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5. 2. 2012
Ročník XIX., číslo 6
5. 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

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 147

		

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty,
jimž puká srdce

1: Job 7,1-4.6-7

2: 1 Kor 9,16-19.22-23

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

Ev: Mk 1,29-39

I uzdravil
mnoho nemocných
s rozličnými
chorobami
a vyhnal
mnoho zlých duchů.
Mk 1,34

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE VE 14.30 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDne

Pondělí 6. února - památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Středa 8. února - sv. Jeronýma Emilianiho
Pátek 10. února - památka sv. Scholastiky, panny
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH bude ve čtvrtek 9. února od
18.30 hod. v centru Oáza na zábřežské Charitě.
P. František Eliáš
JDEME DO KINA.
V  sobotu 11. února v 15 hod., o svátku Panny Marie
Lurdské, který je zároveň Světovým dnem nemocných,
Vás zveme na film LURDY do kina RETRO v Zábřeze.
Kvůli očekávanému zájmu bude film promítnut také
v neděli, po hlavních bohoslužbách v 10 hod., a před večerní bohoslužbou v 16 hod.
Rakouská režisérka Jessica Hausnerová natočila příběh
skupiny poutníků, kteří přicházejí na toto posvátné místo
se svými bolestmi a strastmi a kteří v sobě nesou i naději
na uzdravení. Film „Lurdy“ je příběhem o čekání na zázrak, příběhem o potřebě uzdravení duše i těla, příběhem
o víře v milostiplného Boha. Snímek mnohé ukazuje,
mnohé jen naznačuje a mnohé skrývá.
Red.
„LA SALETTE“ NA SVATÉM KOPEČKU.
V listopadu loňského roku proběhla v FI informace o pouti do La Salette 2012. Vzhledem k menšímu
počtu zájemců a nejistému vývoji kurzu eura jsme
objednávku zrušili a nabízíme týdenní exerciční pobyt na Svatém Kopečku u Olomouce v termínech:
16.-21. července a 13.-18. srpna 2012
(Srpnový termín je již téměř zaplněný poutníky, kteří byli přihlášeni do Francie). Denní
rozvrh a přednášky budou obdobné jako na La Salette.
Hlásit se můžete v zábřežské farní kanceláři, případně telefonicky.
Hana Lexmanová 583 414 531, mobil 731 626 509
HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
pravidelný program
Pondělí 9 - 11 hod. - Tvořivá dílna - i pro méně šikovné
(s doprovodným programem pro děti)
Pondělí 17 - 18 hod. Modlitby matek
Úterý 9 - 11 hod.
Maminec - přednášky, besedy
7.2. Přednáška M. Přibylové s názvem - Jak zatočit s kyselostí (o překyselení organismu)
Středa 9 – 11 hod. Volná herna pro děti, relax pro maminky
Čtvrtek 9 - 11hod.	Barvínek - cvičení pro rodiče s dětmi
Pátek 9 - 11 hod.
Miminec - Modlitby matek - setkávání maminek s dětmi a modlitbou
Irena Švédová
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SPOLEK METODĚJ

 Nejenom seniory zveme v úterý 14. února na „Zábavné odpoledne s hudbou a tancem“. Známé melodie zahraje populární dvojice
Vašek a Jenda. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ
MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 17. února od 20. hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace POSTYLION. V průběhu plesu se představí taneční skupina
DAREN, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte
si zakoupit místenku v předprodeji na recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15,
(739 246 015) a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme.

Ve spolupráci s Klubem Ámos z Ostravy (nám dobře známým
ze spolupráce na interaktivních výstavách) připravujeme na sobotu 18.
února tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zveme všechny
děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým
nás provede klaun Dr. Voháňka. Nebude chybět tradiční tombola, či
promenáda masek. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 20 Kč.
 JARNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus
jednodenních výletů, připravujeme i na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Ve čtvrtek
8. března zveme děti i dospělé na výlet do Prahy. Na pražském hradě navštívíme výstavu „SVATOVÍTSKÝ POKLAD“ a poté s průvodcem projdeme královskou cestu na Staré
Město pražské. Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat v 19.15 hod. Bližší
informace a přihlášky nejpozději do 29. 2. na telefonu 732 552 732 pí. Hedrichová.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
OSTATKOVÝ PLES. Orel Rovensko Vás zve na ostatkový maškarní ples s pochováváním basy, který proběhne v prostorách Orlovny
Rovensko v sobotu 11. února 2012 od 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje kapela VELVET. Budou připraveny speciality domácí kuchyně, připravený je i bohatý program, který překvapí.
Za pořadatele Josef Šincl
FARNOST ZÁBŘEH KOUPÍ
pro zajištění oprav (doprava brigádníků)
osobní auto značky FAVORIT
- od roku výroby 1994.
P. František Eliáš 731 626 500
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UČÍCÍ SE CÍRKEV- dějiny spásy– uskutečnění věčného Božího plánu.
S odkazem : nedělní preface – KKC 293-324

Svět byl stvořen k Boží slávě. To je základní pravda, které
Písmo i tradice učí a oslavuje ji (KKC 293). Proč Bůh tvořil? Proč stvořil vesmír a nás? Přece kvůli sobě. Lid, jejž jsem
vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných
(slavných) činech. (Iz 43,21). Bůh je totiž ve všem, ve viditelném i neviditelném vesmírném stvoření, naprosto svrchovaný. On je počátek i konec všeho co je. Nic nestojí mimo Jeho
svrchovanou vůli. Všechno ovládá svou mocí.
Otec, Syn a Duch svatý jsou jediným a nedělitelným původcem stvoření, i když dílo stvoření je přičítáno zvláště Bohu
Otci. Konečným cílem stvoření je, aby Bůh mohl být „všechno ve všem“ (1 Kor 15,28) pro
svou slávu a pro naše štěstí. Bůh svobodně stvořil svět s moudrostí a s láskou. Svět tedy není
plodem nutnosti, slepého osudu nebo náhody. Bůh tvořil „z ničeho“ (2 Mk 7,28). On sám
SVĚT nekonečným způsobem přesahuje a je v něm přítomen. Bůh udržuje své stvoření v bytí
a posiluje je tím, že mu dává schopnost jednat a vede jej k cíli skrze světlo Syna a Ducha svatého. Ve věci stvoření mluvíme o Boží prozřetelnosti. To jsou záměry, kterými Bůh vede své
tvory ke konečné dokonalosti, k níž je povolal a k jejímuž uskutečnění spolupracuje s tvory,
které stvořil. Zároveň dává svým tvorům důstojnost vlastního jednání, aby jedni byli příčinou
druhých. Bůh je tedy první příčina, která působí v příčinách druhých. Tato pravda ale nijak
nezmenšuje důstojnost tvorů, naopak ji zvyšuje. Vždyť tvor učiněný Boží mocí, moudrostí
a dobrotou z ničeho, nemůže nic, je-li odříznut od vlastního původu. Bez Stvořitele se ztrácí.
Tím méně pak může dosáhnout svého posledního cíle, bez pomoci milosti Boží. Tím posledním cílem člověka je věčná spása a společenství s Bohem v jeho říši blaha.
Člověku dává Bůh všechno stvoření jako dar a žádá od něho, aby spolupracoval svou činností, modlitbami ale i svým utrpením. Bůh ve svém stvoření působí tak, že jedná, aby se člověk
Bohu líbil. Bůh současně respektuje jeho svobodu a člověk jím stvořený se může rozhodnout
i proti Bohu.
Jestliže se Bůh, všemohoucí Otec a Stvořitel uspořádaného a dobrého světa stará o všechny
své tvory, proč existuje ZLO? Na tuto otázku tak bolestnou, tajemnou a naléhavou může dát
odpověď pouze křesťanská víra ve svém celku. Bůh není žádným způsobem ani přímo ani nepřímo příčinou zla. Osvětluje tajemství zla, zvláště ve svém Synu Ježíši Kristu, který zemřel
a vstal z mrtvých, aby přemohl velké mravní zlo, hřích lidí, který je příčinou dalšího zla.
Proč však Bůh nestvořil svět tak dokonalý, aby v něm nemohlo existovat žádné zlo? Bůh ve
své nekonečné moci může všechno, ale ve své moudrosti stvořil svět, který je „na cestě“ ke konečné dokonalosti. V Božím plánu toto postupné zdokonalování s sebou nese i to, že se objeví některé bytosti a jiné vymizí, příroda se někdy zvelebuje a jindy je ničena. Dokud stvoření
nedosáhne své dokonalosti – nové země a nového nebe (Zj 21,1), existuje s fyzickým dobrem
i fyzické zlo. Svobodní tvorové mají směřovat ke svému poslednímu cíli svobodným rozhodnutím. Mohou ovšem sejít na scestí. Ve skutečnosti opravdu zhřešili a tím vstoupilo do světa
mravní Z L O a to je nezměrně horší než fyzické zlo. Bůh není příčinou mravního zla ani přímo ani nepřímo, avšak dopouští je, protože respektuje svobodu světa a tvorů, a dokáže z něj
tajemně vytěžit dobro. (Tím se ovšem zlo nestává dobrem.)
Viz Ježíš Kristus – z odmítnutí a zabití Božího Syna způsobeného hříchem všech lidí, vytěžil
Bůh největší dobro – oslavu Krista a naše vykoupení.
P. Antonín Pospíšil
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI - pokračování

Za nějakou dobu se cesta začala svažovat, což bylo neklamné znamení, že se blížíme do cíle
naší dnešní cesty. Obydlí byla čím dál hustější a v jednu chvíli se nám otevřel před očima pohled na celou zátoku v Mole Saint Nicolas. Byl jsem docela netrpělivý, protože jsem byl velmi
zvědavý na otce Rodolpha Baltazara, který byl jmenován administrátorem farnosti Baie de
Henne po odchodu otce Romana Musila. Dojeli jsme k faře, která se nachází kousek od moře
na takovém velkém „náměstí“. Uprostřed je na haitské poměry velký a docela výstavní kostel, který do místního prostředí svým stylem spíš nesedí, ale stavba je to velmi pěkná. Na faře
jsme byli přivítáni otcem Rodolphem, který během prvních pěti minut rozptýlil veškeré naše
obavy.Setkali jsme se v jeho osobě s člověkem velmi otevřeným, zkušeným a vzdělaným, ale
nejenom to. Projevil se také jako velmi pohostinný člověk a příjemný společník s obrovským
smyslem pro humor. Mně osobně spadl velký kámen ze srdce, protože jsem přece jenom byl
nejistý z toho, jak bude naše dlouhodobá spolupráce pokračovat.
Po seznámení a krátkém občerstvení jsme se rozhodli, protože jsme byli z cesty hodně unavení a zpocení, jet se vykoupat k moři. Po cca deseti minutách jsme se dostali na pláž a protože
už bylo pozdní odpoledne, bez dlouhého okolkování, jsme se vrhli do vody.
Když jsme vylezli z vody, přišel k nám jeden chlapec, asi tak kolem třinácti let a řekl mi: „Give
me one dolar (dej mi jeden dolar).“ Bylo to jediné, co uměl anglicky. Poprosil jsem Irenu
o pomoc a ptal jsem se ho, proč chce po mně dolar? Odpověděl, že má hlad. Já jsem mu na to
řekl, že mu to věřím, ale že já si musím peníze na svoje živobytí vydělat a zeptal jsem se, jestli on je ochotný udělat totéž. Okamžitě řekl, že ano a během tohoto rozhovoru se k nám přidali další dva, jeden dokonce s postiženou rukou. Rozhlédl jsem se kolem sebe. Byli jsme na
nádherné pláži, kterou ale hyzdila spousta nejrůznějších odpadků a hned přišel nápad. Domluvili jsme se s Irenou a navrhli jim, že pokud posbírají všechny odpadky na úseku, který
jim vyznačím, dostane každý dva americké dolary, což je na haitské poměry za takovou práci
královská odměna. Kluci ochotně souhlasili a okamžitě se přidal ještě jeden. Musel jsem hned
vyhlásit „stop stav“ v najímání dalších brigádníků, protože bych tam měl za půl hodiny polovinu obyvatel Molu. Chlapci se činili a zhruba za půl hodiny přišli oznámit, že úkol je splněn. Prostřednictvím Ireny jsem jim sdělil, že před výplatou musí být kontrola, a že tedy půjdu jejich práci zkontrolovat. Také jsem jim nechal přeložit, že pokud na vymezeném úseku je
práce poctivě odvedena a já OPRAVDU NENAJDU VŮBEC NIC, přidám jim každému dolar
k původně sjednaným dvěma. V té chvíli, jako když do nich střelí. Okamžitě běhali po pláži
a kontrolovali svou práci sami. Asi tak úplně čisté svědomí neměli, protože se hromada posbíraných odpadků během dalších dvaceti minut podstatně zvětšila. Potom jsem šel na kontrolu já, a když jsem náhodou ještě něco viděl, udiveně a dlouze jsem se na to místo zadíval
a následně jsem začal sledovat zvláštní úkazy na obloze. Samozřejmě, že na obloze nic nebylo,
ale dával jsem jim šanci, jak nepozorovaně odstranit poslední nedostatky. Nakonec ještě před
výplatou dostali kázání, že žebrat je ostuda a pořádný chlap se snaží peníze si poctivě zasloužit a vydělat. Asi to pro ně byla
nová zkušenost. Ten den si ale
vydělali zhruba za hodinu víc,
než jejich rodiče za celý den.
My je nekazili tím, že bychom
rozdávali milodary a oni byli na
ty „vydělané“ peníze hrdí. Alespoň já si to myslím.
Václav Keprt, pokračování příště
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 29. ledna 2012: Červená Voda 1880; Domov důchodců sv. Zdislavy 155; Písařov
783; Jakubovice 537; Janoušov 313. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Pan František Valenta se dožívá požehnaných 76 let života.
Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a Božího požehnání.
Mše svatá na poděkování za dar života pana Františka Valenty
bude v Písařově v sobotu 11. února v 11 hod.
V neděli 12. února v 15.00 bude v Červené Vodě adorace s prosbou za uzdravení.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

POZVÁNKA. Srdečně Vás zveme v sobotu 11. února 2012 v 15. hod. do kavárny Sirkárna v Lošticích na SETKÁNÍ S MISIONÁŘEM NA HONDURASU. V neděli 12. února 2012 v 8 hod. bude celebrovat mši svatou v kostele sv. Jiří v Moravičanech. Na setkání
s Vámi se těší P. Jaroslav Jaššo, CM a loštičtí misionáři!
PODĚKOVÁNÍ. „Kdo chce vidět Boha tváří v tvář, ten ho nesmí hledat na prázdné obloze
svého myšlenkového světa, ale ve vzájemné lásce a pomoci bližním.”
F. M. Dostojevskij
Touto cestou děkujeme všem, kdo nám pomáhali při náročné péči o naši maminku paní
Františku Šenkovou (6. 3. 1921 – 25.1. 2012) v posledním roce jejího života: Především
otcům vincentinům a br. Josefovi z loštické komunity, paní Stanislavě Hanákové, asistentkám Charity Zábřeh, zvlášť paní Hance Pivničkové.
Kéž je Vám všem odměnou Boží požehnání a jednou slyšíte slova Pána Ježíše: „Pojďte,
požehnaní mého Otce, přijměte jako dědictví království připravené pro vás od založení
světa. Neboť jsem byl nemocný a posloužili jste mi...“(Mt 25,40n)
S úctou a vděkem rodina Koukalova z Loštic

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 29. ledna: Mohelnice 7.380 (sbírka na TV NOE); Úsov 605; Studená
Loučka 310 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
ZE ZÁPISŮ MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY: 4. ledna 1952 vydal nejdůstojnější pán
arcibiskup usnesení o novém uspořádání arcidiecéze. Z dosavadních 7 arcikněžství a 49
děkanství, bylo utvořeno v souladu se státním, krajským a okresním zřízením:1 generální vikariát v Olomouci, 4 arcikněžství a 34 děkanství okresních. Mezi zaniklá arcikněžství a děkanství patří i Mohelnice, která byla přidělena okresnímu děkanátu v Zábřeze.
Okresním děkanem se stal důstojný pán Sedlák v Zábřeze, místoděkanem důstojný pán
Kolařík v Klášterci. Tak byl aspoň ve zdejším okrese průběh administrativní změny církevní hladký a nehlučný! Dosavadním děkanům se dostalo - slova poděkování a doživotní děkanský titul.
Dne 29. dubna roku 1955 zemřel v Úsově poslední děkan děkanství mohelnického důstojný pán, arcibiskupský rada Josef Vávra. R.I.P!
Helmut Bartoš kronikář
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postřelmovsko

postřelmovsko

Ve středu 8. února v 19 hod. je BIBLICKÁ HODINA na faře v Postřelmově.
V sobotu 18. února je ve farnosti Lesnice ADORAČNÍ DEN. Rozpis služeb bude v kostele.
Chvála Kristu. Webové stránky farnosti Postřelmov: www.farnost-postrelmov.wbs.cz

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 29. ledna: Štíty 2.870; Cotkytle 660; Horní Studénky 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 29. ledna: Lubník 660; Tatenice 840; Hoštejn 1.350; Kosov 470 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POZVÁNKA NA PLES. V pátek 10. února vás srdečně zveme do Tatenice na ples, který pořádá římskokatolická farnost a KDU-ČSL. Předprodej vstupenek se zajištěním místenky bude zahájen od 1. února u Václava Poláka tel: 777 869 418
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI se uskuteční v Hoštejně v neděli
26. února od 14 hod.
NEDĚLE 12. ÚNORA JE ADORAČNÍM DNEM FARNOSTI TATENICE. Výstav Nejsvětější Svátosti bude od 14.30 hod., zakončení adorační dne v 17.30 hod.
Zapište se do rozpisu k adoraci a přijďte předložit Pánu své modlitby proseb, díků i chval.
Rozpis k adoraci je v kostele.
P. Jaroslav Přibyl

charita zábřeh
NITĚ DO ŠICÍHO STOJE, BAVLNKY VESELÝCH BAREV. Máte doma nepotřebné nitě do šicího stroje a bavlnky veselých barev a nevíte co s nimi?
Dobrovolnice Charity Zábřeh je zužitkují při šití panenek na dětská oddělení
nemocnic (děti na nich ukazují, která část těla je bolí), při zhotovování kostýmů do škol a školek a šití plátěných hraček a pomůcek. Nitě i bavlnky můžete
přinést na Recepci Charity Zábřeh každý den do 16.30 hod. Děkujeme za pomoc.
Jana Skalická - propagace, tel.: 736 509 431
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – JARO 2012. Ačkoliv nás v těchto dnech provází třeskuté
mrazy, jarní očista šatníků se kvapem blíží. V předstihu sdělujeme, že tradiční humanitární sbírka se uskuteční od 28. do 31. března 2012. Podrobnější informace budou následovat v některém z příštích čísel FI.
***
Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru pořádá kurz
symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce. Začátek
ve čtvrtek 16. února od 18 hod. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc. Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny - 8. 3., 29. 3. a 19. 4. 2012.
První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Další informace a přihlášky:
Centrum pro rodinný život Alena Večeřová 587 405 250; vecerova@arcibol.cz. Liga pár
páru manželé Kolčavovi 583 449 284 rodina.kolcavova@seznam.cz
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Sbírky z neděle 29. ledna: Zábřeh 9.780; Jedlí 1.800; Svébohov 1.900; Klášterec 1.320;
Zvole 3.070; Pobučí 470 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v lednu darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje 3.650 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
SETKÁNÍ RODIN V MILÁNĚ. Papež Benedikt XVI. zve rodiny k
účasti na VII. světovém setkání rodin, které se uskuteční letos na přelomu května a června v italském Miláně. Tématem setkání je „Rodina
– práce a slavení“. Vrcholem programu je setkání se svatým otcem na
„Slavnosti svědectví“ v sobotu odpoledne a společné slavení nedělní
liturgie. Na mnoha místech se budou průběžně konat různé duchovní a kulturní akce a výstavy.
Společnou pouť z České republiky (od 31. května do 4. června – od
čtvrtečního večera do pondělního rána) koordinuje Národní centrum pro rodinu a zajišťuje CK Miklas Tour.
Kvůli velikému zájmu o ubytovací kapacity v Miláně je třeba se přihlásit co nejdříve, nejlépe do 6. února 2012.
Další důležité informace najdete na www.rodiny.cz a přihlášky na www.miklastour.cz.
DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA PŘIJME NOVÉ KLIENTY!
Denní stacionář Domovinka, jedno ze zařízení Charity Zábřeh, nabízí své služby seniorům a dospělým občanům se zdravotním postižením, kteří nemohou nebo nechtějí být po celý den sami doma. Nabízí rodinné prostředí a společenství vrstevníků.
Zařízení funguje od pondělí do pátku v době od 7.30 do 16.00 hodin.
Kapacita zařízení je 10 osob denně. Celé zařízení je bezbariérově řešené. Uživatelům
služby jsou k dispozici čtyři stálí zaměstnanci – vedoucí zařízení/sociální pracovník, animátorka, pracovnice komplexní péče a pečovatelka.
Domovinka zajišťuje mimo jiné:
* celodenní stravu (snídaně, 2x svačina, oběd)
* celodenní zdravotní péči (podávání léků, měření tlaku, jednoduché převazy)
* pomoc při úkonech osobní hygieny, praní a žehlení osobního prádla klientů
* pomoc při oblékání i při pohybu v prostoru
* pořádání společenských akcí a výletů
* aktivizační činnosti k udržení duševní i tělesné svěžesti (trénink paměti, cvičení,
výtvarné činnosti, apod.); výlety, návštěvy výstav a muzea
* dopravu do i ze stacionáře (i pro osoby na invalidním vozíčku)
* sociální poradenství (pomoc při sociálním šetření, pomoc na úřadech apod.)
* duchovní péči (zprostředkování setkání s knězem, společné modlitby pro zájemce)…
Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi zodpovíme veškeré dotazy!
Bc. Jaroslav Člupný, vedoucí stacionáře
Kontakt: Domovinka, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 414 622 Mob.: 736 509 438 Email: domovinka@charitazabreh.cz
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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