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28. 2. 2021
Ročník XXVIII. číslo 9

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

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 25 Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
1: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 2: Řím 8,31b-34 Ev. Mk 9,2-10
Ordinárium: Latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 
A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho 
nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. 
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že 
jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden 
Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl 
říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. 
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho 
poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe ne-
viděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když 
sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypra-
vovali o  tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane 
z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi se-
bou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám,
abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, 
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.
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 EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Liturgické texty druhé postní neděle nás vedou k zamyšlení nad naším duchovním živo-

tem. Zvlášť evangelium mluví o důležitosti vnitřní duchovní proměny. 
1. čtení: „Vezmi svého syna Izáka, odejdi daleko do neznámé země, tam bude vysoká hora, ve-
jdeš na ni se svým synem a tam na této hoře zabiješ svého syna.“
Abrahám i přesto, že nerozuměl, proč po něm Bůh chce tak velikou oběť, poslechl. Možná, 
že po nás chce Bůh, abychom v této postní době zanechali svých zlozvyků, špatných ná-
klonností a pokusili se něco změnit. Chce ale možná i to, abychom se dobrovolně vzdali ně-
čeho, co máme rádi, co nám působí radost, ale překáží na cestě k Bohu. Co je naším „Izá-
kem“, kterého máme tak rádi a kterého bychom se tak neradi zbavili?
Vyjdi ze svého stereotypního způsobu života, vyjdi ze svých zlozvyků, vyjdi ze svého po-
hodlí, lenosti, … a zkus udělat v této postní době něco, co ti pomůže více se k Bohu přiblí-
žit.  Nebude to snadné, a dokonce si myslím, že většina z nás ani nechce něco měnit. Proč 
bychom měli? Chybí nám motivace a odhodlání k nějaké změně.
2. čtení – i sv. Pavel říká, že s tou změnou jsou spojené obtíže… A proto většina z nás tak 
nerada něco mění. Myslím v duchovním životě. 
Evangelium. Tuto změnu nebo proměnu našeho života nám připomíná i evangelium. Je 
to dobře známý příběh o proměnění Páně, který svou podstatou směřuje k myšlence, že 
každý z nás by se měl snažit o svou vlastní proměnu – zvlášť v postní době. Co se na té hoře 
vlastně stalo?

Ježíš vzal s sebou jen tři apoštoly: Petra, Jana a Jakuba. Proč jen je? K těm třem měl nej-
důvěrnější vztah. Petra jmenoval vůdcem a nejdůležitějším z apoštolů. Jan byl ten, kterému 
se Ježíš často svěřoval, měl k němu zvláštní důvěru a vztah. Jakuba ustanovil, aby bděl nad 
první křesťanskou obcí a staral se o pravou víru. Vzal je mimo hluk a shon, který prožívali 
každý den a tam na hoře jim chtěl něco říct. Víte, když chce člověk někomu něco důležitého 
sdělit, tak ho vezme stranou, kde je ticho a klid. 

A  pak když se na té hoře modlili, Pán Ježíš se proměnil. 
Tvář se mu proměnila, oděv se proměnil. To jenom my se mod-
líme tak, že se v našem životě nic nemění. Člověk, který se sku-
tečně modlí, se musí změnit a každý z nás se mění podle toho 
s  kým nebo s  čím se setkává. Pokud se setkáváme s  Bohem, 
mění se náš život. Člověk, který se setkává s Bohem, bude mít 
tvář prozářenou. 
Věřte mi, že jsou tváře, které oduševnělé nikdy nebudou, pro-
tože se za celý život  s Bohem nesetkaly. 
Jeden kněz mi řekl – podívej se na lidi v kostele, na jejich tvá-
ře a hned budeš vědět, komu člověk zasvětil svůj život a pro 
koho žije.
Každá mše sv. je setkáním s  Bohem, se kterým se setkali 
i apoštolové na hoře Tábor. Každé toto setkání nás má vnitř-
ně proměnit. A je tomu tak? Mohli bychom dnes každý sám 
za sebe říci se sv. Petrem: „Dobře je mi s Tebou, Bože, rád 
s Tebou zůstanu i nadále“. Cítíme se po nedělní mši aspoň 
trošičku proměněni? Pane Bože, rádi jsme se s  tebou dnes 
setkali a rádi zůstaneme ve tvé přítomnosti po celý další tý-
den. P. Krzysztof Leon Klat
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SVÁTKY A PAMÁTKY
Sobota 13. března Výroční den zvolení papeže Františka
František (latinsky Franciscus), vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ
(* 17. prosince 1936 Buenos Aires), je 266. papež katolické církve, římský biskup a suverén stá-
tu Vatikán, jehož zvolilo konkláve dne 13. března 2013.

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ. Vzhledem k omezení počtu 
účastníků pobožností křížových cest budou v  pátek i  v  neděli vždy 
v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 

ONLINE DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ V POSTNÍ DOBĚ
Nabízíme vám v postní době možnost duchovního rozhovoru.
Duchovní rozhovor je jeden z prostředků duchovního života, může nám 
pomoci uvědomit si, kde Boha ve svém životě nacházíme, jakým způso-
bem k nám promlouvá a jak mu odpovídáme.
V případě zájmu nás kontaktujte na mail: judith@boromejky.cz 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 3. BŘEZNA 
08.00 – 10.00 hod.  P. Alojz Šeliga CM
10.00 – 12.00 hod. P. František Eliáš
12.00 – 14.00 hod.  P. Petr Souček 
14.00 – 16.00 hod. P. Władysław Mach SDS
16.00 – 18.00 hod.  P. Kristián Libant CM
 

 Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 5. března od 15.00 hod.
 Možnost přijetí svátosti smíření a  eucharistie je také během tiché adorace Nejsvětější 

Svátosti v neděli od 16.00 do 18.00 hod.

KT 9/2021 – ZRALOST, POKORA A VLÍDNOST JANA SOKOLA 
V Katolickém domě v Zábřeze jsme se s ním mohli osobně setkat na přednáškách v roce 
2007 a 2011.
Filozof, kterému bylo rozumět, ale i pedagog, politik, překladatel, chartista, zlatník a pro-
gramátor zemřel 16. února ve věku 84 let. 
Katolický týdeník jej připomíná na str. 1, 2 a 13. Mimo jiné také část z obsáhlého knižního 
rozhovoru Odvaha ke svobodě, který s ním vedl Josef Berá-
nek.
O smrti přemýšlel Jan Sokol takto: „Právě konečnost, omeze-
nost života dává lidské existenci všechnu její napínavost a dra-
matičnost. Jen smrtelnému člověku se může stát, že na něco 
nemá čas, že musí spěchat, že má termíny a něco nestihne. Ale 
naopak jen konečný, omezený život může nakonec vytvořit 
příběh, který se dá také vyprávět – celek. Podobně jako obraz 
nebo román i lidský život musí skončit. Lidská smrt tedy právě 
tím, že je už v životě předem přítomná jako vyhlídka, dává to-
muto životu tvar, napětí, vážnost i dramatickou podobu. Dává 
událostem a činům jejich jedinečnost, platnost a hodnotu. Jen 
díky ní může existovat hrdinství.“
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ČERVENOVODSKO              ČERVENOVODSKO

SBÍRKY z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Červená Voda 4.146; Písařov 1.562; Ja-
kubovice 670; domov důchodců 100 Kč.
Jakubovice – černoušek 719 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

SBÍRKY z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Klášterec 2.000 + dar na obraz 3.000; 
Svébohov 8.700 + dar na opravy 5.000; Jedlí 4.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

TATENICKO            TATENICKO            TATENICKO

SBÍRKY z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Lubník 1.210; Tatenice 2.160; Kosov 
640; Hoštejn 1.900 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

SBÍRKY z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Štíty 2.900; Cotkytle 493; Horní Stu-
dénky 1.050 (sbírka z minulé neděle na opravy 4.700 Kč). 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY  
 Ve středu 3. března bude po mši svaté postní katecheze.
 V pátek 5. března v 16 hod. bude na 1. pátek adorace, svátost smíření a křížová cesta 

a v 17 hod. mše svatá.
 V neděli 7. března po mši svaté v 9 hod. povede pobožnost křížové cesty společenství 

Modlitby matek.
 Každou neděli v  postní době mohou dát děti připravené růže ke kříži před oltářem. 

Každé dítě jednu růži. Doufáme, že bude na kon-
ci postní doby u kříže velká kytice těchto růží od 
dětí. (Vysvětlení pro rodiče a děti, které se nezú-
častnily dětské mše svaté je na farních stránkach 
https://farnoststity.webnode.cz/aktivity/ odstavec 
Postní aktivita pro děti)

HORNÍ STUDÉNKY 
 Ve čtvrtek 4. března bude v 15.30 hod. svátost smíření, v 16 hod. mše svatá, pak postní 

katecheze a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
 V neděli 7. března po mši svaté pobožnost křížové cesty.

COTKYTLE 
 V neděli 7. března bude po mši svaté v 11 hod. pobožnost křížové cesty.

Pokud chcete přispět fi nančně na potřeby farnosti, můžete poslat dar bankovním převodem 
na účet farnosti Štíty 1903957369/0800. Potvrzení daru pro slevu na daň z příjmu bude za-
sláno dárci na uvedenou adresu. P. Jacek Brończyk
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HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH 
Autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
22. Římskokatolická farnost Štíty (Schildberg) s farním kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie. Administrátorem je od r. 2016 P. Jacek Piotr 
Brończyk. 

Štíty (do r. 1949 česky Šilperk) vznikly pravděpodobně jako osada 
v podhradí hradu Šilperka, který v dobách krále Přemysla Otakara II. 
dal zbudovat člen markraběcí družiny Protiven ze Zábřeha a Doubra-
vice. Nejstarším historickým dokladem o Šilperku je Protivenovo privilegium z r. 1278, kte-
ré se dá považovat za zakládací listinu městečka. Od r. 1850 byl Šilperk sídlem okresního 
soudu a berního úřadu a s ním až do roku 1938 součástí politického okresu zábřežského. 

V Šilperku stál již před r. 1350 farní kostel, který byl přičleněn k nově vzniklé litomyšl-
ské diecézi, jeho zasvěcení však neznáme. Kostel roku 1744 vyhořel, v roce 1755 byl na stej-
ném místě znovu vystavěn a zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Pod kostelem byly zřízeny 
dvě krypty, kde se pochovávalo až do r. 1770. Roku 1793 byla postavena nová budova fary. 
Roku 1889 postihl město největší požár v jeho historii. Oheň zničil mimo jiné faru a celý 
kostel. Sbírkami farníků byla r. 1891 zničená budova i s věží provizorně pokryta a defi ni-
tivní podobu získal kostel roku 1912. Nejvýznamnější opravou prošel kostel v letech 1995-
1997. 

Farnost se dostala ve II. polovině 16. stol. do správy nekatolíků, jejich duchovním šil-
perská vrchnost v roce 1600 přiznala právo svobodného pořizování a odkazování. Z roku 
1622 je znám luterský kněz Jeremiáš Denhart Skytořínský, zvaný Šilperský. Po Bílé hoře byl 
nedostatek katolických kněží, až roku 1633 nastupuje katolický kněz Jiří Polhuber. Teprve 
koncem 17. století a hlavně v 18. století docházelo k obsazování dalších far na Šilpersku: 
Jedlí 1669, Červená Voda 1672, Cotkytle 1776, Horní Studénky 1784, Karlov 1786, Mlýnic-
ký Dvůr 1787 a Heroltice 1854. 

Až do svého osamostatnění v 80. letech 18. stol. patřily k rozsáhlé šilperské farnosti dva 
fi liální kostely – v Písařově a v Horních Studénkách. K roku 1848 patřily k šilperské farnosti 
město Šilperk s farním kostelem a školou, Bukovice se školou (v zimním období), ves Břez-
ná, Březenský Dvůr, Heroltice s kaplí a školou a Crhov se školou. 

Roku 1788 byl zřízen šilperský děkanát z některých farností šumperského a mohelnic-
kého děkanátu. Nový děkanát dle stavu k roku 1854 tvořily tyto farnosti: Šilperk, Jedlí, Kar-
lov, Červená Voda, Horní Studénky, Cotkytle, Heroltice, Mlýnický Dvůr, Jakubovice a Pí-

sařov. 
Šilperk měl na obecní pečeti latinský 

nápis: SIGILLUM CIVITATIS SCHIL-
PERCK, 1638. Znak obsahuje osmicípou 
hvězdu, mezi jejími cípy je osm osmi-
cípých hvězdiček, jediná to památka na 
pány ze Šternberka, kteří povýšili osadu 
kolem roku 1350 na město.
Ze Štítů jsou zpravovány farnosti: Horní 
Studénky s kostelem sv. Leonarda (Linhar-
ta) a Cotkytle s kostelem zasvěceným Nane-
bevstoupení Páně. 
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FARNOST  ZVOLE                 FARNOST  ZVOLE

Ve Zvoli sbírka z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA 9.290 Kč.
DARY: na Haléř sv. Petra 21.000, na novou zpovědnici 10.000, na komunitní centrum 
10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Společná pobožnost křížové cesty v postní době bývá ve farním kostele ve Zvoli každou ne-
děli ve 14.00 hod.  
Od 3. neděle postní jsou ve farním kostele skrutinia jako příprava na křest dospělých. 

KOMUNITNÍ CENTRUM 
Členové a příznivci spolku Zvolská čtyřka nadále řeší další fungování a provoz 
Komunitního centra Zvole. 
V současné době je to úprava venkovních prostor před domem a také další za-
jištění fi nančních prostředků na provoz a splácení dluhu, který máme ve výši 
2 mil. Kč. 
Nadále Vás prosíme o podporu ať už modlitbou nebo fi nanční. Můžete přispět jakoukoliv 
menší či větší částkou na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. 
Všem dárcům a ochotným pomocníkům děkujeme.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku
tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

MALETÍN               MALETÍN               MALETÍN

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 28. února i příští neděli 7. března ve 
14.30 hod. 

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

SBÍRKY z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Loštice 6.526 + dar na osvětlení 20.000, 
1.000 a 200 Kč (nejbližší nedělní sbírky budou na rekonstrukci osvětlení kostela);  Moravi-
čany 11.947 Kč; Bílá Lhota 1.253 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

ONLINE KURZY. Otec Ján Jakubovič CM se sestrou Janou Pavlou Hal-
činovou DKL nabízí mladým od 13 let možnost účastnit se duchovního 
kurzu formou online přenosů. Kurzy probíhají v pátek večer jednou za dva 
týdny. Bližší informace u otce Jána č. tel. 604 296 423
„POSTNIČKY“ na peníze za požitky, které si během postního období od-
řekneme, si můžete vzít na stolku v kostele.

MORAVIČANY 
Děkujeme dobrovolníkům, kteří pracují na rekonstrukci farní kuchyně. 
V současnosti se nacházíme před položením podlah a dohotovením omítek. Hotové jsou 
veškeré inženýrské sítě a sanace zdí. Kuchyňská linka s barem jsou už vyrobeny, dovezeny 
a čekají na osazení. Předpokládáme, že práce ustanou v průběhu jarních měsíců.
Bližší informace o fi nancování této rekonstrukce jsou k dispozici na nástěnce před kos-
telem.
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Moravičanské okrašlovaci spolek zve na premiéru dokumentárního fi l-
mu České televize pořadu „Nedej se!“ Premiéra bude vysílána v neděli 
28. 2. 2021 v 11.05 na ČT 2. Po odvysílání bude možné snímek zhléd-
nout v archivu České televize na iVysilani.cz.

PETR VACÍK: DOBA POSTNÍ
Na začátku každé postní doby se v kostelích čtou texty ze začátků evangelií, kde Ježíš od-
chází do pouště. Poušť je jeden z nejsilnějších symbolů ve spiritualitě. Podívejme se na ně-
kolik derivátů slova poušť, které nám pomohou zahlédnout některé z podstatných aspektů 
duchovního života, které se týkají každého z nás.
Opouštět. Odejít na poušť znamená opouštět místa, vztahy a způsoby, které pro nás po jis-
tou dobu byly neodmyslitelné. Stále znovu opouštět to, co nám náš rozum, naše srdce a naše 
svědomí radí, že máme nechat za sebou.
Odpouštět. Přebývat na poušti znamená přebývat v prostoru, který je prostý výčitek. Neod-
puštěné křivdy jsou zátěží, se kterou se dá jít vpřed jen velmi pomalu a někdy vůbec. Často 
jsme samozřejmě ochotní odpustit, ale odpuštění je obousměrný vztah. Jestliže chceme od-
pustit, ale není tu receptivní partner, který by o odpuštění žádal, nebo by byl alespoň ocho-
ten ho přijmout, pak takové jednostranné odpuštění zůstává velmi nedokonalé, nedokona-
né. Neodpuštění nás nepustí na poušť.
Dopouštět. Častěji slýcháme o tom, že Bůh věci dopouští. Ale když je dopouští Bůh, proč 
bychom nemohli dopouštět my? Seriózní spiritualita neusiluje za každou cenu o zabránění 
událostem, které považujeme za negativní, za něco, co by se nemělo stát. Solidní spirituali-
ta, která prošla pouští, umí dopouštět.
Připustit si. Připouštět si, co nám není pohodlné, je podmínkou proto, abychom mohli od-
pustit i sami sobě. Jsem přesvědčen, že je pro nás většinou přirozené a snadné být připra-
vení odpustit někomu, kdo nám ublížil. O něco náročnější může být nechat si odpustit. Ale 
odpustit sami sobě, to je z této trojice to nejtěžší. 
Zapouštět kořeny. Kdo na poušti nezapustí své kořeny dostatečně hluboko, jeho povrchnost 
ho zahubí. Dnes už víme, že mnoho rostlin dokáže sdílet vodu a živiny s ostatními rostlinami 
v okolí. Kdo zapustil kořeny hluboko a ocitne se tak blízko zdroji vláhy, může tento pramen 
sdílet i s ostatními, kteří zůstali na povrchu. To je solidarita poustevníků, obyvatel pouště.
Pouštět. Pouštět věci ze svých rukou, kterými se je snažíme zachytit, někdy zastavit, jindy 
zase obrátit jejich směr. Pouštět věci, které chtějí nebo mají odejít. Pustit domů návště-
vu, kterou svojí pohostinností nutíme zůstávat déle, než ona chce. Pustit z rukou nástro-
je, které do nich bereme, ale používáme je jinak, než k čemu jsou určeny. Když bereme 
do rukou otěže, ale používáme je jako bič, je třeba je pustit. Někdy je také potřeba pustit 

z rukou i věci, které děláme dobře.
Ještě jedna poznámka. Ježíše na poušť vyvedl 
Duch a vracel se odtamtud v síle Ducha. Kdo 
opouští to, co mu překáží v  dobré cestě, od-
pouští sobě i ostatním, zapouští své kořeny do 
hloubky, bude čerpat z pramene Ducha a sám 
se pak stane studnicí k osvěžení ostatních.
Tento komentář Petra Vacíka jsme mohli slyšet na 
Radiu Vaticana (stanice Proglas) 21. února 2021.
 Redakčně zkráceno
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SBÍRKY z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Zábřeh 21.062; Rovensko 2.510 Kč.
Dary: Na Proglas 1.000, na TV NOE 500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 
V měsíci únoru bylo ze Zábřeha na likvidaci lepry zasláno 5.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

Pokud chcete jakkoliv přispět k výzdobě okolí Šubrtovy kaple a piety, spojte se, prosím se 
mnou. Jitka Marie Idesová tel. 728 264 169. 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE – NEZŮSTAT V POSLEDNÍCH CHVÍ-
LÍCH OSAMOCEN 
Je jedno ze tří pravidel domácí hospicové péče, které v této zvláštní době rezonuje s mno-
hem větší razancí než kdy dříve. Kolik lidí umírajících v nemocnicích, by si přálo mít u sebe 
v poslední okamžiky svého života někoho blízkého. Někdy toto přání splnit nelze.
Pokud ale tato možnost je a rodina ji využije, bývá za ni vděčná. I proto, že se jim hned na 
začátku dostane pomoci a podpory členů z týmu Domácí hospicové a paliativní péče Chari-
ty Zábřeh. Odbornou oporou pro pacienty a rodinné příslušníky jsou dvě paliativní lékařky; 
sestry jsou připraveny na zavolání vyjet v kteroukoliv denní či noční dobu, vyjíždí k paci-
entům za jakéhokoliv počasí; pacientům a jejich rodinám je k dispozici psycholog, poradce 
pro pečující, pastorační asistentka a následně i poradce pro pozůstalé. Ročně doprovázíme 
více než 100 pacientů, kteří odcházejí důstojně, bez toho, že by i při závažných onemocně-
ních trpěli bolestí, v kruhu lidí, kteří je mají rádi a chtějí se – často o své rodiče – postarat.
Činnost našeho mobilního hospice se však neobejde bez provozní podpory v podobě dota-
cí, grantů a darů. Nízké úhrady ze zdravotního pojištění kryjí zhruba polovinu potřebných 
nákladů. Na fungování mobilního hospice přispívá Olomoucký kraj, města a obce v našem 
regionu a taktéž Nadace Agrofert, díky níž se mimo jiné mohou 2 sestry dovzdělávat v kur-
zu krizové intervence. 
Děkujeme i vám všem, kteří jste nedávno protančili večer na Plese v obýváku a podpořili ty, 
jimž do tance v tuto chvíli není. Vážíme si toho.

CHARITA ZÁBŘEH hledá dobrovolníky nebo brigádníky pro příleži-
tostnou výpomoc na tyto činnosti:
 výpomoc na recepci antigenního odběrového centra: poučení návštěv-

níků o pravidlech odběrů, kontrola správnosti rezervace a údajů pa-
cientů přes tablet – dle možností 1 až 3  dopoledne nebo odpoledne 
v týdnu

 doprava odebraných vzorků z antigenního odběrového centra Zábřeh 
do laboratoře Fakultní nemocnice v Olomouci – příležitostně, 1 až 3 krát v týdnu

 přeprava osamělých seniorů a lidí s handicapem na očkování speciálním bezbariérovým 
vozidlem Charity Zábřeh – na zavolání, dle objednávek a sjednaných termínů očkování

Zájemci mohou své zapojení nabídnout na telefonu 736 509 430
nebo emailu covidtest@charitazabreh.cz Těšíme se na spolupráci a děkujeme!
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