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20. 12. 2020
Ročník XXVII. číslo 51

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

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

Žl 89,2-3.4-5.27+29

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech
1: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 2: Řím 16,25-2 Ev. Lk 1,26-389
Ordinárium: Břízovo č. 502 příště Ebenovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Počneš a porodíš syna.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnou-
bené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: 
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!” Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav 
znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna 
a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho před-
ka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.” Maria 
řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.” An-
děl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího 
tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje 
příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsí-
ci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic 
nemožného.” Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane 
podle tvého slova.” A anděl od ní odešel.

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji 
prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny,
kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU  (P. František Eliáš) 
Stále plynoucí čas spásy a  jeho znamení naplňoval Izra-
elity už od Abraháma důvěrou v Pána Pánů. Tato důvěra 
v něho dávala tušit, že už přichází. 
Ale vždy, když přichází, vždy překvapuje. 
Překvapuje Abraháma a Sáru, překvapuje Davida, překva-
puje Marii, překvapuje Josefa, překvapuje Zachariáše, pře-
kvapuje Alžbětu, překvapuje pastýře, překvapuje Církev. 
Čím překvapí o  těchto Vánocích mne? Unesu to? Pane, ať dokážu toto překvapení při-
jmout, ať ho nepřijímám jako útok na své malé, velké Já, ale jako dar poznání na cestě 
k tobě, abych na věky mohl zpívat o Hospodinových milostech, jak nám to připomíná od-
pověď dnešního žalmu. 
Pane Ježíši, přijď a překvap nás Ty, už se připravujeme. 
Kéž bychom dokázali v překvapeních, daných nám osobně nebo i celému světu, najít zna-
mení času na cestě spásy za Panem Ježíšem Kristem. 

VÁNOČNÍ DÁREK OD OTCE ANTONÍNA POSPÍŠILA
P. Antonín Pospíšil i v roce 2020 vydal knížku zamyšlení, v tomto roce na téma „Bůh je 
láska“. 
Do farností Zábřeh a Zvole je poslal ve větším počtu. Bezplatně si knížku můžete, až do 
vyčerpání zásob vyzvednout na farách.

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ – PONDĚLÍ 21. 12. 2020
  7.00-  8.00 P. Radek Maláč 
  8.00-10.00 P. Jaroslav Přibyl, P. Kristián Libant CM 
10.00-12.00 P. František Eliáš, P. Jacek Brończyk   
12.00-13.30 P. Petr Souček 
13.30-15.30 P. Ján Jakubovič CM, P. František Honíšek CM
15.30-18.00 P. Krzysztof Leon Klat, P. Karel Skočovský 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
Úkoly, ze kterých můžete vybírat v týdnu od 20. prosince. Za splněný úkol 
si  v kostele do 24. prosince vezmete hvězdu – kometu. 
 Budu se modlit za mír a za pronásledované křesťany v různých zemích. 
 Lidi kolem mě se budu snažit potěšit, třeba pomocí, objetím nebo milým 

slovem.
 Budu si dávat pozor na to, co říkám, abych slovy nezraňoval kamarády, spo-

lužáky, rodiče.
 Udělám nějakou práci doma, i když to není moje povinnost. 
 Vyberu si jednoho svatého a zjistím víc o jeho životě. 

ADVENTNÍ KONCERT Z KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE ONLINE 
Tuto neděli 20. prosince v 15.00 hod. si můžete online poslechnout VAR-
HANNÍ KONCERT z kostela sv. Bartoloměje. 
Skladby německých a francouzských skladatelů od poloviny 16. po začátek 
20. století zahrají Lubomír Friedl, František Dvořák a Miroslav Sitta.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pátek 25. prosince  Slavnost Narození Páně
sobota 26. prosince  Svátek sv. Štěpána  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Ve středu 23. prosince po skončení rorátů a  až do 
12.00 hod. si můžete v kostele sv. Bartoloměje „vzít“ BETLÉMSKÉ SVĚTLO. 
A dále bude betlémské světlo k mání 24. 12. při mši svaté v 15.30 (bude ome-
zena kapacita účastníků mše, podle současných omezení to bude 70  lidí, 
může se to pochopitelně měnit.). 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE
Vzhledem ke zpřísněným opatřením vlády je 
od pátku 18. prosince zákaz pobytu venku od 
23 hod., takže tradiční „půlnoční“ mše svatá 
letos v Zábřeze slavena nebude.
Počet účastníků bohoslužeb je snížen na 20 % 
obsazenosti kostela (kostel sv. Bartoloměje 70).
Ke všem mším svatým, slouženým na Štědrý 
den se můžete připojit na stránkách farnosti  
www.rkfzabreh.rps.cz.
O  Slavnosti Narození Páně se přes internet 
můžete připojit také ke mši svaté v 8.30 hod.
Čtvrtek 24. prosince – 7 hod. ráno – poslední 
roráty, 15.30 hod. – mše svatá spojená s otvírá-
ním jesliček, 21.00 hod. – mše svatá s koledami. 
Pátek 25. prosince – Slavnost Narození Páně – 
7.00, 8.30, 10.00, 18.00 hod. 
Sobota 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – 7.00, 
8.30 a 18.30 v kostele sv. Barbory

RODINA U BETLÉMA 
O letošních Vánocích bude možná služba u betléma důležitější a záslužnější než v minulých 
letech a chvíle v kostele pro všechny vzácná.  
Přes mateřské a rodinné centrum Hnízdo se přihlásily rodiny, i tak je ještě dost termí-
nů neobsazených. 
Od této neděle je seznam v kostele „u novin“ a prosíme nejenom rodiny, ale i jed-
notlivce, aby se podělili o  službu u  jesliček a  kostel tak mohl být otevřený pro 
všechny.
Pokud se to povede, bude betlém během Vánoc pro veřejnost otevřen 26. až 28. prosince 
od 13.00 do 18.00 hod. a vždy před a po mši svaté. 

EUCHARISTICKÁ HODINA 
Členové modlitebního společenství „Eucharistická hodina“, které založil arcibiskup Jan 
Graubner v roce 2015 jako společenství adorátorů (v Zábřeze má 60 členů) si mohou na 
faře vyzvednout děkovný dopis otce arcibiskupa a knížku modliteb k eucharistické adoraci 
v tichu před Pánem – Eucharistická hodina s Benediktem“.
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RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ ONLINE. 26. prosince od 15.00 hod. si mů-
žete na internetové stránce zábřežské farnosti vyslechnout nahrávku Ry-
bovy mše vánoční, kterou, za účasti zábřežských zpěváků a muzikan-
tů nahrál Český rozhlas v chrámu sv. Bartoloměje 7. prosince loňského 
roku. Podílel se na ní téměř stočlenný soubor sestávající ze 40 hráčů Ko-
morního orchestru města Zábřeh a 40 členů smíšeného pěveckého sbo-
ru chrámu sv. Bartoloměje posíleného o dalších 20 zpěváků sboru Car-
mina Vocum z Kyjova.

ČERVENOVODSKO              ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 13. prosince: Červená Voda 2.388; Písařov 1.321; Jakubovice 511 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Sbírky z neděle 13. prosince: Loštice 2.050; Moravičany 5.535 Kč. Pán Bůh ať vás odmění 
za vaši štědrost. P. Kristián Libant
Vzhledem k pandemické situaci se letos nekonala sbírka na misie. Přispět na misie můžete 
do kasičky v kostele, nebo na faře – nejpozději do středy 23. 12. 2020

 Stavba betléma začne v pondělí 21. prosince
 Poslední rorátní mše svatá v Lošticích bude v úterý 22. prosince v 6.30 hod.

Na Štědrý den budou z důvodu kapacitních omezení dvě mše svaté 
V 16.00 hod. pro rodiny s dětmi. Ježíška přeneseme do jeslí u oltáře. 
Při mši svaté v 21.00 hod. budeme korunovat nové Pražské Jezulátko. 

 O Slavnosti Narození Páně 25. prosince bude sbírka na komunitu Misijní společnosti sv. 
Vincenta de Paul v Lošticích. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. 

 Zakoupením kalendáře s  fotkami z  výstavby kostela v  Brně-Lesné, podpoříte tenhle 
kostel. Cena je 70 Kč.

GRATULUJEME a  vyprošujeme hojnost Božího požehnání paní 
Aleně Richterové k  90. narozeninám a  panu Jiřímu Bártovi 
z Mitrovic k 80. narozeninám. otcové vincentiáni a farníci
 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 13. prosince: Jedlí 2.300; Svébohov 2.400; Klášterec 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

 Rozpisy mší svatých o vánočních svátcích budou ve vývěskách u kostelů. 
 Svébohov. O Štědrém dnu 24. prosince od 14.00 do 16.00 můžete navštívit betlém a vy-

zvednout si betlémské světlo. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  DUBICKA

Na základě usnesení vlády ČR je povoleno, aby se s platností od 18. prosince  účastnilo bo-
hoslužeb, svateb a pohřbů ve farním kostele v Dubicku 43 osob.
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FARNOST  ZVOLE                 FARNOST  ZVOLE

Pokladničky Zvole 10.680 a sbírka v Pobučí 500 Kč. 
Dary Zvole: na komunitní centrum 5.000; dary na potřeby farnosti 35.000 Kč.
Všem ochotným dárcům ať odmění Pán. 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
Zvole
čtvrtek 24. prosince: poslední roráty 7.00 hod., 16.00 hod. ot-
vírání jesliček 
od 20.00 do 22.00 hod. otevřený chrám 
pátek 25. prosince: 8.30 hod., 10.15 hod. 
sobota 26. prosince: 8.30 hod., 10.15 hod.
neděle 27. prosince: 8.30 hod., 10.15 hod.
(změny podle aktuální epidemiologické situace vyhrazeny)

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilát-
ky 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 smíře-
ní, 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

Maletín
Slavnost Narození Páně pátek 25. prosince 14.30 hod. 
Svátek Svaté rodiny neděle 27. prosince 14.30 hod. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 13. prosince: Lubník 1.520; Tatenice 1.860; Hoštejn 1.550; Kosov 1.150 Kč.  
Pán Bůh zaplať všem dárcům. P. Jaroslav Přibyl 

Děkuji všem z Tatenice, Krasíkova, Lubníka, Lanškrouna a okolí, kteří se i v letošním 
roce zapojili a koupili si vánoční hvězdu. Prodalo se jich 124 a na konto Šance do Olo-
mouce jsme odeslali 12 550 Kč.
 Upřímné Pán Bůh zaplať a radostné Vánoce

vám všem přeje Poláková

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
O  Štědrém dnu 24. prosince: Lubník 20.30, Hoštejn 
a Tatenice 22.00 hod. 
Slavnost Narození Páně sobota 25. prosince, svátek sv. 
Štěpána 26. prosince a neděle 27. prosince o svátku sv. 
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa: 
Lubník 8.00; Kosov 8.00; Tatenice 10.00; Hoštejn 10.00 
hod. 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře 
v neděli 3. ledna v 18.00 hod.
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ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. prosince: Štíty 3.730; Cotkytle 525; Horní Studénky 1.180 Kč (z nedě-
le 6. prosince 930 + sbírka na misie 1.100 Kč). 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk  

V době vánoční přijměte pozvání na farní zahradu v Horních Studénkách k návštěvě bet-
lému.

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 se s přechodem 
na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 
povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 % kapacity kostela.
Kaž dý  ú č astní k je povinen mí t ochranný prostředek dýchacích cest 
(nos, ú sta), který brání š í ř ení  kapé nek. Př ič emž  ú č astní ci, s vý jim-
kou osob vedoucích nebo zajišťujících obř ad, po vě tš inu času sedí na 
sedadlech, dodržují, s vý jimkou členů domá cnosti, minimá lní  roze-

stupy 2 metry mezi ú č astní ky sedícími v jedné řadě sedadel. Př ed vstupem do vnitřního 
prostoru si dezinfi kují  ruce, nedochází k podávání ruky př i pozdravení  pokoje a v rámci 
shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.
V  našich kostelech jsou to následující počty účastníků: Štíty 70, Crhov 12, Herolti-
ce 12, Cotkytle 20, Strážná 10, Horní Studénky 18, Zborov 12 osob. 
Toto krizové opatření vlády začalo platit 18. prosince a potrvá do 23. prosince 2020. Co 
bude platit na Vánoce, nevíme. P. Jacek Brończyk

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:
24. prosince: Horní Studénky v 19 hod., Štíty v 21.00 hod. 
25. prosince Slavnost Narození Páně: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty 9.00 hod., Cotkyt-
le 11.00 hod.
26. prosince svátek sv. Štěpána: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty v  9 hod, Cotkytle 
v 11 hod..
27. prosince mše sv. na svátek Svaté Rodiny s obnovou manželských 
slibů: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty v 9 hod., Cotkytle v 11 hod.

Všem farníkům přejeme požehnané vánoční svátky, Boží pomoc, zdraví 
a ochranu v roce 2021. P. Jacek Brończyk a pastorační rady farností

VÁNOČNÍ ČÍSLO KATOLICKÉHO TÝDENÍKU 
Oslavy Kristova narození v pandemii 
Ne každý se letos o Vánocích dostane na mši svatou, pandemie omezuje i konání „půlnoč-
ních“, kdy kostely obvykle praskají ve švech. Přinášíme proto dva praktické návody k do-
mácí bohoslužbě. 
Buďme tvůrci příjemné atmosféry 
Setkat se s rodinou má být radost. Nejvíc nám ji ale může pokazit nikoli pandemie, nýbrž 
naše nerealistická očekávání. Nebo ukvapená potřeba na všechno reagovat. 
Vánoční speciál 
Svátky s nunciem – aneb jak prožije Vánoce velvyslanec Vatikánu Charles D. Balvo.
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Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavi-
nula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. (Lk 2, 6-7)
Pouhé dvě věty stačí evangelistu Lukášovi, aby vyprávěl nejpodivuhodnější příběh lidských 
dějin. Příběh o Bohu, který přichází k nám lidem. Slovy Bible řečeno – aby si mezi námi „po-
stavil svůj stan“. Pro kočovníka je stan jeho příbytkem. Nikoliv trvalým příbytkem z cihel či ka-
mení, ale příbytkem, který může snadno sbalit a vzít s sebou na nové místo. A Bůh přišel, aby 
si svůj stan postavil mezi ostatními lidskými stany.
Příběh o Bohu, který se narodil jako člověk. Který prožil lidský život. S radostmi i trápeními, 
jak je prožívá každý z nás. A který jako člověk zemřel.
Příběh o Bohu, který se narodil za městem. Za hradbami. A za městem, za hradbami také zemřel. 
Protože se pro něho nenašlo místo – nejen tehdy v Betlémě, ale ani po 33 letech v Jeruzalémě.
Příběh o Bohu, který se narodil v tichu. Nepovšimnut. A přece oslovil všechny – alespoň ty, 
kteří se oslovit nechají. Toto jsou ty pravé VÁNOCE. A jaké jsou naše Vánoce? Kdo a co se nám 
rodí a k nám přichází? V chudobě a tichu?
Nebo snad je nám ticho nepříjemné, dotěrné a snažíme se mu za každou cenu uniknout, aby 
nás neobtěžovalo nevyřčenými otázkami, neznepokojovalo naše svědomí, a tak je přehlušuje-
me a zakrýváme čímkoliv? Halasnými oslavami, výbuchy šampaňského, pestrobarevnými ma-
lichernostmi a cingrlátky, spoustou ve skutečnosti neobdarovávajících dárků a dárečků, pro-
hýbajícími se stoly… Pochybným sentimentalismem, povrchním dojímáním se, nejrůznějším 
brakem a nevkusem, uspěchaným a hlubší zamyšlení postrádajícím obíháním a objížděním 
všelijak vytvořených a vystavovaných betlémů…
Při naslouchání Lukášovu vyprávění se pohoršujeme nad těmi, kdo zabouchli dveře či se 
opevnili za svými hradbami, takže Maria musela své dítě porodit za městem ve chlévě, v ne-
důstojných podmínkách! Toho my, kteří jsme dobře vychovaní, bychom se přece nedopus-
tili! Přinejmenším jednou do roka oprášíme svou lidskou, někdy i křesťanskou, lidumilnost 
a zbožnost a vypořádáme se s chudými – třeba tím, že je pozveme k vánočnímu stolu, dáme 
peníze na dárky pro děti v domovech, přispějeme jakožto „Ježíškova vnoučata“ k radosti seni-
orů, jejichž potřeby jsou nám po zbylé dny zcela lhostejné, malinko se jednou do roka podělí-
me o svůj dostatek, který může i nadbývat.
Vcelku pohodlné alibi. Jsme přece ‚dobří lidé‘... asi tak, jako byli ‚zbožnými Izraelity‘ Ježíšovi 
soukmenovci, kteří jeho přítomnost mezi sebou nijak nepostřehli, přestože tvrdili, jak na jeho 
příchod čekají…
Na začátku uvedené dvě Lukášovy prosté věty jsou nemilosrdným odsouzením našich 
Vánoc – Vánoc bohatých, jimiž ochu-
zujeme Vánoce skutečné. Můžeme se 
vzájemně obdarovávat, ale především 
se sami máme stávat pro druhé da-
rem. Náš život se má stát darem bez 
výhrady. Pohleďme do Lukášových 
vět jako do zrcadla. Objevme tu krásu 
v prostotě, jednoduchosti a chudobě. 
Dovolme sami sobě je takto vnímat 
a prožívat – jako Vánoce pravé a au-
tentické. Obohaťme se tak jejich pros-
totou. Jana A. Nováková
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Sbírky z neděle 13. prosince: Zábřeh 16.381 + na potřeby farnosti 1.000; Rovensko 1.544 
+ na misie 1.300 Kč. 
DARY na účtu farnosti: na charitu 5.000, na misie 5.000 na potřeby farnosti 8.700 Kč.   
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM V ZÁBŘEHU! Jak už jsme avizovali minule, Cha-
rita Zábřeh v těchto dnech zřídila a v Katolickém domě v Zábřehu provozuje antigenní odbě-
rové centrum. Lidé se zde mohou před Vánoci a pak v i novém roce (zatím až v termínu do 
15. 1. 2021) zdarma nechat vyšetřit, zda aktuálně neprodělávají onemocnění covid-19. Testuje 
se vzorek výtěru z nosohltanu. Výsledek je znám do 20 minut a pacientům je odeslán do jejich 
emailové schránky. Pokud je negativní a není starší 5 dnů, mohou jej také použít jako „vstu-
penku“ do domovů pro seniory, na návštěvy za svými známými. Více podrobných informací 
(kdo se může/nemůže testů zúčastnit, jakou mají přesnost, jak jsou organizovány, …) najdou 
zájemci na webu www.charitazabreh.cz . Tam také můžete provést svou objednávku – rezer-
vaci. Bez ní není test možný. Služba může pomoci odhalit bezpříznakové přenašeče viru a tím 
nám všem pomoci snížit riziko přenosu v našich pracovních, školních kolektivech i rodinách. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – TENTOKRÁT ZÁSADNĚ JINAK: Po mnoha 
letech tradičního koledování, dojde při nastávající Tříkrálové sbírce k výraz-
né změně: tentokrát ve všech obcích v teritoriu naší Charity NEBUDEME 
FYZICKY KOLEDOVAT pochůzkou dům od domu. 
Jak tedy sbírka proběhne? Převážně v online prostoru. Využijeme nástroje při-
pravené centrálně Charitou ČR – online koledu a kasičku. Ty budou spuště-
ny těsně před Vánocemi. Pro vás pak bude nejsnadnější otevřít webové stránky Charity Zábřeh 
a odtud si koledu vyslechnout a přispět do virtuální kasičky – po zadání názvu vašeho města 
(obce) nebo PSČ, budete svůj dar adresovat přímo naší Charitě. Platba pak bude provedena pro-
střednictvím účtu nebo kartou. 
Možná, že pro mnohé z nás je tento způsob darování absolutní neznámou a chtěli byste přispět 
do kasičky skutečné. Rozumíme vám, ale opravdu to letos nepůjde. Pokud jsou pro vás nová 
řešení příliš složitá, řekněte si o pomoc – oslovte vaše příbuzné, děti, vnoučata. Určitě najdete 
i mnoho dalších témat, o kterých si v dnešní složité době můžete spolu popovídat. 
I přes tento způsob provedení, pomoc dobrovolníků neodmítáme. Do kostelů v našem dě-
kanátu (jejich přehled bude zveřejněn na webu Charity) umístíme požehnané křídy, jimiž si 
své domovy můžete požehnáním K+M+B+2021 označit. Můžete také pomoci označit přáním 

dobra i obydlí svých sousedů z vaší 
obce či ulice, kteří o to projeví zájem. 
Taktéž budeme rádi, když o novém 
provedení sbírky budete informo-
vat své okolí. Podrobnosti a aktuali-

ty o Tříkrálové sbírce najdete na webu www.charitazabreh.cz.
Koordinátorka TkS 2021 Jana Skalická, 736 509 431, trikralova.sbirka@charitazabreh.cz


