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33. 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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě
je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může
celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 127,1

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

1: Př 31,10-13.19-20.30-31

2: 1 Sol 5,1-6

Ordinárium: Olejníkovo č. 501

příště Břízovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt Mt 25,14-30

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se
chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek.
Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět
hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších.
Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi
jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi
mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi
spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal
dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým
pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš,
kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi.
Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem
nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při
návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven.
Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.
A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský, psáno pro KT)
Nikdo na světě nemá takový úsměv, jako moje malá neteř Stelinka. Je jí pět. Má
Downův syndrom. Extra chromozom navíc. A s ním dostala extra porci radosti.
Stelinka žije naplno v přítomném okamžiku. Co naplno – na sto deset procent! Z obyčejných maličkostí dokáže udělat oslavu. Když táta přinese z obchodu nákup, má z toho
doslova Vánoce. Vytahuje z tašky jednu věc po druhé a s nefalšovaným nadšením volá:
„Jééé, mrkev! Jééé, salát!“ Jako by právě dorazila zásilka z Nové Kaledonie. Takovou radost
měl snad naposledy Hospodin při stvoření světa, když na své dílo zálibně pohleděl a viděl,
že je to dobré: „Jééé, žirafa kordofanská! Jééé, mokrýš střídavolistý!“.
Stelinka má obrovský cit pro druhé a moc jí na nich záleží. Jednou její asistentce nebylo dobře. Stelinka to nějakým svým šestým smyslem vytušila a celé dopoledne se od ní
nehnula na krok a hladila ji. Chtěla ji utěšit. Kdo se staral o koho? Kdo koho učil?
Sedím venku, ve tmě, a přemýšlím o Stelince a mnoha malých i velkých človíčcích,
jako je ona. Jak je to s těmi talenty a dary. Sám mám dva doktoráty – a trochu se za to stydím. Protože si nejsem jistý, jestli dokážu druhým přinést za týden tolik radosti, jako moje
malá neteř za jediný den. To já jsem „jinak obdarovaný“ a ve škole soucitu s druhými jsem
věčný začátečník. Kolik blízkých příležitostí k milosti jsem nevyužil! Kolik svých darů nechal ležet ladem...
Se zatajeným dechem se dívám na nebe poseté hvězdami. Je tam totiž velkými písmeny, aby to přečetl i slepý, napsaná odpověď na moji otázku, jak to s těmi hřivnami je: „Každá hvězdička svítí, jak umí.“ Jsou hvězdy malé a velké, blízké a vzdálené. Některé svítí
krátce, jiné tak dlouho, až to překračuje meze naší fantazie. Každá z nich má jinou barvu.
A září ze všech sil.
Ty hvězdy jsme my. Máme mnohé dary. O některých víme. Některé teprve objevíme.
Nikdo nebyl ošizený. Ale především jsme (a máme se den za dnem stále více stávat) darem pro druhé. Kéž bychom svítili! Kéž
bychom z toho, co jsme přijali, velkoryse a beze strachu rozdávali druhým! Kéž
bychom dokázali každý večer v tichu pokleknout a poděkovat s radostí Dárci za
hřivny, za život, za dobrou ženu, manžela či přítele...
Jsme hvězdy na nebi, květiny na louce. A nebeský Pastýř a Zahradník zná
každou z nich jménem.
DARY V HOTOVOSTI: Zábřeh – na misie 2.000, na potřeby farnosti 25.000, na TV NOE
1.000 Kč; pokladničky z 1. a 8. listopadu 12.731 Kč.
NA ÚČET FARNOSTI: Zábřeh – dary na potřeby farnosti 4.600, na misie 1.300 Kč. Všem
štědrým dárcům Pán Bůh zaplať
Pokud chcete a můžete přispět finančně na misie, na arcidiecézní charitu nebo na potřeby farnosti, můžete tak učinit formou internetového bankovnictví. Číslo účtu farnosti Zábřeh je 1902287359/0800.
Nezapomeňte uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 17. listopadu
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
neděle 22. listopadu
Slavnost Ježíše Krista Krále
Boží království neustále existuje v Bohu. K člověku přišlo skrze Ježíše Krista, především jeho smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním. Ježíšovo „kralování“ nemá ale nic společného s ryze pozemskými
představami králů: ukřižovaný král - to mluví samo za sebe... Hlásá království, které není z tohoto světa, království lásky; království,
které nechce konkurovat žádným pozemským vládcům; království,
jehož hranice procházejí lidskými srdci. Toto království dojde mezi
lidmi svého deﬁnitivního naplnění při Ježíšově návratu ve slávě na
konci časů. Kristus, král a pán celého vesmíru, se stal služebníkem
všech. On „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za
všechny“ (Mt 20, 28).
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC LISTOPAD 2020
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu.
„Nezapomeňme na dění v Náhorním Karabachu, kde se ozbrojené střety střídají s chabým příměřím, přičemž se tragicky zvyšuje počet obětí,
destrukce domů, infrastruktury a bohoslužebných budov, což stále masivněji postihuje civilní
obyvatelstvo. Je to tragické. Chtěl bych znovu důrazně vyzvat zodpovědné představitele bojujících stran, aby co nejdříve zasáhli a zastavili prolévání nevinné krve. Ať se nedomnívají,
že vyřeší konﬂikt násilným odporem, nýbrž zasadí-li se o upřímná vyjednávání za pomoci
mezinárodního společenství.“
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
 Mše svaté s účastí veřejnosti jsou do odvolání zrušeny.
 Nahlášené intence kněží odslouží soukromě.
 K nedělní mši svaté v 8.30 a každý den večer v 19.45 hod.
ke krátkému zamyšlení se můžete připojit na internetových
stránkách farnosti www.rkfzabreh.rps.cz.
 Možnost přijetí Eucharistie bude v neděli od 14.00 do 18.00 hod. během tiché adorace.
Od příštího čtvrtku, od 19. listopadu, v době, kdy bývaly adorace (15.00 – 17.00) bude
kostel otevřený k adoraci, přijetí svátosti smíření a Eucharistie.
 Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým
modlitbám. Můžete si vzít i časopisy a noviny včetně Farních informací. Myslete i na
své sousedy a přátele, někteří se do kostela nedostanou a Farní informace jim chybí!
Aktuální číslo i archiv Farních informací najdete také na internetové stránce farnosti Zábřeh www.rkfzabreh.rps.cz.
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loŠtICKo

loŠtICKo

loŠtICKo

 Kostel sv. Prokopa v Lošticích je otevřen k soukromé modlitbě každý den od 15.00 do 16.00 hod. Prosím dodržujte hygienické nařízení
a v lavicích si sedejte v bezpečných vzdálenostech.
 Ve středu, v pátek a v neděli je vystavena Svátost oltářní k adoraci
a v tuto dobu je i možnost svaté zpovědi.
 Každý den před 16.00 hod. můžete přijmout svaté přijímání.
 Zapsané úmysly na mše svaté jsou v daný den odsloužené knězem bez účasti věřících.
 Na základě výzvy papeže Františka a našich biskupů sjednoťme se každý večer ve
20.00 hod. k modlitbě posvátného růžence za ukončení pandemie nemoci COVID-19

ŠtÍteCKo

ŠtÍteCKo

ŠtÍteCKo

Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý listopad. Oktáv pro získání plnomocných odpustků (1. 11. - 8. 11.), spojený s návštěvou hřbitova se tak rozšiřuje
na celý listopad.
V neděli od 14.00 do 15.00 hodin bude kostel ve Štítech otevřený
k modlitbě a svaté zpovědi a ti, kteří vyslechli dopolední bohoslužbu,
mohou v 15.00 hod. přijmout Eucharistii.
Také vás, spolu s našimi biskupy vybízím ke společné modlitbě sv. růžence, každý den ve 20 hod.
Pokud chcete a můžete přispět ﬁnančně na potřeby farnosti, můžete tak
poslat dar bankovním převodem na účet farnosti Štíty 1903957369/0800.
Potvrzení daru pro slevu na daň z příjmu bude zasláno dárci na uvedenou
adresu.
P. Jacek Brończyk

DUBICKo

DUBICKo

DUBICKo

Možnost přijetí Eucharistie je každou neděli ve farním kostele v Dubicku od 11.00 hod.

svÉBoHov

svÉBoHov

svÉBoHov

Nedělní mše svatá bez účasti lidu bude sloužena v 10.30 hod. na zadaný úmysl. Možnost přijetí Eucharistie a adorace Nejsvětější svátosti je ve farním kostele
každou neděli v čase od 18.00 do 19.00 hod.
Dary na potřeby farnosti 2.600 Kč

farnostI sPravovanÉ z tatenICe
Možnost přijetí Eucharistie bude ve farních kostelích o nedělích:
v Hoštejně 14.30-14.45 hod., v Lubníku 15.15-15.30 hod.,
v Tatenici 15.45-16.00 hod.
Možnost svátosti smíření: v Hoštejně ve čtvrtek 19. listopadu 17.00-18.00
hod., v Tatenici v pátek 20. listopadu 17.00-18.00 hod.
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farnost zvole

farnost zvole

Dary na opravu komunitního centra 26.000 Kč, dary a pokladničky
5.750 Kč. Všem ochotným dárcům ať odmění Pán.

do 11.30 hod.

Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž k soukromé modlitbě celodenně.
V době od 16.30 do 17.30 hod. je kostel otevřen denně pro individuální
přijetí svátostí.
V neděli je možno přijmout Eucharistii po mši svaté skrze media (Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové vysílání z farností) od 9.00

V pátek bývá možnost soukromé adorace od 16 do 19 hodin a také možnost přistoupit individuálně ke svatému přijímání (při dodržení epidemiologických pravidel).
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ – DODRŽUJTE ROZESTUPY.
Farní informace si můžete kdykoliv vyzvednout v kostele pod věží před mříží. Myslete
také na své sousedy, kteří se do kostela nedostanou.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilátky na COVID-19 (skrytě jsem ho prodělal), tak můžu jako kněz posloužit bez rizika těm,
kteří aktuálně touto nemocí procházejí nebo se jí obávají. Kdo si přeje ať už svátost smíření, přijetí Eucharistie – tedy svatého přijímání, či svátosti pomazání nemocných, může mi
kdykoliv zavolat, on či jeho příbuzní, na tel. 731 626 500.
P. František Eliáš
Kolaudace komunitního centra proběhla ve čtvrtek 12. listopadu 2020
Zdravíme všechny příznivce našeho farního domu – zvolského komunitního
centra. Stavebně jsme hotovi – díky Bohu a lidem dobré vůle. Leč letošní rok
byl a zůstává všestranně náročný. Zbývá nám uhradit ještě část dluhu, a proto
se na vás s důvěrou stále obracíme. Můžete si ještě „adoptovat“ část podlahy,
1 m2 vychází na 2.725 Kč. Podlaha má celkem 160 m2. I tak nám ještě zůstane
dost výrazný dluh, který budeme muset řešit v dalších měsících. Jména dárců uvedeme na
pamětní tabulce dárců. Nyní nám zbývá kromě splacení dluhu zaměřit se na vybavení interiéru komunitního centra.
Můžete přispět jakoukoliv menší či větší částkou na
účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. Všem dárcům děkujeme: i díky vám se činnost komunitního
centra začíná rozbíhat. K pomocníkům našeho díla
přibývají další profese: zajištění programů a provozu,
údržba a průběžný úklid.
Více na www.zvolska4.cz.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz
Spolek Zvolská čtyřka hledá šikovného dobrovolníka, který bude vkládat aktuality, pozvánky a plakátky na webové stránky Zvolské čtyřky a komunitního centra a také příspěvky do Farních informací. Prosíme ochotného zájemce, ať se hlásí u paní Ivany Hamplové
na tel. 721 537 932. Děkujeme.
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HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová
tel. 731 086 097

14. Římskokatolická farnost Mírov (Mürau) s farním kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Administrátorem excurrendo je od
r. 2020 P. Mgr. Radek Maláč.
Poté, co olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku založil r. 1256
hrad Mírov, se okolní řídké osídlení rozrostlo a nabylo na významu. R. 1266 zde již vzniklo městečko a sídlo správy severních oblastí olomoucké diecéze; význam Mírova vzrostl
po r. 1320, kdy sem byla z Mohelnice přesunuta správa biskupské lenní provincie, která se
skládala z mnoha malých manských vsí a statků.
K mírovskému újezdu a panství příslušelo městečko Mírov, město Mohelnice s Libivou,
Dolní Hynčina, Dlouhá Ves, Hynčinov, Javoří, Jestřebí, Jestřebíčko, Křemačov, Krchleby,
Křížanov, Květín, Lukavice, Lupěné, Míroveček, Mírovský Grunt, Nové Sady, Nový Maletín, Pobučí, Podolí, Podolíčko, Rájec, Ráječek, Řepová, Slavoňov, Starý Maletín, Vlachov,
Vyšehoří, Zvole a od osmdesátých let ještě Koloredov, Teodorov a Valdse.
Olomoučtí biskupové a olomoucká kapitula si zakládali na držbě mírovské pevnosti zvláště v nebezpečných dobách. Kdo dal hrad Mírov vystavět a kdo ho první obýval není s určitostí známo; brzy po svém vybudování byl v letech 1266 až 1388 několikrát zastaven
a opět vyplacen. Biskup Jan Železný hrad opevnil tak, že se mu husité v letech 1408-1420
raději vyhnuli. I když název hradu Mírov je odvozeno od osobního jména Mír, Mier, byli
zde již v 16. století vězněni provinilí katoličtí duchovní, či vzbouření poddaní z biskupského statku v Kelči (1589). Nedobytnou pevnost proti Turkům učinil pak z hradu Mírov v letech 1679-1684 olomoucký biskup Karel Liechtenštejn. Za biskupa Jakuba Arnošta hraběte z Liechtenštejna-Kastelkornu byla v letech 1738-1745 přeložena z Hukvaldů na
Mírov káznice pro kněze olomoucké diecéze. Byl zde též vězněn šumperský děkan Kryštof Alois Lautner nařčený z čarodějnictví, který byl 18. 9. 1685 upálen v Mohelnici. Snad
proto r. 1726 vyšlo v platnost nařízení, že biskupové musí skládat osobně přísahu věrnosti
králi a biskupovi. Roku 1750 byl Mírov prohlášen za kněžskou káznici pro olomouckou
diecézi. A r. 1855 arcibiskup Bedřich Fürstenberg hrad Mírov prodal jako biskupský statek státu na zřízení věznice.
Hradní kostel na Mírově se připomíná r. 1475, r. 1643 byl zneuctěn Švédy. Biskup KareI II. Eusebius z Lichtenštejna-Kastelkornu nechal v letech 1664-1672 postavit barokní
kostel a zasvětil ho sv. Markétě. Roku 1689 ustanovil olomoucký biskup pro Mírov kněze, ale teprve biskup Wolfgang Hannibal Schattenbach (1711-1738) jmenoval
Petra Hermanna zámeckým kaplanem
s řádnou jurisdikcí; r. 1783 byla zřízena
v mírovském kostele sv. Markéty křtitelnice. Mírov se stal samostatnou expoziturou mohelnické farnosti. Kostel
byl využíván k bohoslužebným účelům
pro osazenstvo věznice i pro obyvatele
obce Mírov. Ale od roku 1950 byly bohoslužby zrušeny a kostel byl využíván
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jako skladiště. Část inventáře z kostela sv. Markéty byla přestěhována do nově postaveného kostela v Mírově sv. Panny Marie Pomocnice křesťanů. V r. 1952 došlo k požáru, byl
zde záměr kostel zlikvidovat, ale padlo rozhodnutí o obnově kostela a r. 1989 byl vypracován návrh komplexní rekonstrukce kostela. Obnovený kostel posvětil 30. 10. 1994 olomoucký biskup Josef Hrdlička. Kostel je využíván k ekumenickým bohoslužebným účelům
i kulturním akcím. Zámecká kaple na Mírově byla vybudována ve třetí čtvrtině 19. století
a byla zasvěcená Neposkvrněnému početí Panny Marie, sloužila za vězeňský kostel. Začátkem padesátých let 20. století byl odsvěcen a přeměněn na výrobní prostory.
Papež František: MODLITBA JE KORMIDLO, KTERÉ ŘÍDÍ NÁŠ SMĚR
Papež František zaměřil své úvahy na pasáž, ve které Ježíš během jednoho večera uzdravil mnoho nemocných lidí
a ještě před rozedněním se odebral k modlitbě na opuštěném místě. Poté, co učedníci našli Ježíše, aby mu řekli, že
ho všichni hledají, Ježíš prohlašuje, že musí jít kázat i ostatním městům.
„Modlitba je kormidlem, které udává směr Ježíšově kurzu.“
Jak řekl papež, znamená to, že Ježíš nechá Boha vést jeho
cestu.
Svítání dne. Papež František připomněl, že nás Ježíš učí
především tomu, že modlitba by měla být „první touhou
nového dne.“ „Dni, prožívanému bez modlitby, hrozí, že se
změní v protivný či nudný zážitek. Vše, co se nám přihodí,
by se mohlo zvrátit ve špatně snášený a slepý osud.“ Ježíš však ukazuje, že je třeba být poslušný a naslouchat, protože modlitba je v první řadě setkání s Bohem.
„Z každodenních problémů se tak nestávají překážky, nýbrž výzvy samotného Boha,
abychom naslouchali člověku, kterého máme před sebou, a setkávali se s ním.“
Vytrvalost. Dále nás Ježíš učí, že modlitba je umění, které musí být praktikováno „s vytrvalostí“. „Všichni jsme schopni příležitostných modliteb, které se rodí z emocí daného
okamžiku, ale Ježíš nás vychovává k jinému typu modlitby.“
Ježíš nám připomíná, že modlitba vyžaduje disciplínu, cvičení a neustálé úsilí.
„Vytrvalá modlitba působí postupnou proměnu, posiluje v čase soužení a dopřává milost
opory v Tom, který nás miluje a ustavičně chrání.“
Osamělá a tichá. Další vlastností Ježíšovy modlitby je samota. „Kdo se modlí, neprchá
před světem, ale upřednostňuje opuštěná místa.“ V tichu modlitby se naše nejniternější touhy a pravdy vynoří na světlo. Ale co je nejdůležitější, ticho je místo, kde mluví Bůh.
„Každý člověk potřebuje svůj prostor, kde by pěstoval svůj vnitřní život a jeho skutky nabývaly smyslu.“
Sem a tam v Bohu. Nakonec papež František řekl, že modlitba, jak ji učil Ježíš, je místem,
kde zjistíme, že „vše pochází od Boha a navrací se k Němu.“ Poznamenal, že modlitba
nám pomáhá znovu objevit „správný rozměr vztahu s Bohem, naším Otcem, a vším stvořením.“ Svatý otec uzavřel svou katechezi slovy: „Drazí bratři a sestry, objevme v evangeliu
Ježíše Krista jako učitele modlitby a vydejme se do jeho školy. Ujišťuji vás, že tak najdeme
radost a pokoj.“
Zdroj: Vatican News, autor článku: Tereza Myslilová
Publikováno: 4. 11. 2020
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CHarItatIvnÍ slUŽBa CÍrKve v DĚKanÁtU
STÁLE VÍCE LIDÍ SE DOSTÁVÁ DO PROBLÉMŮ KVŮLI COVID-19. POMŮŽETE?
V sobotu 21. 11. 2020 proběhne v supermarketech Kauﬂand Zábřeh a Kauﬂand Mohelnice
(+ ještě i TESCO Šternberk, které jsme jako Charita dostali na starosti) podzimní SBÍRKA POTRAVIN. Tentokrát samozřejmě z epidemiologických důvodů v omezeném rozsahu, protože nemůže jít o kontaktní kampaň, ale o to naléhavěji, protože potravinovým
bankám i našemu regionálnímu výdejnímu místu trvanlivé potraviny zoufale chybí. Ve
spolupráci s institucemi je pak celoročně spolu s vyřazenými potravinami ze supermarketů přerozdělujeme potřebným lidem v regionu, přičemž z 60% jde o domácnosti s dětmi.
Podpořit nás lze dvěma způsoby: můžete se ZAPOJIT JAKO DOBROVOLNÍK, přiložit
ruku k dílu a na 3 nebo 5 hodin nám v obchodech mezi 8.00 – 18.00 hodinou pomoci do
košíků vybírat potraviny darované nakupujícími. Proškolíme vás, převlečeme do slušivé zástěry, vybavíme ochrannými prostředky, pojistíme – stačí
se ozvat a pomoc nabídnout na náš telefon 732 730 527 nebo
email: chcipomoci@charitazabreh.cz
Druhou možností, která je už pro všechny bez výjimky, je
prosba, ať V SOBOTU 21. 11. PŘIJDETE ZA NÁMI DO
KAUFLANDU A KE SVÉMU NÁKUPU PŘIDÁTE NAVÍC
I NĚCO PRO POTŘEBNÉ. Čekat a doufat ve vaši návštěvu
budeme v prostoru za pokladnami. Za jakoukoliv pomoc, podle toho, co si můžete dovolit, vám budeme moc vděčni.
POUŽITÝ NÁBYTEK DO ZÁZEMÍ PRO LIDI BEZ DOMOVA
Ve spolupráci s městem Zábřeh nyní zábřežská Charita připravuje bydlení i nouzový
nocleh pro lidi bez domova. Účelem je v nadcházejícím zimním období oddělit zázemí
pro práci s lidmi, jež jsou zdraví ale bez přístřeší, od těch, kteří prodělávají covid-19 a je
jim potřeba pomoci nemoc odstonat. Z tohoto důvodu vás chceme požádat o darování
vyřazeného, ale pěkného nábytku: nejvíce nám chybí POSTELE, PEŘIŇÁKY, SKŘÍŇKY, KUCHYŇSKÉ STOLY A ŽIDLE. Také LŮŽKOVINY. Nabídněte prosím spolu s fotkou a rozměry na náš email: chcipomoci@charitazabreh.cz, vyzvednutí vlastní dopravou si zajistíme.
Děkujeme!
CENTRA NA PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB ZÁBŘEH A ŠUMPERK
Pečujete o svého blízkého? Rozhodli jste se, že se o něj postaráte doma
a nevíte si rady? Pak je pro vás určen nový projekt Charity Zábřeh a partnera Pontis Šumperk, o.p.s., který vám pomůže péči zvládnout. Nabízí pomoc, poradenství a podporu odborníků, pravidelná setkání v „Klubech pečujících“, workshopy na různá témata spojená s péčí a také
novinku: edukační zázemí, kde je možnost vyzkoušet polohování člověka, jak používat různé pomůcky pro péči, poradit se s koordinátory podpory – to vše v nově otevřeném „Centru na podporu pečujících“ (Žižkova 10, Zábřeh; po: 9.30 – 17.00 hod., st: 7.30 – 15.00 hod.).
Více informací a kontakty naleznete na www.charitazabreh.cz/pecujici
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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