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13. 7. 2014
Ročník XXI., číslo 28

15. 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

„Do dobré půdy 
bylo zaseto u toho, 
kdo slovo slyší a chápe, 
takže přináší užitek, 
a vydá jeden stonásobný, 
druhý šedesátinásobný, 
jiný třicetinásobný.“  

Mt 13,23

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 65   Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. 
1: Iz 55, 10-11                                       2: Řím 8, 18-23                                        Ev. Mt 13, 1-23 
Ordinárium: Břízovo č. 503                    příště Ebenovo č. 504 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 15. července  památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele 
církve 
Středa 16. července  Panny Marie Karmelské
Karmel je hora, která je v Písmu sv. oslavována několikrát. Na této 
hoře od nejstarších křesťanských dob vedli poustevníci kající život a 
uctívali Rodičku Boží. Na začátku 13. století tam založili řeholní řád. 
Podstatou Mariina titulu „P. M. Karmelská“ bylo vyjádření dobrodi-
ní, kterých se řádu dostalo od zvolené patronky.
Čtvrtek 17. července bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 
Oba pocházeli z Polska. Když doprovázeli krakovského biskupa do 
Říma (1220), setkali se tam se sv. Dominikem a vstoupili do jeho 
řádu. Řádová kapitula rozhodla (1221), aby se vrátili do Polska a ší-
řili novou řeholi ve své vlasti a v okolních zemích.

FARnoST mAleTín. Příští neděli 20. července v 15 hod. bude jako obvykle slavena mše 
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. – kontakt o prázdninách v zábřeze. 
Ve středu 16. července 2014 od 9 hod. do 16 hod. bude opět na faře v Zá-
březe pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajiš-
ťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ 

T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na starost energie pro domácnosti. o prázdninách 
to bude jediný možný termín osobního setkání s nimi. Podmínkou pro nová zapojení do 
sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento 
souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

PodHÁJSKA
 Římskokatolická farnost Zábřeh a cestovní agentura AWER 
TOUR s.r.o. si Vás dovolují srdečně pozvat na podzimní relaxač-
ní pobyt v termálních lázních Podhájska. Termální voda v Pod-
hájské je slaná a silně mineralizovaná, svým unikátním složením 
a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. Vzhledem k vy-
sokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský organiz-
mus (onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemoci dýchacích cest, kožní a cévní 
onemocnění, regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži).
 Pobyt se uskuteční v termínu 11. - 16. 11. 2014. Cena 6.600 Kč zahrnuje autobusovou 
dopravu ze Zábřehu, 5 x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociál-
ním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem, případně 
další duchovní program.
 Prosíme, aby se vážní zájemci o pobyt již nyní přihlašovali v CA AWER TOUR, Farní 
1, Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.
  Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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SeznAmTe Se S novÝm JÁHnem.
 Jmenuji se Martin Rumíšek a od 1. 7. jsem byl po-
slán otcem arcibiskupem Janem do farnosti Zábřeh, 
abych zde vykonával jáhenskou službu. V lednu jsem 
byl vybrán spolu se dvěma spolubratry z ročníku, 
abych strávil měsíc v USA ve státě Texas a seznámil 
se s potomky obyvatel, kteří přišli do USA z našich 
končin. Zatím, co čtete tato slova, já jsem nyní právě 
tam a do Zábřehu přijedu v půli srpna.
 Jaké bylo moje dětství a studia. Pocházím z malé 
vesničky Nová Lhota z Jižní Moravy, konkrétně z re-
gionu Horňácko. Zde jsem navštěvoval základní ško-
lu a prožil celé svoje dětství. Svoje středoškolské stu-
dium jsem v letech 2004-2008 absolvoval na Stojano-
vě gymnáziu na Velehradě. Patřím k těm, kteří pa-
matují začátky a první roky tohoto znovuobnovené-
ho gymnázia. Mám mladšího bratra Michala a jsem 
zatím bez synovců a neteří.
 Co mne přivedlo do semináře? Asi to, že si mě 
zavolal Bůh... Povolání není jen ke službě kněze. Já sám jsem byl povolán ve svém životě 
minimálně už třikrát. Poprvé to bylo 16. 7. 1989, kdy mě Bůh povolal k životu na tomto 
světě. Po druhé 27. 5. 2001, v den kdy jsem byl pokřtěný, kdy si mě Bůh povolal k životu s 
Ním, k životu ve víře v Něho. Z těchto dvou dat vidíte, že cesta k víře pro mě nebyla úplnou 
samozřejmostí. Byla plná různých těžkostí, ale nakonec to Bůh zařídil tak, že dřív než jsem 
našel já Jeho, tak On našel mě. No a do třetice to bylo právě povolání k bližšímu a intimněj-
šímu životu s Bohem. S jeho následováním ve službě kněze. Toto povolání ke mně poprvé 
nějak přišlo asi ve dvanácti letech a pořád se mnou „rostlo“ i přes různé období, kdy člověk 
vůbec o kněžství neuvažoval. Nakonec jsem si v roce 2008 podal přihlášku a byl přijat ke 
studiu v Teologickém konviktu. Po tomto roce jsem nastoupil do Arcibiskupského kněž-
ského semináře v Olomouci. Loni jsem byl 13. července vysvěcen otcem biskupem Josefem 
Hrdličkou na jáhna právě pro službu v kněžském semináři. Poslední rok v semináři jsem 
tedy strávil už jako jáhen a letos jsem zakončil studium na CMTF UP v Olomouci. 
 Jaké byly moje pocity při „odvelení“ do Zábřeha? Jedním slovem bylo to „překvapení“, 
protože v poslední době byl Zábřeh spíše místem kaplanským, než jáhenským. Přiznávám, 
že když jsem viděl v oznámení o jáhenském působišti napsaných šest farností, tak jsem do-
stal docela strach, přece jen na úplného začátečníka je to dost... (ostatní spolubratři v já-
henské službě mají všichni jednu farnost a jeden má dvě) 
 moje koníčky. Mezi moje koníčky patří na prvním místě sport fotbal, florbal (doufám, 
že s ministranty a mládeží bude možnost občas skočit na hřiště nebo do haly) no a v semi-
náři jsem se párkrát dokonce odvážil vlézt do hokejové branky. Mezi moje další záliby patří 
turistika a vůbec rád chodím po horách, rád fotím. 
 Co bych si přál?? Asi v budoucnu přijmout kněžské svěcení, být věrný a vytrvalý ve 
službě a zemřít jako kněz. Přál bych si přivádět lidi stále blíž ke Kristu a jednou s nimi dojít 
až do nebeského království. 
 Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? Ano, už se na vás moc těším...     red.
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odmíTnUTí boHA – PŘíČinY (Kaz 1.2+2,21-23; KKC 26 – 30)

 Touha po Bohu je vepsána do lidského srdce, poněvadž člověk je stvořen Bohem a pro 
Boha. Bůh mu určil i cíl života, kterým je nebe a společenství s ním. 
 Avšak člověk může na toto „hluboké životní spojení s Bohem“ zapomenout, popřít je, 
dokonce je i výslovně odmítnout. 
 Takový postoj může pocházet z nejrůznějších příčin: ze vzpoury proti Bohu v důsledku 
existence zla, z náboženské neznalosti nebo lhostejnosti, z toho, že svět a bohatství klademe 
na první místo, ze špatného příkladu věřících, z myšlenkových proudů nepřátelských ná-
boženství a konečně ze sklonu člověka hříšníka skrývat se ze strachu před Bohem a utíkat 
před jeho voláním. (Gen 3,8-19). 
 Nechtějí poznat Boha, aby nemuseli změnit svůj dosavadní život. Lidé často zavrhují 
své nejvyšší Dobro a obracejí se k věcem pomíjivým, což jim přináší zklamání a bolest. Vy-
tvoří si falešné bohy (peníze, slávu, úřady... sport, televizi, internet...alkohol nebo sex....), 
věnují jim čas, síly i nadání. Tragika klanění se falešným bohům spočívá v tom, že se člověk 
stává jednostranným, že žije jen pro dnešek a zapomíná na pravého Boha.
 Tyto myšlenky jedinečně rozebírá francouzský myslitel Ernst Hello ve své povídce 
„Ludvík“. Mluví zde o bohatém, chamtivém lakomci, ale můžeme to vztáhnout na lidi, kte-
rým jsou bohem věci časné. Strach před zloději nutil Ludvíka koupit velký kufr s tajemným 
zámkem a poklad peněz do něj uložil. Ale kam uložit klíč, aby se mu neztratil? Ale také, 
bylo nutné zvolit slovo, heslo (o čtyřech písmenkách pro každý kroužek jedno). A aby se 
neprořekl a heslo nevyzradil, každý den heslo mění (aurum = zlaté, meum = moje, amor = 
láska). Další den si určil: deus = Bůh.
 Přijde ke kufru – ale slovo zapomněl. Koho se zeptat? Čte knihy, hledá slovo, vezme 
slovník ale stránka se slovem Deus byla slepená. Vzpomíná na slova, která už použil – zla-
to, moje, láska – čemu ještě je možné se klanět. Ach, můj Bože, jaká tragédie. I když to slo-
vo vysloví, nepozná ho. Jeho dcera volá : „Můj Bože, už víc nesnesu.“ Otec ji slyší, ale slovo 
Bůh je v jeho duši dávno mrtvé. V domě je bída, Ludvíkovi zbyl jen pes. Rozhodl se, že ho 
prodá. Vyhladovělý pes se stává zuřivým, Ludvík vezme bič, šlehne psa, který se mu zuřivě 
zakousne do hrdla. „Můj Bože!“, vykřikne. Je to výkřik o pomoc a náhle poznává, že je to to 
slovo, které tak zoufale hledal. Slovo je zde, ale Ludvíkovi nezbývá čas, aby se těšil z pokla-
du. Pes ho zardousil. 
 V postavě Ludvíka vyjádřil Hello tragiku tolika lidí dneška, kteří zapomněli na Boha 
a vytvořili si nové modly. 
 Na tragédii ateistů máme často podíl i my věřící, protože jsme jim neukázali cestu, ne-
dali jim kousek opravdové víry, ale naopak kus nekřesťanské zloby, násilí a nezájmu. 
 Trockij popsal jak přišel Lenin k nenávisti k Bohu. Když byl malý chlapec, zaslechl, jak 
se jeho otec ptal pravoslavného kněze, co má dělat se synkem, který nechce chodit do kos-
tela. Kněz odpověděl: „Bít ho! Bít ho!“ Vzbouřený chlapec strhl křížek, který nosil na krku. 
Poněvadž mu připadalo křesťanství lhostejné a chladné, začal ho nenávidět. Před smrtí prý 
Lenin řekl: „Kdybych měl deset Františků z Assisi, změnil bych Rusko k lepšímu.“ Ale bylo 
pozdě. 
 J. V. Stalina poslala jeho křesťanská matka do pravoslavného semináře. V semináři po-
znal, že tam panuje atmosféra ruského nacionalismu, který mu dokonce nedovoloval pou-
žívat jeho mateřský jazyk, gruzínštinu. Seminář opustil jako přesvědčený ateista.
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 Ani Bůh nemůže člověka donutit proti jeho vůli, aby přijal spásu, Boží odpuštění a mi-
losrdenství, poněvadž člověk má Boží dar – svobodnou vůli. 
 Prosazuje-li však člověk důsledně SVOU vůli, pak se stane, že se opravdu osudově s Bo-
hem mine. 
 Ale zakončeme naši úvahu optimisticky slovy starozákonního žalmisty: „Ať se zaradu-
je srdce těch, kteří hledají Hospodina“ (žalm 105) a verši knihy Kazatel: „K čemu je člově-
ku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny 
dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je mar-
nost.
 Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím 
však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblí-
bence Bůh obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co 
potom musí zanechat Božímu oblíbenci.“(2,22-26) 
 Člověk může na Boha zapomenout nebo ho odmítnout, Bůh přesto nepřestává volat 
každého a hledat ho, protože chce, aby žil a našel štěstí. Avšak takové hledání vyžaduje od 
člověka veškeré úsilí, nadání, dobrou vůli, upřímné srdce a také svědectví druhých, kteří ho 
vedou při hledání Boha. P. Antonín Pospíšil 

vARHAnní mARATÓn – změnA
 Jelikož v sobotu 26. července v 16 hod. končí koncertem v kos-
tele sv. barbory mezinárodní interpretační kurzy v zábřeze, bude 
v tento den v rámci vARHAnníHo mARATÓnU pouze jeden 
koncert v chrámu sv. bartoloměje a to v 18.30 hod. 
                                                                                    P. František Eliáš

PoRCiUnKUle
2. srpna – PAnnY mARie KRÁlovnY AndělŮ
František z Assisi se pro svou zvláštní úctu k přesvaté Panně pečlivě staral o kapličku zasvěce-
nou Panně Marii Královně andělů, nazývanou též Porciunkule. 

Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde 
spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde 
také dokonal běh svého pozemského žití roku 1226. 
Podle tradice obdržel sv. František od papeže Honoria III. pro 
tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků. Z těch-
to důvodů serafínský řád s velkou radostí slaví svátek (slavnost) 
Panny Marie královny andělů. Pozdější papežové tyto odpust-
ky rozšířili na všechny františkánské kostely a pak i na kated-
rální chrámy, baziliky menší a všechny farní kostely.

v děkanském kostele sv. bartoloměje v zábřeze budeme 
SlAvnoST PoRCiUnKUle slavit v sobotu 2. srpna. mše 
svaté budou slaveny v 7.00, v 10.00 hod. 
mši svatou v 10 hod. doprovodí zpěvem chrámový sbor 
z lutgeřovic, který uslyšíme také ve 14 hod. při svátost-
ném požehnání.                       P. Lev Eliáš, OFCap
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červenovodsko    červenovodsko

PoUŤ do PíSARovA. Srdečně zveme všechny na pouť do Písařova do kostela Rozeslání 
apoštolů, a to na neděli 20. července. 
 Mše svatá začíná v 9 hod., svátostné požehnání ve 14 hod.
 Na opravené varhany pak od 15 hod. zahrají pan Petr Strakoš, Josef Hroch a varhanní 
mistr Marek Kozák, zpěvem doprovodí Eliška Hrochová. Ač je Marek Kozák věkem ještě 
mlád, počítá se mezi nejlepší varhaníky u nás, píše se o něm jako o vycházející hvězdě, pro-
to je záruka, že koncert bude skutečnou lahůdkou pro milovníky krásné hudby.
    P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

SeTKÁní S JeŽíŠem
 V úvaze o evangeliu na 15. neděli v mezidobí – Mt 13,1-23, mě oslovila modlitba z kni-
hy Vladimíra Boublíka „Setkání s Ježíšem“:
 „Pane, jsem špatné pole pro tvou lásku, kamenité a tvrdé. Každý hospodář by se ho už 
zbavil. Ty se však pokoušíš znovu a znovu, sotva ve mně tvá poslední setba oschla a udusila 
se v starosti, pohodlnosti a blahobytu. Rozdáváš se plnýma rukama v slově den za dnem.
 Pane, mé slovo se zatvrdilo v sebelásce, v touze po uznání, vzestupu a majetku. Mé srdce 
je pevně udupané zklamáními a hořkostmi mnoha let. Mé uši jsou ucpané, mé oči zacloněné 
i proti tvému slovu, tvému světlu. Pane, jenom ty máš slova věčného života!
 Proto tě prosím, vyorej své brázdy do mého srdce, zaboř svou radlici hluboko do půdy, 
i kdyby měla téci krev. Pošli svá slova jako šípy, jejichž háčky se nedají uvolnit, aby konečně 
zapustila kořeny a přinášela plody.“
 Kéž je srdce každého z nás dobrou půdou pro Boží slovo a ať v nás přináší alespoň tři-
cetinásobnou úrodu!   P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

Neděle 20. července je třetí v měsíci, bude proto mimořádná sbírka na opravy kostela: 
v Postřelmově (minule 5.527 Kč) a v Chromči (minule 3.000 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

SPS CARmen v dloUHomilově.
 V sobotu 19. července doprovodí v Dlouhomilově mši svatou 
s nedělní platností pěvecký sbor Carmen Zabřeh. Začátek mše je v 
16.30 hod.
 (V Dlouhomilově bývají pravidelně bohoslužby s nedělní platností po celý rok v sobotu 
- v letním období v 16.30 hod., v zimním období o hodinu dříve). 
 Při mši zazní v podání sboru také Velehradské ordinarium Františka Macka. 
    Za SPS Carmen Jan Bartoš
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 6. července: Štíty 2.480; Cotkytle 640; Horní Studénky 2.200 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.                                      P. Stanislav Suchánek 
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírka z neděle 6. července: Lubník 1580, Tatenice 1.360, Hoštejn 1.700, Kosov 440 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

PRoSbA. Na faru do Hoštejna sháníme cirkulárku k přípravě palivového dřeva na zimu. 
Pokud byste chtěli darovat případně prodat doma již nevyužívanou pilu, ozvěte se nám na 
tel. 731 626 549, případně to oznamte na faře v Zábřeze.  Mgr. Luděk Diblík

AdoRAČní den FARnoSTi HoŠTeJn bude ve čtvrtek 24. července. Vý-
stav Nejsvětější svátosti od 15 hod. do mše svaté v 19 hod. Po dobu adorace 
bude příležitost k přijetí svátosti smíření. 
nA PoUŤ Ke SvATÉ Anně do HoŠTeJnA jste zváni v neděli 27. červen-
ce. Více v příštích FI.                                                                    P. Jaroslav Přibyl 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 6. července: Mohelnice 3.940; Úsov 615, Studená Loučka 325 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky - J. Kubíček 1928
Fara v Klášterci (pokračování). Nyní přišla na pořadí otázka výstavby 
nové fary, kterou měla nechat obec postavit. Aby bylo možné výstav-
bu fary pokud možno co nejvíce urychlit, rozhodli se níže podepsaní 
bratři, kněží: Msgr. Josef Kubíček, arcikněz a asesor v Mohelnici (čest-
ný kanovník), Msgr. Dr. Jan Kubíček, universitní profesor v Olomouci 
(dómský kapitulár), Dr. Antonín Kubíček, profesor a konsistorní rada v Olomouci, Dr. Me-
toděj Kubíček, profesor a konsistorní rada v Přerově, a František Kubíček, farář a biskupský 
notář v Mukačevě, na památku svých zemřelých rodičů, kteří odpočívají na kláštereckém 
hřbitově, nechat postavit faru vlastním nákladem a potom darem předat farnosti.
 Vypracované plány byly schváleny a budova fary včetně hospodářských budov byla 
v letech 1913-1914 nákladem 26.750 korun postavena a svému účelu předána. Celá pohle-
dávka byla zaplacena ve třech splátkách. 
 Zakládající dotační listina byla vystavena a podepsána: prelátem Jindřichem Geissle-
rem, kancléřem dómské kapituly v Olomouci, J. E. arcibiskupem, kardinálem Bauerem, 
světícím biskupem Dr. Karlem Wisnarem. Byla státním místodržitelstvím v Brně schválena 
a jako beneficium v Klášterci zapsána.
 Louky, starý majetek klášterecké fary, které dosud užíval farář a děkan z Rudy nad Mo-
ravou, byly převedeny zpět do majetku farního kostela v Klášterci. Tyto byly dány k užívání 
tamnímu faráři, který z nich platil ročně 4,20 korun do kostelního fondu.
 Ze čtyř uchazečů byl farářem v Klášterci 24. března 1915 J. E. arcibiskupem Bauerem, 
vybrán Alois Viceník, kooperátor z Kelče. Dne 19. dubna 1915, byl od dp. Aloise Ječmínka 
děkana z Rudy instalován. Při této příležitosti kazatel ve své slavnostní promluvě vyzvedl 
historii bývalého kláštera. Zdůraznil, že teprve po pěti stech letech byla fara znovu obnove-
na. O zásluhách osob, které měly největší podíl na zřízení nové fary kazatel úmyslně poml-
čel. (pokračování příště)                                            Bartoš H.
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Sbírka z neděle 6. července: Zábřeh 12.690; Jedlí 1.800; Svébohov 1.800; Klášterec 1.500; 
Zvole 2.960 Kč. 
dary: zábřeh - Na Proglas 500, na režie 1.000 Kč; zvole - na fasádu a opravy kostela 2.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

CHARiTA zÁbŘeH
Knížky do prázdninového kufru
 Nezapomeňte si přibalit do prázdninového zavazadla knížky pro sebe 
i pro své děti. Čtení nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu si vy-
berete na Recepci Charity každý všední den od 7 do 16.30 hod.
Naše tipy:
Gedeón – dramatický příběh biblického soudce Gedeóna je určen čtenářům 
od 12 do 102 let.
Chlapec, který se setkal s Ježíšem – skutečný příběh chlapce, který se zeptal Ježíše na 
všechno, co odedávna zajímalo celé lidstvo.  Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Recepce

Hlasujte pro náš projekt 
 Podpořte dobrovolnictví, dejte hlas charitnímu projektu „dobrovolnictví v sociálních 
a zdravotních službách“. Projekt se zaměřuje na pomoc a podporu klientů s mentálním 
postižením. Vybraní a proškolení dobrovolníci docházejí do jednotlivých sociálních slu-
žeb, jejichž cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním postižením. Dobrovolníci po-
máhají při celé řadě rozmanitých činností podle přání a potřeb klientů – pletení košíků, 
vyšívání, práce na počítači a další. Poskytují jim podporu při společných akcích, jako jsou 
plesy, besedy, výstavy nebo výlety. Tato podpora je návaznou a nadstandardní službou jinak 
placené osobní asistence.
 Poptávka po dobrovolnické službě stále roste. I když dobrovolníci jsou lidé, kteří svůj 
čas věnují bez nároku na jakoukoliv odměnu, jejich organizování zcela zdarma není (po-
jištění, registrace, koordinace). Díky prostředkům z Nadace ČS budeme moci tyto náklady 
pokrýt. K tomu ale potřebujeme váš hlas.
 Hlasovat pro náš projekt můžete na stránkách www.csas.cz/granty, a to od 26. 6. do 25. 
7. 2014. 
 Svým hlasem pomůžete lidem, kteří jsou do jisté míry odkázáni na pomoc jiných, zpří-
jemníte a zpestříte jim život o nové podněty, umožníte nové zážitky a možnost účastnit se 
aktivit, kterých by se jinak museli vzdát. Pomáháme žít lepší životy, pomáhejte s námi! Dě-
kujeme Vám.

Přebytky ze zahrádek
 Urodilo se vám na zahrádce víc, než stačíte spotřebovat? Plody z vašich zahrádek jaké-
hokoliv druhu i jakéhokoliv množství rádi přijmeme do našeho Střediska potravinové po-
moci. Pomoc je určena lidem v nouzi či jinak potřebným. Potraviny můžete přinést na Re-
cepci Charity každý den od 7 - 16.30 hodin. (tel: 583 412 587). Děkujeme! 
                        Jana Skalická, propagace, 736 509 431
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