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DRUHÁ 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

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 40

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli

1: 1 Sam 3,3b-10.19

2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

Ev. Jan 1,35-42

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl:
„Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se
obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“
Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde bydlíš?“
Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho;
bylo kolem čtyř hodin odpoledne.
Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej,
bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl
a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
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NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 24. LEDNA 2021
Vážení přátelé, apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Luk 24,45) stanovil papež František,
že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova.
Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro
celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým
impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy,
jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho
šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz).
Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tato sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému
dílu (číslo účtu: 1015502075/5500).
Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční
podporu pro příští rok. S vděčností Vám žehnám.
Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD
KDYBY VOLAL PAPEŽ (psáno pro Katolický týdeník)
„Já snad na ty dveře přitluču velikou ceduli,“ posteskl si nedávno jeden můj kolega kněz,
když poněkud pobledlý vycházel ze zpovědnice, kde strávil předešlé tři hodiny. Vrhl jsem
na něho tázavý pohled. „Bude na ní nápis Zákaz vyznávání hříchu roztržité modlitby.“
Oba jsme se tomu zasmáli. Pak spolubratr pokračoval: „Lidé se zpovídají z toho, že jsou
roztržití při modlitbě a v kostele při mši... A přitom je to hřích jen tehdy, když si za to
opravdu můžeme sami. Když si třeba při modlitbě člověk pustí televizi. Nebo se někdo
modlí Otčenáš tak, jako když zrovna musí na malou. Jinak je to jen naše obyčejné lidské
omezení.“ Chvíli bylo ticho. Jak já mu rozumím, pomyslel jsem si. Také bych někdy nejradši u vchodu do kostela rozdával knížku s příhodným názvem „Jak potěšit zpovědníka“.
Sám napíšu časem její pokračování: „Dobrá zpověď začíná po roztržité modlitbě“.
„Věřím, že někoho opravdu trápí, že nedával pozor při růženci. To beru. Ale snad nikdo
v dějinách lidstva se nezpovídal z toho, že byl roztržitý při společném rodinném obědě.
Anebo při sexu. A přitom jedno, druhé i třetí je vážná a svatá věc.“
Zeptal jsem se, jak to myslel s tou roztěkaností při jídle. „Mít telefon položený na stole,
a to i když po něm pořád nekoukáš, je, jako bys všem lidem okolo říkal: ‚Čekám, až mi
napíše nebo zavolá někdo zajímavější, než jste vy‘. Zkus někdy s sebou na večeři s přáteli
přinést ten starý telefon se sluchátkem a vytáčecím číselníkem a dej ho před sebe. A uvidíš, jak budou reagovat.“
Od té doby se v mém životě změnilo pár věcí: Z roztržité modlitby se nezpovídám. Když
mi při rozhovoru s Bohem utečou myšlenky, zas se pokojně vrátím a nedělám z toho vědu.
A můj mobilní telefon během oběda odpočívá v šuplíku. Společné jídlo je totiž vážná
a svatá věc...
Co kdyby náhodou zrovna volal papež? Inu, zavolá znova později.
Karel Skočovský, kaplan v Zábřehu
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 24. LEDNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO
SBÍRKY z neděle 10. ledna: Zábřeh 9.912; Rovensko 550; pokladnička Charity 2.913;
„černoušek“ 15.088 Kč
DARY: na Haiti 500; na Cestu 121 – 1.000; na TV NOE 1.000; na potřeby farnosti 8.000 Kč.
DARY NA ÚČET 5.500 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
• Na požádání vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Domluvit se můžete na tel.
732 514 729, případně na e-mailu kolarova.helena@ado.cz
Pondělí 18. ledna
Středa 20. ledna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů
sv. Fabiána a Šebestiána

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
Na základě rozhodnutí vlády, s ohledem na stupeň 5 protiepidemického systému PES, je možná účast na mši svaté v kostele sv. Bartoloměje 45! osob (po přepočtu zvýšeno ‒ 10 % kapacity míst k sezení) a v kostele sv. Barbory 18 osob.
Účastníci musí u jednotlivých mší být zapsáni do seznamů účastníků, které jsou umístěny před mříží kostela sv. Bartoloměje. Ti, kteří
mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost.
Ve čtvrtek v 17.30 hod. je i za těchto podmínek slavena mše svatá se zaměřením na děti.
Možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie je během tiché adorace Nejsvětější Svátosti:
- v neděli od 16.00 do 18.00 hod.
Ve čtvrtek od 15.00 do 17.30 hod. pravidelná adorace před Nejsvětější svátostí
(adoranti si mohou u stolku s novinami vyzvednout knížečku V TICHU PŘED PÁNEM)
Farní kostel je i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým modlitbám. Časopisy i Farní informace jsou před mříží, pamatujte i na své sousedy, kteří se do
kostela nedostanou.
NOVÉ FARNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY. Zkušební verzi si můžete prohlédnout.
Odkaz je na stávajících stránkách http://rkfzabreh.rps.cz
BETLÉMY. Na stránky farnosti poslaly děti 20 fotografií betlémů, které vytvořily v letošní adventní době (můžete si je
prohlédnout na http://rkfzabreh.rps.cz).
Všem, kteří se zúčastnili, patří velký obdiv a poděkování. Autoři tří vyhodnocených betlémů (Kolčavovi, Hackenbergerovi a Velclovi) dostali odměnu – oslíka, na
ostatní čeká malý dárek, který si mohou
vyzvednout v sakristii.
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Ocitl jsem se na prahu věčnosti, popsal arcibiskup Jan Graubner
Rok 2020 byl kvůli pandemii koronaviru jedním z nejpodivnějších v novodobé historii jak České republiky, tak i podstatné části planety. Vnímáte nynější stav
jako logický důsledek života globalizované společnosti jedoucí na stále vyšší výkon, nebo jako příležitost
uvědomit si některé zásadní věci, na které většina lidí
nemá nebo nechce mít v moderní hektické době čas?
Nebo jako obojí.
Ano, spíš jako obojí. Pokrok se zastavit nedá, ale musí být
spojený se zodpovědností za důsledky. Některé důsledky je
vidět brzy, jiné se dají předvídat, ale některé se objevují až později. Sám jsem například taky
cestoval po světě, ale domnívám se, že nedávná doba až příliš jednostranně vsadila na turismus. Jednostrannost není moudrá, protože je zranitelná. Domnívám se, že třeba v této oblasti se nepůjde jednoduše vracet na staré pozice.
Pandemie lidstvo donutila převrátit naruby svoje postoje, pracovní návyky, zažité stereotypy. Mnohým zrušila práci, jiným sebrala koníčky, dovolené, omezila kulturu,
sport, setkávání v hospodě i konání bohoslužeb. V čem nejvíce zasáhla křesťany, potažmo katolickou církev?
Církev je společenství a k její podstatě patří setkávání a společné slavení. Proto nás omezení bohoslužeb zasáhlo citelně, ale věřím, že jde jen o nedlouhé období, které se dá překonat. Navíc křesťan se snaží věci nepříjemné a bolestné přijmout jako kříž a nabídnout
Bohu jako oběť, jako dar z lásky, čímž prohlubuje svůj duchovní život. Tato doba nabízí
mnoho příležitostí.
Často se nemohou dohodnout kolegové v práci, otec se synem, vnučka s babičkou.
Znáte nějaký recept na to, aby se vztahy mezi lidmi zklidnily?
To bude náročnější, než překonání covidu. Pandemie relativismu, kde za absolutní se považuje jen moje já, se překoná jen tehdy, když lidé znovu objeví hodnotu člověka, a najdou
pevný bod mimo své já. Zmíněný problém není jen věcí koronaviru, nýbrž věcí odvahy a lásky k pravdě. Před celou společností je veliký úkol výchovy, která se pod falešnou představou
svobody v poslední době zanedbávala. Je třeba pomoci lidem znovu objevit čest, která se nesnižuje ke lži a podvodu. Je třeba pomoci lidem k odvaze pracovat na sobě, budovat vztahy,
které nestojí na zištnosti, a pomoci jim k tomu, aby žili ne pro sebe, nýbrž pro děti, jejichž
dobrou výchovu uvidí jako jeden z hlavních životních úkolů.
Je to zhruba měsíc od doby, kdy jste musel být převezen do nemocnice kvůli nemoci
covid 19. Určitě jste se s ní před tím setkal u svých blízkých či spolupracovníků. Vás ale
zasáhla velmi těžce. Překvapila vás něčím?
Samozřejmě, že jde o novou zkušenost. Když nejen z reakcí lékařů, ale i z toho, co prožíváte,
vidíte, že naděje na uzdravení je malá, díváte se na věci jinak. Setkání s věčností je nadosah.
Víte, že už nedokážete nic, že jedinou šancí je pro vás Boží milosrdenství. Tehdy je důležitá
zkušenost s ním.
Vím, co zažívali moji přátelé, které stejná nemoc nijak nešetřila. Jak jste toto těžké období prožíval vy? Byl to boj, nebo smíření? Cítil jste podporu lidí, kteří se za vás po
celé zemi modlili?
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Ta podpora modliteb byla mimořádná a moc důležitá. Jsem za ni velice vděčný. Pro pokoj
v duši však byla zásadně důležitá zkušenost duchovního života. V mládí jsem objevil Ježíšovu lásku, která miluje až do posledního dechu na kříži, a to i ve chvíli, kdy se cítí ode všech
opuštěný, i od Boha. Celý život jsem se učil v nepříjemnostech a bolestech poznat Opuštěného
Ježíše a obejmout ho. Když jsem to udělal i nyní ve chvíli, kdy jsem myslel, že přichází smrt,
naplnil mě veliký pokoj.
Vracíte se zpět do normálního života. Pomohlo vám překonání choroby podívat se na
svět jinýma očima? Změníte něco ve svém vlastním životě nebo navrhnete změny v životě církve? A uvažujete o tom, že se necháte naočkovat?
Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako jakýsi dar navíc. Ten čas není můj, a proto
ho chci věnovat tomu, který mi ho daroval. Reformu v církvi navrhovat nebudu, protože
ty poklady tady prostě pro všechny jsou, jen se budu více snažit pomáhat lidem, aby je objevili. Doufám, že v rekonvalescenci zvládnu napsat knížku, do které jsem se pustil. S očkováním samozřejmě počítám.
Redakčně zkráceno. Zdroj olomouc.cz, autor článku: Pavel Vysloužil,
celý článek najdete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Ne každý, kdo chce podpořit charitní dílo v regionu, si poradí
se sbírkou pořádanou jen ve virtuálním prostoru internetu. Pokud tedy máte cestu do/po Zábřehu, můžete alternativně přispět do zapečetěných pokladniček, které jsou po celý rok umístěny ve vchodu do charitního domu sv. Barbory (Žižkova 7/15,
789 01 Zábřeh; všední dny 7-16.30 hod.) a na výdejním místě
zásilek a balíčků (Žižkova 235/5, Zábřeh; všední dny 8-17.00
hod.). Pokladničku, označenou „CHARITA“ najdete také
v kostele sv. Bartoloměje (u novin).
ONLINE POKLADNIČKA
Na webu Tříkrálové sbírky je možno přispět do zřízené online pokladničky
https://www.trikralovasbirka.cz.
BANKOVNÍ PŘEVOD
Pokud byste nám raději přispěli převodem ze svého bankovního účtu, můžete to provést
ve prospěch Tříkrálového sbírkového účtu číslo: 66008822/0800
Variabilní symbol Charity Zábřeh: 77707042

ON-LINE FORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO LEKTORY. U příležitosti Neděle Božího slova
pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci on-line formační setkání pro ty, kdo
při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při
liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.
Přednášejícími jsou Mons. Martin David (Liturgická komise ČBK), P. Vojtěch Novotný
(Papežský liturgický institut) a P. Radek Martinek (KTF UK). Setkání se koná ve čtvrtek
21. ledna ve 20.00 prostřednictvím platformy zoom a youtube.
Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021
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ALFA ONLINE. Protože není v současné situaci možné se setkávat
na kurzu Alfa osobně, zveme vás na Alfu online. Připojíme se k celorepublikovému kurzu, který pořádá Česká kancelář kurzů Alfa. Kurz
začíná 26. ledna 2021 a potrvá do 30. března. Setkání budou vždy
v úterý od 19.00 hod. a budou probíhat přes ZOOM.
Na začátku každého setkání bude videopřednáška, po ní bude následovat diskuse ve skupinkách. Počítá se s tím, že po celé republice
vznikne mnoho debatních skupinek. Pokud byste chtěli být ve skupince se zábřežskými
farníky, uveďte to v přihlášce.
Přihlašovat se můžete na www.kurzyalfa.cz v záložce Kurzy Alfa ONLINE. Pokud máte
další otázky, rádi je zodpovíme na tel. 775 669 728.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. ledna: Červená Voda 5.333; Písařov 1.517; Jakubovice 1.022
Sbírky z neděle 10. ledna: Červená Voda 4.141; Písařov 739; Jakubovice 690 Kč
Sbírky na misie: Červená Voda 4.350; Písařov 2.900; Jakubovice 690 Kč
Sbírky na Charitu: Červená Voda 2.350; Písařov 2.300; Jakubovice 500 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 10. ledna: Klášterec 900; Svébohov 1.100; Jedlí 2.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladysław Mach SDS

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírka z neděle 10. ledna na potřeby farnosti: Loštice 2.780; Moravičany 12.750 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2021 na oblastní Charitu Zábřeh můžete podpořit do neděle
24. ledna příspěvkem do kasičky v kostele.
Pamětní minci sv. Jana Sarkandra získáte, pokud na opravu kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci darujete minimálně 200 Kč.
Zakoupit si můžete také kalendář s fotkami z výstavby kostela v Brně – Lesné. Cena je
70 Kč.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z 1. ledna: Štíty 1.930; Horní Studénky 1.840; Cotkytle 330 Kč
Sbírky z 3. ledna: Štíty 2.030; Horní Studénky 1.420; Cotkytle 490 Kč
Sbírky z 10. ledna: Štíty 1.430; Horní Studénky 2.300; Cotkytle 425 Kč
Dar na účet farnosti Štíty 5.000 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Příští neděli 24. ledna je ve všech farnostech sbírka na BIBLICKÉ DÍLO.
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TATENICKO

TATENICKO

TATENICKO

Sbírky z neděle 10. ledna: Lubník 1.160; Tatenice 1.220; Hoštejn 1.370; Kosov 440 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici v neděli 24. ledna v 18.00 hod.
Po dobu 5. protiepidemického systému PES bude o sobotách v Hoštejně v 18.00 hod.
sloužena navíc mše svatá s nedělní platností.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

ZVOLE ‒ sbírka z neděle 10. ledna: 4.510 Kč.
Dary na Charitu: 5.500 Kč.
Pokladnička „černoušek“ 4.980 Kč.

Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

Od pondělí 18. ledna, kdy o liturgické památce Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, se budeme denně scházet až do svátku Obrácení
sv. Pavla (25. ledna) ve farním kostele ve Zvoli. Buď ke mši svaté, adoraci, nebo k obému.
Začátek adorace vždy v 16.30 hod. Kromě soboty, kdy je mše svatá v 8.00 a neděle mše svatá v 8.30 hod.
P. František Eliáš

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
19. Římskokatolická farnost Rohle (Rohle) s farním kostelem sv. Martina, administrátorem excurrendo je P. Jaroslav Šima.
Český i německý název této obce je výjimečně stejný a je nejčastěji spojován s osobním jménem Rohel (to pak od obecného jména rohlík). Existuje
však i celá řada dalších amatérských výkladů, které většinou dávají název obce do souvislosti s roklí, případně s rohy. Také v obecní pečeti byl štít s jeleními parohy. Obec se nachází v údolí potoka Rohelnice mezi vrcholy Bradlo a Bílý kámen. Dějiny vsi lze sledovat
od r. 1356, kdy dědičky dubického statku prodaly svůj díl i s patronátním právem kostela
svatého Martina v Rohli. Farní patronát se tu připomíná v letech 1356, 1371,1511,1585.
Koncem 16. stol. zde působilo několik evangelických duchovních (1583): Jan Tobaides
z Bíteše, Jan Reindler a Mikuláš Koukal. Po roce 1600 spravoval farnost farář z Medlova.
Roku 1625 byla rohelská farnost přifařena do Dubicka. Roku 1720 se farnost znovu osamostatnila. V letech 1797‒1862 na rohelské farnosti působil páter František Letfus, který
byl na svou vlastní žádost pohřben pod chodníkem u vstupu do kostela. V roce 1848 tvořily farnost vsi: Rohle se školou, Kamenná, Nedvězí, Benkov se školou
a Janoslavice se školou. V držení vsi nebo jejich částí se vystřídalo postupně mnoho majitelů. Od roku 1447 do roku 1848 definitivně náležela k zábřežskému panství.
Rohelský kostel sv. Martina, připomínaný v polovině 14. století, se stal
již nevyhovujícím. Proto kníže Lichtenštejn nechal v letech 1802‒1803
vystavět, opodál starého, nový kostel zasvěcený sv. Martinovi (patronu
vojáků, dragounů a husarů a ochránce koní). Ke kostelu patří sousoší Kalvárie z roku 1808 a socha sv. Floriána z první třetiny 19. století.
7

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM V ZÁBŘEHU. Naše Charita hned na začátku
prosince zřídila a provozuje odběrové místo, kde pro zájemce probíhají testy na onemocnění covid-19. Tuto službu široké veřejnosti poskytuje jako jediná v celé olomoucké
diecézi. Naším záměrem bylo zřídit v regionu spádovou a dostupnou službu tak, abychom pomohli zabránit masivnímu šíření nákazy covid-19 a na testy nemuseli naši občané dojíždět až do Šumperka. Současně jsme chtěli vybudovat kapacitu, která odlehčí
nemocnicím, umožní jim starat se o lidi s vážnějším průběhem a dá jim prostor věnovat se očkování. Zázemí jsme, díky vstřícnosti provozovatele, našli v Katolickém domě.
Podstoupení testu je dobrovolné, vše je bezpečné a velmi rychlé. Člověk přijde na zvolený a registrovaný termín, stráví u nás 5 minut a odchází domů – výsledky testu za ním
posíláme na zadaný email. Antigenní test sleduje aktuální přítomnost viru na sliznici
(na rozdíl od PCR pouze v množství reálně přítomném – ve vzorku se nezmnožuje)
a detekuje pouze právě probíhající onemocnění covid-19. Je dobré mít na paměti, že to
se může projevit 4 až 5 dnů po rizikovém kontaktu, vždy je tedy dobré si rozmyslet, kdy
má cenu tento test absolvovat.
Vlastní odběr není nijak zvlášť nepříjemný: máme velmi šikovné a citlivé zdravotní sestry – ve vypsaných všednodenních i sobotních směnách se jich u nás střídá celkem šest.
Jsme moc vděčni, že nám vypomáhají zdravotnice z ordinací, nemocnice i maminky na
rodičovské dovolené. Testování je bezplatné, člověk jej může absolvovat i opakovaně,
další však vždy nejdříve po uplynutí 5 dnů. Podmínkou je, že se k nám člověk musí dopředu registrovat přes internet, kde uvede potřebné údaje a vybere si vyhovující termín.
Lidé si do AOC chodí preventivně pro jistotu, že – i když jsou bez příznaků – nemocní
nejsou. Mohou pak bezpečně na návštěvu za svými blízkými, zvláště seniory. Navštěvují
nás lidé, kteří mají příslušné příznaky (kašel, teplotu, slabost a bolest kloubů, ztrátu čichu a chuti) a jdou si pro potvrzení, že jde právě o toto onemocnění, nebo jej potřebují
rozlišit od běžné chřipky. Testujeme pracovníky firem, kteří jsou v kontaktu se zákazníky nebo svými spolupracovníky a chtějí se chovat zodpovědně.
Pokud člověk má příznaky a antigenní test mu u nás vyjde pozitivní, na žádný další potvrzující PCR test do nemocnice už nemusí – podle aktuálně platného algoritmu testování se na něj nahlíží jako na nemocného, lékař mu vystaví neschopenku, běží mu
karanténa, má doklad o tom, že covid-19 absolvoval. Vysokou mírou spolehlivosti pomáhají tyto testy odhalit i bezpříznakové přenašeče.
V rámci jedné půldenní směny odbavíme až 112 zájemců. Celkem jsme doposud provedli více než 1.800 odběrů a testů, průměrný podíl covid pozitivity mezi návštěvníky
je aktuálně kolem 20%. Z došlých poděkování, přáníček, pochvalného hodnocení naší
práce usuzujeme, že zřízená služba má opravdu velký smysl. Vděční návštěvníci AOC
nosí obětavým sestrám, pro které je půldenní práce v overalech obzvláště fyzicky náročná, například cukrovinky, dárkové koše, nebo květiny.
Více informací zájemci najdou na webu www.charitazabreh.cz, kde je odkaz i na rezervační systém.
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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