FARNÍ INFORMACE
Ročník XXVII číslo 12-13
5. neděle postní 29. 3. 2020
Bože, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost,
abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 95

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení
1: Ez 37,12-14

2: Řím 8,8-11

Ev. Jan 11,1-45

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra
Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými
vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se
vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl:
„To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“
Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen,
zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům:
„Pojďme znovu do Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli
židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“
Ježíš na to řekl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne,
protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtne, protože v něm
není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam,
abych ho probudil.“
Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho
smrti, ale oni mysleli, že mluví o skutečném usnutí.
Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli
vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“
Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učedníky: „Pojďme i my, ať zemřeme
s ním!“
Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. Betánie byla blízko
Jeruzaléma, jen asi patnáct honů od něho. K Martě a Marii přišlo mnoho židů,
aby je potěšili v žalu nad bratrem.
Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v
domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.

Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“
Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“
Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v
poslední den.“
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i
kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky. Věříš tomu?“
Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn
Boží, který má přijít na svět.“
Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu
a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud
nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti.
Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla,
šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala.
Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla
mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“
Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v
duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“
Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak
ho miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči
slepému, také dokázat, aby on neumřel?“
Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel
kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“
Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý
den.“
Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“
Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě
vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli
zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech
zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i
na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho
a nechte odejít!“
Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.
K ZAMYŠLENÍ
Dvě sestry, které měl Ježíš rád, pro něj poslaly se vzkazem: „Pane, ten, kterého
miluješ, je nemocný.“ A Ježíš se po této zprávě chová jinak než bychom mohli
čekat od člověka, kterému umírá někdo, koho má moc rád. Když to Ježíš uslyšel,
řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ A
pak zůstal ještě dva dni v místě, kde byl.
Zamysleme se nad tím, proč Bůh často přivádí člověka do krizové situace a
zkouší nás. Ježíš dostává zprávu, že jeho dobrý přítel Lazar, „ kterého miloval“,
umírá.

A místo aby spěchal k němu, zůstává na svém místě ještě dva dny. Tak jako by
mu na něm nezáleželo, jakoby bral zdravotní stav Lazara na lehkou váhu. A
Lazar umírá hned po tom, co jeho sestry poslaly pro Ježíše. Pohřeb u židů
v Palestině se konal v den smrti, protože když zemřel někdo v noci, musel být
pohřben dopoledne a to proto, že klima v této oblasti bylo velmi teplé a tělo se
rychle rozkládalo. Takže když si to spočítáme, máme jeden den, kdy sestry
poslaly po Ježíše – v den, kdy Lazar umírá, dva dny, kdy se Ježíš zdržel = 3 dny
a na 4 den Ježíš přišel do Betánie. Uplynuly 4 dny od smrti Lazara. Židé věřili,
že když člověk zemře, tělo je v hrobě a duše obchází kolem těla, aby se k němu
vrátila. Teprve po 3 až 4 dnech, kdy se tělo začalo rozkládat, pokládal se
zemřelý za definitivně mrtvého.
Proč tedy Ježíš nepřišel hned? Pán Ježíš schválně čeká 4 dny, aby všichni byli
přesvědčeni, že Lazar je už mrtvý, a že se už nemůže vrátit do života. Tím pádem
zemřela i veškerá naděje. Marta, Marie a všichni, kteří měli rádi Lazara, byli
hluboce zklamáni Ježíšem. Nepřišel včas a ještě si udělal nepříjemnou legraci ze
smrti – řekl, že tato nemoc nesměřuje ke smrti, ale k větší chvále Boží. No a kde
je ta Boží chvála, když je už mrtvý? Nedivme se, že mu sestry vyčítají: „Pane,
kdybys tu byl, náš bratr by neumřel“. Také židé říkají: „Copak nemohl ten, který
otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?"
Zkusme si jen představit jak všichni, kteří počítali, že Ježíš přijde a uzdraví
Lazara, jsou nyní zklamáni. Začínají reptat a posmívat se všem, kteří věřili
v Ježíše. Jaký je to přítel, že si tak zažertoval s nemocí. A ještě jiní říkali, kdo ví,
zda vůbec někoho uzdravil.
Jak na to reaguje Ježíš? Neospravedlňuje se, ale podrobuje je další zkoušce.
Možná ještě větší než je samotná Lazarova smrt. Je to zkouška víry v Ježíše, jako
Božího syna, jako někoho, kdo má moc nad životem a smrtí. Vzkříšení Lazara je
předpovědí, že Ježíš má moc povolat zpět k životu všechny, kteří zemřeli před
ním a kteří zemřou i po něm, o čemž se v 1. čtení zmiňuje prorok Ezechiel a
samotné zmrtvýchvstání Ježíše tuto pravdu ještě potvrzuje.
V rozhovoru s Martou se Ježíš ptá, zda věří, že její bratr vstane z mrtvých. Ona
odpovídá, že ano, ale až na konci časů. A Ježíš jí říká, že on je ten poslední den
a že každý, kdo má víru v něho, bude žít na věky.
A teď, aby potvrdil, že je Boží syn, koná zázrak.
Zázrak vzkříšení Lazara je posledním Ježíšovým zázrakem. Tímto skutkem Ježíš
jasně dává najevo, že základem naší víry je Vzkříšený Kristus. A k této víře nás
Ježíš velmi často vede cestou utrpení a bolesti, stejně tak jako vedl Martu, Marii,
Lazara a lidi kolem nich. Proto každý, kdo se doopravdy snaží poznat Boha a
být jeho přítelem, musí být připraven na podobnou cestu a na zkoušky. Bůh ty,
které miluje, často podrobuje těžkým zkouškám. Ne proto, že by nás chtěl trápit,
ale proto, že nás právě prostřednictvím těchto zkoušek přivádí na tu správnou
cestu poznání. Při jednom zjevení, které měla Sv. Terezie z Avily, jí Ježíš řekl:
Já všechny, které miluji, podrobuji zkouškám… a Terezie mu odpověděla:
a právě proto máš tak málo přátel.
P. Krzysztof Leon Klat

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE
FRANTIŠKA PRO DNY KORONAVIROVÉ PANDEMIE
Buďme nablízku nemocným a rodinám trpícím koronavirovou
pandemií a modleme se za pastýře, kteří za této krize mají
provázet Boží lid.
CO NAJDETE NA STRÁNKÁCH FARNOSTI ZÁBŘEH
http://rkfzabreh.rps.cz
Vzkaz otce děkana Radka Maláče:
Drazí farníci, vzhledem k současné situaci jsou veškeré bohoslužby až do
odvolání zrušeny, jak mše svaté, tak křížové cesty aj…Jednáme podle
instrukcí našich biskupů a myslím, že všichni chápeme, že tato striktní
opatření jsou moudrá. Objevme novým způsobem bohatství Božího slova –
Písma svatého.
Pokud se modlíme v menší skupince, například v rodině, můžeme použít např.
METODU SEDMI KROKŮ, pokud se modlím nad Písmem sám, mohu
použít návod na vnitřní MODLITBU. Oboje najdete na stránkách farnosti po
rozkliknutí odkazu.
CO NAJDETE NA STRÁNKÁCH CENTRA PRO KATECHEZI
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO https://www.katechetiolomouc.cz/
Nedělní video kázání pro děti, postní aktivity, metodiky k nedělnímu kázání,
krátká videa, Zaměřeno na srdce – 14 denní výzva k obnovenému srdci.
KATOLICKÝ TÝDENÍK KE STAŽENÍ ZDARMA!
Po dobu mimořádných vládních opatření, každý týden v sobotu odpoledne
najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke
stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na náš web můžete
rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této
možnosti.
MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE
Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi
poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha
částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a
dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme
Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

Modlitba olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera
Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou,
napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a
místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou
omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi
všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se
zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a
nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a
chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme
zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se
jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše
nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně
oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí
se myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před
válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt
zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším
bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v
rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad
věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou
rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se
nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další
generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a
nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako
bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré
hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí
uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi
Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a
bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně
milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést
moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně
věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.

ONLINE DUCHOVNÍ ŽIVOT V DOBĚ KORONAVIRU
Otec arcibiskup Jan doporučuje, aby věřící využili možnosti sledovat
pravidelné bohoslužby. K přehledu on-line mší svatých, které již fungují na
serveru mseonline.cz, přibyla nabídka společných modliteb růžence,
křížových cest, koncertů chval, duchovních přednášek.
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY na TV NOE: 7.00 s papežem Františkem a
ve 12.00 a v 18.00 hod. přenos z kaple Telepace a na RADIU PROGLAS mše
svatá pravidelně každý den v 18.00 hod
Při sledování přenosů bohoslužeb můžeme Eucharistii přijímat duchovně.
Nejlepší dobou pro duchovní přijímání Eucharistie je chvíle, kdy kněz ve mši
svaté přijímá Tělo Páně, nebo když podává svaté přijímání. Ale ve dne v noci
není ani jediné chvíle, kdy by nebylo možné je vykonat. Zkušení vědí, co pro
krásný a jemný a vroucí náboženský život znamená často konané vroucí
duchovní přijímání Eucharistie.
„Můj Ježíši, věřím, že jsi přítomen v nejsvětější
Svátosti. Miluji tě nade všechno. Má duše po tobě touží.
Poněvadž tě nyní nemohu přijmout v nejsvětější
Svátosti, přijď alespoň duchovním způsobem do mého
srdce. Vítám tě, jako bys byl u mne a zcela se s tebou
spojuji. Nedopusť, abych se kdy od tebe odloučil.
Ježíši, mé nejvyšší dobro, má sladká lásko, otevři a
rozniť mé srdce, aby vždycky hořelo láskou k tobě."
Z PASTÝŘSKÉHO DOPISU BISKUPA TOMÁŠ HOLUBA
…Nenechme se proto oklamat různými falešnými vykladači a nesnižme se
v této chvíli k pouhému moralizování. Jasně odmítněme někdy tak lákavá
vysvětlení o Božím hněvu či trestu, který je důvodem současné tíživé situace.
Náš Bůh není Bohem trestajícím. On je Emanuel, tedy Bůh s námi, který pro
nás zemřel na kříži a pomáhá nám i v těchto náročných časech. To On ve
svém milosrdenství vládne jako Zmrtvýchvstalý dějinám, jak budeme
vyznávat o velikonoční vigilii, ať už její slavení bude jakkoliv omezeno.
Vyzývám Vás proto, sestry a bratři, k posílení víry. Modlete se, scházejte se
k modlitbě ve Vašich rodinách, čtěte Písmo svaté, proste o požehnání a
požehnání si navzájem vyprošujte. Vyzývám Vás, manželé, modlete se spolu,
vyzývám vás, otcové i matky, zvěte k modlitbě své rodiny, vyzývám vás
mladé, využijte svoji digitální šikovnost k vytváření modlitebních skupinek
přes sociální sítě, a to jak pro sebe, tak i pro nás ostatní, kteří to s počítačem
moc neumíme. Vyzývám Vás osamocené, modlete se růženec či breviář
s druhými přes telefon a tak překonávejte svoji samotu. Paradoxně právě nyní,
kdy je tolik věcí zásadně omezeno, je doba příhodná oživit aktivní dospělou
víru a posílit svoji věrnost v modlitbě. Nebuďme pouze pasivními
konzumenty on-line bohoslužeb, buďme muži a ženami modlitby, každý
sám za sebe i v malých společenstvích domácí církve.

JAK PŘI-PRAVIT MALOU DOMÁCÍ BOHOSLUŽBU S DĚTMI?
Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde:
https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznammodliteb/zakladni-modlitby
Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, je zde návod, jež si můžete
přizpůsobit vašim podmínkám.
1) Připravme místo: Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo
podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené
místo, které budeme číst. Také tužky a papíry na psaní či kreslení, papírky s
přímluvami, několikrát texty čtení (viz dále). Každý krok modlitby lze proložit
písničkou (kytara, klavír, flétna či hlas).
2) Začínáme: Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny
nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Na začátku bohoslužby si
obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme.
P: Smiluj se nad námi, Pane, Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. P: Ukaž nám,
Pane, své milosrdenství. Ostatní: A dej nám svou spásu. Všichni: Amen.
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí
ochranou. Všichni: Amen.
3) Čteme z Písma svatého: P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého
a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.
Někdo z přítomných hezky přečte 1. čtení nebo evangelium z příslušné neděle
(viz https://www.vira.cz/nedelni-liturgie). Je možné přečíst nebo i zazpívat
příslušný žalm.
Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim
rozdáme papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili.
Dospělým nebo již starším dětem (nad 12) rozdáme papíry, na nichž bude
úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak
si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu,
které se ho dotkly. Může jich být i více, podle toho, jak byl text pro nás
působivý. Postupně všichni čtou, lze i několikrát dokola, jednotlivá podtržená
slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.
4) Společně prosíme (a děkujeme): Následuje modlitba proseb. Lze ji v této
podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává. P: Nyní
připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl.
Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“. Můžeme využít
připravené prosby: https://www.pastorace.cz/primluvy
5) Modlitba Otčenáš: Po přímluvách se společně chytneme za ruce a
pomodlíme se modlitbu Páně. Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje.
6) Požehnání: P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej
nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni: Amen. Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na
čelo. P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky.

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně poskytuje pomoc a podporu těm
nejpotřebnějším, na které dopadá aktuální vyhrocená situace v
„době koronavirové“:
- kontinuálně poskytujeme zdravotní a sociální služby pro téměř 500
nejzranitelnějších lidí v domácnostech - pro seniory, nemocné, umírající,
handicapované, lidi po úrazech
- navíc dovážíme nákupy, léky a stravu OSAMĚLÝM SENIORŮM
- navíc dovážíme nákupy, léky a stravu LIDEM V KARANTÉNĚ NEBO
DOMÁCÍ IZOLACI
- navíc svépomocí vyrábíme, okolním institucím i veřejnosti zdarma
distribuujeme OCHRANNÉ ROUŠKY
Podrobné informace o naší činnosti včetně potřebných kontaktů najdete na
https://covid.charitazabreh.cz
Aktuální stav i změny v provozu služeb CHARITY ZÁBŘEH jsou dostupné online
na webu https://covid.charitazabreh.cz . Na tomto webu je také nabídka služeb
pro občany v ochranné karanténě nebo domácí izolaci nařízení orgánem
ochrany zdraví, pokud nemají nikoho, kdo by jim zajistil přísun potravin a
vyřídil nutné pochůzky. Stejně tak zde zájemci najdou rubriku o duchovní a
psychologické podpoře místní i nadregionální, která začne s přibývajícími dny
nouzového stavu nabývat na důležitosti. Cenný je například zde uveřejněný
návod: "Jak přežít dobu koronavirovou"; jsou přidány telefonické kontakty na
odborníky či laiky, kteří pomohou s obavami, nejistotou, prodlužující se absencí
společenského a kulturního vyžití, nemožností ve společenství plnohodnotně
praktikovat svou víru.
Vlna solidarity a sounáležitosti, kterou organizujeme v projektu šití a distribuce
roušek je obrovská, stejně jako pracovní nasazení a odhodlání našich švadlen,
těch, kdo připravují střihy a vzory. MOC a MOC DĚKUJEME všem zapojeným
lidem, převážně pak skautům, kteří šijí, dodávají hotové roušky a neúnavně
laserem stříhají materiál ve firmě BUUK, zábřežské firmě PERLA - netkaný
textil, která sponzorsky dodává materiál, galanterii SVĚT i dalším. Do dnešního
dne (25. 3. 2020) bylo našito a distribuováno celkem 6.500 ks roušek, z toho
70% mimo naši Charitu.
Děkuji všem zaměstnancům naší Charity za vše, co v těchto těžkých dobách
dělají pro naše občany. Zejména oceňuji to, že zaktivizovala řadu dobrovolníků,
kteří šijí roušky a nabízí je pak všem, kdo je potřebují. Veliké uznání, ocenění.
Děkuji za nás všechny. Ať Vám všem náš Pán odplatí svým požehnáním.
otec Radek

