24. 5. 2015
Ročník XXII., číslo 21

slavnost
seslání ducha svatého

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

téma na květen
eucharistie a panna maria
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením
své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.
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 104 Sešli svého
1: Sk 2,1-11
Ordinárium: Břízovo č. 503

ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
2: 1 Kor 12,3b-7.12-13
příště Ebenovo č. 504

„Až přijde Přímluvce,
kterého vám pošlu od Otce,
Duch pravdy,
který vychází od Otce,
ten vydá o mně svědectví.“

Jan 15,26
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Ev. Jan 15,26-27; 16,12-15

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze
Středa 27. května sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Sobota 30. května památka sv. Zdislavy

BIŘMOVÁNÍ. Tuto neděli 24. května v katedrále sv. Václava v Olomouci při slavnostní mši svaté v 10.00 hod. přijme pečeť Ducha Svatého ve
svátosti biřmování z rukou otce arcibiskupa 22 biřmovanců ze Zábřeha
a okolí.
P. František Eliáš
LADÍME VELIKONOČNĚ je název programu, ve kterém zazní varhanní hudba a recitace žalmů a na který jste zváni tuto neděli 24. května do kostela sv. Barbory. Začátek v 15.30
hod., vstupné dobrovolné.
red.
Tuto neděli 24. května bude bohoslužba slova v kostele svatých Jana a Pavla v Pobučí. Začátek v 15.00 hod.
Martin Rumíšek, jáhen
DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ U ŠUBRTOVY KAPLE. Na zakončení
mariánského měsíce bude slavena v sobotu 30. května v 8.00 hod.
u Šubrtovy kaple poutní mše svatá jako poděkování všem stavitelům, umělcům, dárcům a ctitelům poutního místa areálu Šubrtovy kapličky, jako i všem, kteří se o kapli a její okolí starali a stále
starají a budou starat.
P. František Eliáš
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. V neděli 31. května v kostele Neposkvrněného Početí Panny
Marie ve Zvoli při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
Ve farnosti Zábřeh přijmou děti poprvé Eucharistii v neděli 14. června při mši svaté
v 8.30 hod.
P. František Eliáš
FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V neděli 31. května ve 14.30
hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlitbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice. Pobožnost povede jáhen Martin Rumíšek.
P. František Eliáš

POZVÁNÍ DO HNÍZDA

v V úterý 26. května od 9.30 hod. vás zveme na besedu OHROŽUJE GENDER-IDEOLOGIE RODINU? Zajímavé a aktuální téma probereme s Ing. et
Mgr. Marií Jílkovou.
Všichni jste srdečně zváni. Viz www.hnizdozabreh.cz.
Irena Švédová
Hnízdo děkuje za dobrovolný příspěvek na nedělní čaj před kostelem, kterým jsme vás
chtěli potěšit a zahřát. Budeme se na vás těšit zase na podzim.
Vaše Hnízdo

Ohlášky
V sobotu 6. června v kostele sv. Barbory v Zábřeze vstoupí do stavu manželského

Jiří Hohn ze Zábřeha a Danica Sedláčková z Benešova u Prahy
a v kostele sv. Bartoloměje si navzájem udělí svátost manželství

Gabriela Boková ze Zábřeha a Migdal Piotr Hubert z Wojnicze
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V letošním desátém ročníku Noci
kostelů, která se koná v pátek 29.
května, můžete v našich farnostech
navštívit tato duchovní místa:
* 	V Zábřeze: v kostele sv. Bartoloměje začínáme mší svatou v 18.00
hod., od 19.15 hod. nabízíme komentované prohlídky s průvodcem.
Na 20.15 hod. je připravená přednáška RNDr. Františka Johna na
téma „Moravské zvonařství“, na kterou naváží dokumentární filmy
Jana Šmída o zvonech zábřežských kostelů. Komentované prohlídky
od 21.45 hod. doprovodí písničky Rytmické scholy a návštěvníkům
budou až do závěrečných 23.00 hod. k dispozici také zvoníci ve věži
Farního muzea. Ozdobit svíčky si můžete během večera s Charitou
Zábřeh.
Kostel sv. Barbory si můžete prohlédnout od 17.00 do 22.00 hod.
Pro každého návštěvníka bude připravena rovněž mapka kaplí a
kostelů zábřežské farnosti. Přístupné budou od 17 do 19 hodin kaple v Pivoníně, Ráječku, Rovensku, Postřelmůvku, Hněvkově, Nemili,
Lupěném, Václavově a na Skaličce.
* 	Ve Svébohově bude možnost prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie od 19.00 do
21.00 hod.
* 	V Jedlí vás v rámci Noci kostelů zveme do kostela sv. Jana Křtitele na koncert mužského
sboru Řádu svatého Huberta. Začátek koncertu v 19.30 hod.
* 	Noc kostelů v Hoštejně bude zahájena v 18.00 hod. vystoupením souboru AVONOTAJ,
který se věnuje interpretaci tradiční židovské hudby. Program bude pokračovat krátkou prezentací, ve které nahlédneme do restaurátorské „kuchyně“ Dušana Rohlíka, komentovanou
prohlídkou liturgického prostoru, výstupem na věž, navštívíme kolonii netopýra velkého…
Od 20.00 hod. bude na faře otevřené Muzeum naší dědiny, ve kterém je část expozice věnována naší farnosti.
srdečně zvou farníci z Hoštejna
* 	Ve Zvoli v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie bude AVONOTAJ hrát a zpívat
od 19.30 hod.
* 	V Lošticích po mši svaté v 17.00 hod. bude Noc kostelů slavnostně zahájena, následovat
bude hudební program a prohlídka věže kostela.
* 	V Postřelmově vás zveme k návštěvě kostela sv. Matouše a renesanční hrobky vladyků
Bukůvků z Bukůvky. V 17.00-17.30 hod. a v 19.30-20.00 hod. jsou připraveny komentované
prohlídky kostela s odborným výkladem PaedDr. Zdeňka Doubravského.
V době 17.30-19.30 hod. prohlídky kostela s možným výkladem, výstava historických
i současných liturgických oděvů na oratoři kostela, prohlídka sakristie, kúru, poznávací program pro děti a zpřístupnění hrobky Bukůvků s výkladem.
Ve 20.00 hod. začíná koncert zpěváků chrámového sboru na téma: křesťanské Velikonoce, slavnost Seslání Ducha Svatého, květen - měsíc Panny Marie a na něj navazuje rytmické
hudební vystoupení postřelmovské scholy.
V 21.30 hod. bude program Noci kostelů ukončen závěrečným svátostným požehnáním.
Podrobné programy najdete na stránkách: http://www.nockostelu.cz/

3

DUCH SVATÝ.

Pokud bychom chtěli v Bibli hledat systematické pojednání
o Duchu Svatém, byli bychom asi poměrně brzy zklamáni, protože se v ní, zvláště ve Starém zákoně, nevyskytuje. Nejčastěji používaným termínem je ve Starém zákoně slovo rûah, které se obvykle
překládá jako duch a s tímto významem je také nejvíce spojováno.
Základní význam slova rûah je vítr nebo dech. Srovnání ducha
s větrem či dechem nám navozuje představu něčeho neuchopitelného a námi neovlivnitelného. Přesně to se později v Novém zákoně říká o Duchu, že vane, kam chce, jeho hlas je slyšet, ale nevíme,
odkud a kam směřuje. (srov. Jan 3,8). Rûah je tedy Boží síla nebo
také Boží projev, který člověk neovládne.
Už na začátku Bible je zmínka o Božím duchu. Boží Duch, se vznáší nad propastí, nad
vodami, ještě před stvořením. (Gn 1,2). V tomto konkrétním případě, pokud situaci srovnáme s představami o počátku světa u okolních národů, se jedná o vyjádření absolutní
Boží nadvlády. Kromě ducha Božího, který se vznáší nad vodami, znamená termín rûah
také dech života, který Bůh vkládá do svého stvoření (Gn 6,17), tedy životní sílu v člověku.
Duch může být také synonymem pro moudrost a prorocké či věštecké schopnosti, jak ukazuje příklad Josefa, který je egyptským faraónem považován za člověka, v němž je duch
Boží. (Gn 41,38), a proto mu byl svěřen důležitý úkol ve správě země. Podobně je tomu
u proroka Daniela. ( Da 5,14). Boží prorocký duch se také zmocnil pohanského věštce Bileáma, takže prorokoval ve prospěch Izraele (Nm 24,2), a také Mojžíšův nástupce Jozue je
označován za „muže, v němž je duch.“ (Nm 27,18; Dt 34,9).
V Novém zákoně je působení Ducha Svatého popsáno hned na začátku Matoušova
evangelia, kde autor píše o Ježíšově početí skrze Ducha Svatého. (Mt 1,18). Ve třetí kapitole evangelia se mluví o Ježíšově křtu a sestoupení Ducha na něj. Duch je tím, kdo ovlivňuje
Ježíšovy skutky a slova a učedníkům dává sílu vytrvat při pronásledování. (Mt 4,1; 10,20).
Ježíš před svým nanebevstoupením slibuje poslat učedníkům Ducha Svatého, který byl
už dříve přislíben Otcem. (Lk 24,49)
V Petrově kázání je pak zmínka o Ježíšově přijetí Ducha od Otce a jeho vylití (Sk 2,32n).
Podobně mluví Petr také v domě setníka Kornélia, kdy připomíná, že Ježíš byl pomazán
Duchem Svatým a mocí. (Sk 10,38)
Kristovi následovníci dostávají Ducha skrze křest. Duch je přítomen, aby učil, vedl
a vychovával ty, které Bůh vyvolil ke své službě, ale má také úlohu zabraňovat, jak se píše
v souvislosti s Pavlovou druhou misijní cestou. (Sk 8,29; 10,19; 11,12; 15,28; 16,6–7).
Ve spojení s Kristem přijímáme Ducha synovství. Zákon znamenal otroctví, Duch je
svoboda Božích synů. V osmé kapitole listu Římanům Pavel mluví o životě křesťana v Duchu. Pro označení Ducha Svatého používá buď pouze termín Duch, nebo Duch Boží a ukazuje, že život v Kristu i v Duchu jsou od sebe neoddělitelné. Křesťan je tedy spojen nejen
s Kristem, ale i s Otcem a Duchem: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ (Ř 8,11) List Galaťanům předkládá účast Ducha na přijetí
víry: „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího
Abba, Otče.“ (Ga 4,6) Na tomto místě se přímo nabízí vysvětlení sv. Řehoře Naziánského
k postupnému zjevování Trojice: „Starý zákon jasně hlásal Otce a matněji Syna. Nový uká4

zal Syna a dal zahlédnout božství Ducha. Nyní má mezi námi Duch domovské právo a dává
nám, abychom jej viděli mnohem jasněji. Nebylo totiž prozíravé vyhlašovat otevřeně Syna,
dřív než se vyznalo Otcovo božství, a přidávat Ducha Svatého jako další břemeno – řečeno
trochu opovážlivým výrazem – dříve než se vyznalo Synovo božství… Jen kráčením vpřed
a postupováním od slávy ke slávě se světlo Trojice zaleskne v zářivější jasnosti.“
Seslání Ducha Svatého je jeden ze tří největších církevních svátků v roce, jeden ze tří
Božích Hodů. Aby i dobré zrno přineslo bohatou úrodu, je třeba světla, tepla a vláhy. Stejně tak u lidí. Nestačí, abychom znali Boží pravdy, desatero a přicházeli do kostela. Potřebujeme také světlo teplo a vláhu, které nám dává Ducha Svatý. Ten oplodňuje naše křesťanství, dává světlo a sílu k dobrému. Ježíš Kristus svou smrtí položil základy vykoupení, ale
na Duchu Svatém je, aby toto vykoupení přivedl k věčné spáse. On nám dává sílu a odvahu
Krista následovat abychom dosáhli věčného cíle. Velký papež Jan XXIII. na počátku svého
pontifikátu zvolal: „Lidé, otevřete okna svého srdce vanutí Ducha Svatého a nezamlžujte je
svými špatnými činy.“ Jinými slovy: Udržujte srdce čisté a charakterní. Přijď Duchu Svatý
a naplň a proměň srdce svých věrných, aby přinášela ovoce hodné křesťanství. Amen.
		
P. Antonín Pospíšil s použitím www.cestykatecheze.cz
SESTRY PREMONSTRÁTKY ZE SVATÉHO KOPEČKA U OLOMOUCE vás srdečně
zvou na duchovní obnovy, které mají přímou souvislost s vyhlášenou přípravou na eucharistické kongresy
v roce 2015.
Program začíná v sobotu v 9.00 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu
(vede S. Siarda L. Trochtová). Zakončení v neděli ve 13.00 hod.
Ve dnech 30.-31. května 2015 na téma VE ŠKOLE MARIE, ŽENY EUCHARISTIE.
Dále pak na duchovní obnovu na téma TĚM, KTERÉ MILOVAL, PROJEVIL SVOU LÁSKU AŽ DO KRAJNOSTI ve dnech 6.-7. června a 20.-21. června 2015.
Přihlášku je možno otevřít po kliknutí na termín duchovní obnovy přímo na stránce
http://www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm, nebo se můžete přihlásit na
e-mail: norbertinum@email.cz.
red.

postřelmovsko

postřelmovsko

 V pondělí 25. května v 18.00 hod. bude v Postřelmově mše svatá ke cti Ducha Svatého a poté modlitby. Všichni
jsou zváni.
 V pátek 29. května proběhne v Postřelmově Noc kostelů,
mše svatá nebude proto večer, ale dopoledne v 10.00 hodin.
 V pátek 29. května v 18.00 hod. se koná v Leštině na
hřbitově ekumenická bohoslužba za nevinné oběti války –
„Krok ke smíření.“
 V neděli 31. května bude první svaté přijímání dětí.
Mše svaté budou v Postřelmově v 8.00 a v Lesnici v 10.30 hod.
V Chromči bude mše sv. beze změny v 11.00, sloužit bude P. Bohuslav Směšný.
P. Vladimír Jahn
5

červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 17. května: Červená Voda 2.361, Jakubovice 829, Písařov 684.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
ADORACE: Červená Voda – ve čtvrtek 28. května od 15.00 do 18.00 hod.
		
Písařov – v pátek 29. května od 14.00 do 16.00 hod.
OBNOVENÍ ZASVĚCENÍ JEDNOTLIVCŮ, RODIN A FARNOSTÍ PANNĚ MARII
bude v rámci májových pobožností: Písařov – v pondělí 25. 5. v 16.30 hod., Jakubovice –
v pátek 29. 5. v 15.00 hod., Červená Voda – v neděli 31. 5. v 18.30 hod.
 Mše svatá v Janoušově nebude tento měsíc v obvyklou poslední neděli v měsíci, ale mimořádně již tuto neděli 24. 5. v 16 hod.
 Pouť v kapli sv. Zdislavy v Domově důchodců sv. Zdislavy bude v pátek 29. 5. v 16 hod.
 Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných: Janoušov v neděli 24. 5. v 16 hod.,
Mlýnický Dvůr ve čtvrtek 28. 5. v 17 hod., a v neděli 31. 5. v Jakubovicích v 7.30,
v Červené Vodě v 9.00 a v Písařově v 10.30 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Loštice
 Náboženství bude v úterý 26. 5. od 14.30 hod. ve škole.
 V sobotu 6. června ve 14.00 hod. vás zveme na farní posezení. Místo: farní dvůr
v Lošticích.
 Sbírka z minulé neděle 2.321 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan
Moravičany
 Náboženství bude ve čtvrtek 21. 4. od 18.45 do 19.30 hod. na faře.
 Žehnání polím a zahradám bude ve čtvrtek 28. 5. po mši svaté na farní zahradě.
 V neděli 7. června ve 14.00 hod. vás zveme na putování ke sv. Josefovi do Doubravy.
 Sbírka z minulé neděle 1.757 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 21. 5. 2015 oslavila paní ANNA PIRKLOVÁ krásné 85. narozeniny.
Přejeme ji hodně Boží ochrany, zdraví a přímluvu u Panny Marie.
farníci z Moravičan

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 17. května: Štíty 7.570; Cotkytle 1.880 (pouť); Horní Studénky 3.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
 V neděli 31. května bude ve štíteckém kostele bohoslužba pro děti.

P. Josef Altman

FARNOST DUBICKO
Hostinec Pod lánem zve na „Kácení máje aneb hrátky s klauny“ v sobotu 30. května 2015 ve
14 hodin u Obecního úřadu. Na programu jsou soutěže, modelování balónků, mega bublinová šou, taneční vystoupení, tombola, fotokoutek a spousta legrace při kácení máje. Občerstvení a grilované speciality. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 17. května: Lubník 720, Tatenice 1.310, Hoštejn 530, Kosov 1.880 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 17. května: Mohelnice 5.396; Úsov 681; Studená Loučka 210 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky - Dr. Jaschek 1945 - duchovní správa v nové ČSR
Nejprve se musela duchovní péče omezit jen na to nejnutnější. Pohřby byly možné jen s
výkropem. Jazykové překážky znemožnily lidový zpěv a kázání. Také mlčely varhany v kostele
až do 24. června, kdy v rámci bohoslužeb byla sloužena opět „hrubá“ mše svatá latinsky. Nedělní bohoslužby byly určeny na sedmou a devátou hodinu, přičemž po dohodě s národním
výborem bylo kázání dvojjazyčné, pokud nebude vedením obce rozhodnuto jinak.
Od 1. července byly občanské úřady dále rušeny, jejich akta předávána farním úřadům.
Tím odpadla věřícím dvojí přihlašovací povinnost a duchovní správa získala státem uznané
vedení matrik v původním rozsahu jako před r. 1938. Pochopitelně se obnovila práce v plném
rozsahu teprve po obnovení pravidelného školního vyučování.
V Mohelnici od Vánoc neexistoval řádný školní život. Duchovní hodiny v kostele sv. Stanislava v oné době se mohou označit jako žalostné. Za těchto podmínek byla nemyslitelná příprava k 1. sv. přijímání. Doufejme, že se nynější rozbouření uklidní a aspoň v budoucnu bude
zase možná klidná plavba lodičky duchovní správy. (pokračování příště)
Bartoš H.

8. prosince 2015 začne z podnětu papeže Františka MIMOŘÁDNÝ ROK MILOSRDENSTVÍ. Papež František připravil k tomu speciální modlitbu:
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný
nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou
tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených
věcech, přiměl Petra plakat, když tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci
ráj.
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě, jako bys je
říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, Boha, který projevuje
svou všemohoucnost nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: dej, ať je
církev pro svět tvou viditelnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo
se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že
ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním, aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti, aby tvá církev s obnoveným nadšením mohla přinášet radostnou zvěst chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým. Na
přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ s Otcem
a Duchem Svatým na věky věků. Amen.
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TUTO NEDĚLI 24. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
V NEDĚLI 7. ČERVNA
BUDE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ
KONGRES V BRNĚ
Sbírky z neděle 17. května: Zábřeh 9.290; Jedlí 2.500; Svébohov 1.500; Klášterec 1.770;
Zvole 3.930; Vyšehoří 810 Kč.
DARY: Jedlí – na opravu kostela 5.000; Václavov – na TV NOE 1.000 Kč (dar ze dne 10.5.).
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 17. 5. 2015 byla odeslána částka 3.550 Kč.
Vaše dary od roku 1993 do 1. 3. 2015 činí částku 1.001.970 Kč, k dnešnímu
dni je to 1.012.020 Kč. Do této částky nejsou započítané dary, které jste věnovali prostřednictvím farnosti, případně odesílali poštovními poukázkami.
Ještě jednou vám všem upřímné „Pán Bůh zaplať“ za vaši štědrost a Boží
požehnání ať vás provází na vaší životní cestě. Děkuji za důvěru.
Marie Zíková

CHARITA ZÁBŘEH

SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Zveme vás ve středu 27. května od
16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15) na další setkání domácích pečovatelů s tématem „Inkontinence a její řešení“. Účastníci si
osvojí základní názvosloví, dělení inkontinence, získají přehled o sortimentu
inkontinenčních pomůcek a jak je správně používat, přehled o nároku a hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Lektorkou setkání bude Mgr. Marta Třísková, DiS.
Srdečně vás zveme.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY. Máte volný čas, který chcete strávit smysluplně a užitečně? Charita Zábřeh hledá dobrovolníky, kteří mohou pomoci: při jednoduchých údržbářských pracích (oprava omítek, obkladů, malování – během roku), při údržbě zahrad (sečení trávy, stříhání stromů, česání ovoce – sezónně). Pomoc při mytí termoportů (denně
12.30 – 14.00) či jejich celkové očistě (1 x za 14 dní); pomoc při mytí služebních aut.
Hledáme také řidiče (zodpovědnost, ŘP sk. B) a dobrovolníky na drobné ruční práce. Pro
více informací kontaktujte paní Ludmilu Macákovou, tel: 736 529 295, mail: dobrovolnik@
charitazabreh.cz . Děkujeme za Vaši ochotu.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Ve čtvrtek 4. června v 17 hod. ve Vlastivědném muzeu v Šumperku začíná vernisáží výstava
s názvem HASIČI - pracovitost, obětavost, statečnost. Výstava potrvá do 30. 9. 2015. red.
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