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Ročník XXVIII. číslo 10

TŘETÍ 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 19 Pane, ty máš slova věčného života
1: Ex 20,1-17 2: 1 Kor 1,22-25 Ev. Jan 2,13-25
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl 
prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vy-
hnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevra-
cel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho 
učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“
Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle 
smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech 
dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šesta-
čtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to 
řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědo-
mili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které 
Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho 
jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se 
jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby 
mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď,
jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
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 EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Hodný chlapec?
„Nedělejte z domu mého Otce dům obchodu,“ říká Ježíš v dnešním evangeliu, zatímco 
v krámcích „přerovnává“ stolky, za cinkotu rozhazuje mince a za hlasitého vrkání holu-
bů propouští tyto opeřence na svobodu. Je to scéna dramatická a překvapivá. Přiznám 
se ale, že je mi velice sympatická.
Ježíš tím definitivně rozbíjí obraz „hodného, zbožného chlapce“, za jakého ho často 
považujeme. Jistě, on je svatý, nejsvětější ze všech. Ale Lev z Judy – řekl by C. S. Lewis 
– tedy Pán Ježíš, není lev ochočený, ale divoký. Nebojí se v pravou chvíli bouchnout 
do stolu, aby aspoň některým z těch, kdo mají v duchovních věcech dlouhé vedení, 
pár věcí došlo. Ježíš jedná jako prorok plný horlivosti pro Boží věc. Udělá trochu ne-
pořádku, možná bychom mohli říct, že ztropí cirkus, ale činí tak bez nenávisti. My, 
kteří jsme často nahluchlí, občas potřebujeme trochu rámusu, abychom jeho slovo za-
slechli. 
V tom, co Ježíš dělá, se odhalují dvě věci: že totiž Dům Boží je posvátné místo a že Ježíš 
je prorok, dokonce víc než prorok – je totiž milovaný Syn Otce. 
Přemýšlím, co a jak by Ježíš řekl dnes. Možná by se postavil k mikrofonu a s láskou pro-
nesl: „Nekecejte v kostele jak babky na trhu.“ Nebo by si stoupl na parkoviště a zvolal 
by: „Nedělejte si ze supermarketu svůj nedělní chrám.“ Nebo by řekl něco úplně jiného.
Ale jedno vím jistě: dnes, jako tehdy, by někteří zpozorněli, sbalili holuby a kreditní kar-
ty a stánky s asijským zbožím; jiní by brblali a stěžovali by si na radnici a na toho křik-
louna Ježíše by hned volali městskou. P. Karel Skočovský 

POSTNÍ MISIJNÍ KALENDÁŘ TOMÁŠE VELZLA
Na stránkách Papežských misijních děl, na nástěnce kostela sv. Bar-
toloměje i na webových stránkách naší farnosti můžete najít POST-
NÍ MISIJNÍ KALENDÁŘ. 
I když máme téměř polovinu postní doby za sebou, můžeme nastou-
pit do „rozjetého vlaku“ a nechat se inspirovat. Kalendář je určený 
zvláště dětem, ale může být inspirací pro všechny. Na každý den na-
bízí způsob, jak udělat něco navíc pro ostatní a tím i pro sebe, jak se 
připravit na slavení Velké noci. Doporučení, jak s kalendářem pra-
covat, a nabídku materiálů najdete na https://www.missio.cz/aktua-
lity/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2021

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ. Vzhledem k omezení počtu účastníků po-
božností křížových cest budou v pátek i v neděli vždy v 15 hod. v kostele sv. Barto-
loměje. 

AUDIOKNIHA CHRISTUS VIVIT
Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audio nakladatelství Slyš.to 
s.r.o. ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže z.s. jako audioknihu. Au-
dioknihu můžete zdarma poslouchat nebo si ji stáhnout na: slys.to v sekci Audioknihy 
zdarma. Kristýna Garguláková, Sekce pro mládež
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Z AKT KURIE ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
On-line formační setkání pro podávající eucharistii
Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci pořádá on-line formační se-
tkání pro laiky, kteří podávají svaté přijímání nebo je donášejí nemocným. 
Smyslem setkání je připomenout praktické úkoly mimořádných podá-
vajících, nauku církve a  eucharistickou spiritualitu. Přednášejícími jsou 
Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Mráz a P. Pavel Frývaldský. 
Setkání se koná v úterý 16. března ve 20.00 hod. prostřednictvím platformy zoom a youtube. 
Bližší informace na 
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-podavajicich-eucharistii.
 P. Radek Tichý, Liturgie.cz
Nabídka studia
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc – škola, která vzdělává profesionály 
s otevřeným srdcem. Pro všechny, které naplňuje služba druhým v  sociální nebo huma-
nitární sféře, nabízí Caritas VOŠ sociální tříleté studium v programech „Sociální práce“ 
a  „Sociální a  humanitární práce“. Pro mladé lidi, kteří přemýšlejí, kam dál po maturitě, 
nebo kteří se zapojují do činnosti např. místní Charity a chtěli by si doplnit vzdělání pro 
svou práci. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30. dubna 2021. Mgr. Zdislava Vyvozilová

Nabídka ubytování
na kolejích v Olomouci
Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci spravuje ubytovací zaří-
zení o celkové kapacitě 314 lůžek (ve 
vyčleněné části semináře a v budově 
Stojanovy koleje – poblíž Arcibiskup-
ského paláce). Mimo bydlení v cent-
ru města se snažíme studentům na-
bídnout také prostředí pro společné 
rozvíjení života z  víry. Pro studen-
ty je k  dispozici kněz, řádová sestra 
a pastorační asistentka. Řádová sestra 
a pastorační asistentka jsou fi nancovány z provozu kolejí.
Více informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na webu: www.kolejeaks.cz
 P. Pavel Stuška, rektor AKS

Nabídka ubytování v AKS během letních prázdnin
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí během letních prázdnin volnou ubyto-
vací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny v termínech 28. 6.–
25. 7. 2021 a 2. 8.–13. 8. 2021. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude 
zajišťovat kněz ze semináře. V domě je k dispozici vybavená kuchyně. V ceně je započítané 
povlečení.
Ceník ubytování: jednolůžkový pokoj 400 Kč/noc; dvoulůžkový pokoj 350 Kč/noc/osobu; 
třílůžkový pokoj 300 Kč/noc/osobu; čtyřlůžkový pokoj 250 Kč/noc/osobu. Uvedené ceny 
jsou včetně DPH. Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu. Bližší informace na e-mai-
lové adrese: sekretariat.aks@ado.cz. P. Pavel Stuška, rektor AKS
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POSTNÍ DOBA JE POKORNÉ SESTUPOVÁNÍ DO VLASTNÍHO NITRA
A K DRUHÝM
Papež František – kázání z obřadů Popeleční středy 
Pouť postní dobou jsme zahájili slovy proroka Joela, nazna-
čujícími směr. Je to výzva, která povstává ze srdce Boha, 
jenž nás s otevřenou náručí a očima plnýma stesku snažně 
prosí: „Obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Jl 2,12). 
Vraťte se ke mně. Postní doba je cesta zpět k Bohu. 
Kolikrát jsme Pánu v zaneprázdněnosti anebo lhostejnos-
ti řekli: „Přijdu za Tebou později, počkej…Dnes nemohu, 
ale zítra se začnu modlit a  dělat něco pro druhé“. A  tak 
se to děje den za dnem. Nyní Bůh apeluje na naše srdce. 
V životě stále budou věci na dělání a stále budeme mít po-
hotové omluvy, avšak, bratři a sestry, dnes je čas vrátit se 
k Bohu.
Cesta postní dobou je exodus, je to exodus z otroctví do svobody. Těchto čtyřicet dní nám 
připomíná čtyřicet let, za kterých Boží lid putoval pouští, aby se navrátil do země svého 
původu. Jak ale bylo těžké opustit Egypt! Bylo mnohem těžší opustit Egypt, který se Bo-
žímu lidu vryl do srdce, než ten, ze kterého prchali. Tento Egypt si stále nosili s sebou. 
Na cestě se ustavičně objevuje pokušení oplakávat tamní blahobyt, obracet se zpět, vázat 
se na minulé vzpomínky, na nějakou modlu. Pro nás platí totéž: návratu k Bohu překáží 
naše nezdravá lnutí, zdržují jej svůdné smyčky neřestí, klamné jistoty vkládané do peněz 
a vnějšího zdání, ochromující bědování nad vlastním osudem. Pokud chceme kráčet dál, 
je třeba těmto přeludům strhnout masku. 
Položme si tedy otázku: jak na pouti k Bohu postupovat? Pomůže nám vyprávění Božího 
slova o takových cestách zpět. Pohleďme na marnotratného syna a pochopíme, že také pro 
nás nastal čas vrátit se zpět k Otci. Jako onen syn jsme zapomněli na vůni domova, cen-
né jmění jsme promrhali v nicotnostech a zůstaly nám prázdné ruce a nespokojené srdce. 
Upadli jsme: jsme děti, které neustále padají, jako batolata, která se pokoušejí chodit, ale 
pokaždé skončí na zemi a potřebují, aby je tatínek vždy zdvihl. Na nohy nás staví Otcovo 
odpuštění: prvním krokem na naší cestě zpět je Boží odpuštění, zpověď. Co se týče zpovědi, 
pěkně prosím, aby zpovědníci byli jako otec, který nešvihá bičem, ale objímá.
Dále se potřebujeme vrátit k Ježíši, jako onen malomocný, který se k němu po uzdrave-
ní vrací, aby mu poděkoval. Bylo jich vyléčeno deset, avšak on jediný byl také zachráněn, 
neboť přišel zpět k Ježíši (srov. Lk 17, 12-19). 
Všichni, skutečně všichni máme duchovní nemoci, ze kterých se sami nemůžeme vylé-
čit, všichni máme zakořeněné zlozvyky, které sami neumíme vymýtit, všechny nás ochro-
muje strach, který sami neporazíme. Potřebujeme se připodobnit onomu malomocnému, 
který se vrátil k Ježíši a vrhl se mu k nohám. Prospěje nám Ježíšovo uzdravení, je zapotře-
bí ukázat mu své rány a vyslovit: „Ježíši, jsem zde před tebou, se svým hříchem a ubohos-
tí. Ty jsi lékař, můžeš mne vysvobodit. Uzdrav mé srdce, uzdrav mne z malomocenství“.
Vraťme se k Duchu, Dárci života, vraťme se k Ohni, který vzkřísí náš popel. Onen oheň 
nás učí lásce – ačkoli jsme nadále prach, jak říká liturgický hymnus, je to „prach zami-
lovaný“. Vraťme se k modlitbě k Duchu Svatému, opětovně odhalme oheň chvály, který 
spaluje popel nářků a rezignace.
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Bratři a sestry, tato naše zpáteční cesta k Bohu je možná jedině díky tomu, že On se vydal 
na cestu k nám. Opačně by to nebylo možné. Ještě předtím, než jsme se za Ním vypravili, 
sestoupil k nám, předešel nás, vyšel nám vstříc. Sestoupil ještě níže, než jsme si dokáza-
li představit: učinil se hříchem, smrtí, jak nám připomněl sv. Pavel: „S tím, který byl bez 
hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem“ (2 Kor 5,21), jak jsme právě slyšeli. 
Sestoupil do našeho hříchu a smrti, dotkl se hříchu, dotkl se naší smrti, aby nás nenechal 
samotné a provázel nás na cestě. Naše pouť tudíž spočívá v tom, že se dáme vzít za ruku. 
Otec, který nás volá, je Ten, který vychází z domu, aby nás vyhlížel; Pán, který nás uzdra-
vuje, je Ten, který se dal zranit na kříži; Duch, který nás přivádí ke změně života, je Ten, 
který silně a něžně vane nad naším prachem.
Právě tam, kde jsme nejvíce zranitelní a nejvíce se stydíme, nám Bůh vychází naproti. 
A nyní, poté, co nám vyšel vstříc, nás zve, abychom se k Němu vrátili a znovu se těšili 
z toho, že nás miluje. www.radiovaticana 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 10/2021 – Téma: Nepošleš dezinformaci. 

farnost  zvole                 farnost  zvole

Ve Zvoli sbírka z neděle 28. února 5.360 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

 Společná pobožnost křížové cesty v postní době bývá ve farním kostele ve Zvoli kaž-
dou neděli ve 14.00 hod.  

 Od této neděle postní probíhají ve farním kostele skrutinia jako příprava na křest dospě-
lých. 

Členové a  příznivci spolku Zvolská čtyřka nadále řeší další fungová-
ní a  provoz Komunitního centra Zvole. V  současné době je to úpra-
va venkovních prostor před domem a  také další zajištění finančních 
prostředků na provoz a splácení dluhu, který máme ve výši 2 mil. Kč. 
Nadále Vás prosíme o  podporu ať už modlitbou nebo finanční. Mů-
žete 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 i příští neděli 14. března ve 14.30 
hod. 

ŘEZIVO. S předstihem si můžete objednat řezivo z letošní zimní těžby. 
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Ma-
letíně. Pokud máte zájem o řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či mate-
riál na pergolu nebo i celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude 
zpracováno dle vašich požadavků a  našich možností. Aktuálně jsou 
k dispozici latě 3 x 6 cm a smrkové palivo. 

P. František Eliáš, 731 626 500
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červenovodsko              červenovodsko

SBÍRKY z neděle 28. února: Červená Voda 2.074; Písařov 944; Jakubovice 455; domov dů-
chodců 135 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

farnosti  spravované  z  klášterce

SBÍRKY z neděle 28. února: Klášterec 1.100; Svébohov na opravy 7.900; Jedlí 1.600 + dar 
na potřeby farnosti 500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko            lošticko            lošticko

SBÍRKY z neděle 28. února: Loštice 3.160 + dar na osvětlení 3.000 (příští sbírka bude na 
osvětlení kostela); Moravičany 2.048 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Otec Ján Jakubovič CM se sestrou Janou Pavlou Halčinovou 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

 Omalovánky o sv. Kateřině Labouré DKL, obrázky s myšlenkou a litanie k sv. Josefovi 
nabízíme na ke koupi v kostele na stolku.

 Na farní budově v přízemí předěláváme elektriku tak, aby byla připravena ke kolauda-
ci. Také jsme vyvložkovali komín a připravujeme umístnění krbových kamen. Na faru 
chceme přemístit kamna z Prokopky, tam zakoupíme kamna nová a výkonnější. Kamna, 
komín a práce bude s dovolením otce provinciála financovat naše loštická komunita Mi-
sijní Společnosti.

MORAVIČANY
Tradiční Farní stanování pro děti 6-12 let bude probíhat v  termínu neděle 25. – sobo-
ta 31. července 2021 na farním dvoře v Moravičanech. Přihlášky si můžete vyzvednout 
v kostelích v Moravičanech a v Lošticích a odevzdat vedoucí Terezce H. nebo O. Kristiáno- 
vi. 

štítecko            štítecko            štítecko

SBÍRKY z neděle 28. února: Štíty 1.580; Cotkytle 505; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 O čtvrté neděli postní 14. března povedou farníci křížovou 

cestu po mši svaté, která začíná v 9.00 hod. 

HORNÍ STUDÉNKY
 O čtvrté neděli postní 14. března po mši svaté, která začíná  

v 7.30 hod. bude pobožnost křížové cesty. 

COTKYTLE
 O čtvrté neděli postní 14. března po mši svaté, která začíná  v 11.00 hod. bude pobožnost 

křížové cesty. P. Jacek Brończyk
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tatenicko            tatenicko           tatenicko

SBÍRKY z neděle 28. února: Lubník 1.840; Tatenice 1.150; Kosov 620; Hoštejn 1.250 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH 
Autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
Římskokatolická farnost Tatenice (Tattenitz) s farním kostelem sv. Jana 
Křtitele. Farářem je od r. 2003 Mgr. Jaroslav Přibyl.
Rozkládá se ve východní části Pardubického kraje. Podle církevního roz-
dělení však patří do Olomoucké arcidiecéze, děkanátu Zábřeh. Kromě 
obce Tatenice spadají pod správu ŘKF Tatenice také obce Krasíkov a Koruna.
Vesnice Tatenice se v historických materiálech připomíná poprvé r. 1267. Toho roku založil 
Boreš z Rýznburka, seděním na Moravské Třebové, u Krasíkova klášter bratří poustevnic-
kého řádu sv. Augustina, zvaný Koruna Mariina, a daroval mu mezi jiným půl Tatenice. Ve 
14. stol. byla rozlišována Tatenice Velká a Malá (Thetnicz).
Velká Tatenice tvořila zvláštní statek s dvorem a tvrzí. Malá Tatenice (Tateničky) byla po sto 
let klášterním statkem.
Roku 1350 se připomíná v Tatenici (v listině Detintz) kostel sv. Jana Křtitele. Tamní fara 
náležela k šumperskému děkanátu a byla s ním přičleněna k nově založenému biskupství 
v Litomyšli.
Od roku 1350 do roku 1560 nejsou známa jména duchovních katolických správců. Je mož-
né, že farnost byla vedena z kláštera Koruna.
Koncem 16. století byla farnost pod správou nekatolických duchovních např. Pavla Grana 
z Mor. Třebové (1593), Jana Frigiuse (1624). Pak byla farnost spravována ze Starého města 
a patřila k děkanství moravskotřebovskému. 
Roku 1707 byla farnost obnovena a patřily k ní obce Lubník, Strážná, Cotkytle, Štíty, Rapo-
tín a Krasíkov. Patronem fary a kostela byl suverénní kníže Johan II. z Lichtensteinu, maji-
tel velkostatku Zábřeh.
Roku 1723 byl v Tatenici dostavěn v barokním stylu kostel sv. Jana Křtitele na místě dřevě-
ného, už zvětšeného chrámu. Kostel byl slavnostně vysvěcen 14. 6. 1804 olomouckým sufra-
gánem Aloisem hrabětem Kolovratem. Roku 1765 byl tatenický kostel vyzdoben freskami 
mistrem, mohelnickým rodákem, žijícím v Mor. Třebové, Tadášem Supperem. Namaloval 
oltářní obraz Narození sv. Jana Křtitele a soubor nástropních i bočních fresek. Nejpozoru-
hodnější a  také umělecky nejzávažnější je velká nástropní skupina znázorňující nebeský 

kůr patřící k důležitým 42 severomoravským památkám. 
V tatenickém kostele se nacházela vzácná gotická madona 
z bývalého kláštera Mariina Koruna. (http://www.farnost-
-tatenice.cz/o-farnosti/historie) 
Roku 1628 Karel Eusebius přičlenil Tatenici k  zábřežské-
mu panství, jeho součástí zůstala až do r. 1848. Tohoto roku 
1848 patřily k tatenické farnosti kromě Tatenice se školou 
vsi Krasíkov s kaplí, Legstein (Malý Třebářov), osada Lich-
tenštejn, Lubník s filiálním kostelem a školou, Koruna s kap-
lí, Šumvald (nyní Strážná) se školou a Třebářov–dvůr se ško-
lou. Celá farnost tehdy měla 4352 farníků.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY z neděle 28. února: Zábřeh 10.547; Rovensko 805 Kč. 
Dary: na charitu 920, na potřeby farnosti 2.000 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 
24. února bylo z Rovenska na likvidaci lepry zasláno 2.500 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

Pokud chcete jakkoliv přispět k výzdobě okolí Šubrtovy kaple a piety, spojte se prosím s Jit-
kou Marií Idesovou, tel. 728 264 169. 

charitativní služba církve v děkanátu
RESPIRÁTORY PRO STARŠÍ SPOLUOBČANY 
S ohledem na zpřísněná opatření proti nákaze covid-19, kdy je třeba si ve vyjmenovaných 
prostorách chránit dýchací cesty respirátorem, chceme nabídnout pomoc našim starším 
spoluobčanům, pro které může být problematické si tuto ochranu obstarat. Od čtvrtku 4. 3. 
jsou respirátory k dispozici ve vstupní chodbě charitního domu (Žižkova 15; 7–16.30 hod.) 
a současně i ve výdejním místě Zásilkovny (Žižkova 5, Zábřeh; 8-17 hod.). Váš příspěvek 
(ideálně v částce 12 Kč/ks) použijeme na pokrytí nákladů na pořízení a provoz. 

CENA MĚSTA ZÁBŘEH
„Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá“, těmito slovy zahájil starosta města pan František 
John předávání významného ocenění naší Charitě: Cenu města Zábřeh za rok 2020. Cenu 
z rukou pana starosty přebíral v minulém týdnu na zastupitelstvu města ředitel Charity Zá-
břeh pan Jiří Karger a jeho tři kolegyně. Byli zde jako zástupci téměř stočlenné „posádky“ 
charitní lodi, která dokázala v bouři pandemie zareagovat na potřeby a požadavky nastalé 
situace a poskytnout svému okolí jasné a praktické odpovědi: bleskové šití a distribuci rou-
šek a mobilizací stovek dobrovolníků; zajišťování rozvozů obědů, nákupů pro seniory i ne-
mocné v karanténě; zprostředkování přenosů bohoslužeb, promluv, lidových misií i další-
ho programu z kostela sv. Bartoloměje; zkapacitnění výdejny zásilek pro vyřízení nákupů 
v době uzavřených obchodů; zřízení Antigenního odběrového centra a hlavně nepřerušení 
pomoci těm nejpotřebnějším v jejich domácnostech. Poděkování však patří – a moc rádi ho 
tlumočíme – také všem dobrovolníkům, rodinným příslušníkům, ve kterých máme oporu 
i zázemí, firmám, dárcům, i těm, kteří se za charitní dílo modlí. Vážíme si toho, vaše blíz-
kost je pro nás posilou. Děkujeme!

Děkovné video pro Charitu Zábřeh k jejímu ocenění můžete zhlédnout na 
https://www.youtube.com/watch?v=wDYA37Tc9yQ redakce


