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27. 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

Pán řekl: 
„Kdybyste měli víru 
jako hořčičné zrnko
 a řekli této moruši: 
„Vyrvi se i s kořeny 

a přesaď se do moře!“
poslechla by vás.

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, 
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, 
a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 95   Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
1: Hab 1,2-3; 2,2-4                             2: 2 Tim 1,6-8.13-14                          Ev. Lk 17,5-10         
Ordinárium: latinské č. 509             příště Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  4. října Památka sv. Františka z Assisi
Středa  6. října  sv. Bruna, kněze
Čtvrtek  7. října  Památka Panny Marie Růžencové

NABÍDKA NA TUTO NEDĚLI 3. ŘÍJNA:
 POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ V PIVONÍNĚ. Poutní mše svatá bude slave-

na v 9.00 hod.  PUTOVÁNÍ DO MALETÍNA. Mši svatou budeme slavit v 15.00 hod.  
DOKUMENT O HAITI. ČT 2 v 18 hod. odvysílá dokument, který natočil Martin Strouhal 
letos v květnu při své cestě na Haiti.  PŘÍBĚH STVOŘENÍ SVĚTA, tentokrát ve scénic-
kém zpracování, se znovu odehraje v Katolickém domě. V režii Jaroslavy Muchové se v ta-
nečním muzikálu představí členové Združenia Mariánskej Mládeže ze slovenské Nitry. Za-
čátek představení je v neděli 3. října v 15 hodin, vstupné 80 Kč.
      

VYDEJTE SE S NÁMI NA NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
 Římskokatolická farnost v Zábřehu ve spolupráci s cestovní 
agenturou AWER TOUR s.r.o. Vám nabízí možnost zúčastnit se 
Národní pouti do Říma, srdce katolické církve, kterou ve dnech 9. 
– 11. 11. 2010 vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska. Jde o 
akci desetiletí – akci celé naší země, kterou organizuje Česká bis-
kupská konference a která je ve srovnání s jinými poutěmi zcela ojedinělá. Přijměte proto 
pozvání vyjádřit vděčnost Svatému otci za jeho návštěvu České republiky v září 2009 a s vě-
domím sounáležitosti reprezentujme naši zemi před celým světem.
Program:
 9. 11. - v 15.00 hod. slavnostní zahájení národní pouti v Santa Maria Maggiore, modlitba 
sv. růžence, v 15.30 hod. mše svatá. 
 10. 11. - v 10.00 hod. generální audience s poděkováním Svatému otci na Svatopeter-
ském náměstí, v 15.00 hod. mše svatá 
 11. 11. - setkání poutníků v bazilice sv. Jana z Lateránu při společné mši svaté v 10.30 
hod., ve 12.30 hod. ukončení národní pouti modlitbou Anděl Páně a Te Deum v bazilice Sva-
tého kříže v Jeruzalémě (titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka). 
Program národní pouti bude navíc rozšířen o návštěvu dalších významných míst – bazili-
ka sv. Petra, bazilika sv. Pavla za hradbami, Koloseum, Forum Romanum, Španělské náměs-
tí, Španělské schody, Piazza del Popolo, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Panteon a další. 

Pouť do Říma se zábřežskou far-
ností se uskuteční v termínu 7. – 
12.11.2010 v doprovodu P. Mgr. 
Vratislava Kozuba a P. Františka 
Dostála, zábřežského kaplana. 
Cena poutního zájezdu činí 6 000 
Kč a zahrnuje autobusovou do-
pravu a 3x ubytování s polopenzí.
 Přihlásit se můžete v kanceláři CA 
AWER TOUR s.r.o., Farní 1, v Zá-
břehu, tel. 583 418 297, mobil 731 
626 506, e-mailová adresa: info@
awertour.cz. Lenka Hamplová
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KATOLICKÝ DŮM
 Především všichni příznivci country hudby by si neměli ne-

chat ujít v pátek 8. října v Katolickém domě akci nazvanou COUN-
TRY DANCE RODEO. Od 19.00 se postupně představí ŠEDIVÁCI 
z Přerova, KAMARÁDI z Loštic, či prostějovská NÁHODA. Domá-
cí hudební scénu budou na přehlídce reprezentovat YENTACI a RADOSŤ. Vstupné na 
tuto akci činí 100 Kč, občerstvení zajištěno, stylové oblečení vítáno.

 VEČER KOMORNÍ HUDBY. Na koncertní provedení skladeb A. Dvořáka, B. Mar-
tinů či J. Haydna se mohou těšit příznivci komorní hudby. Interpretace se ujme rezi-
denční trio společnosti PETROF tvořené na jedné straně renomovanými hráči se zku-
šeností více než pětadvacetileté koncertní činnosti a na straně druhé „mladou hudební 
krví“. Protože však v prostorách, kam byl původně koncert plánován (fi liání kostel sv. 
Barbory), stále probíhají restaurátorské práce, museli pořadatelé najít náhradní prosto-
ry. Koncert se tak uskuteční v pátek 15. října od 19 hodin v Katolickém domě. Vstupné 
60 Kč, děti 20 Kč, žáci a učitelé ZUŠ mají vstup zdarma. 

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

HANA CLUB pro maminky, které jsou z nej-
různějšího důvodu samy. 
 Zveme Vás na úvodní setkání, které pro-
běhne ve středu 6. září na Charitě Zábřeh v sál-
ku v přízemí. Začínáme v 17. hod., (děti lze vzít 
sebou). HANA CLUB bude probíhat každou 
první a třetí středu v měsíci (dle domluvy „po-
vídavé“ či „tvořivé“ setkání) vždy od 17 do cca 
18.30 hod. Po domluvě zajistíme paralelní program pro děti. Více na www.rodinaza-
breh.webnode.cz. Za děkanátní centrum RODINA V AKCI zve  Monika a Hana

KOMUNÁLNÍ VOLBY. V úterý 12. října v 17.30 hod. budu v kostele 
sv. Bartoloměje v Zábřeze slavit mši svatou za požehnání pro město 
Zábřeh. Budeme při ní prosit, aby Bůh vedl naše myšlenky i kroky při 
nadcházejících volbách do zastupitelstva města pro příští volební ob-
dobí. Zvu Vás všechny ke společné modlitbě. 
   P. František Eliáš  

ČKA místní skupina Zábřeh Vás zve ve čtvrtek 14. října 2010 v 18 hod. do 
Katolického domu na přednášku Jana Konzala PASTORAČNÍ POSTUPY 
SKRYTÉ CÍRKVE (využité a nevyužité šance po roce 1989). Vstupné dob-
rovolné

NEDĚLNÍ RODINNÁ POHÁDKA. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a skautské 
středisko Skalička srdečně zvou malé i velké na rodinnou nedělní pohádku Lotrando 
a Zubejda (na motivy fi lmové pohádky s písněmi Zdeňka Svěráka) v podání 1.dívčí-
ho skautského oddílu ze Šumperka v neděli 24. 10. 2010 v 15.00 v Katolickém domě. 
Vstupné dobrovolné. Na setkání se těší Irena Švédová, Eva Pátková a Daniela Johnová
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Učící se Církev – VÝKLAD POKLADU VÍRY 
S odkazem na 2 Tim. 1,6-8; 13- 14 KKC 34 - 95
 Kolik se to jen v dějinách světa vyskytlo hledačů pokladů! 
V poslední době hledači „Štěchovického pokladu“ nebo „Jan-
tarové komnaty“. Jaké by to bylo štěstí pro hledače, jaká sláva 
a odměna pro ně, ale i jaký i kulturní přínos pro národ a vůbec 
pro svět! To všechno v řádu přirozeném. Ale poklad nadpřiro-
zený? Existuje vůbec? A co to je? POKLAD NADPŘIROZENÝ 
je určitá hodnota, statek, který má Božské zjevení a naše víra v něho pro stav světa, ale 
i každého člověka. Jeho vrcholem byly a jsou pravdy Boží v konečném a všeobsáhlém sdě-
lení Ježíšem Kristem a předávané nám jeho apoštoly.
 Tímto mluvíme o „Pokladu víry“. Jeho hodnotu vyjádřil Ježíš ve dvou podobenstvích; 
V podobenství o Skrytém pokladu a v podobenství o Drahocenné perle (Mt 13,44-46). 
Toto „Depositum fi dei“ je obsaženo v Písmu svatém a tradici. Apoštolové jej pak svěřili 
celé církvi. 2. vatikánský koncil toto vyjadřuje následovně:
 „Všechen svatý lid, sjednocený se svými pastýři, lne pevně k tomuto pokladu a setrvává 
ustavičně v apoštolském učení a společenství, v lámání chleba a modlitbě; tak se při uchovává-
ní, uskutečňování a vyznávání předané víry vytváří jedinečný soulad biskupů a věřících.“
 Úkol autenticky vykládat Boží slovo psané nebo ústně předávané je svěřen pouze živé-
mu učitelskému úřadu církve, který vykonává svou pravomoc ve jménu Ježíše Krista, to je 
biskupům ve spojení s Petrovým nástupcem, římským biskupem.
 Tento učitelský úřad však není nad Božím slovem, ale slouží mu. Učí jen to, co bylo 
předáno  z Božího příkazu a za pomoci Ducha svatého. Boží slovo zbožně slyší, svědomitě 
střeží a věrně vykládá a z toho jediného pokladu víry čerpá všechno, co předkládá k věření 
jako zjevené od Boha.
 Věřící, kteří si připomínají Kristova slova apoštolům: „Kdo poslouchá vás, poslouchá 
mne“ (Lk 10,16), ochotně přijímají učení a pokyny, které jim pastýři různými způsoby 
ukládají.
 Učitelský úřad církve používá plnosti své moci, kterou obdržel od Krista, když defi nuje  
dogma – článek víry – , to znamená, když předkládá závazným způsobem, který vyžaduje 
od křesťanského lidu neodvolatelný souhlas víry, pravdy obsažené v Božím zjevení nebo 
pravdy, které jsou s tím nutně spojeny.
 Články víry a náš duchovní život jsou organicky spojeny. Články víry jsou světla na 
cestě naší víry, osvětlují ji a dávají ji jistotu. A naopak, je-li nás život poctivý, náš rozum i 
naše srdce budou otevřeny k přijetí světla článků víry. Existuje také řád neboli hierarchie 
– stupeň závaznosti – pravd katolického učení, vzhledem k jejich různé spojitosti se zákla-
dem křesťanské víry.
 Všichni věřící se podílejí na pochopení a předávání zjevené pravdy. Přijali pomazání 
Ducha svatého ve křtu a biřmování a ten je dále učí a uvádí do celé pravdy. Celek věřících 
se však nemůže mýlit ve víře. Tuto svou neobyčejnou vlastnost projevuje prostřednictvím 
nadpřirozeného smyslu pro víru celého lidu, když od biskupů až po poslední věřící laiky 
dává najevo svůj obecný souhlas ve věcech víry a mravů.
 Tento smysl pro víru, probouzený a udržovaný Duchem pravdy, působí, že Boží lid, 
pod vedením posvátného učitelského úřadu církve, který věrně poslouchá – nepřijímá už 
pouze lidské slovo, nýbrž skutečné slovo Boží (srov l Sol 2,13), neúchylně lne k víře jednou 
provždy křesťanům svěřené (Jud 3), proniká do ní stále hlouběji správným usuzováním a 
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stále plněji ji uplatňuje v životě. Za přispění Ducha svatého se může v životě církve rozví-
jet chápání jak skutečností, tak i slov pokladu víry.
 Přemýšlením a studiem věřících, kteří je uchovávají ve svém srdci; a zvláště teologic-
kým bádáním se snaží dosáhnout hlubokého poznání zjevené pravdy. Hlubším pocho-
pením duchovních skutečností z vlastní zkušenosti. Boží slova rostou zároveň s tím, kdo 
je čte, hlásáním těch, kteří s posloupností v biskupském úřadě přijali bezpečné charisma 
pravdy.
 Je tedy zřejmé, že posvátná tradice, Písmo svaté a učitelský úřad církve jsou podle 
moudrého Božího rozhodnutí tak spolu spojeny a sdruženy, že jedno bez druhých nemů-
že být, že všichni tři činitelé zároveň, každý svým způsobem pod vlivem jediného Ducha 
svatého přispívají účinně ke spáse duší.
 Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vkládáním 
mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
 Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž 
snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. (2 Timoteovi 1,6-8 ) 
 Také my čerpejme ze vzácného pokladu víry a snažme se také podle něho i žít. Jen tak 
budeme moci dojít plnosti svého lidství zde v čase a jednou i tam na věčnosti.
                                                                                                              P. Antonín Pospíšil

JEŽÍŠ A EVROPŠTÍ SVĚTCI, 5. téma: FRANTIŠKOVA KONVERZE
 Středověk byla doba, která s sebou nesla velké rozdíly mezi lidmi. Někteří žili v nad-
bytku a přepychu, jiní v bídě a nedostatku. František se narodil do rodiny bohatého ob-
chodníka s látkami Petra Bernardone. Při křtu dostal jméno Jan Křtitel. Začali mu však ří-
kat Francesco - malý Francouzek, protože jeho otec jezdil za obchodem právě do Francie. 
Snil o budoucnosti rytíře. V té době byl rytíř velmi vážený - „celebrita“. František však mís-
to toho, aby se učil šermovat a jezdit dobře na koni, potuloval se po večerech a po nocích 
s přáteli městem a potloukal se po krčmách. Žil bezstarostně a připadal si docela šťastný.  
 František se rozhodl vyzkoušet si úspěch v rytířském brnění. Zúčastnil se bitvy v ne-
daleké Perugii v Itálii. Byl však při útěku z boje zajat a celý rok 
vězněn. Bylo to jeho první opravdové setkání s bídou. Ve věze-
ní měl hlad, byla mu zima, dokonce i vážně onemocněl. Obje-
vil kruté stránky života - žebráky, malomocné, svět bídy, nemo-
cí, ničemností. Přežil jen díky tomu, že za něj jeho otec zaplatil 
vysoké výkupné. Když si sám zkusil zajetí, začal mít větší soucit 
s ubožáky. Něco se v něm začínalo měnit. To byl počátek Fran-
tiškova obrácení.
I nám se asi stalo, že jsme zažili něco nepříjemného, bolestného. 
Někdy vlastní vinou, mnohdy ne. Potom můžeme být nahněvaní 
no celý svět i na Pána Boha, proč to dopustil, když nás má rád? Ja-
kou z toho má radost?
Bůh nemá radost z naší bolesti a trápení. Někdy musíme zažít i 
zklamání a bolest, abychom se něco důležitého naučili. František 
si ve vězení uvědomil, jak vypadá bída, nemoc, strach. Toto po-
znání mu začalo měnit život. I chřipka, bolest v krku nebo rozbité 
koleno nám může pomoci myslet na ty, kteří jsou vážně nemocní 
a opuštění.
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. září: Červená Voda 2072; Písařov 549; Mlýnický Dvůr 320; Jakubovice 
299; Janoušov 1194; Domov důchodců sv. Zdislavy 284 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

ŠŤASTNÍ POUTNÍCI DĚKUJÍ TAKÉ VÁM! Zdravíme všech-
ny, kteří jste na nás mysleli a svými modlitbami nás doprová-
zeli na velké mariánské pouti. Naše pouť startovala v kostele sv. 
Prokopa v Lošticích mší svatou v pondělí 13.9. v 17.00. Záhy po 
skončení bohoslužby nastoupili poutníci do autobusu. Čekal je 
náročný noční přejezd do Arsu. Zde, v místě působení sv. Jana M. 
Vianneye byli účastni mše svaté. Pak následoval přesun a dvou-
denní pobyt v Lurdech. Ten poutníci využili k modlitbám, kou-
pání v lurdské vodě a k prohlídce posvátných míst. V pátek 17.9. 
jsme se na naší cestě zastavili ve španělském Limpiasu, kde jsme 
uctili vzácný Kristův kříž a meditovali v pokoře o jeho veliké lás-
ce k nám, hříšníkům. Závěr dne patřil Garabandalu, místu, které 
v blízké době promluví k světu svým dalším poselstvím... V so-
botu 18.9. nás vítala Compostella, místo hrobu apoštola sv. Jakuba. V posvátném prostoru 
jsme uctili památku tohoto Pánova apoštola, vzpomínali na „našeho“ poutníka, P. Františka 
Líznu SJ, který sem doputoval před několika lety po vlastní ose a poslali mu SMSku... FA-
TIMA - Portugalsko - místo, které osloví a chytne za srdce každého mariánského ctitele. 
Děkujeme Bohu a Panně Marii za dva dny, které nám byly dopřány zde prožít. Poutníci zde 
z vlastních zdrojů zakoupili pro farnost Moravičany a Loštice mešní kalichy a obětní misky. 
Počin, který se zapíše do historie... Po rozloučení nás přivítala Salamanca - historické jádro 
univerzitního města a katedrála. V úterý nás čekala Avila s jedinečnou sv. Terezíí. Odpoled-
ne jsme navštívili Zaragozu a díky P. Stanislavovi a jeho konexím jsme po ukončení mše 
sv. v poutním chrámě Nuestra Senora del Pilar, pocítili srdečnost zdejších členů misijního 
týmu a sester vincentek. Ve středu nás již vítal Montserrat, poutní hora poblíž Barcelony. 
Zde byla sloužena mše sv. a pak se poutní team přemístil do fotbalové Barcelony. Někteří 
poutníci navštívili zdejší katedrály, jiní, pod vedením P. Pavla se po „úhybných manévrech 
zakopali v předem připravených pozicích“ na městské pláži, kde celé odpoledne léčili své 
tělesné neduhy. Poslední fáze poutě patřily pobytu na La Salettě, kde jsme speciálně mysleli 
na zábřežské věřící, kteří zde mají své oblíbené místo pro duchovní relax. V rámci putování 
jsme navštívili 6 států, najeli více než 7.000 km, povzbudili se ve víře a načerpali množství 
duchovní energie. Děkujeme dobrému Bohu, jeho Matce Panně Marii, CK Avetour Dobruš-
ka, průvodci Andřeji, řidičům Mirkovi Šteffl  ovi a Janu Jiskrovi za bezpečnou jízdu. Až bude 
přichystána prezentace v digitální podobě, budeme Vás informovat a již teď Vás zveme.  
  Za poutníky mariánské P. Pavel, moderátor poutě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Penzion pro seniory v Lošticích v rámci Týdne sociálních 
služeb ČR si Vás dovoluje pozvat na akci Den otevřených dveří ve středu 6. října 2010. Těší-
me se na Vaši návštěvu! Najdete nás na Hradské ulici 113/5, Loštice. tel. 583 445 120, e-mail: 
info@ppd-lostice.cz, www.ppd-lostice.cz Trvání akce od 9.00 do 14.00 hod.
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. září: Mohelnice 4.909; Úsov 888 ; Studená Loučka 356 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA MOHELNICE:
07.10.  Jak se žije v nízkoenergetickém pasivním domě - beseda ( Mgr. V. Kolářová) 
14.10.  Novinky fi rmy Just a Nahrin - beseda
21.10.  Výroba papírových stromečků (doneste si výkresový papír A3 nebo A2) 
27.10.  Mimořádně středa, dokončení výroby papírových stromečků 
7. a 14.10. Budou besedy, z důvodu interiérových úprav na faře, probíhat v náhradních 
prostorách. O místě setkání budeme včas informovat na našich webových stránkách www.
oveckamohelnice.estranky.cz 
 Schůzky probíhají pravidelně ve čtvrtek na faře od 9.30 do 11.00 hod. Těšíme se na ma-
minky i děti. Pokud tvoříme, máme na hlídání babičku. 
  Za Mateřské centrum se těší Andrea Nevrlá 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 26. září.: Lubník 470, Tatenice 720, Hoštejn 1.200, Kosov 620 Kč.
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 Pouť k Andělům strážným v Krasíkově oslavíme společně tuto neděli 3. října. Poutní 

mše svatá bude slavena ve zdejší kapli v 14.00 hod. Jste srdečně zváni.
 Hody v Hoštejně. Již tradičně druhou neděli v říjnu (letos 10. října) si připomeneme 

výročí posvěcení zdejšího chrámu. 

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

 POUŤ. Farníci ze Strupšína budou slavit svého patrona sv. Františka v neděli 10.4. 
Poutní mše svatá bude v kapli ve Strupšíně v 11.00 hodin. 
 Ve středu 6.10. bude biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.30 hodin. 

 Všichni jste srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. září: Štíty 1.640 (minule 1.630); Cotkytle 640; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
VARHANNÍ KONCERT. Římskokatolická farnost Štíty a Město Štíty Vás v pátek 8. října 
v 18 hod. srdečně zvou do farního kostela na varhanní koncert KOUZLO VARHAN. Hos-
tem koncertu bude Mons. Josef Hrdlička, biskup olomoucké arcidiecéze. Účinkují žáci ze 
třídy prof. Ester Moravetzové a prof. Rudolfa Berana z Konzervatoře P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži. Vstupné dobrovolné. 

FARNOST DUBICKO        FARNOST DUBICKO

Pěvecká schola jedelské a svébohovské farnosti pod vedením varhaníka Josefa Hrocha Vás 
srdečně zve na koncert „POZDRAVENA BUĎ, KRÁLOVNO“, který se koná v neděli 10. 
října ve 14 hod. v chrámu Páně v Dubicku a v 16 hod. ve farním kostele v Rohli. Spoluú-
činkují: Ing. Zdeněk Březina – housle, Antonín Macek – housle, Svatava Špundová – vi-
loncello. 
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SBÍRKY Z NEDĚLE 26. ZÁŘÍ: Zábřeh 8.870; (Rovensko 1.175 z neděle 19.9. na opravy 
kostela sv. Bartoloměje) Jedlí 1.700; Svébohov 2.600; Klášterec 1.663; Zvole 2.250; Luka-
vice 1.890 Kč. DARY: Zábřeh – z Rovenska na opravy kostela sv. Bartoloměje 800 Kč.   
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci září do kasičky v kostele sv. Bartoloměje darovali 
5.150 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

CHARITA NABÍZÍ. V přízemí Charitního domu sv. Barbory (Žižkova 
15) vzniklo v souvislosti s opravami fi nancovanými z Programu rozvoje 
venkova SPL Leader nové zázemí. Jde o projekční, jednací místnost hned 
v přízemí, naproti prodejny Barborka, kterou Vám chci nabídnout. Vyu-
žít se dá k poradám, prezentacím, přednáškám, besedám, promítáním či 
oslavám (při posezení u stolu pro 12, čelem k promítacímu plátnu 16 lidí). 
Co zde najdete: dataprojektor a plátno, netbook s připojením k internetu, 
DVD přehrávač, magnetokeramický fl ipchart, kuchyňku se základním občerstvením, 
hygienické zázemí v dosahu. Existuje kalendář rezervací výpůjček, pokud budete mít 
zájem o využití či zhlédnutí této místnosti, můžete kontaktovat mne, případně pracov-
níky recepce, kteří mají provozování uvedeného zázemí na starosti. Místnost lze využít 
také ve večerních hodinách i o víkendu.   
  Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (736 509 430)

DNY CHARITY – OHODNOCENÍ PŘÍZNIVCŮ ČINNOSTI CHARITY. 
 Slavnostní ceremoniál se konal 23. září v Praze na Malé Straně – v Augustinián-
ském klášteře kostele sv. Tomáše. Za pořádající Charitu ČR se akce zúčastnil prezident, 
biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Oldřich 
Haičman. Za naši Arcidiecézi olomouckou byla v kategorii sponzor vybrána společnost 
A.W. s.r.o. Loštice, výrobce Pravých olomouckých tvarůžků; fi rma je dlouhodobým 
a významným donátorem zábřežské Charity – v poslední době poskytla např. pří-
spěvek na nákup víceúčelového auta a infuzní pumpy pro nevyléčitelně nemocné 
pacienty Charity. Zapojuje se i do humanitární pomoci směřující do zahraničí.

  Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

CVIČENÍ NA MÍČÍCH. Pozor, pozor! Cvičení na velkých gymnastic-
kých míčích začíná ve středu 6.10.2010 od 18 do 19 hodin v malém sále 
tělocvičny na ZŠ B. Němcové 15, Zábřeh. Cvičení povede zkušená fyzio-
terapeutka Mgr. Marta Rýznarová, Dis. S sebou si vezměte sportovní ob-
lečení, obuv, karimatku a 30 Kč. Nezapomeňte dobrou náladu! 

Za Mateřské a rodinné centrum Hnízdo se na vás těší Irena Švédová.
Pravidelný program Hnízda naleznete na webových stránkách: www.
hnizdozabreh.cz

 SOBOTNÍ VEČEŘADLO v kostele sv. Bartoloměje bude od soboty 2.10. začínat 
v 17. hod. Jitka Karešová
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