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30. 4. 2017
Ročník XXIV., číslo 17

třetí neděle velikonoční
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

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, 
že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, 
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žalm 16   Ukaž mi, Pane, cestu k životu 
1: Sk 2,14.22b-33                               2: 1 Petr 1,17-21                                       Ev. Lk 24,13-35 
Ordinárium: latinské č. 509            příště Olejníkovo č. 502

Když byl 
s nimi u stolu, 
vzal chléb, 
pronesl nad ním 
požehnání, 
rozlámal ho 
a podával jim.

Lk 24,30
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SvÁtkY A PAMÁtkY tÝdne
Pondělí 1. května  sv. Josefa, dělníka
Úterý 2. května  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Středa 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Sobota 6. května památka sv. Jana Sarkandra – pouť do katedrály  
tuto neděli 30. dubna bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
   P. Martin Rumíšek 
SvÁtoSt SMíření o prvním pátku – 5. května můžete od 15.00 hod. přijmout v kostele 
sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš

PoUŤ ke SvAtÉMU JAnU SARkAndRovi. U příležitosti Arcidi-
ecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi v sobotu 6. 5. 2017 v 10.00 hodin 
v katedrále sv. Václava v Olomouci budou ze zábřežské farnosti vyzna-
menáni za celoživotní službu: 
MVDr. Alois Frank a Ing. Jaroslav Jašek MBA – za celkovou obnovu kos-
tela sv. Barbory. 
Manželé Václav a Anna Kupkovi – za pomoc při obnově kostelů v zá-
břežském děkanátu a za aktivní zapojení se do života farností děkanátu. 
MUDr. Ladislav Švestka – především za pomoc kněžím a při obnově 

kostelů a kaplí v pohraničí, při příležitosti 90 let života (2. července).  P. František Eliáš

MAletín – ZAHÁJení MoRkÁřSkÉ SeZónY. V ne-
děli 7. května v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kos-
tele sv. Mikuláše. Na závěr požehnáme nejen silné moto-
cykly, ale všechny dopravní prostředky, včetně koloběžek, 
bicyklů, a čtyřkolek různých typů pro letošní „motoristic-
kou sezonu“.                P. František Eliáš

PAStoRAční RAdA FARnoSti ZÁBřeH se sejde ve středu 10. května v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti Oblastní charity Zábřeh.  P. František Eliáš

HníZdo, MAteřSkÉ A RodinnÉ CentRUM vÁS v květnU Zve: 
2. května 9.30 hod.  Spánek kojených i nekojených dětí,  
 přednáší Mgr. Eva Šupčíková
9. května 9.30 hod. Bylinky a jejich použití, vaše tipy a zkušenosti  
16. května 9.30 hod. Příkrmy u kojených i nekojených dětí, 
 přednáší Mgr. Eva Šupčíková
23. května 9.30 hod. Lymfa, lymfatická masáž,
  přednáší Mgr. Veronika Papoušková
30. května 9.30 hod. Nenechte sebou manipulovat, přednáší PhDr. Marie Dlabačová
   Více na www.hnizdozabreh.cz

FARnoSt Zvole A SPolek ZvolSkÁ 4 vÁS ZvoU dne 20. 5. nA 2. PěŠí PoUŤ 
SvÉ FARnoSti A vŠeCH, kteří Se PřidAJí Z kRASíkovA do RYCHnovA. 
Podrobnější informace v některém z dalších čísel FI.  Miroslav Hroch
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květen – MěSíC PAnnY MARie v ZÁBřeZe
1. května v pondělí v 8.00 hod. bude slavena mše svatá u Šubrtovy 
kapličky a poté zazpíváme loretánské litanie.
První májová pobožnost v kostele sv. Barbory v úterý 2. května v 18 hod. 
Od úterý 2. května budou v kostele sv. Barbory bývat májové pobožnosti 
vždy v pondělí, úterý a ve středu v 18.00 hodin. 
Po večerních mších svatých v kostele sv. Bartoloměje bude modlitba 
k Panně Marii na konci mše a v sobotu bude „májová“ při pravidelném 
„večeřadle“ v 17 hod. v kostele sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš

100. vÝRočí ZJevení PAnnY MARie ve FAtiMě
Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím 
zjevením anděla desetileté Lucii, devítiletému Františkovi 
a sedmileté Jacintě. 
Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. 
května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento 
cyklus šesti zjevení byl ukončen slunečním zázrakem.
Oslavy jubilea zahájí v portugalské Fatimě papež František 
12. a 13. května. 

o HlAvníM dni ZJevení ve FAtiMě, SoBotU 13. 5., dni plnomocných odpust-
ků vás zveme na pouť do koclířova. odjezd autobusu ze Zábřeha – valové v 7.30 hod. 
Hlásit se můžete u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427. Pokud už jste přihlášeni, po-
tvrďte, prosím, svou účast. 
PRoGRAM:
 9.00 hod. – slavná mše svatá s programem Fatimy, adorace – žehnání nemocných 
a zásvětný průvod s Pannou Marií Fatimskou – modlitby u památníku Anděla ČR - za-
končení v 11.00 hod.
 12.00 hod. – společná modlitba Regina Caeli v kostele Fatimy a přenos projekcí hlav-
ní bohoslužby z portugalské Fatimy. Během slavné mše svaté papež František svatořečí fa-
timské děti Francisca a Jacintu. 
Po ukončení přenosu mediální spojení s Hankou Frančákovou a shrnutí události Mons. 
Pavlem Dokládalem.

CHARitA ZÁBřeH
nABídněte nePotřeBnÝ nÁBYtek. Pro základní dovybavení do-
mácnosti chudší rodiny s více dětmi hledáme následující použité, ale stále 
pěkné a funkční vybavení: 
dětskou patrovou postel 1 ks; dětskou válendu s matrací 1ks; menší „obý-
vákovou“ sedačku 1 ks; rozkládací pohovku 1 ks; židle ke kuchyňskému 
stolu 4 ks; konferenční nebo menší odkládací stolek 1 ks.
Pokud nám něco z výše uvedeného můžete a chcete darovat, Vaše nabídky 

(prosíme vždy včetně fotek nabízených věcí a přibližných rozměrů) směřujte na email: na-
deje@charitazabreh.cz Za projevenou solidaritu předem moc děkujeme!
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tAkovÝ Je JeŽíŠ – tAkoví JSMe MY lidÉ 
 Kardinál Christoph Schönborn, arcibiskup vídeňský rozebírá ve své knížce „Radost být 
knězem“ 22. kapitolu Lukášova evangelia. Na ní ukazuje rozdílné postoje a chování Ježíše 
a jeho učedníků. Ve 22. kapitole popisuje Lukáš událost poslední večeře Páně ve večeřadle. 
A děje se tam něco opravdu neočekávaného. 
 Předně je to Jidášova zrada. „Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, 
jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje.“ (Lk 22,21-22) 
 Jidáš zrazuje svého přítele Ježíše, vydává ho do rukou nepřátel, a to polibkem, symbolem 
lásky a přátelství.
 Na druhé straně ve stejný večer nesmírná Ježíšova láska nám lidem dává dar nejcennější 
– chléb, své Tělo, které se za nás vydává…, víno, krev, která se prolévá za naše vysvobození 
z hříchů a z propasti věčného zavržení. Tato slova ustanovení Eucharistie jsou srdcem toho 
nejdůležitějšího, co se děje při každé mši svaté, i když to činíme „na Jeho památku“. 
 Když Ježíš během večeře oznámil, že jeden z učedníků je zrádce, vyvolala tato zpráva 
mezi apoštoly zmatek. Začali se mezi sebou dohadovat, který z nich to je. A sotva se situace 
trochu uklidnila, znovu se mezi sebou dohadují, kdo z nich bude největším v Božím králov-
ství. Ježíš jim právě svěřil ten nejcennější poklad, svůj odkaz, chystá se darovat svůj život, 
vydat jej za spásu světa a jejich největší starostí je boj o prvenství, boj o slávu. 
 Ani ten, který by měl být „skálou“ všem apoštolům v kritické chvíli, kdy Ježíš vydává 
o sobě svědectví, neobstál. Jak se jen Petr přede všemi honosí a nad ně vyvyšuje: „Pane, s te-
bou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“ (Lk 22,33) A jaká to musela být pro něj sprcha, 
když mu Ježíš řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne 
znáš.“
 To, co se stalo po okamžiku ustanovení Svátosti oltářní a svátosti kněžství, to nám bere 
klamné představy o všech služebnících církve. Nejprve apoštolů, pak i nás kněží, ale i biskupů. 
Vždyť my jsme následovníci apoštolů a spolupracovníci nejen v jejich „svaté moci“, která je 
nám svěřena, ale stejně tak jsme následovníci jejich omylů, jejich nedostatků a pochybení.
 Ježíš se dostal na základě chování apoštolů do tíživé situace. Jak ji řešit, aby nevznikla 
propast mezi ním a apoštoly i mezi apoštoly navzájem! Ježíš je nekárá, jen jim ukazuje, jak 
prázdné, marnivé a klamavé jsou úspěchy, honosné tituly a touha po moci v tomto světě. 
Dává jim radu: „Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, 
který slouží. Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, 
kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ (Lk 22,26-27)
 Ježíš jako služebník dává nejenom jíst a pít, ale dává za pokrm sám sebe. Eucharistie je 
od tohoto postoje neoddělitelná, je zdrojem pastorační lásky.  P. Antonín Pospíšil

CHodíMe PRo BíloU PAStelkU, AneB vStUPte do SvětA PotMě
Ochutnat kousek tmy a zažít pocity nevidomého při chůzi na ulici, si můžete vyzkoušet 
na charitativní akci, kterou připravuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Šumperk 
pod záštitou chodkyně Anežky Drahotové. Svou účastí a dob-
rovolným příspěvkem pomůžete podpořit sbírku Bílá pastel-
ka. Akce proběhne ve spolupráci se Zábřežskou kulturní s. r. 
o. a Centrem ottlens Šumperk dne 10. května 2017 od 9.00 
do 17.00 hod. před kd v Zábřeze.                                           red. 
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kAtoliCkÝ dŮM – SPolek MetoděJ
  v Zábřeze oPět ZACvRlikÁ Moravský vrabec. Již do 
22. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, 
country a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec. Přesto-
že přihlašování kapel doposud nebylo uzavřeno, tak už teď se 
můžeme těšit na vystoupení téměř dvacítky skupin. Premi-
érově se představí např. APETIT Polička, FAJNBEAT Liteň 
u Berouna, FAUX PASE FONET Dobřany u Plzně, KOPY-
TO Opava a další. Domácí region bude reprezentovat skupi-
na SHODOU OKOLNOSTÍ ze Šumperka. O přízeň odborné 
poroty i publika se budou dále ucházet i kapely známé z pře-
dešlých ročníků – mimo jiné např. KVINTA Litvínov, BLUES d´EFFECT Kroměříž, KU-
PODIVU Brno, nebo ŠPUNT Přerov. Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a Olo-
mouckého kraje uskuteční v sobotu 6. května na zahradě katolického domu. Moderuje 
držitel Zlaté Porty Josef Mlok Grim. Začátek ve 14 hodin.

  ZAHRAdní PoSeZení. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 6. května 
na zahradě katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Kromě 
tradičního guláše bude od 14 hodin pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení všeho 
druhu. Nejmenší se budou moci těšit na skákací hrad, ZOO koutek, či bohatou tombolu. 
Zpestřením programu bude vystoupení skupiny OLD COUNTRY DANCE ze Šumperka.

 old tiMe JAZZBAnd ŠedeSÁtiletÝ. Legenda českého dixie-
landu, jejíž první veřejné vystoupení se uskutečnilo v květnu roku 1957, 
absolvuje v těchto dnech výroční turné. Jednou ze zastávek tohoto turné 
je i Zábřeh. Kapela ve své historii koncertovala po celé Evropě, absolvo-
vala celou řadu televizních a rozhlasových natáčení a sbírala ocenění na 

předních festivalech - mj. ve švédském Malmö, či španělském San Sebastianu. Kapela, 
se kterou spolupracovala a dodnes spolupracuje celá řada Zábřežáků, své jubileum při-
pomene v sobotu 6. května na venkovním pódiu zahrady katolického domu. Začá-
tek v 19 hodin.

 PUtovÁní S MetoděJeM. Stejně jako v minulých letech připravuje i letos Spolek 
Metoděj na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Už teď je možno se těšit např. na exkurzi do závodu ŠKODA AUTO v Mladé Bole-
slavi, nebo tradiční návštěvu pražské ZOO (podrobný soupis výletů na www.katak.cz). Ja-
kousi „předehrou“ k prázdninovému cyklu bude v sobotu 10. června výlet na karlštejn 
s prohlídkou hradu. Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se 
již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.
   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na úterý 9. května 2017 výroční 
členskou schůzi. Začátek v  16.30 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude 
výroční zpráva za rok 2016, plán činnosti na rok 2017 a další. Na jednání si touto cestou 
dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.

 Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek - předseda
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 23. dubna: Domov důchodců sv. Zdislavy 177, Jakubovice 546, Červená 
Voda 2.005; Mlýnický Dvůr 270 Kč.
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
  V Janoušově bude tuto neděli 30. dubna v 16.00 hod. slavena mše svatá.
  Vedoucí buněk se setkají tuto neděli 30. dubna v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
  Setkání všech buněk bude v pondělí 1. května v 17.00 hod. v Červené Vodě.
  Biřmovanci se setkají v neděli 7. května v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.

v neděli dobrého pastýře 15. května v 15.00 hod. požehnáme v Písařově – v dolní části 
obce u cesty poblíž Pavlasů obraz krista - dobrého pastýře. 
 všichni  jste srdečně zváni. P. Radek Maláč
 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 23. dubna: Loštice 2.438; hodová sbírka v Moravičanech na misijní spo-
lečnost 5.030 Kč. Pán ať odmění Vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

Děkujeme všem, kteří přišli pomoci při oplocování farní zahrady v Moravičanech.

Děkujeme za úpravu trávníku za kostelem  sv. Prokopa, děkujeme i těm, 
kteří přišli na brigády na faru v Lošticích. Ne nadarmo se říká „práce jako 
na kostele“. 
I když je hodně práce na kostele i kolem něj, k budování a znovu oživová-
ní naší farnosti je k různým aktivitám nezbytně potřebná pastoračně-spo-
lečenská místnost. Ostatní práce, opravy, údržby budeme dělat průběžně 
v rámci možností. Začít musíme tím, co slouží lidem, aby po nás nezůstaly 
jenom opravené budovy, které budou zívat prázdnotou. 
Brigády pokračují, jestli máte čas, přijďte ve středu 3. 5. od 14.00 hod. 
O připravovaných plánech i o práci, která nás čeká, vás budeme podrobněji informovat. 
  P. Kristián Libant, CM

  Pouť ke kapličce u Joséfka v doubravě bude v pondělí 1. května, v den památky sv. 
Josefa dělníka. Mše svatá u kapličky začne ve 14.00 hod. Za nepříznivého počasí bude mše 
svatá slavena v kostele sv. Jiří.
  Náboženství v Lošticích i v Moravičanech bude v úterý 2. května.
  Čtvrtek před prvním pátkem – návštěva  starých a nemocných.
  duchovní setkání u mariánského sloupu bude v Lošticích u sochy Immaculaty před 
kostelem sv. Prokopa v neděli 7. května hned po mši svaté.
  na biřmovanecko-mládežnicko-farní výlet do Českého Ráje jedeme od pátečního 
večera 5. 5. do pondělního odpoledne 8. 5. Ubytování na faře v Libáni, spaní ve spacá-
cích. 
  Otec Ján bude 6. května 2017 mít duchovní obnovu pro mládež ve Staré Boleslavi. 
Zájemci se nahlásí přímo otci Jánovi. Pojede se autem.
  V květnu se budeme během týdne modlit loretánské litanie v kostele sv. Prokopa 
v lošticích hned po večerních mších svatých.
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farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 23. dubna: Jedlí 1.200; Klášterec 1.200; Svébohov 5.600 na opravy 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fondu vás zvou tuto ne-
děli 30. dubna ve 14.00 hod. do zasedací místnosti obecního domu na koncert duo troppau. 
Účinkují Veronika Hrdová – kytara; Monika Hrdová – flétna.
SetkÁní HARMonikÁřŮ. Sbor dobrovolných hasičů ve Svébohově vás zve v neděli 7. 5. 
na 30. ročník setkání. Začátek ve 14.00 hod. v obecním domě ve Svébohově. 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 23. dubna: Štíty 5.590; Cotkytle 1.010; Horní Studénky 9.500 Kč.
Děkujeme farníkům za sbírku na opravy pastorační místnosti ve výši 5.590 Kč + dar 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk 

Farnost Štíty
	 Od 1. května začnou májové pobožnosti denně v 18 hod. mimo soboty, ve středu a v pá-

tek budou po mši svaté. 
   Na první pátek 5. 5. bude adorace v 17 hod. s možností svátosti smíření.
   V sobotu 6. 5. jste v 8 hod. zváni do kostela ve Štítech na Mariánské večeřadlo. 
   V sobotu 13. 5. bude v 8 hod. v kostele ve Štítech 1. pobožnost ke 100. výročí zjevení  

Panny Marie ve Fatimě. Další pobožnosti budou vždy 13. následujícího měsíce až do říj-
na. 

   Ve čtvrtek 4. 5. v 10 hod. bude slavena mše svatá v Domově důchodců.
   V sobotu 6. 5. bude mše sv. v 17 hod. v Crhově a v 18 hod. se sejdou biřmovanci na faře 

ve Štítech. 
   V neděli 7. 5. v 8.45 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání ve Štítech.
   P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 23. dubna: Lubník 2.320; Tatenice 770; Hoštejn 1.800; Kosov 440 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

  Společenství modlitby chlapů se sejde v Tatenici na faře v neděli 30. dubna v 18 hod. 
  Mimořádná změna. V pondělí 1. května bude v Tatenici mimořádně slavena mše svatá 

v 8.30 hodin.                                                 P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko

Při mimořádné sbírce o první neděli v dubnu se vybralo v Lesnici 2.468 Kč a v Chromči 
na farní kostel 2.240 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
Tichá adorace a svatá zpověď před prvním pátkem bude ve středu od 16.30 v Leštině, ve 
čtvrtek od 17.00 v Chromči, v pátek od 16.00 hodin v Postřelmově.
Mariánská pobožnost na první sobotu v květnu 6.5. bude v Postřelmově od 9.00 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.    P. Vladimír Jahn
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 23. dubna: Zábřeh 12.380; Zvole 4.180; Postřelmůvek 1.450 Kč. 
dARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PříŠtí neděli Je ve vŠeCH FARnoSteCH SBíRkA 
nA křeSŤAnSkÁ MediA

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

BRiGÁdA nA PRÁZdninY. Na středisko Charitní pečovatelské služby hledáme spolu-
pracovnice na brigádnickou výpomoc přes letní prázdninové měsíce. Jedná se o práci pe-
čovatelky – nutný věk alespoň 18 let a praxe v řízení automobilu (řidičský průkaz sk. B). 
Místem poskytování dopomoci seniorům a lidem nemocným je Zábřeh, Mohelnice, Po-
střelmov a další obce z blízkého, spádového okolí.

PříBěHY neoBYčeJnÝCH lidí
Příklad dobrovolnické praxe – dobrovolník vojta. Vojtův příběh začíná v roce 2006, kdy 
úspěšně absolvoval střední zdravotnickou školu a stal se tak zdravotním bratrem. Krátce 
po studiu, se rozhodl vyrazit do světa. Nějakou dobu pobýval v Londýně, kde sbíral život-
ní zkušenosti. Po návratu se rozhodl pokračovat ve studiu adiktologie (prevence a původ 
závislostí). Ve stejné době započal také studium na vyšší odborné škole, které úspěšně do-
končil a získal tak kvalifikaci diplomovaného zdravotnického záchranáře. Vojta se v této 
době poprvé setkal s dobrovolnictvím, po obdržení diplomu pracoval jako dobrovolník 
v brněnské záchranné službě. 
Zlom v životním příběhu Vojty nastal v roce 2011, kdy při cestě vlakem došlo k nehodě. 
Pravděpodobně nedostatečné zajištění dveří způsobilo, že Vojta vypadl z vlakové soupra-
vy a utrpěl těžká zranění. Následovala okamžitá hospitalizace v nemocnici, kde se jeho 
stav stabilizoval. Po 13 měsících v kómatu se hlavně díky bazální stimulaci probral. Jakko-
li byly vyhlídky nepříznivé, dokázal se Vojta díky intenzivní rehabilitaci znovu postavit na 
vlastní nohy, vzdal se invalidního vozíku a nahradil jej hůlkou. Ani tyto rány osudu Vojtu 
však neodradily od aktivního života. Po přestěhování do domu s pečovatelskou službou se 
začal velmi aktivně podílet na kulturním dění v okolí. Stal se členem několika spolků a ná-
boženských organizací. Rád se setkává s ostatními a získává nové vědomosti a zkušenosti. 
Byť je pohybově mírně omezen, je stále usměvavý a velmi činorodý. 
Jeho chuť být prospěšným se projevila také v listopadu 2016, kdy kontaktoval dobrovol-
nické centrum Charity Zábřeh. Vojta se svěřil, že jeho snem bylo vždy pečovat o zahradu, 
což se také projevilo na výběru dobrovolnické činnosti. Bylo mu umožněno dobrovolnic-
ky pracovat jako zahradník v Denním stacionáři Domovinka. Svou činnost začal aktivně 
vykonávat již v zimě, kdy odklízel sníh a ušlapával chodníčky. Vojta s netrpělivostí očeká-
vá jaro, kdy bude moci vyrazit se zahradnickými nůžkami, zahradnickou výbavou a plně 
se ponořit do světa stromů, květin a záhonů. „Mám co vracet společnosti. Chci pomáhat“, 
říká Vojta a plánuje, jak zpříjemnit pobyt na zahradě seniorům v Denním stacionáři Do-
movinka.


