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18. 6. 2017
Ročník XXIV., číslo 24

11. 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

žalm 100   Jsme jeho lid a stádce, které on pase 
1:  Ex 19,2-6a                                       2:  Řim 5,6-11                                       Ev.  Mt 9,36-10,8 

Ordinárium: Ebenovo č. 504             příště latinské č. 509

„žeň je sice hojná, 
ale dělníků málo. 
Proste proto Pána žně, 
aby poslal dělníky 
na svou žeň!“ 

Mt 9,37

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby 
a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli 
i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť o s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 21. června Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek 23. června Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 a v 18.00 hod. 
Sobota 24. června  Slavnost narození sv. Jana Křtitele 
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 hod. 

	Ve farnosti Zábřeh přijmou děti poprvé Ježíše Krista v Eucharistii tuto neděli 18. červ-
na při mši svaté v 8.30 hod.  P. František Eliáš
	Tuto neděli 18. června v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.  P. František Eliáš 
	v úterý 20. června začne mše svatá v kostele sv. barbory výjimečně v 7 hod.   
  P. František Eliáš 
	leToŠní ŠKolní RoK zAKonČíme mŠí SvAToU U ŠUbRTovY KAPle ve 
čtvrtek 22. června v 17.00 hod. 
Po skončení mše svaté budou hry, táborák a opékání. Uzeninu si vezměte s sebou. 
   P. Martin Rumíšek 

PodHŮŘím JeSeníKŮ. Jednota Zábřeh zve všechny na 19. ročník 
turistického a dálkového pochodu – ,,Podhůřím Jeseníků“. 

Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pátek 23. 6. ve 20.00 hod. 
Denní trasy – 11, 25, 36 a 50 km – mají start stanoven na sobotu 24. 6. mezi 6.00 až 10.00 
hod. Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 32 a 70 km.
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh. 
  Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

velKoloSinSKÉ SvAToJÁnSKÉ SlAvnoSTi 23. – 25. 6. 2017
Více na  http://www.iclosiny.cz/svatojanskeslavnosti/83-svslav

PěŠí PoUŤ nA HoRU mATKY boŽí U KRÁlíK se uskuteční 24. – 25. 6. 2017.
 „Cestou k Hoře prosíme, za biskupa se modlíme.“
Odchod v sobotu 24. 6. v 7.00 hod. od kříže u lihovaru 
v Zábřeze nebo v 8.45 hod. odjezd autobusem z Valové 
(stanoviště č. 2) do Horních Studének – odtud dál společ-
ně od křížové cesty. Délka trasy Zábřeh – klášter 34 km. 
S SEBOU? Jídlo na dva dny, 2x opékání. 
Ubytování poutní dům – 230 Kč/nocleh. Možnost přespá-
ní ve stanu po nahlášení předem. Věci k odvozu doneste 
do pátečního večera k Friedlům.
   Podrobné informace podá Radomír Friedl, tel: 739 957 933

KněŽSKÉ SvěCení přijme v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 24. 6. 2017 
v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi 
jáhen Mgr. Jan Berka z farnosti Přerov-Předmostí. 

Do kněžské služby vyprošujeme hojnost Božích milostí.
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vARHAnní KonCeRT v KoSTele Sv. bARToloměJe
Konec školního roku je potřeba řádně oslavit a my tak uči-
níme prostřednictvím varhanního koncertu. Přijměte srdeč-
né pozvání do chrámu sv. bartoloměje v neděli 25. červ-
na v 16.00 - zahrají vám dva varhaníci - Hana bednářová 
a Petr vacek. 
Hana bednářová je studentkou 5. roč. Konzervatoře Pardubi-
ce (třída prof. Aleše Bárty), absolvovala také studium Muziko-
logie na Univerzitě Palackého nebo interpretační kurzy (VENI 
ACADEMY). Svou hru na varhany vždy považovala za dar od 
Boha, a proto ráda doprovází mše svaté (Moravičany, některá 
pondělí ráno Zábřeh) nebo vede scholu Jiřinky v Moravičanech. 
Děti ji také znají jako pedagožku ZUŠ Zábřeh.
Petr vacek absolvent Konzervatoře Pardubice a Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně ve hře na varhany a dirigo-
vání.  Účastnil se mistrovských varhanních kurzů (Leo van Doeselaar, Martin Sander, Oli-
vier Latry...). Koncertoval v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Uherském Hradišti, Kutné 
Hoře, Teplicích (na Mezinárodním varhanním festivalu), Litomyšli a Valticích. V současné 
době působí pedagogicky na ZUŠ Mohelnice.

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 28. června 2017 od 9 hod. do 
15.30 hod. bude naposledy před prázdninami na faře v Zábřeze pracov-
nice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt 
mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, 

spolu s další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost a pojištění. 
Pokud budete mít zájem o kontrolu Vašich pojistných smluv  (např. domácnost, pojištění 
povinného ručení) můžete je vzít s sebou. 
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

PASToRAČní RAdA FARnoSTi zÁbŘeH A HoSTÉ se sejdou ve čtvrtek 29. června 
v 18.30 hod. v sále Devítky.  P. František Eliáš

zvole 
	 v sobotu 24. června od 15 hodin se na farní zahradě ve zvoli koná FARní den
	  hry pro děti i dospělé
	  ukázka práce asistenčního psa z výcviku spolku PRO DOTYK
	  ukázky bojového umění JIU-JITSU
	  jízda na koních z pohádky Korunní princ (přilba podmínkou)
	  výborné maso z grilu, pivko i nealko
	  Podvečer posezení s kytarou u táboráku  Srdečně zve Spolek Zvolská čtyřka

 vÝRoČí PoSvěCení FARníHo KoSTelA. V neděli 2. července při mši svaté 
v 10.15 hod. si ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie připomeneme 141. 
výročí jeho konsekrace. Kostel byl konsekrován 2. 7. 1876 olomouckým arcibiskupem kar-
dinálem Bedřichem Egonem z Fürstenberka.  P. František Eliáš
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PŘiJměTe SvěTlo JeŽíŠe (Luk 11,37-44)
 Lidstvo ke svému životu a posléze k věčné spáse potřebuje vyšší hodnoty než ty hmot-
né, časné. Potřebuje Bohem daný mravní řád. Člověk je totiž bytostí hmotnou a duševní. 
Duše a tělo v něm jsou v jednotě, kde prvek duchovní je ale svou důstojností výše postave-
ný než hmotný. Tělo má být prvkem duchovním, jako světlem ovlivňován. Člověk, ovlá-
daný hmotou, lidskou přirozenost zatemňuje. Lidský duch se snaží měnit svět, který ho 
obklopuje a ve kterém žije. Ale předpoklady lidského štěstí jsou původu duchovního, vy-
cházejícího z vědomí a vzdělání, mravních a náboženských zkušeností. 
 Základní vědění, které člověk potřebuje k bezpečné orientaci v zásadních věcech ži-
vota je každému dostupné. Od dětství jsme v tom byli vychováváni a skrze svátosti posil-
ňováni. Musíme k tomu však splňovat nezbytný předpoklad: otevřená mysl, dobré srdce, 
pokora v duši a schopnost žasnout před velikostí nezměřitelného Boha. 
 Pokud člověk nedospěje k přesvědčení, že se musí také sám zasloužit o dobro tohoto 
světa, svých bližních a sebe samého, nahrává nadvládě zla a pokrytectví ve světě a pracuje 
pro neštěstí směřující ke konzumní společnosti, která klade vlastní požitek nad všechno 
ostatní. 
 A to vede k cestě, na jejímž konci je smrt národa.
 Bez věčnosti duše by nebylo absolutní spravedlnosti a dokonalé rovnosti. Posledním 
cílem všeho lidského snažení je Bůh. Teprve dosažením tohoto cíle člověk dospěje ke 
štěstí, radosti, kráse a opravdové blaženosti – k nejvyššímu to stavu dobra. Nesmrtelnost 
je nejzávažnější věcí stvoření – je to vědomí trvání po smrti. život je nekonečný. Bůh ne-
stvořil nic ke zničení, život se může toliko změnit, přejít z jedné formy do jiné. Proto také 
na konci světa nebude svět zničen, ale obnoven. Písmo svaté mluví o „novém nebi a nové 
zemi“ (Zjev 21,1.) Přijměme Kristovo světlo evangelia a Desatera, abychom v tomto životě 
byli v tomto slzavém údolí světlem sobě i druhým, nalezli všichni společný domov a tak 
všichni přes pozemské štěstí došli i štěstí věčného v nebeském království Boha Otce, Syna, 
i Ducha Svatého a naší drahé Matky Boží Panny Marie.  P. Antonín Pospíšil 

Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to 
síla, která dává život a křísí člověka! Říká nám to také evangelijní epizoda s vdovou z Nai-
mu (Lk 7,11-17). Ježíš spolu se svými učedníky přichází do Naimu, galilejské vesnice, právě 
ve chvíli konání pohřbu. Ke hřbitovu je nesen chlapec, jediný syn jisté vdovy. Ježíšův pohled 
hned spočívá na plačící matce. Evangelista Lukáš říká: „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.“ 
Tímto „soucitem“ je Boží láska k člověku; je to milosrdenství, tedy postoj Boha ve styku s lid-
skou ubohostí, naší nemohoucností, naším utrpením, naší úzkostí. Biblický termín „soucit“ 
odkazuje k mateřským útrobám: matka totiž zakouší zcela zvláštní reakci ve vztahu k bolesti 
svých dětí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo. Z promluvy papeže Františka 

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u olomouce zvou na exercicie: 
 s P. Gorazdem Františkem Krušinou, OPraem. (pro všechny), které se uskuteční ve 

dnech 1.– 6. července 2017. Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premon-
stratky.cz do 25. 6. 2017.

  s P. Lvem Pavlem Eliášem, OFMCap. (pro všechny), které se uskuteční ve dnech 9.– 
15. července 2017. Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz do 
28. 6. 2017.
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PRÁzdninovÉ PUTovÁní S meToděJem
Jednodenní výlety pro děti i dospělé – červenec 2017
	 Středa 12. 7.  LUHAČOVICE – komentovaná prohlídka lázeň-

ského města
  Sraz na nádraží ČD v 6.15 hod., 
  návrat v 19.07 hod. 
  Sobota 15. 7. ČESKÝ RÁJ – Bozkovské jeskyně, Riegrova stezka 
  Sraz na nádraží ČD v 5.30 hod., 
  návrat v 20.17 hod.
  Středa 19. 7. KARLOVA KORUNA – zámek v Chlumci nad Cid-

linou 
  Sraz na nádraží ČD v 7.25 hod., 
  návrat v 19.17 hod.
  Sobota 27. 7.  PRAHA – ZOO
  Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod., 
  návrat v 21.17 hod.
  Středa 26. 7.  ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESTAV – exkurze do 

výrobního závodu
  Sraz na nádraží ČD v 6.25 hod., návrat v 20.17 hod.
Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na 
některý dopravní prostředek nebo pas. Na každý výlet je nutné si vzít 
jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny. děti 
i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové, na výlety pořá-
dané v červenci nejpozději do 30. 6. 2017. 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 11. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 209; Písařov 674; Jakubovice 
582; Červená Voda 1.960; Mlýnický Dvůr 155 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Radek Maláč
  V neděli 18. 6. bude mše svatá v Červené Vodě mimořádně už v 8.30 hod. (Boží tělo)
  Setkání všech buněk bude v pondělí 19. 6. v 17.00 hod. v Červené Vodě.

FARní den farnosti Červená voda bude v sobotu 24. června od 16.00 hod. za farou. 
Občerstvení zajištěno. Jako obvykle bude k dispozici pivo, nealko, grilovaná kýta, degus-
tace mešních vín. Připravena bude tradiční soutěž v lukostřelbě, hry pro děti. K poslechu 
i zpěvu na harmoniku zahraje pan Jurenka. Srdečně zveme.
  Mše svatá v Janoušově bude v neděli 25. 6. v 16.00 hod.

vÝRoČí. Dne 8. 6. by oslavil své 70. narozeniny pan Vojtěch Kudláček, který byl kostel-
níkem ve farním kostele sv. Matouše v Červené Vodě. Vděčně vzpomínáme. 
   P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

SlAvnoST JeŽíŠovA neJSvěTěJŠíHo SRdCe oslavíme ve čtvrtek v 17.00 v Leštině 
a v 18.30 v Chromči, a v pátek v 17.00 v Lesnici a v 18.30 v Postřelmově. P. Vladimír Jahn 
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farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 11. června: Jedlí 2.100; Klášterec 2.300; Svébohov 2.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
SlAvnoST TělA A KRve PÁně budeme slavit ve Svébohově tuto neděli 18. června 
v 10.30 hod. mší svatou a po ní průvodem s Nejsvětější svátostí ke kapličkám ve vesnici. 
Zveme k této naší tradiční oslavě i ostatní věřící.
Na poslední schůzku před prázdninami se sejdou senioři ve Svébohově  ve středu 21.6.2017  
v 18 hod. v klubovně OD. Marie Šanovcová 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 11. června: Loštice 2.234; Moravičany 1.570 Kč. 
Dnes byla sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. 
   P. Kristián Libant, CM
  Pozor. Mše svatá nebude v úterý 20. 6. ráno, ale v pondělí 19. 6. ráno v 7.30 hod.
  Náboženství v Lošticích i Moravičanech bude v úterý v obvyklém čase. 
  Brigáda na faře v Lošticích bude ve čtvrtek 22. 6. od 15.30 hod. 
 a v sobotu od 10.00 hod.
  Zveme všechny ministranty z vincentínských farností na SeTKÁní miniSTRAnTŮ 
do bAnSKÉ bYSTRiCe na Slovensko. Setkání se uskuteční 23. - 25. června 2017. Cena 
270 Kč je poplatek za ubytování. Nahlásit se můžete u otce Jana.
  zveme vás na slavnostní bohoslužbu v rámci loštických slavností hudby a tvarůž-
ků. Mše svatá se bude konat na sportovním hřišti v Lošticích  v neděli 25. června v 10.00 
hod. Hudebně doprovází mládežnická schola Jiřinky z Moravičan. Na mši svatou přijde 
i farář husitského sboru Vlastimil Haltof.

  FARní odPoledne budeme mít letos na svátek Cyrila a Metoděje ve středu 5. 7. 
v 15.00 hod. na Sirkárně. 

farnosti  spravované  z tatenice

Sbírky z neděle 11. června: Lubník 1.070; Tatenice 1.930; Hoštejn 1.500; Kosov 850 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PoUŤ Ke Sv. JAnU KŘTiTeli v TATeniCi oslavíme v neděli 25. června při pout-
ní mši svaté v 10.00 hodin. Kazatelem bude P. Jan Polák a v jejím závěru bude požehná-
no  zrestaurované sousoší Kalvárie. 
Práce na sousoší trvaly šest let a provedla je Mgr. Radana Hamsíková-Podzemná, akad. 
malířka a restaurátorka. Náklady činily 758.000 Kč, velkou měrou přispělo ministerstvo 
kultury ČR.

změny mší svatých: v Lubníku bude mše svatá v sobotu 24. června v 18.30 hod. (v nedě-
li nebude); v neděli 25. června budou mše svaté: v Kosově v 8.00 a v Hoštejně v 8.30 hod., 
(Tatenice poutní mše svatá v 10.00 hod.) 
  V neděli 2. 7. v 10.00 bude v Lubníku pouť ke sv. Petru a Pavlovi.  P. Jaroslav Přibyl 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírka z neděle 11. června: Mohelnice 5.573 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara 
V úterý 27. 6. 2017 ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykadalová
moHelniCKÁ KRoniKA - lP 1974
Pan Jaroslav Snášel z Podolí, člen farní rady se nabídl  opravit sochy Krista a Panny Marie 
v Getsemanské zahradě u kostela. Provedl namalování celého pozadí. Jmenovaný provedl 
opravu soch Panny Marie Lurdské, Božského Srdce Páně a Panny Marie ve farním kostele. 
Pak se soustředil na hlavní oltář farního kostela. Pozlacené očistil a oltář natřel. Vymalo-
val kapličku v Podolí.                                                                                                                
V roce 70-ti letého výročí založení závodu MEZ Mohelnice obdržel tento na veletrhu 
v Brně zlatou medaili za motory řady M4A.                                                                                     
 (Tím končí v pamětní knize záznamy děkana P. Františka Martinka.)  Bartoš H.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 11. června: Štíty 4.450; Horní Studénky 1.400Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Farnost Horní Studénky: Děkujeme dárci za finanční dar 7000 Kč na opravy.

SvAToHUbeRTSKÁ mŠe SvATÁ v HoRníCH STUdÉnKÁCH 
a požehnání obrazu svatého Huberta.
Řád svatého Huberta – komenda Morava a myslivecký spolek Lísek 
v Horních Studénkách srdečně zve všechny milovníky a přátele pří-
rody do kostela sv. Linharta v neděli 2. července 2017 v 11.00 hod. 
na mši svatou, při které bude požehnán obraz sv. Huberta. Mši sva-
tou celebruje P. František Eliáš. Liturgii doprovodí Pěvecký sbor sv. 
Huberta Zábřeh. 

Farnost Štíty
  Děkujeme všem účinkujícím a všem, kteří připravovali a spolu-

pracovali na programu Noci kostelů.
  Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě dětí na 1. svaté přijímání.
  Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravy a dárci za finanční dar 1000 Kč.      
  V měsíci červnu bude vždy při mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  Tuto neděli 18. 6. bude odpoledne od 14 hod. FARNÍ DEN S TÁBORÁKEM NA FAR-

NÍM DVOŘE. Všechny srdečně zveme.
  V sobotu 24. 6. zveme farníky na Setkání na pomezí Čech a Moravy, které začí-

ná mší svatou ve 12 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích. 
 Po slavnostním zahájení ve 13.45 hod. pokračuje program vystoupením Mistříňanky, 

Marka Ztraceného a Davida Mattioli.  
                                                                          P. Mgr. Jacek Brończyk a pastorační rada 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 11. června: Zábřeh 9.390; Zvole 4.590; Postřelmůvek 700 Kč. 
dARY: Lukavice – na TV NOE 2.000, na Rádio Proglas 2.000 Kč; Hněvkov – na církevní 
školství 500, na potřeby farnosti 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

domovinKA dvACeTileTÁ. Denní stacionář Domovinka (Leštinská 
16) oslaví ve čtvrtek 22. června kulaté 20. narozeniny. Pracovníci i uživatelé 
Vás srdečně zvou na zahradní slavnost, která začne v 10 hod. mší svatou pod 
širým nebem. Po slavnostním zahájení v 11 hod. si budete moci prohlédnout 
stacionář současný a prostřednictvím fotografií i jeho začátky a aktivity, kte-
ré v něm probíhají. K dobré náladě zahraje duo Pepa a Vašek. Program obo-
hatí ve 12.30 hod. ukázka canisterapie a ve 14 hod. vystoupení dětí ze ZŠ Se-
verovýchod.
Součástí programu bude také představení nové činnosti – zahradní terapie a osazování vy-
výšených záhonků květinami a bylinkami, které návštěvníci mohou věnovat Domovince 
k narozeninám. Pro seniory a lidi s chronickým duševním onemocněním, jimž Domovin-
ka slouží, je práce na zahradě a s přírodninami blízká – vzpomínají při ní na své mládí, re-
laxují, procvičují jemnou motoriku. Domovinka se již 20 let snaží být místem s příjemnou 
rodinnou atmosférou. Jak se jí to daří, se můžete na vlastní oči přijít přesvědčit také.

PozvÁní do SlUŽbY. CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá několik spolupracovníků / 
spolupracovnic na následující pozice: pečovatelka / pečovatel v terénní službě pro oblast 
Mohelnicka, vedoucí sociální služby – Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb, 
koordinátor podpory pečujících osob v rámci chystaného projektu „Podpora pečujících 
osob v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice“. Zájemci o jednotlivé pozice najdou více po-
drobných informací na webu www.charitazabreh.cz

SvÉPomoCnÁ SKUPinA PRo PeČUJíCí. Předprázdninové setkání všech, kteří pečují 
o své blízké, se uskuteční ve středu 21. června 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity 
Zábřeh (žižkova 15). Využijte setkání ke vzájemnému sdílení se lidmi, kteří se starají o své 
blízké podobně jako vy, a načerpejte sílu a další povzbuzení do této nelehké služby. 

PoděKovÁní z PeČovATelSKÉ SlUŽbY. Chtěli bychom poděkovat neznámému 
nálezci, který v pátek 9. 6. našel doklady od našeho auta pečovatelské služby a vrátil je na 
recepci Charity Zábřeh. Jsme velmi rádi, že stále existují čestní a poctiví lidé a pokud se 
dotyčný rozhodne odtajnit svou identitu, může se zastavit v zázemí naší služby na Valové 
9 - má u nás jako poděkování připravenu sladkou odměnu. 

HledÁme oCHoTnÉ FARníKY, kteří mohou a chtějí věnovat svůj volný čas senio-
rům v pobytových zařízeních sociální péče v Zábřeze a okolí. I jedna hodina týdně může 
velmi obohatit a zkvalitnit život lidí, kteří nemají nikoho nablízku a touží po lidské pří-
tomnosti, rozhovoru či sdílení.


