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14. neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

„Žeň je sice hojná, 
ale dělníků málo. 
Proste proto Pána žně, 
aby poslal dělníky 
na svou žeň. Jděte! 
Posílám vás jako 
ovce mezi vlky. 
Nenoste měšec, 
ani mošnu, 
ani opánky...“

Lk 10,2-4

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět 
a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; 
naplň nás radostí z vykoupení a dej, 
ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen

ŽALM 66     Jásejte bohu, všechny země!
1: Iz 66,10-14c              2: Gal 6,14-18         Ev.  Lk 10,1-12.17-20     
Ordinárium: Ebenovo č. 504 
příště latinské č. 509
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veleHRAd, PRoGRAm dnŮ lidí dobRÉ vŮle 2010

neděle 4. ČeRvenCe: 19.30 hod. - VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE - slavnostní koncert, účin-
kují: Jiří Pavlica s Hradišťanem, Hana a Petr Ulrychovi a Kateřina Štruncová, Petr Bende, Do-
minika Stará, Markéta Konvičková, Oktoich (Polsko), Kantiléna - dětský sbor. Moderátoři: Pa-
vel Kříž a Barbora Černošková. (přímý přenos ČT a Radiožurnál), 21.00 - duchovní program 
v bazilice, 24.00 - mše svatá.
Pondělí 5. ČeRvenCe: NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2010. 
10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ, hlavní celebrant Miloslav 
kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský, kazatel Mons. ThLic. Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Koncelebrují 
biskupové Čech, Moravy a Slezska (přímý přenos ČT a ČR Praha). 15.00 - 
Byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice. 
AUTOGRAMIÁDA NA VELEHRADĚ. Letos přijedou podepisovat své 
knihy olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a pražský arcibiskup 
Mons. Dominik Duka OP. Autogramiáda se bude konat v areálu poutní-
ho místa v pondělí 5. července od 8.30 do 9.30 hodin.

PoUŤ v RÁJeČKU. V pondělí 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A proto-
že ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, do-
voluji si vás pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů 
slovanských národů. Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila 
a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský 
kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii dopro-
vodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude pokra-
čovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných 
hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti bude připraven 
skákací hrad a celá řada her a soutěží o sladkosti s tématikou požár-
ní ochrany. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení 
všeho druhu, bohatá tombola, či ohňová show. K poslechu a tan-

ci bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro 
jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!                Za farníky z Ráječka Josef Klimek

PRimiCe v TATeniCi
Drazí věřící, chtěl bych Vás všechny ještě jed-
nou co nejsrdečněji pozvat k nám do Tateni-
ce na primiční mši svatou,  kterou budu sla-
vit v úterý 6. července 2010 ve farním kostele 

sv. Jana Křtitele v 15.00 hod. 
Slavnost začne ve 14.30 hod. u našeho domu (č.p. 18), od-
kud po požehnání rodičů, kněze a primičního ornátu vyjde 
liturgický průvod do kostela. 
Parkování aut a autobusů budou korigovat místní hasiči. 
Kněží, ministranti a družičky se mohou převléct v základní škole nacházející se naproti ko-
stelu. 
Po primiční mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu, kde bude pro Vás přichystá-
no pohoštění a hrát bude místní „dvojka”.                                     Všem Vám žehná P. Jan Polák 
* Ze Zábřeha bude vypraven autobus – odjezd z Valové ve 13.15 hod. (pokud bude přihlášeno 
dost poutníků)                                                                                                                        red.
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TUTo neděli 4. července v 15 hod. slavíme mši svatou v kostele sv. mikuláše v male-
tíně                                                                                                              P. František Eliáš 

TRAdiČní PoUŤ K ŠUbRTově KAPli. V úterý 6.  července se sejdeme u Šubrtovy kap-
le u Zábřeha. Mši svatou budeme slavit v 8 hod. s otcem Lvem.                                Red.      

PASToRAČní RAdA FARnoSTi SvÉboHov se sejde ve středu 7. července v 19 hod.  
po mši svaté                                                                                           P. František Eliáš

SeTKÁní U SvATÉHo linHARTA v HoRníCH STUdÉnKÁCH. 
Druhou neděli v měsíci, 11. července, vás zveme na pravidelnou pouť 
do Horních Studének. Od 14 hod. bude adorace a možnost přijetí svá-
tosti smíření. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.       P. Bohuslav Směšný

RozloUČení S oTCem RAdKem. Rád bych Pánu Bohu po-
děkoval za milý rok strávený v Zábřehu a okolí a chtěl bych se se 
všemi rozloučit, a proto vás srdečně zvu v neděli 11. července ve  
14.30 hod. na poděkování do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze, po 
kterém se přesuneme za Katolický dům k posezení s pohoštěním. 
Zváni jsou všichni, špekáčky, pivo i nealkoholické nápoje jsou zajiš-
těny. Na viděnou se těší                                              otec Radek

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví na školní rok 2010/2011 si můžete vyzvednout ve 
farním kostele sv. bartoloměje (vedle novin a časopisů). vyplněné a podepsané vha-
zujte v průběhu měsíce července do poštovní schránky farního úřadu. včasným při-
hlášením nám usnadníte přípravu na výuku v dalším školním roce.                katecheté

Hnízdo, mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm přeje všem krás-
né prožití prázdnin.
Klubovna Hnízda pro vás bude otevřena od 2. do 26. srpna dopo-
ledne, ve dnech pondělí až čtvrtek. Dětem bude k dispozici kulič-
kový bazének. Připravíme pro ně také hry a zazpíváme si. Tvořiví 
šikulkové budou mít možnost vyrobit si jednoduchého maňáska.
Těšíme se na všechny.              Irena a Monika, www.hnizdozabreh.cz

mAnŽelSKÉ veČeRY. Od října bude opět probíhat kurz Man-
želské večery - cyklus osmi večerů zaměřených na prohloubení 
partnerského vztahu aneb „Vyjděte si osmkrát na rande“. Témata večerů jsou: pevné zá-
klady manželství, komunikace, řešení konfliktů, odpuštění, manželé a rodiče, manželská 
intimita, naplňování vzájemných potřeb. Večery budou probíhat v Katolickém domě 
vždy v pondělí od 19 hod. Bližší info a přihlášky na: rodinazabreh@gmail.com nebo na 
tel. 737 517 102 po 20. hodině.                                                           Monika Sikorová

víKend PRo oTCe S děTmi. Dobrodružná „expedice Annaberg“ pro táty a je-
jich děti ve věku 5-10 let proběhne 17. - 19. září 2010 na salesiánské turistické základ-
ně na Anenském Vrchu poblíž Andělské Hory. Přihlášky a bližší informace na mailu:  
osikora@seznam.cz nebo na tel. 737517102.                                                Ondřej Sikora
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UČíCí Se CíRKev POČÁTKY   KŘESŤANSTVÍ   NA VELKÉ  MORAVĚ,
Lk 10,1–12 KKC 772–776

Jako všechny ostatní evropské národy dostává se i český národ do jasnějšího světla světo-
vých dějin teprve tehdy, když přijal křesťanskou víru. Co bylo předtím, nacházíme většinou 
v bájích a pověstech a jen tu a tam se dozvíme něco spolehlivého. 

O náboženských představách slovanských kmenů, které se ve druhé polovině prvního tisí-
ciletí usadily v Čechách, na Moravě a v okolním území, mnoho nevíme.  Patrně u nich existo-
vala nejasná víra v posmrtný život a v to, že celá příroda je oživena nadpřirozenými bytostmi, 
jejichž přízeň je třeba si získat, nebo se před nimi chránit. K pojetí Boha-Tvůrce animistické 
myšlení nedospělo. 

Na tomto náboženském stupni zůstali naši předkové až do sklonku 8. stol., kdy se jim do-
stalo prvních zvěstí o křesťanském Bohu. Prvními hlasateli křesťanského Boha byli kněží 
z bavorského Řezna, kam Čechy náležely pod církevní správu. Tam se ujalo křesťanství pů-
sobením mnichů iroskotských v století 7. a v 1. polovině století 8., kdy byla založena biskup-
ství v Salcburku (r. 798 povýšeno na arcibiskupství), Pasově a Řezně. Jejich přičiněním začalo 
křesťanství  u českých kmenů zapouštět kořeny.

K roku 845 zaznamenávají letopisy fuldské, že Ludvík Němec přijal čtrnáct zemanských 
vévodů českých, toužících přijmout křesťanské náboženství i s jejich družinou, a dal je, snad 
v Řezně, v oktávu Theofanie, to je 13. ledna pokřtít. 

S jistotou lze říci, že bavorští misionáři působili sice v Čechách již delší dobu před r. 845, 
ale až do příchodu Metodějovy misie zůstaly Čechy a Morava převážně pohanské, stejně jako 
pohanským zůstal přední rod českých knížat, Přemyslovci. 

Kolem roku 850 setřásla Morava franskou svrchovanost a osamostatnila se i církevně. 
Místo dosavadních misionářů pasovských přicházeli na Moravu kněží z Vlach, Řecka. Jejich 
činnost dosvědčují kostely postavené v polovině 9. století v Sadech u Uherského Hradiště 
a v Mikulčicích. Kostel v Modré u Velehradu se svým pravoúhlým presbytářem souvisí zře-
telně s proudem, jejž do západní Evropy šířily misie iroskotské.

Kníže Rastislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů a tak ze 
země dal latinsky mluvící kněze vyhnat. Sledoval však ještě vyšší zájmy. Chtěl církve využít, 
aby mu pomohla v úsilí o dosažení nezávislosti. Dobře pochopil, jaký význam má samostat-
ná církevní organizace, která by nebyla řízena zvenčí, nýbrž byla pevně spjata se státem, a tak 

učinil pokus tohoto cíle dosáh-
nout. Byl to státnický čin vel-
komoravského knížete Rastisla-
va, který si uvědomil: Má-li jeho 
země vstoupit do svazku vyspě-
lých evropských zemí, je třeba 
odložit pohanství a přijat křes-
ťanskou víru. Nepodařilo se mu 
to u papeže Mikuláše I., a tak se 
obrátil do Byzance. Posílá po-
selství do Cařihradu s žádostí, 
aby mu císař poslal muže, kte-
ří by hlásali Kristovu víru ma-
teřským jazykem. Císař Michal 
a konstantinovský patriarcha 
Fotios Rastislavovu žádost ne-

Pokřtění Bořivoje od arcibiskupa Metoděje. Velislavova bible 
(po roce 1340).
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odmítli, ba uvítali ji se zřetelem na své nejen křesťanské, ale i politické zájmy. Neuvažovali sa-
mozřejmě o tom, aby ji splnili v plném rozsahu, a neposlali na Moravu hned biskupa, který 
by tam zřídil samostatnou diecézi. 

Vždyť ani neměli o náboženských poměrech na Moravě náležitou představu. Rozhodli se 
tedy vyslat na Moravu misii, která by ověřila stav věcí a připravila podmínky pro další byzant-
ské působení. V čelo misie postavili byzantského učence Konstantina, který se v podobných 
úkolech již několikrát osvědčil a jeho bratra Metoděje. Na Moravu přišli bratři roku 863. Ne-
byli sice kněžími, Konstantin byl filosofem, asi jako universitní profesor dnes a Metoděj vy-
sokým státním úředníkem, místodržitelem říšské provincie. Jak hluboké museli mít vzdělání, 
zbožnost a víru, když právě je vybral císař za misionáře do cizích krajin! Šlo přece také o čest 
samého císařství byzantského!

V politiku Metodějovi a ve filosofovi Konstantinovi (Cyrilovi) se sjednocovala časná věda, 
politická moc a obětavost s upřímnou vírou, zbožností a praktickým křesťanským životem! 
Jak dalece jiný, ba až zcela opačný je dnešní stav čelných představitelů společnosti!

Prvním historicky doloženým  křesťanským panovníkem v Čechách se stal kníže bořivoj  
i. Byl pokřtěn na moravském dvoře snad roku 874 samým sv. Metodějem, který spolu se svým 
bratrem Cyrilem zavedl církevní obřady ve staroslověnštině. Křest přijala i Bořivojova žena 
Ludmila. Knížecí pár pak pozval do Prahy další byzantské kněze, kteří vyučovali ve slovan-
ském jazyce a zaváděli slovanské písmo. Za podpory Velké Moravy vystavěl Bořivoj i první 
křesťanské svatyně v Čechách.                                                                        P. Antonín Pospíšil

vYHlÁŠení PoUTníHo RoKU
v roce 2012 si připomeneme sté výročí slavné korunova-

ce sochy Panny marie na Svatém Hostýně. Šlo tehdy o mimo-
řádnou událost. lidé se nejen složili na krásné korunky pro 
Pannu marii i Ježíška – Probošt Antonín Cyril Stojan je v do-
provodu poutníků zavezl do Říma, kde je Svatý otec Pius X. 
posvětil. Slavné korunovace se pak o slavnosti nanebevzetí 
Panny marie účastnilo opravdu mimořádné množství pout-
níků, pro které se událost stala duchovní zkušeností celoži-
votně přitahující k tomuto poutnímu místu.

Sté výročí je příležitostí k slavení Jubilejního poutního roku, 
který už nyní vyhlašuji na poutní sezónu roku 2012.

Život poutníků na Svatém Hostýně přináší stále něco no-
vého. I když zvláště starší poutníci se raději modlívají tak zvanou starou Křížovou cestu, 
protože má schůdnější cestu, mnozí mají raději tak zvanou novou Křížovou cestu, která 
už za pár let bude také slavit své jubileum. V tyto dny však vyrůstá další meditační cesta, 
zvaná Cesta světla. Povede kolem starobylého valu zdejšího opevnění ještě z doby pohan-
ské, ale připomínající zkušenost mimořádné pomoci Vítězné ochrany Moravy při oblé-
hání Tatary. Bude mít také čtrnáct zastavení. Rozjímat se při ní však bude o setkávání se 
Zmrtvýchvstalým. Končit bude sesláním Ducha Svatého.

Věřím, že dnešním lidem pomůže více žít v přítomnosti Vzkříšeného, povede k vytvá-
ření společenství po vzoru prvních křesťanů i naplňování úkolu, který dal Kristus svým 
učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, získávejte mi učedníky, křtěte 
a učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal.

Uskutečněním těchto slov se budou rodit noví křesťané a věřím, že i noví poutníci na 
Svatý Hostýn.   Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, protektor Matice svatohostýnské
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červenovodsko      červenovodsko
Sbírky z neděle 27. června: Červená Voda 1.376; domov důchodců sv. Zdislavy 187; Mlýnický 
Dvůr 210; Jakubovice 467; Janoušov 1.010; Písařov 1.413 Kč.
Sbírky z pokladniček na Haiti za červen: Červená Voda 1.631; Mlýnický Dvůr 112; Moravský 
Karlov 40 (celkem za farnost za půl roku 5.700); Jakubovice 288 (3.000); Písařov 211 (800) Kč.
Sbírky z pokladniček na Fi a tiskoviny: Červená Voda 3.020; Mlýnický Dvůr 268; Moravský 
Karlov 14; Jakubovice 523; Písařov 1.680 Kč.
Sbírka z pokladničky na opravu oltáře v Písařově za červen: 470 Kč.                P. Pavel Vágner

lošticko     lošticko     lošticko
dědiCTví oTCŮ. Již několik let se těšíme z toho, že se Slav-
nost sv. Cyrila a Metoděje stala státním svátkem. Má to ale 
háček. Pro mnoho našich občanů a bohužel i katolíků jsou 
solunští bratři pouze učiteli písma, těmi, kdo položili základ 
kultury národa. Na Moravu však nepřišli proto, aby zdejší lid 
učili technice písma. Vynalezli pro nás srozumitelné písmo 
především proto, aby nám mohli předat Písmo s velkým „P“, 
které je Slovem života a prostředkem spásy. Učili naše předky 
tomu nejdůležitějšímu: znát Krista, modlit se, ctít Boží zákony 
a žít víru. Když budeme 5. července zpívat krásnou píseň a její 
slova Dědictví otců, zachovej nám Pane, pamatujme, že „dědic-
tví otců“, to jsou nové, kvalitnější, mezilidské vztahy zakotvené 
v důstojnosti vykoupeného člověka. To je síla Ducha svatého, 
schopná přemoci lidské sobectví a lidské selhávání. 
Vyprošuji nám všem, aby nás přímluva našich apoštolů vedla ke znovunalezení  „někde ztra-
ceného“ sloganu, o kterém 5. července rádi zpíváme, ale který málo žijeme.

ŽeHnÁní zvonU „UmíRÁČKU“. 5. července 2010 uplyne 64 let, od 
doby, kdy se v roce 1946, po skončení 2. světové války, Božím řízením  
vrátil na své místo zvon sv. Jiří, který byl zkonfiskován pro účely armá-
dy. Díky sponzorovi byl ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova ulit nový 
zvon, který bude v Moravičanech připomínat pominutelnost časnosti 
a počátek věčnosti zdejších farníků. Při mši sv. v 8.00 hod. bude zvon po-
žehnán a 7. července instalován do věže chrámu sv. Jiří. Komu zazvoní 

jako prvnímu? Jsem i já připraven k závěrečnému účtování?
P. Pavel Kavec a spolubratří Vám všem přejí požehnaný čas prázdnin!

 

štítecko     štítecko     štítecko
Sbírky z neděle 27. června: Štíty 5.630 (na opravy); Cotkytle 2.540 (na opravy); Horní Stu-
dénky 6.200 Kč (na opravy). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                      P. Stanislav Suchánek
SlAvnoST Sv. CYRilA A meToděJe
POUŤ KE SV. CYRILU A METODĚJOVI bude v Crhově v pondělí 5. července. Mše svatá 
v 10.30 hod. 
 Mše svatá v pondělí 5. července ve Štítech bude v 9 hod.
    Mše svatá za P. Jana Valentu bude ve Štítech ve čtvrtek 8. července v 16 hod.
                                                                                                                                P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 27. června: Mohelnice 5.410; Úsov 760; Studená Loučka 2.528 Kč.
                                                           Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 27. června: Lubník 360; Tatenice 2.320 (1.000 Kč dar); Hoštejn 2.330; 
Kosov 900 Kč.                                                                   Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE v pondělí 5. července. Mše svaté budou: v Lub-
níku v 7.20; v Tatenici v 8.40 a v Hoštejně 8.40 hod. (v Kosově mše svatá slavena nebu-
de)                                                                                                             P. Jaroslav Přibyl

farnost klášterec       farnost klášterec    

Poutní mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje se koná v pondělí 5. července 2010 v 9.00 
hod. na hřišti v Olšanech.                                                       Srdečně zvou farníci z Olšan
 

farnost zvole u zábřeha    

noCovÁní ve FARním domě ve zvoli PRo děTi i doSPělÉ bude v pátek  
9. července od 16 hodin, mše svatá v 17 hod. S sebou spacák karimatku, ešus, lžičku, hr-
nek, něco na opékání a dobrou náladu. Za pořadatele srdečně zve Mirek Hroch 731 626 512

oRel JednoTA zÁbŘeH
Zveme všechny na 12. ročník turistického a dálkového pochodu 
,,Podhůřím  Jeseníků“.  Pro ,,dálkoplazy“ začíná noční pochod – 

50 km trasou již v pátek 9. července ve 20 hod. Denní trasy – 50, 35, 25, 15 a 11 km – mají 
start  stanoven na 10. července mezi 6 až 9 hod. ranní. Pro zájemce cykloturistiky máme 
dvě trasy – 45 a 20 km. Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh. 

 Informace: tel. 604 501 426 nebo kubicek.jana@seznam.cz

  

oHlASY K CYKloPoUTi. Osmdesát (80) poutníků a všeci byli skvělí, 25 cyklo a zby-
tek auty jeli. Andílek strážný řádně tlačil otce Radka do zadečku, že fakt byl první 
v Hynčině na kopečku. Krása přírody, sluníčko, větřík, Boží požehnání - v nebi radová-
ní, jistě stálo za trošku namáhání. Díky všem - radost dávat každý den, lásku v srdíčku, 
úsměv na líčku přeje                                                                               Laďka Rýznarová. 

VELEHRAD A SVĚDKOVÉ VÍRY. Od neděle 6. června 2010 uchovává velehradská 
bazilika prostý, mimořádně působivý sarkofág italského architekta Paola Marcianiho 
a rakev s tělesnými ostatky zemřelého kardinála Tomáše Špidlíka. Bylo jeho toužebným 
přáním spočinout na tomto místě, které vždy zůstalo jeho domovem. 
Velehradský poutník má proto další důvod, proč navštěvovat Velehrad: Setkávat se se 
svědky víry 20. století. Nejnověji s otcem Tomášem Špidlíkem, duchovním otcem a star-
cem, jak rádi říkají východní křesťané. Pozorný návštěvník si jistě povšimne, že sarkofág 
za hlavním oltářem nemá držadla. Otec Špidlík k tomu za svého života dodával: „Křes-
ťané věří, že jejich hrob otevře sám zmrtvýchvstalý Kristus!“
7
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SbíRKY z neděle 27. ČeRvnA:  Zábřeh 8.250; Jedlí 2.300; Svébohov 2.300; Klášterec 
1.350; Zvole 3.480; Postelmůvek 440; Hynčina 940 Kč.  Dary: Zábřeh - na kostel sv. Bar-
bory 200; Zvole - na kapli v Jestřebí 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci červnu do kasičky v kostele sv. Bartoloměje darovali 
5.230 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravová

Charita zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na plný pracovní 
úvazek na pozici sociální pracovník/pracovnice Charitní pečovatelské služ-
by.
Popis místa: Sociální pracovník/pracovnice zajišťuje odborné sociálně práv-
ní poradenství žadatelům a klientům Pečovatelské služby. Dále provádí sociální šetření, 
vede dokumentaci a individuální plány klientů a aplikuje standardy kvality sociálních 
služeb. 
nástup: 1. srpna 2010 nebo dle dohody
Požadavky:  Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, speci-
ální nebo sociální pedagogika (podmínka zákona č. 108/2006, § 110), připravenost pra-
covat v křesťanském duchu v souladu s etickými principy. Znalost zákona o sociálních 
službách a navazujících právních předpisů, orientace v sociální oblasti a problematice 
cílové skupiny, osobní zkušenost s pomocí seniorům a lidem s postižením, vhled do 
zdravotní problematiky výhodou, zvládání krizové intervence lidem v těžkých životních 
situacích, znalost standardů kvality sociálních služeb a individuální plánování služby, 
příjemné vystupování, komunikativnost, samostatnost, smysl pro zodpovědnost, trestní 
bezúhonnost, připravenost pracovat v souladu s křesťanskými zásadami, řidičský průkaz 
skupiny B, znalost programů balíku MS Office při práci s PC, ochotu dále se vzdělávat 
a zavádět nové postupy a principy do praxe.
Zájemci mohou doručit svou žádost a profesní životopis do 18. července 2010 na adre-
su: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh. Bližší informace o obsazovaném místě 
a pracovních podmínkách podá Mgr. Miloslava Šotolová, koordinátorka sociálních pro-
jektů, socialni.sluzby@charitazabreh.cz tel.: 736 509 440, 583 412 587 kl. 21. 

„Charita zábřeh hledá ochotného člověka, který by daroval kancelářský stůl se šuplíky. 
Mužete-li nám takový nabídnout, ozvěte se prosím na tel.: 736 509 434 (T.  Hampl).  Pře-
dem moc děkujeme.“

Ohlášky
V sobotu 10. července přijmou v Zábřeze svátost manželství
Radim baleja z litovle a ivana Andrlová ze zábřeha

Blahopřejeme


