6. 11. 2016
Ročník XXIII., číslo 44
32. neděle v mezidobí

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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 a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno,
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních
i vnějších překážek svobodně sloužit.
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 17

Až procitnu, Hospodine,
nasytím se pohledem na tebe
1: 2 Mak 7,1-2.9-14
Ev. Lk 20,27-38

2: 2 Sol 2,16 – 3,5

Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

„A že mrtví budou vzkříšeni,
to naznačil i Mojžíš ve vyprávění
o hořícím keři, když nazývá Pána
,Bohem Abrahámovým,
Bohem Izákovým
a Bohem Jakubovým’.
On přece není Bohem mrtvých,
ale živých, neboť všichni
žijí pro něho.“
Lk 20,38
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 9. listopadu
Čtvrtek 10. listopadu
Pátek 11. listopadu
Sobota 12. listopadu

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina Tourského, biskupa
památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

MALETÍN: tuto neděli 6. 11. bude mše svatá ve 14.30 hod. a po ní pobožnost na hřbitově.
		
P. František Eliáš
Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 9. listopadu.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
VE ČTVRTEK 10. LISTOPADU V  17.00 HOD. SE V  KATOLICKÉM
DOMĚ V ZÁBŘEZE USKUTEČNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD SE SPOLUPRACOVNÍKY DĚKANA (účetní, technický administrátor, pastorační pracovnice Charity, vedoucí rodinného
centra Hnízdo a zástupce katechetů). Hostem setkání bude otec Jiří Kaňa
z Blanska. Zváni jsou i aktivní farníci všech farností děkanátu. P. František Eliáš, děkan

BESEDA SE ZBIGNIEWEM CZENDLIKEM
BUDE V KULTURNÍM DOMĚ

Setkání s jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších tváří katolické
církve, spojené s možností nákupu a autogramiádou právě vydané
Czendlikovy knihy, připravil kulturní dům na pondělí 7. listopadu od 18 hodin. Beseda s příznačným názvem „Postel, hospoda, kostel“ nabídne příchozím pohled do soukromí tohoto charismatického
muže a zjištění, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. Pořadatelé upozorňují, že došlo ke změně místa konání besedy. Ta byla pro
velký zájem přesunuta z kina do sálu kulturního domu.
PhDr. Zdeněk David
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 12. 11. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ
(u kostela) uskuteční předposlední setkání v rámci Vzdělávacího kurzu.
V přednášce s názvem „Křesťanská a nekř. náboženství“ vás seznámím
se stručným historickým přehledem a základními znaky jejich učení. Ve
druhé části dopoledne budeme pokračovat přednáškou „Ekumenismus“.
Mgr. Jana Nováková, PhD. bude hovořit o tom, co ekumenismus je a jak se
uskutečňuje. Přijměte srdečné pozvání.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY. Příznivci dechovky pravděpodobně
s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Tento den již bezmála dvě desetiletí patří v Katolickém domě festivalu dechovek. A nejinak tomu bude i letos. Akci pořádanou za podpory
města Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí prvními tóny již v 10 hodin Postřelmovská muzika. V programu se dále představí kapela Kdo Má Čas, Hanácký region bude na festivalu
reprezentovat dechová hudba Nákelanka a Jihomoravský region dechová hudba Veselané.
Festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikanti. Slosovatelné vstupné
činí při koupi na místě 140 korun, při rezervaci na telefonu 731 465 717 pouhých 100 Kč.
Tombola a občerstvení zajištěno.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:
9. 11. – 16.00 hod. Maňáskové divadélko: „O Koblížkovi“ a „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
15. 11. – 9.30 hod. Zdravá výživa v rodině; nutriční výchova dětí. Přednáška výživové poradkyně Mgr. J. Keprtové.
16. 11. – 17.00 hod. „Lampioňák s broučky“. Sraz u dolního (červeného) kostela u hráze,
lampión s sebou.
22. 11. – 9.30 hod. Bdělost jako cesta k sobě. Přednáška Ing. et Mgr. Pavlíny Fremlové
23. 11. – 9.30 hod. Škoda zad, aneb aby záda nebolela s fyzioterapeutkou Veronikou Papouškovou.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY A DÍVKY. V sobotu 19. listopadu od
9.30 do 17.00 hod. jste zvány na duchovní obnovu
„TANČÍCÍ MILOSRDENSTVÍ“ pro ženy a dívky od 16 let.
Začínat budeme mší svatou v 9.30 hod., pokračovat budeme v bývalé ZUŠ
biblickými tanci, rozjímáním nad Božím slovem, adorací. Celý den nás bude
doprovázet sestra Milada.
S sebou doporučujeme přinést si Bibli, pohodlnou obuv. Na oběd budeme společně objednávat pizzu (pro zájemce).
Srdečně zve Hnízdo a spolek Zvolská čtyřka
ŠUBRTOVA KAPLE. Ti, kteří se starají o Šubrtovu kapličku prosí o pomoc při hrabání
listí. Přijďte, prosím, v úterý 8. 11. v 9.00 hod., a pokud máte, vezměte hrabě s sebou. red.
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY
VE ZLATÝCH HORÁCH
9. – 11. prosince 2016 s otcem Petrem Kříbkem a se sestrami boromejkami bude pro děvčata od 16 do 30 let duchovní obnova na poutním místě Maria Hilf v Jeseníkách.
Duchovní obnova začíná v pátek v 16.00 hod. a končí v neděli po obědě. Cena dobrovolná.
Přihlášky mailem, předběžně i telefonicky.
Kontakt: S. M. Vincenta Kořínková;
vincenta@boromejky.cz, 723 477 525
ZVEME VÁS DO ROHLE NA SVATOMARTINSKÝ KONCERT
V neděli 13. listopadu od 15.00 hod. koncertují v kostele sv. Martina v Rohli: Jana Kurečková, Petr Strakoš, David Škařupa a po dvou letech opět Tomáš Vzorek.
Vstupné dobrovolné.
red.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS ZNOVU V ZÁBŘEZE
Hlavním organizátorem letošního koncertu Scholy Geregoriány Pragensis je Bravo Zábřeh. U příležitosti oslav 700. výroční narození
Karla IV. uvede v sobotu 3. prosince v 16 hod.
v kostele sv. Bartoloměje adventní koncert.
Vstupenky jsou již v předprodeji.
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PhDr. Zdeněk David

SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

Svatý Pavel píše svému žáku Timotheovi dopis, ve kterém hodnotí svůj život. Vnímá, že je už
blízko smrti a s radostí zjišťuje, že jeho život byl pestrý i nebezpečný, že to však byl „dobrý boj“
a že ho čeká „věnec vítěze“. A stejnou odměnu přeje také všem, kteří ve svém životě kráčejí za
Kristem.
Jak příhodně zní tato slova sv. Pavla dnes, když v nás ještě doznívá dušičková nálada. Kdo s vírou stojí u hrobu svých drahých zesnulých, kdo kráčí po tomto svatém poli zesnulých, bezděčně
cítí jejich blízkost i naši sounáležitost s nimi. Vždyť v modlitbě prosíme Boha, aby jim dal lehké odpočinutí a věčné světlo. To můžeme přát těm, kteří „žijí před Hospodinem v zemi živých“
a přejeme jim to v lásce a s láskou. Takto i s těmi, kteří odešli na věčnost, vytváříme společenství
živých, jak nás to učí církev katolická a jak to vyznáváme v modlitbě „Věřím“ – „Věřím ve společenství svatých“.
My, kteří máme víru a podle ní se snažíme žít a tak kráčet k Bohu a šťastné věčnosti, tvoříme
pravou CÍRKEV PUTUJÍCÍ – nebo jak se dříve říkalo CÍRKEV BOJUJÍCÍ. Jsme na cestě, a tolik
nepřátel na nás doráží: tělo, svět, ďábla je nám přemáhat. Mnohokrát velmi těžce musíme odolávat svým nepřátelům, tak jako voják na frontě.
Poněvadž skrze čas kráčíme po této zemi ke svému cíli, do říše Boží, nazýváme se církví putující.
Nejsme zde doma, ale putujeme k našemu věčnému domovu – k Bohu.
Naši zemřelí, které navštěvujeme na hřbitovech, patří částečně také k CÍRKVI TRPÍCÍ. Jsou to
ti, kteří odešli z tohoto světa v přátelství s Bohem a lidmi, říkáme v milosti posvěcující, ale mají
ještě zahladit některé zpronevěry ve svém životě, odčinit to, co nestihli za svého života na zemi.
Odčiňují to utrpením, bolestí, velikou touhou po Pánu Bohu a po nebi – a trpkými výčitkami
svědomí.
Kromě církve putující a církve trpící patří do společenství i ti, kteří už došli svého cíle v blaženosti ve věčném Božím království. Říká se jim CÍRKEV VÍTĚZNÁ. Zvítězili nad úhlavními nepřáteli spásy a došli domů, ke svému cíli, do blaženosti nebeské.
Jsou však i zemřelí, kteří se minuli svého cíle a naprosto ztroskotali. Nevyužili šance, která jim
byla nabídnuta a peklo je toho důsledkem.
Býti spasení neznamená jenom obdržet za branou smrti život blažený, nýbrž znamená to dosažení a uskutečnění smyslu celé lidské existence podle plánu Boha, který nás volá k tomu, abychom se podíleli na jeho vlastním životě a na jeho vlastní slávě a blaženosti. A ty, kteří tohoto
stavu už dosáhli, a my jim to ze srdce přejeme, prosíme o pomoc, aby nám, i když to bude přes
očistec, pomohli uspět a dojít k nim do nebeského společenství.
K tomu je potřeba abychom i my mohli říct se sv. Pavlem: „Dobrý boj jsem bojoval…“
		
Antonín Pospíšil

OTÁZKA, KTERÁ ROZESMÁLA SVATOU MATKU TEREZU
„Máte strach ze smrti?“ zeptal se redaktor.
Na okamžik se mu zadívala do očí, a pak se nahlas rozesmála.
„Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit se domů. Copak máte
strach vrátit se domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto
životě snažila dát lásku. Sejdu se tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým jsem pomohla, umírající, kteří
vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé,
kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“
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POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH V ZÁBŘEZE
Od pondělí 21. listopadu do středy 23. listopadu bude v zábřežském
kostele sv. Bartoloměje probíhat dopolední příprava a poté ve čtvrtek 24. listopadu udělování svátosti pomazání nemocných. Přípravu
povede jako obvykle P. Lev Eliáš.
Program: 8.45 modlitba růžence, 9.15 promluva k tématu, v 9.40 hod.
mše svatá.
P. František Eliáš
Jaké jsou účinky pomazání nemocných?
– spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením – vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu,
aby křesťansky snášel utrpení nemoci – odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout
odpuštění ve svátosti smíření – uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše
– připravuje na přechod do věčného života.
red.
TÝM MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE POMÁHÁ NEMOCNÝM I JEJICH
RODINÁM
Zábřežská Charita v těchto dnech končí realizaci projektů, které jí pomohly rozvinout a zkvalitnit aktivity její mobilní hospicové péče. S moderním vybavením a zaškoleným personálem pomáhá nevyléčitelně nemocným i jejich rodinám.
Postupně jsme pořídili nejpotřebnější pomůcky (lineární dávkovače, infúzní pumpy, oxygenátory), zakoupili osobní automobil, vytvořili letáčky s informacemi
o nabídce služeb a doplnili odborné vzdělání pracovníků hospicového týmu.
Nemocnému a jeho rodině je k dispozici celý tým domácí hospicové péče. Vedle odborné domácí zdravotní péče je jeho součástí i sociální pracovník, pečovatelská služba,
osobní asistence a odlehčovací služba, fyzioterapeut, případně psycholog a kněz. Tým intenzivně spolupracuje s praktickými lékaři a s lékařkou ambulance bolesti. Součástí týmu
jsou i dva poradci pro pozůstalé, jejichž služby může využít truchlící rodina.
Pomoc s řešením mnoha úkolů souvisejících například s propuštěním nemocného
z nemocnice, pomáhá rodině zajistit Charitní hospicová poradna. Vše pomůže vyřídit na
jednom místě.
Pečující mají navíc možnost se pravidelně měsíčně setkávat v tzv. svépomocných skupinách, kde mohou načerpat podporu nebo sdílet své zkušenosti s jinými pečovateli. Tyto
aktivity vznikly díky projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“.
Projekty „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“ a „Domácí
hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“ byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant
from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 30. října: Štíty 2.330; Cotkytle 1.050; Horní Studénky 2.200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Bronczyk
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 30. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 83; Písařov 1.247; Jakubovice 506;
Červená Voda 3.324; Janoušov 610 Kč. DARY: Červená Voda – na Haiti 465, na opravu varhan (polévkobraní + dárci) 11.740 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Vedoucí buněk se setkají v neděli 6. 11. v 18.00 na faře v Červené Vodě.
 Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 10. 11. ve 13 hod.
 Biřmovanci se setkají v neděli 13. 11. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 30. října: Jedlí 3.000 + dar na Proglas 500; Svébohov 1.700; Vyšehoří 550;
Klášterec 1.400 Kč. (oprava: na misie bylo v Klášterci vybráno 4.450 Kč)
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS

SALVATORIÁNI DNES.

Salvatoriáni, duchovní synové kněze Františka od Kříže Jordana, tvoří ve všeobecné Církvi společenství pastýřské služby.
Svého Zakladatele následují hlásáním dobré zprávy všem lidem, nejen svým
životem, ale i v apoštolské službě. Hlásají, že spása se projevila v Ježíši Kristu,
aby všichni mohli dojít k „poznání Tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista“ (J 17, 3) a dosáhnout plnosti života.
Tak, jako Zakladatele, i je toto poslání nutí sdílet apoštolskou službu se všemi lidmi. Jsou připraveni sloužit všem, na jakémkoliv místě, všemi způsoby a prostředky, kterými je bude Kristova
láska inspirovat. Věří v Boží lásku a pomoc při rozpoznávání odpovědi na zvláštní znamení doby
na každém místě a v každé době.
Dnes je tato znamení nutí být prorockým hlasem pro obnovu Církve a světa, zejména mezi mládeží a rodinami, zřetelným vyjadřováním hodnot Evangelia formou dialogu s každou kulturou, povzbuzováním laiků k naplňování jejich křestních závazků, přijímáním vedoucích úloh,
liturgické a charitativní služby, k stavěním se na stranu chudých při potírání současných forem
zla, které znemožňují naplnit lidský život, zejména pokud jde o společenské poměry, materiální
chudobu a všechny formy násilí.
Salvatoriáni se snaží naplňovat své poslání nablízku těm, kterým slouží, když ukazují lidem dobrotu a vlídnost Boha, našeho Spasitele.
		
Více na http://www.salvatoriani.cz/salvatoriani_dnes.htm

postřelmovsko

postřelmovsko

Tuto neděli 6. listopadu oslaví farnost Dlouhomilov pouť. Mše svatá bude v 11.00.
Nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu v 17.00, v Sudkově v 15.30 hodin.
		
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 30. října: Lubník 960 + dar 1.000; Tatenice 1.580; Hoštejn 1.300; Kosov 710
(+ 2.000 dar na ozvučení, + 500 dar na Haiti).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 30. října: Loštice 3.861; Moravičany 2.044 Kč.
Pán ať odmění vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

 Děkuji zvlášť mládeži a biřmovancům za přípravu adorace a mládežnické mše sv.
 Náboženství v úterý, ani ve středu nebude. Celý týden mně bude zastupovat P. Robert
Bednár, CM.
P. Kristián Libant, CM
KŘESŤANSKOU LITERATURU ZAKOUPÍTE I V MORAVIČANECH. V neděli 13.
listopadu po mši svaté v 9 hod. si na moravičanské faře můžete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své blízké
kvalitní literaturou. Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
 		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 30. října: Mohelnice 5.170; Úsov 2.400 (na opravy); Studená Loučka
560 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
MODLITBA CHVAL bude v Mohelnici u sv. Tomáše Becketa v neděli 13.11. v 18 hodin.
		
Zvou Modlitby matek a farní evangelizační buňky
PRODEJ KŘESŤANSKÉ LITERATURY V MOHELNICI. V neděli 13. listopadu po mši
svaté v 10. 30 hod. si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s duchovní
a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své blízké
kvalitní literaturou. Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
 		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Z Mohelnické farní kroniky, LP 1965, děkan František Martinek

Vánoce prožili věřící v ozdobeném chrámě velmi mile a vděčně. Zima trvala až do Velikonoc
a počasí jarní stále chladné a deštivé bylo, takže koncem května nebyla zaseta všechna cukrovka
a brambory. Kolem farního kostela bylo provedeno z jara zrytí a srovnání terénu hlínou z bagru. Záhony byly osety trávou, vysázeny keře, bylo zřízeno oplocení. Úpravu vozovek štěrkem
zajistil MNV.
Celkem bylo odpracováno 250 hod. brigádníky: Kop, Stošek, Weinlich, Rezek, Nenkovský, Heitmar, Novák, Pospíšilová Hedvika, Melhuba, Benešová Marie, Hönig Josef, Kristen a Ing. Svobodová.
Kříž u farního kostela nechal opravit p. Vojtěch Mlčoch.
Za pomoci brigádníků a mistra tesařského Václava Adamce a jeho pomocníků z Moravičan byla
v květnu ukončena oprava střechy sv. Stanislava.
Na vlepených fotografiích jsou brigádníci: Václav Adamec, Nebor, Kohoutek, Pospíšilová Hedvika, Weinlich. Oprava střechy stála 26.341Kč.
Následovala  úprava uvnitř chrámu. Zasklení oken, nátěr oken a dveří, čištění soch a oltářů. Provedl sám administrátor.
Byla zavedena elektřina a provedena elektroinstalace chrámu.
Lustr nad oltářem darovala Helena Navrátilová z Mohelnice. Vše bylo prováděno svépomocí.
Nad sakristií byla prolomena i střecha. Oprava byla provedena provizorně, není materiál, nejsou
ani peníze.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 30. října: Zábřeh 11.110; Zvole 6.980 Kč. Dary: Zábřeh – na TV NOE 500,
na Proglas 500, na likvidaci lepry 300, na kostel sv. Bartoloměje 1.000, na mise 200, na potřeby farnosti 400 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru. Ze Zábřeha byla dne 30. 10. 2016 odeslána částka 6.400 Kč.
Štědrým dárcům odplať Pán Bůh.
Marie Zíková

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 13. LISTOPADU JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA CHARITU

Sestry a bratři, stejně jako každý rok, proběhne v neděli 13. listopadu
v našich kostelích sbírka na Charitu. V první řadě chceme poděkovat za Vaši
štědrost v minulých letech, bez které bychom spoustu dobrých věcí nemohli
uskutečnit.
Charitní dílo je podstatnou částí služby církve potřebným a je i přirozeným projevem
osobní víry každého křesťana. Víra bez skutků je mrtvá. Peníze získané díky každoroční
sbírce jsou nezbytné k zabezpečení pomoci tam, kde na tuto práci není možné získat prostředky jinou cestou. Váš dar je tak Vaším přímým osobním podílem na charitní službě
lásky potřebným.
V současné době je naší společnou prioritou zabezpečení lepších podmínek pro poskytování domácí hospicové péče. Je to služba lidem nevyléčitelně nemocným na sklonku života a jejich rodinám, aby mohli dožít svůj život doma v kruhu svých blízkých.
Za 25 let novodobé historie charitního díla se jej podařilo rozvinout po celé diecézi do nevídaných rozměrů. Od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy postižení, lidem,
kteří se dostali do těžkých životních situací, lidem na okraji společnosti a bez domova.
Intenzivně pomáháme i v zahraničí. Na Ukrajině pomáháme sirotkům v dětských domovech a dětem z nejchudších rodin, seniorům a rodinám obětí přetrvávajícího válečného konfliktu. Na Haiti dlouhodobě pomáháme dětem prostřednictvím programu Adopce
na dálku, podporujeme několik církevních základních škol, které zajistí dětem vzdělání a alespoň jedno jídlo denně. Díky Vašim darům můžeme reagovat na aktuální situaci po ničivém hurikánu Matthew, který zasáhnul především vesnice v jižní části Haiti.
Služby Charity jsou finančně náročné i přes to, že mnoho vykonají zdarma dobrovolníci.
Ročně potřebujeme na jejich zajištění v naší arcidiecézi zhruba 700 milionů korun, které
získáváme z různých dotací a grantů a od zdravotních pojišťoven. Významnou položkou
jsou dary fyzických osob a firem, ale také sbírky. V loňském roce jste ve sbírce na Charitu
darovali 3,3 milionů korun. Charitní pomoc každoročně v naší arcidiecézi směřuje k 25
tisícům klientů. Tuto práci zabezpečuje v jednotlivých Charitách 1500 zaměstnanců a velké množství dobrovolníků.
Pán Bůh zaplať vám všem, kteří přispíváte svou službou, modlitbami, finančními nebo
hmotnými dary. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Pamatujeme na Vás při mši sv. každé
úterý v 7.30 v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní Charitě.
		
Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
		
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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