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slavnost
nejsvětější trojice

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Trojjediný bůh, 
Otec i Syn i Duch svatý, 
nám prokázal 
své milosrdenství; 
chvalme 
a oslavujme ho navěky.

Vstupní antifona

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého 
vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom 
hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech 
osobách. 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 33   Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
1: Dt 4,32-34.39-40                              2: řím 8,14-17                                       Ev.: Mt 28,16-20
 

Ordinárium: Olejníkovo č. 502          příště  břízovo č. 503
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svÁtKY a PaMÁtKY tÝDne
Úterý 5. června  památka sv. bonifáce, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek 7. června  SLAVNOST TěLA A KRVE PÁNě
Nedělí Seslání Ducha svatého končí doba velikonoční. Následuje ne-
děle Nejsvětější Trojice a čtvrtek po ní je vyhrazen slavnosti Těla a 
Krve Páně, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista 
jako Boha i jako člověka v Eucharistii.
Mše svatÉ: Zábřeh 9.40 a 17.30; Zvole v 18.00; svébohov 18.00 
hod. 
v Klášterci bude mše svatá v neděli 10. června v 9 hod. a po ní 
průvod Božího těla. 

Farnost jeDlí - slavnost nejsvětější trojice. Tuto 
neděli 3. června ve 14.30 hod. vás srdečně zveme ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), kde 
při bohoslužbě spolu s P. Františkem Dostálem oslavíme Nejsvětější Trojici.  
  za farníky Pavel Rýznar

Farnost Maletín. Tuto neděli 3. června poputujeme do maletínského kostela sv. Mi-
kuláše. Začátek mše svaté v 15.00 hod.  P. František Eliáš

ČKa připravila na středu 6. června přednášku BioetiKa a nÁBoŽenství, 
která začíná v 18 hod. v Katolickém domě. Přednášející: MUDr. Thlic. jaro-
mír Matějek, Ph.D., Th.D. Jaký je vztah mezi medicínou a filozofií? Jak může ná-
boženství říci něco k moderním poznatkům ve vědě? To jsou otázky, kterými se 
bude přednáška zaobírat. Představíme některé základní principy církve v přístupu 

k životu. V poslední části se budeme věnovat reflexi otázek kolem ukončování dechové pod-
pory a podávání výživy. 

vÝstava soUroZencŮ triZUljaKovÝcH. Občanské sdružení Svaté barbory Zá-
břeh a Umělecká iniciativa FORFEST Kroměříž Vás srdečně zvou na zahájení výstavy TEX-
TY ŽIVOTA Michaely Klimanové, Trizuljakové - objekty z papíru a Marka Trizuljaka - 
skleněné plastiky.vernisáž bude v kostele sv. Barbory ve čtvrtek 7. 6. od 16.00 hod. 
Od pondělí 11. 6. bude kostel otevřen od 8.30 do 12 .00 hod a odpoledne od 13.00 do 15.00 
hodin. V neděli 10. a 17. července od 8.00 do 11.00 hod.
P.S. Paní Trizuljaková zajištuje restaurátorské práce na kostele sv. barbory (celý soubor ol-
tářní architektury, hlavní obraz sv. barbory, svatostánek atd.)

První svatÉ PŘijíMÁní. v neděli 10. června v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze při 
mši svaté v 8.30 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.  P.František Dostál 

KristÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 27. června od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří 
jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájem-
ce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.

  P. František Eliáš
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GenerÁlní oPrava Kostela v jeDlí
Farní kostel v Jedlí byl postaven a benedikován 3. 10. 1786. 
 Farnost Jedlí začala s velkou opravou svého koste-
la v roce 1997 výměnou jednoduchých oken za vitrá-
že, izolací klenby a pořízením umělecké mříže. Poté 
následovala generální oprava vnějšího pláště kostela 
od věže až po sokl. 
 Letos se jedelští farníci pustili pod vedením pas-
torační a ekonomické rady do generální opravy inte-
riéru a tím do dokončení oprav, které započali před 
lety. Zájem o opravu kostela se přenesl také do ob-
čanské sféry. Obec, stejně jako v minulých letech i le-
tos přispěla částkou 35.000 Kč. Finančně i službami 
pomáhají nejenom věřící, ale i ostatní občané. 
 Na sbírkovém kontě se objevují první darované 
částky. Však jich bude potřeba, neboť celkové nákla-
dy na obnovu interiéru jsme v pastorační radě od-
hadli na 2.000.000 Kč. 
 Dotací jsou pokryty práce za 700.000 Kč, ostatní 
je na farnosti a dárcích. 
 Někteří s členů pastorační rady koordinují práce, 
jiní zajišťují průběh sbírky, která už probíhá, další se podílejí ochotnou prací. 
 Zároveň je třeba poděkovat řeholním sestrám boromejkám, které jsou velkou pomocí 
pro farnost. 
 Také Zemědělská společnost Jedlí přislíbila finanční příspěvek a pomoc. 
 Práce v kostele začíná být radostná tím, že už se jen nebourá a neodváží, ale naopak. 
Půdorys kostela byl již zasypán kamenivem, položen byl zemní rozvod vytápění do lavic, 
položena základová deska, vybudován nový rozvod elektřiny, zedníci omítají zdi sanačními 
omítkami, stolaři chystají nový rám pod lavice. 
 V tomto týdnu proběhlo také jednání s architektem a dodavatelskou firmou na schody 
a dlažbu v presbytáři a lodi kostela. Zdá se, že alespoň provizorně bude moci kostel brzy 
sloužit svému liturgickému účelu.     P. František Eliáš

V příštích číslech vás budeme informovat o opravách ve Zvoli, které začnou v pondělí 4. 
června, dále v Hynčině, kde se již intenzivně pracuje a také v Maletíně a v jiných kostelích 
a kaplích v okolí Zábřeha.

PoHÁDKovÝ les. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo Zábřeh 
zve všechny v sobotu 9. 6. 2012 na procházku kouzelným pohád-
kovým lesem. Sejdeme se blízko kostela nedaleko bývalých kasá-
ren, kde po zápisu mezi 14.30 – 15.30 hodinou budeme vycházet za 
pohádkovými bytostmi. V cíli na děti čeká sladká odměna a malé 
občerstvení. S čerty jsme dohodnuti na malém ohni, takže si neza-
pomeňte vzít i špekáček! Přijďte si užít hezké odpoledne s rodinou. 
Těšíme se na Vás.                             Irena Švédová 
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UČící se círKev – Dílo nejsvětější trojice je v litUrGii 
S odkazem na Mat 28,16 KKC 1077-1109
 Součástí liturgického úkonu v katolické církvi je žehnání - požeh-
nání. Je to božský úkon, který pomáhá a dává život a jehož pramenem 
je Otec. Jeho požehnání je zároveň slovo i dar. Od počátku až do kon-
ce časů je celé boží dílo POŽEHNÁNÍM. Od liturgického hymnu prv-
ního stvoření až po zpěvy o nebeském Jeruzalému hlásají inspirovaní 
autoři Písma svatého plán spásy jako nesmírné boží požehnání. 
 Na počátku bůh žehná živým bytostem, zvláště muži a ženě. 
Smlouva s Noem a se všemi živými bytostmi obnovuje toto požehná-
ní plodnosti navzdory hříchu člověka, kvůli němuž je půda „zlořečená“, 
prokletá. 
 Počínaje Abrahámem proniká božské požehnání do lidských dějin, které 
směřovaly ke smrti, aby v nich podnítilo vstup do života, k jeho zdroji: vírou 
Abraháma - „Otce věřících“, který dostává požehnání, začínají dějiny spásy. božská požehnání 
se projevují v podivuhodných událostech spásného dosahu: narození Izáka, vyjití z Egypta, da-
rování zaslíbené země, vyvolení Davida, přítomnost boha v chrámě, očistné vyhnanství a návrat 
„malého zbytku“. 
 Zákon, proroci a žalmy, z nichž je utkána liturgie vyvoleného národa, připomínají božská 
požehnání a zároveň na ně odpovídají chvalozpěvy a díků činěním. 
 boží požehnání se plně zjevuje a sdílí v liturgii církve i dnes. Otec je uznáván a adorován 
jako zdroj a cíl všeho požehnání v díle stvoření a spásy; ve svém SLOVě (Ježíši Kristu) které se 
pro nás vtělilo, pro nás zemřelo a vstalo z mrtvých, nás zahrnuje svým požehnáním a skrze ně 
vylévá do našich srdcí dar, v němž jsou všechny dary DUCHA SVATÉHO. 
 bůh sám je nejhlubším zdrojem LITURGIE, v něm se uskutečňuje věčná nebeská oslava lás-
ky – radost Otce i Syna i Ducha svatého. Protože bůh je láska, chce nám dát účast na své radosti 
a zahrnout nás svým požehnáním. 
 Naše pozemské bohoslužby by měly být slavností plnou krásy a moci, měly by být oslavou 
Otce - Stvořitele – proto zde hrají významnou roli dary země: chléb, víno, olej a světlo, vůně ka-
didla, hudba i barvy. Měly by být oslavou Syna, který nás svou smrtí vykoupil – proto jásáme nad 
svým osvobozením, nasloucháme slovu a posilujeme se přijímáním eucharistických darů. Měly 
by být oslavou Ducha svatého, který v nás žije – dodává hojné bohatství útěchy, poznání odvahy, 
síly a požehnání, které tryskají ze svatých shromáždění. 
 LITURGIE je vždy především setkáním s Ježíšem Kristem. Každá eucharistická bohoslužba 
je oslavou velikonočního tajemství. Ježíš oslavuje spolu s námi přechod ze smrti do života a ot-
vírá cestu k životu. 
 Nejdůležitější bohoslužbou na světě byla velikonoční bohoslužba, kterou slavil Ježíš se svý-
mi učedníky ve večeřadle v předvečer své smrti. Učedníci čekali, že jim Ježíš bude tradičně při-
pomínat vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Ježíš však s nimi slavil vysvobození celého 
lidstva z moci smrti. V Egyptě uchránila „krev beránka“ izraelský národ před zhoubným dílem 
anděla smrti. Nyní byl on sám beránkem božím, jehož krev zachrání lidstvo z věčné smrti. Je-
žíšova smrt a zmrtvýchvstání jsou totiž znamením, že po smrti člověk získává nový život. Ježíš 
sám přirovnává svou smrt a vzkříšení k vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Spásný úči-
nek Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání se proto označuje jako velikonoční tajemství. Ve srovnání 
s krví beránka, která zachránila Izraelity před smrtí při vyjítí z Egypta, je tím skutečným berán-
kem Ježíš sám, protože vysvobodil lidstvo z osidel smrti a hříchu. Za to mu patří převeliký náš 
dík a věrnost jemu i jeho dílu.  P. Antonín Pospíšil 
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trojice... Z čeho má dítě větší radost a co mu dává větší jistotu než 
vzájemná láska tatínka a maminky? Ta má pro něj nevědomky větší 
význam než fakt, že ho oba milují. Tatínek a maminka mohou kaž-
dý zvlášť dítě milovat, jak jen chtějí, ale pokud se nemilují navzájem 
(a k tomu, bohužel, často dochází) nic nemůže dítěti zabránit, aby si 
v hloubi duše nebylo láskou nejisté a proto nešťastné. Dítě nechce být 
milováno nějakou zvláštní láskou, odděleně, ale chce být připuštěno 
do lásky, jíž se milují otec s matkou, protože ví, že z ní vzniklo. A to je 
velké zjevení: osoby Nejsvětější Trojice se milují nekonečnou láskou a 
dovolují nám se z jejich lásky těšit.  (Raniero Cantalamessa: Život pod vládou Kristovou)

Marie Goretti – svatoŘeČení
 24. června 1950 bylo město řím přeplněné. Jednotlivé sku-
piny nesly standardy svých měst a obcí. Papežský chór a věřící 
zpívali střídavě hymnus „Přijď o Duchu přesvatý.“ Pius XII. se-
děl s tiárou na hlavě a všichni věřící si uvědomovali moc a právo, 
které mu dal Ježíš Kristus jako svému zástupci na zemi. Modlit-
ba dozněla, papež povstal ze svého trůnu a ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého prohlásil Marietku za svatou. A znovu se zpíva-
lo, tentokrát „bože chválíme Tebe.“ 
 Když dozněl zpěv, Pius XII. se proti všem zvyklostem a k údi-
vu všech zvedl ze svého místa a porušil obvyklý ceremoniál, když 
promluvil k lidu italsky a ne latinsky: „Proč jste se, milovaní sy-
nové a dcery, shromáždili k oslavě v tak nepřeberném množství? 
Proč jste dojati k slzám, když čtete nebo slyšíte o jejím krátkém životě? Tento život i s nečeka-
nou násilnou smrtí je takový jednoduchý, příkladný a jasný, takový živý a názorný, že se dá 
přirovnat k vypravování z evangelií. Proč si získala Marie Goretti tak rychle vaše srdce, že se 
stala vaší oblíbenou světicí, skoro benjamínkem mezi všemi miláčky v nebi? Vy, milovaní mladí 
chlapci a děvčata, jste odhodláni s pomocí boží odrazit každý útok na vaši čistotu?“ Z uchvá-
cených srdcí zazněla odpověď: „Ano, jsme!“ „A vy, otcové a matky, povězte nám v přítomnosti 
tohoto shromáždění před obrazem panenského děvčete, které si neporušenou čistotou získalo 
vaše srdce, slibujete v přítomnosti její matky, která se nyní v dojetí sklání před svým dítětem 
v modlitbě, povězte, jste ochotni plnit svoji povinnost, a pokud to na vás závisí, chránit svá 
děvčata i chlapce proti tolika nebezpečím, která je obklopují, a nepouštět je na místa bez-
božnosti s mravní nízkostí?“ Naplno přisvědčily vysoké tóny matek a hluboké hlasy otců. 
Hlas Svatého otce zněžněl a jeho slova zněla jako píseň: „…Ty jsi nevěsta ozdobená trním. 
Ty jsi mocná při božském beránkovi! Svěřujeme ti tedy naše syny a dcery, zde přítomné, 
i všechny ostatní, kteří jsou dnes s námi spojeni. Oni nejenže obdivují tvoje hrdinství, ale 
chtějí být tvými následovníky v horlivé víře a v neporušené mravní čistotě. K tobě se utíkají 
otcové a matky, abys jim pomáhala při vychovatelském poslání…“ 
 Lidé plakali dojetím a lítostí. Itálie byla okouzlena světicí Marií. Znovu byl skleněný sarko-
fág s ostatky přinesen do říma do baziliky sv. Jana a Pavla. Celý den proudily zástupy věřících 
k nové světici. Aby co nejvíce lidí mohlo Marii vidět a vzývat, byl sarkofág přenášen od města 
k městu a od vesnice k vesnici. Mnoho se mluvilo o divech a zázracích. Tyto slavnosti trvaly od 
24. června až do září. Všude, kam přinesli ostatky nové světice, naplnily se kostely a k přijímání 
přistupovali věřící v nevídaném počtu. To je sem volala Marietka…  (Volně zpracováno podle 
knihy NEbE NAD MOČÁLY)  S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 
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červenovodsko          červenovodsko

sbírky z 27. května na církevní školství: Červená Voda 1.893; Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 181; Jakubovice 929; Písařov 910 + dar na Haiti 222 Kč  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.

slavnost těla a Krve PÁně
v	Ve čtvrtek 7. června v 16.00 bude mše svatá v Jakubovicích, po ní pak krátký průvod 
božího těla.
v	V neděli 10. června bude mše svatá v Červené Vodě už v 8.30, po ní bude následovat 
průvod božího těla, a v 17.00 hod. bude mše svatá v Moravském Karlově. P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

tajeMství. Známý britský spisovatel a diplomat Henry Gra-
ham Greene (1904-1991) přišel za katolickým knězem a řekl: 
„Otče, já jsem byl ateista, ale teď chci být věřícím katolíkem. 
Prosím, poučte mě o víře...” Vyučovat ve víře takového moud-
rého člověka nebylo vůbec lehké. Kněz se potil, když mu chtěl 
vysvětlit nauku o Nejsvětější Trojici. Spisovatel se usmál a řekl: 
„Otče, netrapte se. Já bych přece nemohl věřit v boha, kterého 
bych úplně pochopil, jehož tajemství by se vešlo do mého moz-
ku. Tomu bych věřit nemohl.“
Ano, boha člověk svými schopnostmi plně nepochopí. Pokorným srdcem, vírou a láskou se 
k jeho tajemství můžeme přiblížit.

 „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8)

Misijní tým ve dnech 7. – 10. června 2012 moderuje duchovní obnovu ve farnosti Vyškov 
– Dědice. Prosíme o vzpomínku ve Vašich modlitbách a děkujeme, že jste!

Pozvánka: římskokatolická farnost Moravičany vás v neděli 10. června 2012 srdečně zve 
na pouť do Litovelského Pomoraví ke sv. Joséfkovi a sv. Hubertovi. Mše sv. začíná ve 14. 00 
hod. bohoslužbu doprovází schola Jiřinky a Vyroubalova dechovka.  P. Pavel a spol.

postřelmovsko      postřelmovsko

v	Ve středu 6. června bude bIbLICKÁ HODINA v Postřelmo-
vě na faře od 19.30 hodin. Všichni jsou zváni. 
v	Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v Postřelmově při neděl-
ní bohoslužbě po níž bude od 9.00 hod. průvod obcí s Nejsvětěj-
ší Svátostí. Proto bude nedělní mše svatá v Lesnici až od 11 hod., 
také se slavností Těla a Krve Páně. 

v	V sobotu budou bohoslužby s nedělní platností v Sudkově 
v 17.00 a v Chromči v 18.30 hodin.                                                      
  P. Vladimír Jahn
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 štítecko            štítecko            štítecko

sbírky z neděle 27. května – na církevní školství: Štíty 3.290; Cotkytle 1.500; Horní Stu-
dénky 2.900 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

slavnost těla a Krve PÁně.
 ve štítech oslavíme boží Tělo ve čtvrtek 7. června v 18 hod., při mši svaté s průvodem 
v kostele. 
 Ve čtvrtek 7. června bude v Horních studénkách mše svatá v 17 hod. a po ní průvod 
božího Těla.   P. Stanislav Suchánek

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 27. května na církevní školství: Mohelnice 6.068; Úsov 1.704; Studená 
Loučka 825 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Farní KroniKY. lP 1504 – jaKUB Z BUDějovic 
spor o oltářní podací
 Dcera shora jmenovaného bernarda Hechta, byla jistým be-
nediktem ze Šumvaldu žalována, že si neoprávněně přivlastnila 
patronátní právo od oltáře sv. Petra a Pavla a u tohoto oltáře neo-
právněně ustanovila nového duchovního.
stavba nové lázně
 Farář Jakub, přenechal zdejšímu lazebníkovi, za roční úrok jedné marky, stavební místo 
po staré farské lázni, k účelu stavby lázně nové.
 1557 andreas Hauptmann byl také kanovníkem a se souhlasem biskupa Marka k úče-
lu obnovy městských hradeb za roční poplatek 1 zl. povolil otevření druhé cihelny na far-
ním pozemku, čímž bylo zastavěno nejlepší farní pole. (Toto bylo v roce 1850 arciknězem 
Wahalou opět proměněno v roli a obděláno. První cihelna byla povolena r. 1554.) Také mu 
bylo biskupem Markem povoleno svého majetku a zamýšlené stavby dvora testamentárně 
využít, jen nesměl opomenout Fundus instructus (pozemek opatřený náležitým k němu 
příslušenstvím, dům s patřícími k němu movitostmi, např. s knihovnou – red.), kostel a 
zbožné nadace.   Bartoš H.

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 27. května na církevní školství: Lub-
ník 1.060; Tatenice 1.835 + 12 polských zlotých; Hoštejn 
2.650; Kosov 700 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

v První svatÉ PŘijíMÁní v Hoštejně bude v neděli 
10. června v 10 hod. 

v ZMěnY Mší svatÝcH: v Kosově bude mše svatá 
s nedělní platností již v sobotu 9. června v 18.30 hod.
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sbírky z neděle 27. května na církevní školy: Zábřeh 14.420; Jedlí 1.500; Svébohov 2.200; 
Klášterec 1.610; Zvole 4.850; Postřelmůvek 650; Rovensko 850; Hněvkov 500 Kč. 
DarY. Zábřeh – na TV NOE 500; na Proglas 500; na Haiti od růžencového společenství 600; 
jedlí – na opravy (ze Zvole) 3.000; na opravy (ze Zábřeha) 1.500 Kč; dar z Drozdova na cír-
kevní školství 400 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PŘiHlÁšKY Do nÁBoŽenství. Prosíme rodiče, aby vyplnili přihlášky do náboženství 
pro příští rok a poslali je katechetům zpět ještě před začátkem prázdnin. Pomůžete nám při 
plánování výuky na příští rok. Přihlášky donesou vaše děti z hodin náboženství (případně si 
je můžete vyzvednout v kostele sv. bartoloměje).    P. František Dostál

ZaHÁjena oPrava stŘecHY cHaritní BUDovY
 Minulý týden začala dlouhodobě plánovaná opra-
va střechy charitního domu sv. Barbory. Práce potrvají 
zhruba do konce července. Provoz služeb však není nijak 
omezen a funguje v běžných otvíracích dobách. 
 Stav střechy je natolik vážný, že opravu není možné 
déle odkládat. Vlivem konstrukční chyby na krovu a špat-
ně provedené vazbě při rekonstrukci před 35 lety, dochází 
nyní k sedání konstrukce a vyhřeznutí trámu ze zdi. Zaté-
kání vody totálně zlikvidovalo pozednici na severní straně 
budovy a celá konstrukce je již mnoho let provizorně po-
depřena a visí ve vzduchu. Porušen je i světlík nad schodiš-
těm z drátoskla – nepomáhá přetmelení a dochází k úni-
kům tepla a kondenzaci vody, která ničí zdivo. Horní část 
budovy je dlouhodobě staticky narušena a k puklinám ve 
zdech přispívá i sedání podloží pod objektem. 
 Rekonstrukcí bude staticky zajištěna horní část budovy 
a nová konstrukce krovu umožní využít prostor pro vznik multifunkční místnosti (porady, 
školení, setkávání, prezentace, využití externími organizacemi) a archivu.
 Na financování oprav a údržby budov máme jen velmi málo zdrojů – grantů nebo do-
tačních příležitostí. Proto jsme vděčni všem sponzorům a dárcům za jejich příspěvky. Na fi-
nancování opravy byl určen i výtěžek letošního plesu a také již dříve avizovaná část výtěžku 
Tříkrálové sbírky 2011. 
 budova je zázemím mnoha služeb Charity Zábřeh – domácí zdravotní péče, pečovatelské 
služby, Oázy – centra denních služeb pro lidi s mentálním postižením a psychickým onemoc-
něním, Recepce – kontaktního místa Charity s prodejnou knih, Střediska potravinové pomo-
ci, Střediska osobní hygieny a nouzové nocležny, vedení chráněných dílen a pracovišť, ekono-
mického a technického úseku. Realizovanou rekonstrukcí budou mít pracovníci i klienti jisto-
tu, že jim „střecha nespadne na hlavu“.
 Ve vstupní chodbě Charity si můžete na nástěnce prohlédnout fotografie současného sta-
vu s popisem i návrh řešení.
 Děkujeme za pochopení a ještě jednou se omlouváme všem návštěvníkům charitních slu-
žeb i kolemjdoucím za ztížení průchodu do a kolem budovy. 
     Jana Skalická propagace@charitazabreh.cz, tel: 736 509 431


