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4. neděle postní
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

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím
uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

ŽALM 23
1: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Ef 5,8-14
příště Břízovo č. 503

Ev. Jan 9,1-41

Probuď se spáči,
vstaň z mrtvých,
a Kristus tě osvítí
Ef 5,14

V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE. ve 14.30 hod.
křížová
1 cesta

FARNOST MALETÍN

v
Tuto neděli 3. dubna Vás zveme ke mši svaté do maletínského kostela sv. Mikuláše.
S letním časem mše svatá začíná v 15.00 hod.
P. František Eliáš
v V neděli 10. dubna jste zváni v 15 hod. ke mši svaté do kostela sv. Stanislava v Hynčině.
Liturgicky oslavíme 5. neděli postní a připomeneme si také patrocinium sv. Stanislava.
		
P. František Dostál
VERNISÁŽ VÝSTAVY „SAKRÁLNÍ STAVBY
ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ (1990-2010)“.
Začaly se stavět až po sametové revoluci a za posledních dvacet let se jich v arcidiecézi olomoucké postavilo více než pět desítek. Řeč je o kaplích, kostelech a dalších sakrálních stavbách, které
na území olomouckého arcibiskupství vznikly od
roku 1989 až do dnešních dnů. Nyní je představuje putovní panelová výstava s názvem „Sakrální
stavby olomoucké arcidiecéze 1990-2010“. Příležitost seznámit se s netradiční a zajímavou architekturou těchto staveb se nabízí nejen zájemcům ze Zábřeha ale i okolí. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 14. dubna v 19 hodin v Katolickém domě. V Zábřeze bude výstava instalována do konce dubna. Zajímavostí zábřežské instalace je, že všechny panely nebudou k vidění na jednom místě. Ten, kdo bude chtít zhlédnout všechny, bude muset postupně navštívit
nejenom Katolický dům, ale i například kostel sv. Bartoloměje, Muzeum ve věži, nebo zábřežskou Charitu.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VYHLÁŠENÁ ARCIBISKUPSTVÍM OLOMOUCKÝM
V roce 2013 oslavíme 950 let od obnovení moravského biskupství v Olomouci r. 1063.
K tomu jubileu připravujeme reprezentativní knihu o dnešní diecézi, jejich dějinách i současném životě. Nosnou část knihy budou tvořit Vaše fotografie vybrané v soutěži. Soutěžit může
každý, kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 v papírové formě kanceláři kurie
(Biskupské nám. 2, Olomouc) do 31. 12. 2011, nebo emailem na kancler@arcibol.cz ve formátu jpg a dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše fotografované místo). Hodnotí se umělecké
a tématické zpracování.
Okruhy témat:
1. Historie diecéze – památky, osobnosti, události.
2. Posvěcená krajina – sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a působením
světců či kandidátů blahořečení.
3. Současný život církve – liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, život kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a zpěv.
Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie.
HANA CLUB - Odpolední klub pro ženy v obtížných situacích.
Ve středu 6. dubna zveme ženy, které se cítí z jakéhokoliv důvodu samy na
další setkání. Součástí setkání je krátká modlitba, bude příležitost vytvořit si
jednoduché jarní zápichy či dekorace. Kde? V kuchyňce Oázy (charita Zábřeh) od 17.00 do 18.30.
Na setkání se těší Monika a Hana
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UCHAZEČI O STUDIUM NA CARITAS – VOŠs OLOMOUC.
Zájemci o denní i dálkové studium se mohou stále hlásit k přijímacímu řízení na příští školní rok.Nabízíme studium dvou
atraktivních oborů, denní i dálkovou formou studia:
• Charitativní a sociální práce
• Sociální a humanitární práce (tento obor lze studovat jen
v denní formě)
Délka studia je tři roky; absolventi získají titul DiS., nebo
mohou absolvovat velmi výhodné souběžné studium na CARITAS–VOŠs i Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého a získat vysokoškolský titul (bakalář). Absolventi školy mají téměř stoprocentně
jisté uplatnění v oboru. Vykonávají velmi smysluplnou práci (viz dění v Japonsku po
tsunami), protože působí v různých sociálních či charitativních službách, na úřadech
(města, obce, kraje,…), v humanitárních organizacích, nemocnicích, jednotkách pomáhajících při pohromách atp. Uzávěrka pro podání přihlášek na oba obory a všechny
formy studia (denní, dálkové, souběžné) je 29. 4. 2011.
Ti, kteří se chtějí přihlásit později, mají možnost poslat potřebné dokumenty do dodatečného kola s uzávěrkou 29. 7. 2011. Více informací najdete na www.caritas-vos.cz
nebo můžete zatelefonovat na studijní oddělení: +420 585 209 025.
Kontakt: tel: +420 585 209 031, mobil: +420 777 713 450, frantisek.jemelka@caritasvos.cz Mgr. František Jemelka, oddělení komunikace
AKADEMICKÝ TÝDEN V ZÁBŘEZE aneb (současní i bývalí) Zábřežáci sobě - I
Neděle 3. 4.
kostel sv. Barbory, 15.00 hod.
ARS LYRICA – perly barokní hudby; Martin Hroch cembalo, jeho hosté:
Karel Hampl housle, Šárka Hlochová zpěv
Pondělí 4. 4. Katolický dům Zábřeh, 18.00 hod.
ÚLOHA SCHOLASTIKY PŘI TVORBĚ MODERNÍHO STÁTU A DEMOKRATICKÉ EVROPY - Jan Koblížek
Pátek 8. 4.
Katolický dům Zábřeh, 17.00 hod.
SVATÝ ALBERT A BOBŘI. K proměnám vztahu křesťanství a přírodních věd – František John
Neděle 10. 4. Farní muzeum v kostele sv. Bartoloměje, 10.00 hod.
KŘÍŽE KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU – vernisáž výstavy – Jiří Kocich. Úvodní slovo
Michal Řoutil, hudební doprovod mužské trio.
Pondělí 2. 5. Katolický dům Zábřeh, 18 hod.
JAK SE ŽIJE KŘESŤANŮM V MUSLIMSKÉ ZEMI V ZÁPADNÍ AFRICE – Jana Škubalová. 		
Více se o chystaných akcích dozvíte na plakátech.
FARNOST ZVOLE. Před Květnou nedělí v úterý 12. dubna se bude farnosti Zvole věnovat P. Alfred Volný. Od 15 do 18 hod. budete mít možnost přijmout svátost smíření
a poté v 18 hod. bude s Vámi slavit mši svatou. Prosím, využijte této možnosti přípravy
na Velikonoce.
P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ V PÍSMU SVATÉM

S odkazem l.čtení 1 Sam : 1 Sam 16,1b.6
„Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo
se Boží království“ (Mk 1,14-15).
Aby Kristus splnil Otcovu vůli, uvedl v život nebeské
království na zemi. A Otcova vůle je poznávat lidi kolem svého Syna, Ježíše Krista. Toto shromáždění je církev, která na
zemi představuje „klíčení a počátek Božího království“.
Všichni lidé jsou povoláni do tohoto království. Toto mesiášské království bylo nejprve hlásáno izraelskému národu.
Jeho předobrazem může být i království starozákonní. Nejprve obsazení Kanaánu, dále spojené království za krále Saula,
Davida a Šalomouna. Následovalo rozdělení království na jižní - judské, které skončilo pádem Jeruzaléma, zničením chrámu a babylonským zajetím roku 587 př. Kr. a na království
severní – izraelské, končící pádem Samaří roku 722 př. Kr.
Ústřední sdělení evangelia zní: Boží království je blízko.
V čase je vyznačený zářez, děje se něco nového a tento Boží dar žádá od člověka obrácení a víru. Poselství o blízkosti Božího království je skutečně centrem Ježíšových slov a činů.
V Novém zákoně se vyskytuje stodvaadvacetkrát. Při tom však království Boží se nenachází
někde na mapě. Není královstvím po způsobu světských říší. Jeho místem je lidské nitro. Tam
roste a odtud působí.
K Ježíšovu poselství o Království patří výroky, vyjadřující nepatrnost tohoto království
v dějinách: je jako hořčičné zrno, nejmenší ze všech semen, je jako kvas, ve srovnání s množstvím těsta je ho málo, ale určuje, co z těsta bude. Znovu a znovu je přirovnáváno k setbě,
která je vysévána na pole světa, kde ji čekají různé osudy; sezobou ji ptáci, zadusí ji trní, anebo uzrává a přináší bohatou úrodu. Jiné podobenství vypráví o tom, že setba Království roste, ale nepřítel do ní zasel plevel a ten teď roste spolu s ní a teprve na konci dojde ke třídění
(Mt 13,24-30). A zase jiný pohled na tuto tajemnou skutečnost „Boží vlády“ nabízí Ježíšovo
připodobnění Království k pokladu, zakopanému v polích. Nálezce jej znova zakope. Prodá,
co má, aby mohl to pole koupit a s ním i poklad nade vše cenný. Shodně mluví i podobenství
o vzácné perle; obchodník dá všechno, aby získal toto nejcennější zboží. Objevuje se ještě jiná
stránka „Boží vlády“ (království); když Ježíš v těžko vyslovované větě říká, že „království nebeské trpí násilí a násilníci je uchvacují.“ (Mt 11,12)
Téma „Božího království“ se vine celým Ježíšovým zvěstováním. Proto mu můžeme porozumět jen z celku jeho zvěstování. Stručně a přehledně si ukažme hlavní body Kristova
zvěstování Božího království a to na různých příkladech, ale prakticky se stejným obsahem.
Království nebeské je totéž co království Boží. Znamená také vládu Boha nad tvorstvem. Bůh
stvořil viditelný svět v celém jeho bohatstvím, v jeho rozmanitosti a řádu. Člověk a skrze něho
celé stvoření je určeno k dobru a k Boží oslavě. K tomuto úkolu dal Bůh člověku přikázání
a v nich moudrou a odpovědnou vládu nad vším stvořením. Království Boží se má projevovat
pravdou, spravedlností, milostí a láskou, a také vnitřním působením v lidské duši.
Nyní je už království Boží přítomno viditelné v Církvi Kristově, která je zárodkem a počátkem Božího království na zemi, které však ještě není dovršeno příchodem Krista Krále
na zem „ s velikou mocí a slávou“ (Lk 21,27) aby nastalo „nové nebe a nová země“ (Zj 21,1)
kde bude sídlit spravedlnost, láska a pokoj. Po tomto příchodu Krista Krále nastane vzkříšení
všech lidí a posledním soudem zhodnocení každého jedince i každé společnosti. Proto se ka-
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tolíci při slavení eucharistie modlí, aby se urychlil Kristům návrat a říkají: „Pane, přijď !“
(l Kor. 16,22; Zj 22,17 - 20), „na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste“.
Nynější čas je poznamenaný strastmi a zkouškami zla, je to začátek bojů posledních dnů,
je to čas čekání a bdělosti.
Království nebeské znamená totéž jako nebe: blažené patření na Boha a společenství se
všemi svatými. Králem v tomto nebeském království Bohem poslaným je Ježíš Kristus. Království nebeské se též kryje s královstvím Kristovým, jak si to každoročně připomínáme o poslední neděli církevního roku, o slavnosti Krista Krále; královstvím svatosti a milosti, královstvím spravedlnosti, lásky a pokoje.
A ty, Maria, Královno nebe a země, naplň nás ubohé snahou, že dovedeme a budeme vydávat svým životem svědectví o příchodu tvého Syna a že jeho království slávy a pokoje bude bez
konce.
P. Antonín Pospíšil

31. SV. IGNÁC Z LOYOLY - KONVERZE

Ignác se narodil v šlechtické rodině Loyolů v baskické oblasti ve
Španělsku. Odmalička toužil stát se vojákem. Vrchní královský pokladník a přítel Ignácova otce se nabídl, že Ignáce vychová jako svého syna, aby se tak snadněji dostal ke královskému dvoru. A Ignác
opravdu do vyšší společnosti dobře zapadl. Byl to veselý a elegantní
společník. Nechyběl u žádné z královských zábav a hostin. Nejednou
s partou svých kamarádů ztropil takové výtržnosti, že se dokonce
ocitl i před policií. Nebál se rvaček ani dobrodružství s krásnými ženami. Sám ve svém životopise vzpomíná, že byl velmi zamilovaný.
Vzorem mu byly postavy z rytířských románů, které velmi rád četl
a snil o nich dnem i nocí.
Sen o vojenské kariéře se Ignácovi brzy splnil. Vstoupil do služeb
španělského krále a stal se důstojníkem v jeho vojsku. Jako své vojenské heslo si zvolil: „Obranu nebo smrt, ale nade vše čest a slávu.“ Nejdůležitější pro něho bylo zvítězit. V rozhodující bitvě s nepřátelským francouzským vojskem
mu dělová koule vážně poranila nohu. Jeho stav byl vážný. Za každou cenu se chtěl uzdravit, aby
mohl pokračovat v kariéře vojáka. Když zjistil, že se noha dobře nezhojila, nechal si ji znovu zlomit a narovnat. Zákrok se ani podruhé nezdařil. Pravá noha zůstala viditelně pokřivená. Když
ležel Ignác na lůžku, chtěl si krátit čas čtením oblíbených rytířských románů, jenomže v domě
se žádné nenašly. Jediné, co mohli Ignáci nabídnout, byly životopisy svatých a život Kristův. Začal s nechutí číst. Ale čím dál víc ho život Pána Ježíše a životy svatých začaly upoutávat. Příklady
svatých totiž vzbuzovaly v Ignácovi obdiv nad tím, co vykonali z lásky k Bohu.
Mohli bychom říct, že Ignáce potkalo veliké neštěstí, když ho zranila dělová koule a on musel zůstat ležet na lůžku, ale už nás nenapadne, že to od Boha byla pro Ignáce veliká milost. Pán
Bůh je ten nejlepší učitel. Posílá nám do cesty různá výstražná znamení jako dopravní značky;
mohou to být rodiče, kteří nás upozorní na to, co děláme špatně, paní učitelka, katecheta, kněz,
dobří kamarádi, ale především naše svědomí. Ale jak často se nám stane, že ani rodiče, ani učitele
neposlechneme. Ale Pán Bůh to s námi nikdy nevzdá a ve své Moudrosti a Prozřetelnosti mnohdy použije způsob, který nám může připomínat i trest. Třeba onemocníme nebo nejsme přijati na
nějakou školu, i když bychom tam moc chtěli. Podobně jako u svatého Ignáce to může být moudrý
způsob, jak nás od něčeho zlého odvést a ochránit. Jak by to asi s Ignácem dopadlo, kdyby v oné
bitvě neprohrál, ale zvítězil a stal se rozmařilým sobeckým vojákem, který chce pro sebe jen slávu

a vítězství?

5

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 27.3: Červená Voda 2417; Domov důchodců sv. Zdislavy 388; Mlýnický Dvůr
470; Písařov 652; Jakubovice 766; Janoušov 590. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Předvelikonoční zpověď – sobota 9. dubna: Červená Voda 9.00 hod. – 10.15 hod.; Písařov
10.30 – 11.15 hod.; Jakubovice 11.30 – 11.50 hod.
Mimořádně bude mše svatá v Červené Vodě ve čtvrtek 7.4. v 18.30 hod.
Pouť do Blatnice: odjezd Králíky 6.30; Štíty 6.45; dále Svébohov, Zábřeh (u bývalého ČSAD)
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

POTŘEBUJETE „DRUHEJ DECH” PRO POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ?
„Cesta do pekel je prý dlážděna dobrými předsevzetími“, říkali staří. Nic povzbudivého, že?? Žádné maso k obědu, nic sladkého ke kávě, žádná čtvrtka či
pivo ke stolování, žádná „Ordinace v růžové zahradě”, tři knihy přečíst, čtyři
důležité návštěvy u zanedbávaných příbuzných, heroická trpělivost s nemocnou babičkou, přihodit každý den nějakou korunku do postní kasičky... Půst
začíná tisícem dobrých předsevzetí. Taková ale, podle zkušenosti mnohých
nepřežijí třetí postní neděli. Člověk si hledá „vysvětlení” vymlouvá se na „změny”. Dává vinu
„přísným” nařízením církevním. Proto v závěru nepřichází velikonoční radost. Přátelé! Zkusme s pomocí Boží chytit druhý dech. Obyčejně totiž pro půst stačí jedno předsevzetí. Tak
mnoho zdaru v jeho naplňování!
Program MISIJNÍHO TÝMU: Loštičtí misionáři ve dnech 8. – 17. dubna moderují misie ve
farnosti Vacenovice. Prosíme o vaši modlitbu za dary Ducha Svatého. Děkujeme.
		
P. Pavel a spol.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 27. března: Mohelnice 4.002; Úsov 787; Studená Loučka 243 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
Program MC Ovečka na měsíc duben:
7. 4. - Výroba velikonočního vajíčka technikou patwork
14. 4 - Tvoření s velikonoční tematikou - zvířátka z vlny, věnec z papírových ruliček
21. 4. - Beseda - Alternativní medicína a přídavné látky v potravinách
28. 4. - Tvoření - šité korálky, pod odborným dohledem Lenky Vaškové a Jany Horáčkové
Klub probíhá každý čtvrtek od 9.00–11.30 hod na faře v Mohelnici.
Všechny maminky jsou zvány. Více se dozvíte na našich internetových stránkách: http://www.
oveckamohelnice.estranky.cz

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. března: Štíty 1.540; Cotkytle 510; Horní Studénky 4.550 Kč (na opravy).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
v

KŘÍŽOVÉ CESTY:
Tuto neděli 3. dubna ve 14.30 hod. povede křížovou cestu společenství manželů.
V neděli 10. března ve 14.30 hod. povede křížovou cestu František Frank.
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POSTNÍ POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK. 10. dubna, druhou neděli v měsíci, Vás už tradičně zveme do Horních Studének. Ve 14 hod. začneme pobožností KŘÍŽOVÉ CESTY, během které můžete také přistoupit ke svátosti smíření. Následovat bude adorace zakončená svátostným
požehnáním.
P. Stanislav Suchánek
BLAHOPŘÁNÍ.
Dne 12. dubna oslaví paní Anna Hrubá 85 let.
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie přeje růžencové
společenství, farníci ze Štítů a P. Stanislav Suchánek.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 27. března: Lubník 700, Tatenice 1.040 ; Hoštejn 1.900, Kosov 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v

v
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ROK 2011 – Ježíš uzdravuje. Kdo dnes očekává od Boha spásu a jak
si ji představuje? Výraz „spása“ nelze popsat jednoduchou definicí, podobně jako např. naději, lásku či pokoj. Spása není „věcí“, ale Božím
jednáním ve prospěch člověka, které má mnoho forem. Patří k nim
i uzdravení. Mnoho lidí se obrací k Bohu v souvislosti s nemocí, zvláště když nenaleznou pomoc lidí. Jejich důvěra je opodstatněná, neboť prorok Izaiáš o Mesiáši napsal: „Vzal na sebe
naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Iz 53,.4). Evangelista Matouš tento výrok připomíná, když
líčí Ježíšovo uzdravování nemocných (Mt 8,17), Ježíš uzdravuje i ve křtu.
		
Z kalendáře královéhradecké diecéze
JSEM KATOLÍK. Při příležitosti letošního sčítání lidu, domů a bytů vznikla soukromá iniciativa, která nedávno uvedla do provozu internetové
stránky www.jsemkatolik.cz a stejnojmenný profil na Facebooku. Mnohé
české osobnosti se zde veřejně hlásí ke své katolické víře.
„Chtěli bychom podpořit sebevědomí věřící části veřejnosti, která podle
našeho názoru nepochopitelně setrvává v obavách z nepříznivých reakcí
většinové společnosti,“ říká iniciátor akce Děpold Czernin. Na internetu
se postupně objevují vyznání předních českých osobností, které vysvětlují svůj vztah k církvi
a svěřují divákům, co je osobně přivedlo k víře. Jejich prohlášení ve formě video-spotu nebo
psaného prohlášení najdete na: www.jsemkatolik.cz. (Lze se také stát fanouškem a účastnit se
diskuze na: www.facebook.com/jsemkatolik.)
Tuto aktivitu se rozhodly svým veřejným prohlášením podpořit mnohé význačné osobnosti naší země. Mezi jinými jsou to například herec Jan Potměšil, hudebník Jiří Pavlica, režisér Jiří Strach, ale také třeba novinář Martin Komárek či bývalý děkan Národohospodářské
fakulty VŠE Jiří Schwarz.
Celá iniciativa míří dále do budoucna. Je totiž překvapivé, že navzdory faktu, že se v roce
2001 přihlásila ke křesťanství třetina obyvatelstva, postoj veřejnosti vůči katolické církvi této
skutečnosti neodpovídá. Odtud také pramení pocit, že je třeba v této věci něco podniknout.
„Víru nestačí žít v uzavřené komunitě. O víře musí svědčit náš život a své životní postoje musíme obhájit ve společnosti 21. století,“ říkají organizátoři iniciativy.
ČBK
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SBÍRKY Z NEDĚLE 27. BŘEZNA: Zábřeh 9.830; Jedlí 1.700; Svébohov 1.700; Klášterec
1.300; Zvole 3.800; Rovensko ze sbírek na opravy 10.000 Kč. DARY SVÉBOHOV: na likvidaci lepry (z pokladničky) 3.250 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v březnu do kasičky ve farním kostele darovali 7.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA. Od středy 16. 3. do
soboty 19. 3. proběhla v Zábřehu a v Mohelnici materiální sbírka pořádaná zábřežskou Charitou. Konala se ve spolupráci s Městem Zábřeh již
po deváté a v partnerství s Městem Mohelnice po
šesté. Tradičně pak byl vysbíraný materiál určen
pro broumovskou Diakonii.
Více zájmu sbírka vzbudila v Zábřehu, odsud pochází 17 tun materiálu, v Mohelnici lidé na
sběrné místo doručili 5 tun darů.
„Lidé také více vnímali naši prosbu, aby nám
s každým kilogramem věcí věnovali i 1Kč na pokrytí režijních nákladů sbírky, za což děkujeme.“
V Zábřehu na transport materiálu a nájem části
nákladního železničního skladiště dárci přispěli 10.084 Kč a v Mohelnici 1.021 Kč.
Se zajištěním sbírky pomáhalo 29 dobrovolníků Charity – lidí v hmotné nouzi, které Charita organizuje ve výkonu dobrovolnické služby.
Kdo celou akci promeškal, nemusí si zoufat; její další opakování Charita připravuje na
podzim tohoto roku.
„Chceme poděkovat všem dárcům za jejich štědrost, vedení obou měst za vstřícnost
a spolupráci, Domu kultury v Mohelnici a Českým drahám za poskytnutí vhodného zázemí,
mediálním partnerům za šíření informovanosti.“
Ludmila Macáková
Touto cestou chci poděkovat všem sběratelům vršků z PET lahví, které
pravidelně každý týden odebíráme z označené krabice za hlavními dveřmi při vstupu do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze a za vstupními dveřmi v budově Charity. Za loňský rok jsme jich v děkanátu Zábřeh vybrali
celkem 2,4 t.
I v letošním roce pokračujeme a předem děkujeme těm, kteří se rozhodnou do sběru
teprve zapojit jak osobně, nebo i prostorem ke zřízení nového sběrného místa.
A teď dvě prosby:
1. Vlastníte starší, ale ještě funkční mobil, který jste už nahradili novým? Můžete jej věnovat na Dobrovolnické centrum, kde ještě poslouží lidem v hmotné nouzi. Tito budou rychleji
dostupnější při zadávání prací na dobrovolnické hodiny.
2. Pokud nakupujete zboží v hliníkových obalech (polévka, Tang, cappuccino, káva, obaly
od krmení pro psy atd.), tak je prosím nevyhazujte, ale věnujte nám k dalšímu zpracování.
Obojí můžete odevzdat v prodejně DC Ledňáček.
Děkuje všem našim příznivcům a na další spolupráci se těší
Ludmila Macáková – koordinátorka dobrovolnických aktivit
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