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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Aleluja. 
Ježíš Kristus stal 
se chudým, 
ačkoli byl bohatý, 
abyste vy zbohatli 
z jeho chudoby. 
Aleluja.

Zpěv před evangeliem

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; 
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, 
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 
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 113 Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého 
1: Am 8,4-7                                  2: 1 Tim 2,1-8                           Ev. Lk 16,1-13        
Ordinárium: Břízovo č. 503        příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  20. září Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong 
Ha-sanga a druhů
Úterý 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Čtvrtek  23. září  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, řeholníka
V Zábřeze bude ke cti sv. P. Pia z Pietrelciny 
slavena mše svatá 23.9. v 9.40 hod. 
 Pouť do Hynčiny. Dnes, v neděli 19. září bude v 15 hod. poutní mše svatá. Pro ty, kte-

ří pojedou „kolmo“ je sraz před farou ve 13 hod.  P. František Dostál 

 Tuto neděli 19. září si připomeneme výročí zjevení Panny Marie v La Salette. Ve 
Svébohově se sejdeme v 18.00 ve farním kostele k adoraci. V 18.30 se budeme modlit 
růženec před vystavenou Nejsvětější Svátostí, v 19.00 bude adorace ukončena požehná-
ním. Pak půjdeme průvodem se svícemi ke kapličce Panny Marie La Salettské, kde bude 
slavena pobožnost s litaniemi ke cti Panny Marie.  bratr Lev
 V následných měsících budou v jednotlivých obcích našich 

farností probíhat kolem významných dnů kostelů a kaplí malé du-
chovní obnovy zakončené Pomazáním nemocných. 
  První z nich bude v Lukavici. Duchovní obnova začíná tuto neděli 
19. září v 15 hod. Více na vývěsce ve farním kostele ve Zvoli a v kapli 
v Lukavici. 
 V kapli sv. Václava ve Václavově začne duchovní obnova v pondělí 
27. září. Patrocinium kaple oslavíme v úterý 28. září při mši svaté v 10 
hod. Rozpis obnovy bude ve farním kostele ve Svébohově a ve václavovské kapli.
 V Hněvkově začne duchovní obnova ve čtvrtek 30. září a zakončíme ji Pomazáním 
nemocných v neděli 3. října. Program bude upřesněn. 
 Ve Svébohově bude probíhat duchovní obnova od adoračního dne farnosti, 4. října. 
  bratr Lev

 SVATOVÁCLAVSKÁ DIVADELNÍ POUŤ VE VÁCLAVOVĚ 24. 9. - 
26. 9. V rámci svatováclavské pouti bude v neděli 26. září v 10.30 v kap-
li sv. Václava slavena mše svatá. Program pouti začne v pátek 24. září 
v 18.00 posezením na kulturním domě. Sobotní odpolední program začí-
ná ve 14.00, v 19.00 bude divadelní představení POTOPA SVĚTA od V. K. 
Klicpery v podání souboru DS Městečko Trnávka a od 21.00 pouťová zá-
bava. V neděli pokračuje program od 14.00 před kulturním domem.
 

 SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY, národní centrum v Koclířově si 
vás dovoluje pozvat k zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie a 
modlitbě za Evropu v hlavní den 1. regionálního evropského kongresu 
Světového apoštolátu Fatimy v sobotu 25. září. 
PROGRAM na plakátu v kostele sv. Bartoloměje a na www.cm-fatima.cz

 Schůzka ministrantů bude v sobotu 25. září v 8.00 na faře v Zábřeze.  
  P. František Dostál
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 KONCERT. Schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vás zve 
v neděli 26. září do chrámu sv. Bartoloměje na koncert „ANI SAMI NE-

JSME SAMI“. Začátek v 15 hod.                          Marie Ryšavá 

 POUŤ DO HOŠTEJNA. Hnízdo, mateřské a rodinné cent-
rum a společenství Modlitby matek vás zvou na pěší pouť rodin 
do Hoštejna. Sraz pěších poutníků je ve 12.00 u Šubrtovy kaplič-
ky. Mše svatá bude slavena v kostele sv. Anny v Hoštejně v sobotu 25. 9. 2010 
v 15.30 a celebrovat ji bude biskup Mons. Josef Hrdlička. Po mši svaté bude 
následovat tradiční opékání špekáčků a soutěže pro děti.  
 Irena Švédová a Lenka Hamplová

 POZVETE MARII K SOBĚ? Do rodiny, do vašeho společenství... Kdy?: od 24. září do 
8. října 2010. Putovní dřevěná socha Panny Marie zahájí putování naším děkanátem poutí 
do Hoštejna. Návštěvu u Vás můžete domluvit na tel.: 737 517 102 (po 18.00) nebo mailem: 
rodinazabreh@gmail.com. Rodina v akci - děkanátní centrum pro rodinu.  
  Monika Sikorová

VYJDĚTE SI OSMKRÁT NA RANDE - PŘIJĎTE NA MANŽELSKÉ 
VEČERY! Kurz Manželských večerů začíná 11. 10. 2010, probíhat bude 
vždy v pondělí od 19.00 do cca 21.30 hod. v Katolickém domě. Přihlášky 
a podrobnější informace na tel. 737517102 (po 18. hod.) nebo na rodina-
zabreh@gmail.com.                                                          Monika Sikorová 
 

KATOLICKÝ DŮM 
 SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Zveme všechny malé i vel-

ké ke společnému prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. V úte-
rý 28. září od 12 hodin Vám kromě tradiční „chuťovky“, podle které je 
akce nazvána, burčáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabídneme 
i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Petr.
 PŘÍBĚH STVOŘENÍ SVĚTA, tentokrát ve scénickém zpracová-

ní, se znovu odehraje v Katolickém domě. V režii Jaroslavy Muchové se 
v tanečním muzikálu představí členové Združenia Mariánskej Mládeže 
ze slovenské Nitry. Začátek představení je v neděli 3. října v 15 hodin, 

vstupné 80 Kč.
 Především všichni příznivci country hudby by si neměli nechat ujít v pátek 8. října 

v Katolickém domě akci nazvanou COUNTRY DANCE RODEO. Od 19.00 se postupně 
představí ŠEDIVÁCI z Přerova, KAMARÁDI z Loštic, či prostějovská NÁHODA. Domácí 
hudební scénu budou na přehlídce reprezentovat YENTACI a RADOSŤ. Vstupné na tuto 
akci činí 100 Kč, občerstvení zajištěno, stylové oblečení vítáno.

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA. Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. 
Vám nabízí možnost zúčastnit se národní pouti do Říma a tak projevit 
svoji vděčnost a podporu Svatému otci Benediktu XVI. za jeho pasto-
rační návštěvu ČR v roce 2009. Pouť do Říma se uskuteční v termínu 7. 
– 12. 11. 2010 v doprovodu P. Mgr. Vratislava Kozuba. Bližší informace 
budou zveřejněny v příštím čísle Farních informací. 

Lenka Hamplová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ 
S odkazem na l.čt. Am 8, 4-7 a KKC 2401- 2425
 Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete od-
stranit pokorné v zemi. Říkáte: „Kdy už pomine novoluní, 
abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom 
otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podvá-
děli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, 
ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadi-
nu.“ Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy 
nezapomenu na žádný jejich skutek.
 Na počátku svěřil Bůh zemi a její zdroje společné 
správě lidstva, aby o ni pečovalo, svou prací ji ovládalo a těšilo se z jejich plodů. Toto byl a je 
plán Boží pro lidstvo: „Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví-
řaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi“ (Gn 1, 26). 
 Nabývání majetku je oprávněné, a to k tomu, aby byla zajištěna svoboda a důstojnost 
osob, aby každý mohl uspokojit své základní potřeby a potřeby těch, za které nese odpověd-
nost. Majetek má umožňovat, aby se mezi lidmi projevila přirozená solidarita.
Právo na soukromé vlastnictví, získané prací nebo přijaté od jiných jako dědictví nebo dar, 
neruší původní darování země celému lidstvu. To zůstává prvotní, i když rozvoj obecného 
blaha vyžaduje respektování soukromého vlastnictví, práva na ně a jeho užívání.
 Člověk, který užívá stvořených statků, se musí na věci právem držené dívat nejen jako na 
své vlastnictví, ale též jako na společné, a to v tom smyslu, aby bylo i k prospěchu druhých. 
Vlastnictví majetku dělá z toho, komu patří správce Božích statků, který se má snažit, aby maje-
tek přinášel užitek a dělit se o plody majetku s druhými, na prvém místě s členy své rodiny.
 Výrobní statky hmotné i nehmotné - jako pozemky nebo továrny, odborné znalosti nebo 
umění, vyžadují péči těch, kdo je vlastní, tak aby jejich výnosy prospívaly co největšímu počtu 
osob. Vlastníci takových statků jich mají užívat s umírněností a jejich nejlepší část vyhradit 
hostům, nemocným a chudým. 
 Sedmé přikázání zakazuje KRÁDEŽ, to je uchvácení cizího majetku proti odůvodněné 
vůli vlastníka. Každý způsob odnětí a nespravedlivého přivlastnění si cizího majetku, i když 
to neodporuje ustanovením občanského zákona, je proti sedmému přikázání. Stejně tak vě-
domé si ponechání vypůjčených nebo nalezených předmětů; dopouštět se obchodního pod-
vodu, neplatit spravedlivé mzdy, zvyšovat ceny a spekulovat při tom s nevědomostí nebo 
nouzí druhých. Rovněž spekulace s hodnocením majetku s úmyslem těžit z toho na úkor 
druhých. Korupce, která ovlivňuje úsudek těch, kteří mají učinit rozhodnutí na základě práva. 
Špatně provedené práce, daňové podvody, falšování šeků a faktur, přehnané výdaje, mrhání, 
úmyslné poškozování soukromého nebo veřejného vlastnictví.
 SLIBY se mají dodržovat a DOHODY zachovávat tou měrou, jakou je závazek mravně 
spravedlivý. Každá smlouva má být uzavírána a uplatňována s dobrým úmyslem. 
Krádeží však není, můžeme-li předpokládat souhlas vlastníka, nebo je-li odmítnutí vlastníka 
proti zdravému rozumu a všeobecnému určení statků. To je případ naléhavé, zřejmé nutnosti, 
kdy jediným prostředkem k uspokojení základních potřeb, je cizí majetek. 
 Ježíšův Nový zákon nezůstává u pouhého nekradení - míří k darování v lásce, jak to chá-
pe svatý Pavel: „Pracuj, abys měl z čeho udělit nuznému.“ (Ef 4,28)
 Dnes vede nesprávný vztah k majetku buď k přeceňování a hromadění, nebo k podceňo-
vání a rušení soukromého majetku. Postoj bible je v rovnováze uprostřed: „Bože, neprosím tě 
ani o chudobu ani o bohatství. Prosím tě o to, co k životu potřebuji“ - čteme v knize Přísloví.
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 Církev v moderním věku odmítá totalitní ideologie spojené s komunismem nebo socia-
lismem. 
 Systém, který obětuje základní práva jednotlivých osob a skupin kolektivní organizaci vý-
roby, odporuje důstojnosti člověka.
 A na druhé straně také zavrhuje praxi svrchovaného primátu tržního zákona nad lidskou 
prací. Řízení hospodářství pouze prostřednictvím ústředního plánování převrací společenské 
svazky v jejich základech; řízení prostřednictvím pouhého tržního zákona porušuje sociální 
spravedlnost. Teorie, která dělá ze zisku výlučné pravidlo a poslední cíl hospodářské činnosti, 
je mravně nepřijatelná. Všechno, co snižuje osoby na pouhé nástroje zisku, zotročuje člově-
ka, vede ke zbožňování peněz a přispívá k šíření ateismu. „Nemůžete sloužit Bohu i mamonu!“ 
(Mat 6,24; Luk 16,13). Je nutné dávat přednost rozumnému usměrňování obchodu a hospo-
dářského podnikání podle správné stupnice hodnot k obecnému blahu.
 Bůh nežádá od člověka, aby rozdal vše, co má a zůstal chudý jako svatý František z Assisi. 
To je cesta dobrovolníků. Ale žádá od každého bez výjimky chudobu duchovní - vědomí, 
že jsme jen správci, ne vlastníky toho, co máme. Že budeme skládat účty z toho, jak jsme 
majetku užívali. Že štěstí není v hromadění, braní, ale v srdci otevřeném pro nouzi bliž-
ního. Že štěstí není v utrácení a rozhazování, ale v dobrém hospodaření.
  P. Antonín Pospíšil
JEŽÍŠ A EVROPŠTÍ SVĚTCI; 
3. téma PÁN JEŽÍŠ JAKO PŘÍTEL A BRATR VŠECH LIDÍ
„Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, 
neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce." (J15,15)

„Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji." (J15,14)
Bůh tak miluje člověka, že posílá na svět svého Syna, který 
lidi nenazývá služebníky, ale přáteli. Ježíš přichází na svět 
jako maličké chudé dítě, aby se s ním každý mohl setkat, aby 
se i ten největší chudák neostýchal za ním přijít. Pán Ježíš se 
za svého života k nikomu nechoval nepřátelsky. Každý byl 
pro něho přítel a bratr. Nezáleželo mu na tom, zda je chudý 
či bohatý. Přišel na svět pro každého, aby mu přinesl spásu. 
A tak se mezi jeho přáteli objevovali různí lidé, ženy, muži, 
bohatí i chudí. Do té doby se za vyvolený národ považovali 
jen Židé. Ježíš ukazuje, že bratři a přátelé jsou pro něj všich-
ni bez rozdílu. Po svém Zmrtvýchvstání posílá učedníky „ke 
všem národům...“ . (Mt 28,19)
Ani já se nemusím výlučně kamarádit jen s těmi, kteří mi „sed-
nou“. Obklopovat se lidmi, se kterými si rozumím, kteří jsou mi 
sympatičtí, a ostatní přehlížet. Pán Ježíš je bratr všech lidí. Zve 
mě, abych byl jeho přítelem. Když se budeme snažit kamarádit 

se všemi, které nám Pán Bůh posílá do cesty, poznáme, že Boží láska je tu pro všechny.

CITÁTY SLAVNÝCH: 
*  Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.

 Sv. Jan Zlatoústý
*  Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.  Sírachovec, Starý zákon
*  Bůh nás miluje až do té míry, že v nás přebývá, stává se nám druhem v naší samotě, dů-

věrníkem a přítelem v každé chvíli.  Alžběta od Nejsv. Trojice
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ČERVENOVODSKO         ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. září: Červená Voda 529; Písařov 582; Mlýnický Dvůr 1881; Jakubovice 
407; Domov důchodců sv. Zdislavy 245; 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

O KONCERTU PO KONCERTU. V neděli 5. září 2010 se začala psát další etapa historie 
varhan v Moravičanech, které před 125 lety postavil varhanický mistr Karel Neusser z Nové-
ho Jičína. Téměř do posledního místa byl obsazen kostel sv. Jiří. V 9.00 hodin sloužil děkov-
nou mši svatou P. Pavel Kavec CM. V promluvě připomněl důležitost vděčnosti vůči Bohu 
za dary, kterých nám Boží prozřetelnost dává bezpočet a které až příliš často považujeme za 
samozřejmost. V závěru mše sv. předal Hance Bednářové, vedoucí scholy Jiřinky kytaru, kte-
rou darovalo nadějným hudebníkům Muzikcentrum Apollo Mohelnice pro 36. Mohelnický 
dostavník. 
 V rámci bohoslužby byly varhany požehnány a prvním 
čestným varhanářem, který na nich doprovázel mši svatou,  
byl restaurátor Petr Strakoš. 
 Odpoledne ve 14 hodin začal Slavnostní varhanní kon-
cert. V kostele bylo asi 180 posluchačů, kteří si ho náleži-
tě vychutnali. Za klávesnicí se vystřídali: Marek Kozák, Petr 
Strakoš, Hana Bednářová, Jiří Krátký, Petr Holiš a diecézní 
organolog Jan Gottwald. Moderátor koncertu P. Pavel v zá-
věru poděkoval všem přítomným a účinkujícím za perfekt-
ní atmosféru. Všichni pak byli pozvání na farní dvůr, kde 
je čekalo pohoštění a příjemné posezení u tónů, o které se 
postarala Dechová hudba z Fryčovic pod taktovkou Petra 
Strakoše. I touto cestou děkujeme za pomoc sponzorům: OÚ Moravičany, Krajskému úřadu 
v Olomouci, dalším nejmenovaným dárcům a všem, kteří se modlili za úspěšné zvládnutí re-
staurování. Dále těm, kteří pomáhali, uklízeli, upekli koláčky a cukroví, grilovali masíčko a to-
čili tekutý chléb a taky těm, kteří přišli mezi nás zblízka i z daleka, potěšit se z požehnaného 
díla. Děkujeme Vám, přátelé! Jsme rádi, že jste!  P. Pavel a pastorační rada ŘKF Moravičany  
 

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. září: Mohelnice 4.006; Úsov 683; Studená Loučka 220 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara
SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 21. září 2010 v 14.00 na faře.
Humanitární sbírka šatstva a vybavení domácností. Charita Zábřeh ve spolupráci s městy 
Zábřeh a Mohelnice pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin a do-
mácích potřeb. V Mohelnici se sbírka uskuteční ve dnech 22. - 25. září 2010, sběrným místem 
je přízemí Městského kulturního střediska Mohelnice, Lazebnická 2 (při východu z Náměstí 
Svobody). St – Pá 9.00 – 17.00, So 9.00-12.00 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 12.9. září: Lubník 580; Tatenice 830; Hoštejn 1.600; Kosov 1.700 Kč.
Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
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POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

 BIBLICKÁ HODINA bude na faře v Postřelmově ve středu 22. září v 19.30 hod. 
Všichni jste srdečně zváni. 
 PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNÍ začne v pátek 24. září. Setkání bude od 19.30 hodin na 

faře v Postřelmově.
 Farnost Postřelmov bude slavit svého patrona apoštola Matouše poutí v neděli 26. září. 

Mše svaté jsou v 8.00 a 11.00 hodin a odpoledne v 15.00 hodin bude svátostné požehnání.
 POUŤ NA SVATOU HORU U PŘÍBRAMI se uskuteční v sobotu 9. října a bude-li 

zájem, zajedeme také na Karlštejn. Přihlásit se můžete v kostelích nebo na farním úřadě 
tel. 583 437 113.
 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ DO KRÁLIK A KE HROBU ANIČKY TOMA

NOVÉ V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ se uskuteční v úterý 19. října. Přihlásit se můžete 
v kostelích, nebo na farním úřadě tel. 583 437 113.  P. Vladimír Jahn

V neděli 19. září oslaví náš duchovní otec P. Vladimír Jahn 50. naroze-
niny. Milý otče Vladimíre, přijměte upřímné blahopřání k Vašemu život-
nímu jubileu a na přímluvu Panny Marie Vám do dalších let vyprošujeme 
hojnost Božích milostí, pevné zdraví a hodně fyzických a duchovních sil 
ve Vaší kněžské službě. Ať Vám Bůh žehná.                Vaši farníci z Lesnice 

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. září: Štíty 1.620; Cotkytle 970 ; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

NA PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK Vás zveme v úterý 28. září. Vycházíme v 8.00 z Horních 
Studének, v 16.00 bude slavena mše svatá na Hoře Matky Boží.  P. Stanislav Suchánek

BLAHOPŘEJEME paní Marii Šanovcové, která 21. září oslavila 85. 
narozeniny. Také děkujeme za její celoživotní (šedesátipětiletou) starost 
o kapli ve Zborově. Vyprošujeme jí Boží požehnání.  

Farníci a P. Stanislav Suchánek

STROM – barvy ŽIVOTA. Vyšlo druhé číslo časopisu STROM – bar-
vy života (obsah: rozhovor s Jiřinou Šiklovou, Jak si babičky vyhazu-
jí z kopýtka, Poutní místo Stará Boleslav, O trnech a růžích, Podzimní 
péče o trávník, Maltézská pomoc, Senioři na internetu, Listové tajem-
ství). Tento časopis by chtěl zrcadlit život ve všech jeho obdobích a bar-
vách, někdy veselých, jindy zádumčivých. Je určen všem starším lidem, 

křesťanům i nekřesťanům, hledajícím hloubku života nebo jen tak toužícím po slunci 
v duši. Bude vycházet jako dvouměsíčník (1. a 2. číslo najdete v kostele sv. Bartolomě-
je v Zábřeze na poličce s tiskem). Časopis si můžete si ho objednat na adrese redakce: 
Střední Novosadská 4, 779 00 Olomouc, mail: redakce@časopisstrom.cz nebo přímo na 
www.časopisstrom.cz. Možná by objednávka časopisu byla i pěkným vánočním dárkem 
pro rodiče či prarodiče. Roční předplatné 234 Kč.
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TUTO  NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA OPRAVY FARNÍHO KOSTELA. 
Sbírky z neděle 12. září: Zábřeh 9.710; Jedlí 1.500; Svébohov 1.700; Klášterec 1.510; Zvole 
3.519 Kč. DARY: Zábřeh – na povodně 4.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

VRŠKY POMÁHAJÍ. Charita chce vytvořit projekt, který spočívá ve sběru 
uzávěrů (vršků) z PET lahví. Jejich sběrem a následným tříděním zaměstná 
lidi v hmotné nouzi, kteří jsou stiženi dlouhodobou nezaměstnaností a pro-
padají sítem sociální pomoci. Jejich úkolem je shromážděné vršky vytřídit 
do pytlů podle jednotlivých barev. Charita spolupracuje s fi rmou, která vrš-
ky druhotně zpracovává a mění je na surovinu pro výrobu dalších užiteč-
ných věcí - plastové zahradní prvky, prvky pro stavebnictví, věci denní potřeby apod. Charita 
sbírá vršky již od listopadu 2008. Sběrné místo je zatím v zádveří kostela sv. Bartoloměje v Zá-
březe a na Charitě v Zábřeze. S rozšířením však čekala na to, jak dopadne debata zákonodár-
ců nad možností zpětného výkupu kompletních PET lahví. V srpnu zpětné vykupování lahví 
zcela padlo. Charita chce tříděním vršků zajistit pravidelnou a stabilní „práci“ pro 20 lidí. 
Aby to bylo možné, musí rozšířit počet sběrných míst a získat stabilní přísun materiá-
lu. Chceme tedy požádat jednotlivce, instituce a společenství, aby se staly partnery ve sbírá-
ní plastových různobarevných vršků od PET lahví. Pomůže nám, když budete vršky doma či 
v práci cíleně odkládat a pak nám je odevzdáte na sběrná místa. 
V prvé řadě bychom ale chtěli požádat o spolupráci při zřizování jednotlivých sběrných 
míst v okolních obcích. Chceme je založit v místech s velkým výskytem osob, co nejblíže 
„dárcům“ tak, aby lidé nemuseli vozit vršky až k nám do Zábřeha. Můžete-li nám tedy nabíd-
nout ve svém úřadu, instituci, provozovně či obchodu, kiosku nebo restauraci, prostor 1m2 

pro zřízení čistého a důstojného sběrného místa, ozvě-
te se prosím koordinátorce celého projektu Ludmile 
Macákové (Žižkova 17, Zábřeh; telefon 736 529 295; 
email: dobrovolnik@charitazabreh.cz). Budeme 
Vám velmi vděčni. Umístíme zde sběrný plastový box, 
o úklid jeho okolí i vyprázdnění pytle se bude pravi-
delně starat jeden náš dobrovolník. Vaše sběrné místo 
následně zaneseme do seznamu a mapy sběrných míst. 
V budoucnu Charita uvažuje o dalším možném využi-
tí takto zřízených sběrných míst.    
 Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (tel. 736509430) 

 Ludmila Macáková – vedoucí Dobrovolnického centra (tel. 736529295)

Charita Zábřeh hledá nového pracovníka technického úseku. Úkolem bude zvládat zada-
né údržbové a opravárenské práce na budovách i vybavení (základní údržba vozidel, stroje, 
zařízení). Samostatně pak správa výpočetní a kancelářské techniky, počítačové sítě, provádě-
ní pravidelných revizí elektrospotřebičů a prodlužovacích šňůr (absolvent elektro). Zájemci 
najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz.    Jiří Karger

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTÍ
Charita Zábřeh pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin a domá-
cích potřeb ve dnech 22. – 25. září 2010. Sběrným místem je objekt bývalého skladu Českých 
drah v sousedství sídla fi rmy Hevos a čerpací stanice. 
St – Pá 9.00 – 17.00, So 9.00 – 12.00 hod.  Ludmila Macáková


