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20. 9. 2020
Ročník XXVII. číslo 38

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov

Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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 95 Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají
1: Iz 55,6-9 2: Flp 1,20c-24.27a Ev. Mt 20,1-16a
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodá-
ři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den 
a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl 
jim: ‘Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.’ A šli. Kolem dvanácti a tří 
hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, 
jak tam stojí, a řekl jim: ‘Co tu celý den nečinně stojíte?’ Odpověděli mu: ‘Nikdo nás nena-
jal.’ Řekl jim: ‘Jděte i vy na (mou) vinici!’ Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: 

‘Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.’ 
Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. 
Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po dená-
ru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‘Tady ti poslední pracovali 
jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu 
dne i horko.’ On však jednomu z nich odpověděl: ‘Příteli, nekřiv-
dím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci 
však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, 
dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?’“

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl
a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom 
zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (otec Krzysztof Leon Klat)
V jedné farnosti jsem znal rodinu, která pravidelně chodila na mši sva-
tou pozdě. Říkal jsem jim: „Stačí vstát o pět minut dřív, a stihli byste 
kostel včas“. Ale oni mi řekli: „Pane faráři, vždyť Pán Ježíš přece řekl, 
že poslední budou prvními! A dělníkům na vinici dal po denáru všem, 
i těm, co přišli pozdě jako my! Pán Bůh přece nehledí na hodinky, ale na 
dobré srdce!“ – No najednou jsem pochopil, že každý člověk chápe Boží 
slovo jinak a vyloží si ho posvém. Ale nevzdal jsem se a odpověděl: „Tak 
podle vás by tedy stačilo přijít do kostela na závěrečné požehnání a do 
práce právě tak pro výplatu, a práci nechat druhým.“
Není zrovna chytré používat evangelia pro omluvení vlastní pohodlnosti.
Boží slovo dnešní neděle vede k zamyšlení, abychom nezáviděli druhým! Ale přáli dru-
hým dobro. 
Četl jsem jednou vyprávění o slepém člověku, který za okny své světnice pěstoval s velikou 
pečlivostí květiny. Od jara do podzimu krásně kvetly. Zastavil se kolemjdoucí a říká tomu 
slepému: „Prosím vás, proč ty krásné květiny pěstujete? Vždyť je stejně nevidíte!“ A slepý 
se usmál: „Mám pro to hned tři důvody: Nejprve – mohu se květin dotýkat. Za druhé – 
mám rád jejich vůni. A třetí důvod jste vy.“ „Jak to, vždyť mne vůbec neznáte!“ „Neznám, 
ale právě tak jsem si to představoval: Jistě půjde okolo někdo, komu mé květiny uděla-
jí radost. Zastaví se u okna, bude se mnou o nich hovořit, a tak budu mít radost zase já.“
Ano, tak to platí vždycky: Tolik radosti v životě zažiješ, kolik jí sám rozdáš druhým.“
Ten slepý mohl zatrpkle naslouchat krokům lidí na chodníku, mohl srovnávat a závidět: 
„Proč právě já nevidím, když oni vidí?“ Ale on se neuzavřel do své temnoty a vyšel z ní na 
cestu lásky. Vyšel dělat druhým radost. A tak ji  měl i sám.
Ptali se v Indii Matky Terezy z Kalkaty, co je to křesťanství. A ona řekla: „Je to dávání. Bůh 
tolik miluje svět, že mu dal svého Syna. Ježíš dal za lidi svůj život. Ale ještě než se vydal 
na smrt, dal se lidem v podobě chleba života, aby nehladověli po lásce. A lidé, kteří uvěří 
v Ježíše, jako já a miliony jiných, dávají sebe do služby lásky druhým. Ano, křesťanství je 
radost z dávání.“
Dnes nám tedy Pán Ježíš všem připomněl, že jeho učedník, křesťan, nezávidí, ale je vel-
korysý.
Pokusme si to zapamatovat, třeba takto: „Tolik radosti v životě budu mít, kolik jí rozdám 
druhým.“ 

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ
Prohlášení českých a moravských biskupů, Velehrad, 7. července 2020
Sestry a bratři, vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k litur-
gické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respek-
tovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů výskytu onemocnění. K tomu, aby 
společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme. 
Prakticky to znamená, že dodržujeme státní nařízení například o počtu účastníků a o rouš-
kách, máme k dispozici desinfekci a dbáme na zvýšenou hygienu v kostele, ale užíváme 
svěcenou vodu i pozdravení pokoje, už neplatí nařízení o povinném podání sv. přijímání 
na ruku.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
středa 23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ probíhá od 18. září v 19.00 hod. na 
faře. Stále se ještě mohou  hlásit další zájemci. Otec Radek Maláč, tel. 739 245 986

FILMOVÝ KLUB NA DEVÍTCE BUDE JEDNOU ZA MĚSÍC, 
V PONDĚLÍ OD 18.00 HOD. POPRVÉ 21. ZÁŘÍ (MOST). Po fi lmu 
debata. P. Krzysztof Leon Klat 
Česko-americký fi lm MOST vznikl v roce 2003. Kritika jej nazvala „krátkým celovečerním 
fi lmem“ a snímek získal několik prestižních cen na festivalech v zahraničí včetně nominace 
na Oscara. Roli otce ztvárnil Vladimír Javorský. 

ROZLOUČENÍ S JIŘINKOU
V pondělí 7. 9. 2020 zemřela ve věku nedožitých 91 let uznávaná 
dětská psycholožka PhDr. Jiřina Prekopová. Narodila se v Pro-
stějově 14. 10. 1929. V Olomouci vystudovala psychologii, fi lo-
sofi i a pedagogiku. Protože z kádrových důvodů nemohla pra-
covat ve svém oboru, působila krátce jako učitelka v pohraničí, 
ale i o toto zaměstnání přišla. Několik let potom pracovala v ze-
mědělství a v  různých manuálních zaměstnáních. V roce 1970 
s manželem emigrovala do Německa a tam se opět k psycholo-
gii vrátila. Pracovala na dětské klinice ve Stuttgartu a provozo-

vala soukromou praxi. Od 90. let se hodně věnovala přednáškové činnosti po celém světě 
a psaní knih. Ve své praxi se hodně zaměřovala na problémové děti, avšak známou se stala 
především jako propagátorka tzv. terapie pevným objetím. Později žila v Lindau, odkud 
do České republiky často a ráda jezdila. Navštěvovala i náš kraj, kde měla kořeny i rodinu. 
Poslední roky bydlela v Praze v Rezidenci pro seniory, kde také zemřela.
V roce 2004 se Jiřina Prekopová stala kmotrou Mateřského a rodinného centra Hníz-
do, čehož jsme si vždycky velmi vážili.
Jako poděkování za toto duchovní mateřství, za všechna společná setkání při jejích před-
náškách i mimo ně, za příliv radosti a energie, bez kterého se žádné takové setkání neobe-
šlo, se Hnízdo s Jiřinkou rozloučí při zádušní mši svaté. 
Mše sv. se uskuteční ve středu 23. 9. 2020 v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory a bude slou-
žena  P. Františkem Eliášem.
Kdo jste Jiřinku znali a měli ji rádi, přijďte se s ní spolu s námi rozloučit.

Za Hnízdo Lenka Hamplová a Irena Švédová

AA – anonymní alkoholici. Od 12. srpna každou středu 
v 18.00 hod. se na faře v Zábřehu setkává společenství anonymních 
alkoholiků (AA). Vím, že je potřeba veliké odvahy rozhodnout se 
pro pomoc a  začít se uzdravovat z  této nemoci. Účast na setká-
ní je anonymní a dobrovolná. Více informací rád podám soukro-
mě a anonymně. Prosím, nebojte se mi zavolat nebo domluvit si se 
mnou setkání. P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.
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Mons. Antonín Pospíšil 14. září tohoto roku oslavil 95. naro-
zeniny. 
K jeho významnému životnímu jubileu děkujeme za péči, kte-
rou věnoval psaní homilií pro naše noviny a  přejeme ať štěstí 
a přízeň jej provázejí do časů nejzazších.  
Narodil se  14. září 1925 v Horních Nětčicích. V roce 1945 vstou-
pil do kněžského semináře v Olomouci a dne 11. prosince 1949 
přijal kněžské svěcení. Po dokončení teologického studia v roce 
1950 nastoupil základní vojenskou službu, kterou strávil u  po-
mocného technického praporu, a  ze které byl propuštěn až na 
konci roku 1953. Poté působil jako farní vikář, a to od ledna do 
září 1954 v Újezdci u Luhačovic, od roku 1955 v Nivnici, následně ve Štípě, v letech 1956 
až 1959 v Uherském Hradišti a posléze ve Vsetíně. Pro svou kněžskou horlivost, za komu-
nistického režimu nežádoucí, a působení mezi mládeží byl často překládán. Roku 1962 
mu byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a začal pracovat jako továr-
ní dělník v Rožnově pod Radhoštěm. 
Teprve v březnu 1967 mu bylo umožněno stát se farním vikářem v Hranicích, od listopadu 
1968 do července 1977 byl administrátorem v Andělské Hoře, od srpna 1979 působil jako 
administrátor farnosti v Dlouhomilově, od října 1980 pak jako farář v Dolanech u Olo-
mouce. V prosinci 1991 se stal jívovským farářem. 
V říjnu 2005 odešel na odpočinek do Dlouhomilova, začal se věnovat přípravě homiletic-
kých textů a kromě toho vypomáhal v duchovní správě na Šumpersku a Zábřežsku. Poz-
ději se přestěhoval do Brna-Žabovřesk, kde žije dosud. 
Dne 8. března 2010 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. 

ZÁBŘEŽŠTÍ KŘESŤANÉ VĚNUJÍ MĚSTU ZÁBŘEH BIBLI
Vážené sestry a bratři v Kristu, letošní rok je pro naši společnost vel-
mi zvláštní. Nabourává naše plány a proměňuje věci obvyklé v něco, 
co jsme si nedokázali představit. My, křesťané, však máme velkou vý-
hodu – velkou jistotu, že naše životy nejsou jen v našich rukou. O této 
jistotě se můžeme neustále přesvědčovat a  číst o ni. Boží slovo, za-
znamenané v Bibli, bylo, je, a bude nám vždy oporou. Bible je knihou 
nejenom všech křesťanů, ale pro všechny, kteří hledají milost, odpuš-
tění, radost a jistotu. Rozhodli jsme se proto, že zakoupíme Bibli a vě-

nujeme ji Městu Zábřeh. 
Stane se tak 28. září 2020, na den sv. Václava, Den české státnosti, při ekumenické boho-
službě v kostele sv. Barbory v 18 hodin. Bohoslužbu doprovodí Smíšený pěvecký sbor 
Carmen, město Zábřeh bude zastupovat starosta RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Aby byla Bible symbolicky všech a všechny spojovala, nabízíme možnost se k jejímu za-
koupení připojit. Postačí, když přispějete symbolickou 1 Kč. (V kostele sv. Bartoloměje do 
kasičky u novin). Pro tento účel jsme vybrali Českou synoptickou Bibli, která má na každé 
straně vytištěny dva sloupce (cena 1.161 Kč). Jeden obsahuje text Českého ekumenické-
ho překladu a druhý překlad Bible kralické. Pro synoptickou Bibli s kralickým překladem 
jsme se rozhodli také proto, že ze Zábřeha pocházel Jiří Strejc (1536 Zábřeh – 23. 1. 1599 
Židlochovice), který přeložil především žaltář. Mgr. Filip Matějka
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CENA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE – MEDAILE „DĚKUJEME“. V neděli 13. září 
převzala v  Praze vedoucí dobrovolnického centra Eva Pecháčková ocenění – stříbrnou 
medaili ČČK „Děkujeme“. Společně s téměř stovkou dalších lidí byla oceněna za pomoc 
při zvládání epidemie covid-19 na jaře letošního roku. Byla oceněna za zaktivizování a ko-
ordinaci téměř 150 dobrovolníků z  regionu: švadlen, přípravářů materiálů (stříhání lá-
tek, gumiček, šňůrek), baliček hotových roušek, opravářů šicích strojů; zajišťovala mate-
riál k výrobě od dárců, výrobců i nákupem. Dokázala oslovit a motivovat všechny věkové 
skupiny – od mladých skautek, přes lidi, které uzavřené podniky a školy uvěznily doma, 
až po seniory. Jak však sama říká: ocenění sice přebírá osobně, ale především – a hlavně – 
v  zastoupení, za celou „armádu“ všech ochotných spolupracovníků 
a obětavých dobrovolníků, kteří jejím prostřednictvím přiložili ruku 
k dílu. Děkujeme!
Roušky z  dílny našich dobrovolníků jsou vám stále k  dispozici 
v  recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15), v  pracovní dny od 7 do 
16.30 hodin. Váš příspěvek použijeme na pokrytí zvýšených 
nákladů spojených s přijatými opatřeními. 

červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 13. září: Jakubovice 1.229; Písařov 1.015; domov důchodců 297; Červená 
Voda 2.335 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Římskokatolická farnost Jakubovice (Jockelsdorf) je územní společen-
ství římských katolíků v děkanátu Zábřeh s farním kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie. Administrátor exkurendo je P. Vitalij Molokov. 
První písemné zmínky o Jakubovicích jsou z roku 1335. Původní dře-
věný kostel s farou je zmiňován roku 1350. Farnost patřila k šumper-

skému děkanství a později byla přičleněna k nově vzniklé diecézi litomyšlské, která je 
připomínána k roku 1509 a k roku 1615. V roce 1690 byl v Jakubovicích kostel zasvě-
cený svaté Kateřině. Pro jeho velmi špatný stav „tota ruinata ex ligno exstructa“ rozho-
dl kníže Florian z Liechtesteinu postavit v barokním stylu zděný kostel v podobě kříže; 
v roce 1697 byl kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1676 byla duchovní 
správa přidělena do Rudy nad Mor. Roku 1784 byla zde zřízena lokalie (duchovní správa 
s vlastním knězem) a podle stavu z roku 1848 k ní patřily Jakubovice s farním kostelem 
a školou, Hartíkov a Janoušov se školou. Dnes je farnost spra-
vována z Červené Vody. 
Obec Janoušov (Janauschendorf) 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397, kdy je uvá-
děna jako součást rudského panství pod názvem Janušov; od r. 
1785 byl Janoušov přifařen do sousedních Jakubovic. V Janou-
šově stojí nová roubená kaple zasvěcená sv. Anně, kterou v roce 
2016 žehnal biskup Josef Hrdlička. Tehdy byl do kaple též umís-
těn kříž z 19. století, odložený na půdu v období totality. 

Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová
tel. 731 086 097
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 13. září:  Klášterec 1.400; Svébohov 3.100; Jedlí 2.500 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, 
pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na „Podzimní drakiádu“, která se 
koná v neděli 27. září 2020 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“.

Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 13. září: Loštice 3.856 Kč; Moravičany 5.726 Kč; Bílá Lhota 1.042 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

NÁBOŽENSTVÍ OBOU SKUPIN BUDE V ÚTERÝ 
1. a 2. třída ve škole v Moravičanech v čase 13.15 – 14.00 hod.
3. a 4. třída, která se již připravuje na 1. svaté přijímání bude pokračovat v přípravě každé 
úterý v 18.00 hod. na faře. 

SLAVNOST 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ bude v Lošticích v neděli 25. 10. 2020 v 9.30 hod. 
Po sv. přijímání bude výuka náboženství pokračovat v ZŠ Loštice v čase 15.00–15.45 hod. 

Příští neděli slavíme svátek sv. Vincenta de Paul, zakladatele CM. Slavnostní kazatel 
bude P. Jozef Noga CM. 

20 let od příchodu vincentínů do Loštic oslavíme spolu s  P. Pavlom Kavcom CM, 
který spolu s  Fr. Jozefom Števicom CM před 20 lety přebírali tuto farnost. Odpoledne 
v 15.00 hod. jste srdečně zváni na farní posezení. 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 13. září: Štíty 1.420; Horní Studénky 1.580; Cotkytle 1.126 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V  KRÁLÍKÁCH bude 
v pondělí 28. 9. 2020. Mši svatou budeme slavit v 17 hod. Od-
jezd bude předběžně v 16 hod z parkoviště před farou ve Štítech 
jedním vícemístným autem (předpoklad 3 volná místa) a ostat-
ní vlastními auty – nabídněte dopravu farníkům, poutníkům, 
kteří chtějí oslavit svátek sv. Václava, poděkovat Panně Marii za 
Boží ochranu a pomoc farníkům. Pěší poutníci vyjdou z Hor-
ních Studének v 8.00 hod. od kostela. 

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ SE SEJDOU:
– ve Štítech ve středu 30. 9. 2020 v 18.30 hod. na faře
– v Horních Studénkách ve čtvrtek 1. 10. 2020 v 16.30 hod.
– v Cotkytli 5. 10. 2020 v 16.45 hod. Mše sv. ve Strážné bude sloužena v 16 hod.
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z  neděle 13. září: Lubník 1.950; Tatenice 1.050; Hoštejn 1.100; Kosov 530 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 20. září v 18.00 hod.

POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DO KRASÍKOVA bude v neděli 4. října. Mše svatá 
u kapličky Andělů strážných začíná ve 14.00 hod. 

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 13. září byla ve Zvoli 4.510 Kč. Dary: na potřeby farnosti 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KATECHEZE DOSPĚLÝCH – PŘIHLASTE SE 
Setkáváme se vždy v pondělí  v 17.30 hod. na faře ve Zvoli. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO – SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
Restaurátorská dílna pana Martina Parobka dokončuje restaurování so-
chy sv. Jana Nepomuckého (chybí ještě lampička u nohou světce). 
Slavnostní znovupožehnání zrestaurované sochy s  připomenutím ži-
vota světce a  jeho významu pro současnost bude v  úterý 13. října 
v 16.45 hod. Předcházet mu bude v 16.00 hod. mše svatá. Po požehnání 
sochy bude následovat krátký koncert v kostele Neposkvrněného Početí 
Panny Marie. P. František Eliáš

farnost  maletín              farnost  maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO 
Pila v  Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z  farního lesa v  Maletíně.  
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na per-
golu nebo celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle va-
šich požadavků. K dispozici je i palivo. P. František Eliáš 731 626 500

Tuto neděli 20. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně, 
příští neděli 27. září v 15.00 hod. v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.

postřelmovsko              postřelmovsko  
V neděli 27. 9. oslaví farníci v Hrabišíně svého patrona sv. archanděla Michaela. Poutní 
mše sv. bude v kapli v Hrabišíně v 11.00 hodin.

V neděli 27. 9. oslaví farníci v Sudkově hody, mše sv. bude v 9.30 hodin. V Chromči bude 
nedělní mše sv. v sobotu v 18.00 hodin. P. Vladimír Jahn 

  
Papež o naději
Když je nebe zcela zatažené, je požehnáním ten, kdo umí mluvit o slunci. 
Takový je pravý křesťan, nehořekuje a nerozhořčuje se, nýbrž je silou Zmrtvýchvstání pře-
svědčen, že žádné zlo není nekonečné, žádná noc není bez konce, žádný člověk není defi-
nitivně pochybený a každá nenávist je překonatelná láskou.
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TUTO NEDĚLI 20. ZÁŘÍ JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU 

V NEDĚLI 27. ZÁŘÍ BUDE VE FARNOSTECH, KDE LETOS JEŠTĚ 
NEBYLA, SBÍRKA NA SVATOU ZEMI

Sbírky z neděle 13. září: Zábřeh 13.803; Rovensko 3.477 a  574 (12.9.);
DARY: od růžencového společenství na opravu Devítky 500 Kč. 

Vyšehorky z neděle 13. září: 640 Kč a pouť na Stříteži 3.855 Kč. Všem poutníkům 
a dárcům za jejich účast na pouti ať Pana Maria Střítežská vyslyší jejich modlitby.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu

BABÍ LÉTO S CHARITOU. Opět po roce vás zveme na  
9.  setkání s  Charitou „tak trochu jinak“ – hudebně, po-
hodově a hlavně nepracovně. V pátek 25. září od 15 ho-
din se před zábřežským kulturním domem můžete těšit 
na spoustu skvělé muziky v podání výborného Petra Ben-
deho, strhujícího rock̓ n̓ roll dua Holanďanů „Svatá Voda“ 
i  na hudebně divadelní překvapení dětí ze ZŠ Rovensko 
„Ráčků Roveňáčků“. 
Opět se můžete občerstvit v naší KAVÁRNĚ NADĚJNÁ – občasné mobilní kavárně, 
i ve stáncích s regionálními specialitami a udělat si radost výrobky vytvořenými našimi 
klienty. Pro děti je přichystán skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí. 
V rámci akce poděkujeme také našim dobrovolníkům, kteří během korona doby po-
máhali „rouškovat“ – šít, stříhat materiál, balit, distribuovat, opravovat stroje. Protože 
se jedná o benefiční akci, bude výtěžek věnován na podporu jednoho ze středisek: letos 
na pořízení osobního automobilu pro tým Domácí hospicové péče. Již nyní děkujeme 
mnoha jednotlivcům a firmám, kteří svým finančním darem již přispěli. Vstup na akci 
je zdarma, těšíme se na setkání.

ZAPOJTE SE DO SMYSLUPLNÉ PRÁCE A SLUŽBY LIDEM 
V CHARITĚ ZÁBŘEH aktuálně obsazujeme pozice přímé péče o seniory a handica-
pované a hledáme nové spolupracovníky. 
PEČOVATELKA dostane přidělen služební automobil a na základě rozpisu práce ve 
sjednaném (i kratším úvazku) navštěvuje domácnosti v regionu Zábřežska a Mohel-
nicka, kde vykoná sjednanou činnost, kterou starší člověk již sám nezvládne – úklid, 
nákup, podání stravy, osobní hygienu, aktivizační program, ... Současně hledáme PE-
ČOVATELE na rozvoz obědů, dopravu klientů a převozy zdravotních a kompenzač-
ních pomůcek – těžších polohovacích postelí, antidekubitních matrací, invalidních vo-
zíků, chodítek, sedaček do vany, …


