soukromými i veřejnými modlitbami 
za jednotu křesťanů je třeba považovat za duši celého ekumenického hnutí, dále vzájemné 
bratrské poznávání, ekumenická výchova věřících a zvláště kněží, dialog mezi teology a se-
tkávání křesťanů různých církví a společenství a konečně spolupráce mezi křesťany v růz-
ných oblastech služby lidem. 
 Starost o obnovení jednoty je záležitostí celé církve, věřících i pastýřů. Je ale třeba si 
také uvědomit, že tento svatý záměr – znovu smířit všechny křesťany v jednotě jedné a je-
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diné  Kristovy církve – přesahuje lidské síly a schopnosti. Hrají zde roli rozdíly věroučné, 
historické, psychologické i čistě lidské. Lidé, ale i organizace, neradi uznávají svou případ-
nou vinu. Je nesnadné sejít z vyšlapané cesty a nastoupit cestu jinou. Většinou by se také 
museli zříci svého postavení, fi nančního zajištění, společenské vážnosti a hlavně - uznat 
svůj omyl či omyl společnosti, ke které patří. Každý z nás ale musí uznat, že existuje jen 
jedna pravda a také, že jen jedna církev je Kristova, která je dílem jen jednoho oprávněné-
ho zakladatele, Ježíše Krista, Božího Syna. 
 Nejednota nás křesťanů je velkou hanbou a velkým pohoršením světu, kterému máme 
být příkladem. Naše nejednota také oslabuje předávání křesťanské zvěsti v misijní činnosti. 
 Dnes je však potěšující, že mezi námi křesťany vymizely bolestné hádky, ostré výčit-
ky, ba i osobní a hmotné útoky, a že nastoupila láska, respekt a radost z úspěchů druhého. 
Proto skládáme všechnu svou naději v Kristovu modlitbu za jednotu církve, v lásku Otce 
k nám a v sílu Ducha svatého, na přímluvu Matky jednoty, Panny Marie.  

P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY      (leden 3. část)
JAIROVA DCERA
 Svátkem Křtu Páně se skončila doba vánoční. Se začátkem všed-
ních dní se začíná při bohoslužbách předčítat evangelium podle Mar-
ka. V páté kapitole se dovídáme o setkání Pána Ježíše se smutným 
mužem, který se jmenuje Jairos. Přichází za Pánem Ježíšem s pros-
bou, aby zachránil a uzdravil jeho umírající dceru. Svým padnutím 
Ježíšovi k nohám dává najevo nejenom svou úctu k němu, ale i svou 
důvěru v něj. Pán Ježíš jeho prosbu neodmítá. Když jim po cestě lidé 
oznamují, že již děvče zemřelo, Ježíš apeluje na jeho víru. Nakonec je 
jeho víra odměněna, protože Pán Ježíš mrtvé děvče vzkřísí. 
Bůh naše prosby neodmítne, rád je splní, ale musíme mu je přednést, a to 
s úctou a důvěrou k němu. Kdyby Jairos k Ježíšovi nepřišel, Pán Ježíš by mu 
dceru nevzkřísil.To nás vybízí, abychom Ježíši pravdivě říkali co nás trápí, 
co nás těší, a svěřovali se mu se vším, co prožíváme. On je ten, kdo nám 
vždy rozumí, ten, kdo nás vždy pochopí. On je náš přítel. 
Kolik měla Jairova dcera roků, když ji Pán Ježíš vzkřísil?
 a) 11   b) 12   c) 13
Kdo byl Jairos?
 a) představený synagogy   b) setník   c) římský voják
Co udělali truchlící, když jim Ježíš řekl, ať nepláčou, že dívka jenom spí?
 a) začali se radovat   b) chtěli ho ukamenovat   c) smáli se mu

Všechny příznivce zábřežské folk&country skupiny MADALEN zveme v pátek 23. ledna 
k rozhlasovým přijímačům. Na vlnách Rádia Proglas zahrají společně se skupinou A.M.ÚL-
ET z Moravičan v pořadu „Jak se Vám líbí...“. Začátek v 19.15 hodin.  Josef Klimek

OREL – pro nezájem mužské populace ruším od ledna nabídku cvičení pro 
muže, středa 19 až 20 hod. v Katolickém domě. V případě dodatečného zá-
jmu je možno (po domluvě na č. 604 113 392) cvičení obnovit.           

Cvičitelka Laďka Rýznarová
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 11. ledna: Červená Voda 1.509 (z betléma 791); domov důchodců sv. Zdi-
slavy 55; Mlýnický Dvůr 100; Jakubovice 515 (z betléma 1.689); Písařov 691 Kč.
  P. Pavel Vágner
Biblická hodina v Jakubovicích bude ve čtvrtek 22. ledna v 17 hod. u Jurenků.

V neděli 18. ledna oslaví požehaných 90 let paní MARIE MACKOVÁ,
dlouholetá kostelnice, která se vždy s péčí a láskou starala o kostel i o kněze

ve farnosti. K jejímu životnímu jubileu přejeme Boží požehnání, ochranu
a přízeň Panny Marie a trochu radosti do každého dalšího dne.

Farníci z Písařova a P. Pavel Vágner 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO  
Sbírky z neděle 11. 1. 2009: Štíty 1.530; Cotkytle 770; Horní Studénky 4.000 na 
TV NOE. Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 11. ledna 2009: Lubník 460, Tatenice 1180, Hoštejn 1200, Kosov 600 
Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

V pátek 30. ledna vás zveme na LIDOVÝ PLES do Tatenice, pořádaný MO 
KDU-ČSL a Římskokatolickou farností Tatenice. 
Bližší informace příště.  P. Jaroslav Přibyl

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

ADORÁTOR Z NOVÉ GUINEJE. Misionáři se po dlouhých letech podařilo získat 
mnohé domorodce pro víru v Boha. Několikrát si všiml, že hrdý náčelník kmene Ka-
nak přišel vždycky po mši svaté před svatostánek, stoupl si před něj zpříma jako pal-
ma, s vypjatou hrudí a nahým trupem. Byl to muž velmi jednoduchý, který neuměl ani 
číst. Misionář jednoho dne podlehl své zvědavosti a zeptal se ho, co to dělá, když sto-
jí před svatostánkem tak strnule a tiše. Náčelník se usmál a odpověděl: „Pouštím na 
svou duši slunce!“ 
 Zřejmě bychom se měli učit podobně, jako tento jednoduchý muž z daleké Gui-
neje „pouštět na svoji duši slunce“, které vyzařuje tajemství Eucharistie. Hřálo by pak 
nás a taky ty druhé. Eucharistie je pro náš život to, co slunce pro tuto Zem. Bez nich, 
je život na naší planetě nemožný. 
 

Slavnostní mše svatá při příležitosti založení Misijní společnosti sv. 
Vincence de Paul, kterou každoročně Společnost slaví 25. ledna, bude 
slavena v Lošticích v neděli 25. ledna 2009 v 9.30 hod. Jako host se 
představí A.M.ÚLET z Moravičan. Tento rok slaví slovenská provincie 
otců Vincentinů 20 let své existence. Děkujeme všem za spolupráci 
i za modlitby na misijním poli.                                   P. Pavel Kavec CM
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FARNOST  KLÁŠTEREC

KLÁŠTERECKÁ MADONA. Madona s malým Ježíškem v náručí nebo na 
klíně, vyskytuje se už od gotiky. Začátkem 14. století byly nejčastější Ma-
dony stojící a Madony trůnící, od 2. čtvrtiny 14. století se objevují první díl-
ny, kterým můžeme připsat více děl. Mezi nejznámější sošky Madony patří 
památka z vnitřního vybavení kláštera v Klášterci, gotická soška Madony 
s Ježíškem tzv. Bojkovická madona, nalezená počátkem první republiky při 
opravách ve staré sakristii. Soška stojící Madony s Ježíškem na pravé ruce 
byla zčásti zničena červotočem, tehdejší klášterecký farář a národopisný 
pracovník páter Alois Viceník (1877—1960) ji proto v roce 1933 nechal kon-
zervovat a v roce 1935 ji daroval muzeu v rodných Bojkovicích. V roce 1936 
byla 84 cm vysoká soška vystavena na brněnské Výstavě gotického umění 
na Moravě a ve Slezsku. Porovnáním s jinými obdobnými madonami od-
hadli kunsthistorici dobu vzniku díla neznámého dřevořezbáře na sedm-
desátá léta 14. století, místo vzniku sošky a její bližší osudy jsou neznámé. Snad ji sem při-
nesli mniši benediktýni z mateřského postoloprtského kláštera, snad ji před úplnou zká-
zou zachránila suť zříceného zdiva, které ji zavalilo při odstřelování klášterní chodby husi-
ty, snad, kdoví...  Tomáš Martinák

ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009
Koledníci Tříkrálové sbírky skončili v neděli 11. led-
na svoji pouť po obcích zábřežského děkanátu. Sbírka 
probíhala letos již podesáté a hledat příjemce tříkrálo-
vého požehnání a štědré dárce vyrazilo letos celkem 
289 skupinek, sestavených zábřežskou Charitou. Krá-
lovské skupinky koledovaly v téměř 90 obcích, měs-
tech a obecních částech a v jejich pokladničkách se 
shromáždilo neuvěřitelných 1 097.310 Kč. Pokud vý-
těžek porovnáváme s rokem 2008, jedná se o nárůst 
téměř 69 tisíc korun. Tento skok nebyl způsoben jen 
zvýšením počtu koledujících skupinek o 15, o 43 Kč 
vzrostl také průměrný výtěžek jedné pokladničky. 
Nejčastějším platidlem byly dvacetikoruny, lidé nám 

jich do kasiček věnovali celkem 6791 kusů. Nejbohatší pokladnička (celkem 21.612 Kč) 
byla letos ta s číslem 100, se kterou v Lošticích koledovala paní Ludmila Schwarzová. Za 
takto hmatatelně projevenou solidaritu a důvěru naší práci (i v nejistotách hospodářské 
krize) děkujeme. Těm, kdo spolu s námi s odvahou a obětavostí koledovali i všem štědrým 
dárcům.  Detailní výsledky koledování a další zajímavosti zájemci najdou na našem webu 
www.charitazabreh.cz   Jiří Karger - ředitel

Od začátku letošního roku jsou v provozu nové internetové stránky www.animatori.cz 
v jednoduchém a přehledném provedení. Vedle informací a novinek týkajících se tohoto 
setkání nabízejí také pozvánky na další akce určené animá-
torům seniorů, seniorům, lidem středního věku i ostatním 
zájemcům, články, fotogalerie, materiály ke stažení, zajíma-
vé odkazy atd.                                                                redakce
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SBÍRKY z neděle 11. ledna: Zábřeh 8.950; Jedlí 1.500; Svébohov 1.550; Klášterec 1.350; 
Zvole 3.030; Postřelmůvek 560 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
 

DÁRKY PRO UKRAJINU. Od neděle 4. do pátku 9. ledna 2009 jsem byl na zakar-
patské Ukrajině. Spolu s ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc Václavem Keprtem jsme 
vezli do charitních zařízení pro sirotky a chudé děti vánoční dárky. Záměrem cesty bylo 
splnit závazek daný dárcům a dopravit do dětského domova v Ternopilu a Bortnikách, a do 
sociálního centra v Lopatyně vánoční dárečky, které připravovali lidé z oblasti působnosti 
Charit Zábřeh, Slavičín, Vsetín, Kroměříž, Olomouc a Holešov.
 Celkově bylo obdarováno 95 dětí ve věku od 3 do 18 let. Z uvedeného počtu balíčků 
jich dárci na Zábřežsku připravili 32, tedy více než jednu třetinu. Ze všech dárků a i těch 
nejmenších drobností, které obsahovaly, měly děti při rozbalování nefalšovanou radost. 
Byla patrná už při koledování u stromečku, kdy si už dopředu každý pohledem hlídal ten 
svůj balíček. Obsahem byly nejčastěji: mikiny, trička, čepice, punčocháče, boty, batůžky, 
plyšáci, hry, autíčka, puzzle, pastelky, fi xy, kalkulačky, šampony, kartáčky a zubní pasty. 
Nechyběly ani sladkosti – čokoládky, bonbóny, žvýkačky.

Dopoledne 5. ledna proběhla nadílka v charitním dětském 
domově „Presvjataja Rodina“ v Ternopilu. V domově žije 
celkem 26 dětí a dárečky pro ně připravovali lidé ze Zábřež-
ska. Odpoledne 6. ledna se dočkalo nadílky i 45 dětí z chu-
dých rodin, o které pečuje sociální centrum Lopatyn. Ředi-
telka projektu Olesa Župnik je absolventkou Caritas – Vyšší 
odborné školy sociální v Olomouci. Centrum slouží pro za-
bezpečení stravování chudých dětí, pro jejich další vzdělá-
vání a společné trávení volného času.
Ukrajinské vánoce (řeckokatolíci i pravoslavní je slaví podle 
juliánského kalendáře se 14 denním posunem oproti našim 
zvyklostem – tedy 7. ledna) jsme slavili v dětském domově 

v Bortnikách. Jedná se o zařízení, které provozuje mužský řeholní řád Miles Jesu. Domov 
v Bortnikách byl založen v roce 1989 a v současné době v něm žije 24 chlapců. Mají větši-
nou velmi pohnutou minulost, jejich dětství lze těžko nazvat normálním. Většina pochá-
zí z rozvrácených rodin, děti rodiče (po tragické události) buď vůbec nemají, nebo se o ně 
starat nemohou (pro psychické onemocnění, závislost na alkoholu) či nechtějí. Pro chod 
domova v Bortnikách je důležité přilehlé hospodářství (15 hektarů pole, mechanizace – 
traktor a kombajn, zvířectvo a dobytek), které jim přináší fi nanční zajištění i obživu. To, 
co domov ze své produkce nespotřebuje, prodává místním lidem a z výnosů fi nancuje svůj 
běžný chod.
 V úhrnu účastníci mise urazili více než 1700 km a cestováním strávili (i s dobou potřeb-
nou k odbavení na hraničních přechodech a celnici) více než 2,5 dne. Vzhledem k tomu, že 
měli možnost si na vlastní oči ověřit smysluplnost svého snažení, chtějí celou akci v příštím 
roce opět zopakovat. V nejbližších dnech budou pracovníci zábřežské Charity kontaktovat 
dárce, kterým předají fotku a případně i další informace. Za jejich solidaritu, ochotu roz-
dělit se a pomoci rozzářit oči dětí – které v životě doposud neměly příliš štěstí a radosti jim 
patří obrovský dík.  Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, 736 509 430
P.S. více se o cestě ředitele zábřežské charity můžete dočíst na webu: www.charitazabreh.cz


