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7. 8. 2011
Ročník XVIII., číslo 31

19. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

......vykřikl: 
„Pane, zachraň mě!“ 
Ježíš hned vztáhl ruku, 
zachytil ho a řekl mu: 
„Malověrný, 
proč jsi pochyboval?“

Mt 14,32

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli 
ujmout zaslíbeného dědictví. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                          Amen

ŽALM 85  Pane, ukaž nám své milosrdenství!
1: 1 Král 19,9a.11-13a 2: Řím 9,1-5 Ev: Mt 14,22-33
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské   
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 8. srpna   památka sv. Dominika, kněze
Úterý 9. srpna   svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,  patronky Evropy 
Středa 10. srpna  svátek sv. Vavřince, mučedníka 
Čtvrtek 11. srpna  památka sv. Kláry
Pátek 12. srpna  sv. Jany Františky de Chantal

mAleTín.  Tuto neděli 7. srpna poputujeme do maletínského farního kostela sv. mi-
kuláše. začátek mše svaté v 15 hod.                                                                 P. František Eliáš 

modliTbY mATeK. Milé maminky a babičky. I v době prázdnin 
Vás zveme k účasti na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. 
Nejen jim, ale všem dětem a mladým lidem, budeme opět společně 
vyprošovat Boží požehnání, ochranu a pomoc.
Mše sv. bude sloužena P. Lvem Eliášem v pondělí 8. 8. 2011 v 17.00 
hod. Předcházet jí bude v 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba růžence.
         za MM Lenka Hamplová

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. Milí rodiče, při křtu svých dětí jste slíbili, že je bu-
dete vychovávat ve víře v Krista. V tom vám může pomoci výuka náboženství. Přihlášky 
si můžete vyzvednout v kostele nebo na faře v Zábřeze. Prosíme o urychlené odevzdání, 
aby mohly být sestaveny rozvrhy výuky.                                               P. František Dostál

FARnoST SvÉboHov. V neděli 14. srpna jste zváni do Svébohova na 
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ. Mše svaté v 7.30 a v 10.30 
hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.                          P. František Eliáš                                                                         
Po požehnání  připravila místní schola k mariánskému svátku krátký 
koncert s názvem MARIA ORODUJ ZA NÁS.                

V Zábřeze budeme slavit NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v pondělí  
15. srpna při mši svaté v 9.40 v kostele sv. Bartoloměje a v 18.00 hod. 
u Šubrtovy kaple.                                                              P. František Eliáš

oRelSKÁ PoUŤ. V neděli 21. srpna zveme všechny Orly a pří-
znivce na ORELSKOU POUŤ na Svatý Hostýn. Odjezd z Valo-
vé v 6.00 hod., cena 250 Kč (autobus vyjede k poutnímu místu).  

Přihlášky do 15. srpna.                                 Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427

Farnost Zábřeh se připravuje na adorační den farnosti, který bude pří-
mo v den svátku patrona farnosti sv. Bartoloměje,  ve středu 24. srpna. 
Adorační den začne obvyklou mší svatou v 9.40 hod. a bude pokračovat 
do 18.00 hod., kdy bude završen mší svatou především pro ty, kteří se 
nedostanou do kostela v dopoledních hodinách. Vedoucí společenství, 
která si rozdělí program adoračního dne prosíme, aby se ohlásili ve far-
ní kanceláři nebo u kaplana P.  Františka Dostála.
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KAToliCKÝ dŮm 
 Pojeďte s námi na POUŤ. Zveme Vás na poutní zájezd 
připravovaný na pátek 12. srpna. Plánujeme návštěvu nej-
známějšího českého poutního místa – Svaté hory u Příbrami 
a Meditační zahrady s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho v Plzni. 
Zde budeme slavit mši svatou k 70. výročí mučednické smr-
ti tohoto světce. Přihlášky přijímá a bližší informace podává 
Josef Klimek, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, nebo Josef 
Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, mob. 737 618 172. Odjezd ve 3 hodiny ráno z Valo-
vé – po dohodě možno nastupovat i jinde, případně zajistit svoz. Předpokládaný návrat 
ve 22 hodin. Cena 600 Kč (jízdné + vstupy) splatná v autobuse.

 Pozor změna. U výletu do Adršpachu plánovaného v rámci prázdninového putování 
s Metodějem na 19. srpna, se mění doba odjezdu. Upozorňujeme, že je nutné dostavit  
se na nádraží ČD namísto původně plánovaného času již v 06.30 hodin.

 Putování s Metodějem. Pro velký zájem, kdy jsme zdaleka nemohli uspokojit všechny 
zájemce o výlet do Strážnice s návštěvou Slováckého skanzenu a projížďkou po Baťo-
vě kanálu, budeme tento výlet opakovat v sobotu 17. září. Zájemci hlaste se co nejdříve 
u paní Hedrichové na telefonu 732 552 732.

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

oHlÉdnUTí zA HoŠTeJnSKoU PoUTí
„To počasí je špatné“, tak tato věta zněla z úst poutníků, které jsem v neděli ráno u na-
šeho kostela vítal. Odpovídal jsem: „Ale mohlo by být i mnohem horší“ a poutníci při-
takávali, že je to vlastně pravda. Po dlouhých letech nám na pouť sprchlo, ale „skalňáci“ 
a ti, co chtěli přivítat Jezulátko přijeli a radost si vzít nenechali. Bylo radostné sledovat 
plnící se kostel a mnohdy i dojetí na tvářích lidí, kteří před soškou poklekali. Kostel byl 
plný při první i druhé bohoslužbě a lidé přišli i na požehnání, po kterém otec Šleich ješ-
tě hovořil o Jezulátku. V kázání na obou mších P. Šleich hovořil o naději a je zajímavé, 
u kolika poutníků se tato slova trefila přímo do „černého“. Já jsem pociťoval velikou na-
ději v tom, že i přes nepřízeň počasí přijely na pouť ke sv. Anně rodiny s malými dětmi. 
Některé z nich vždy vyhlížím a jsem moc rád, že ke sv. Anně putují každoročně. 
Děkujeme všem, kdo jste v neděli přišli do Hoštejna společně s námi oslavit svátek sv. 
Anny a přivítat Pražské Jezulátko. Děkujeme otci Šleichovi, Dostálovi i Přibylovi, také 
rytmické schole za krásný hudební dopro-
vod na druhé mši, oběma varhanicím, přes-
polním ministrantům, prodejci křesťanské 
literatury, všem kdo se podíleli na přípra-
vě pouti a také Vám, kdo jste nám přispěli 
finančními dary na uhrazení nákladů spo-
jených se zakoupením a následným umíst-
něním sošky Ježíška. Ať Vás i Vaše rodiny 
provází na přímluvu sv. Anny hojnost po-
žehnaní a za rok zase nashledanou na pou-
ti v Hoštejně.
PS: A nebo raději už v září na pouti rodin! 

                 Vše dobré přeje  Mgr. L. Diblík
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UČíCí Se CíRKev – PŘíleŽiToST Ke HŘíCHU
S odkazem Řím 8,9.11-13:

 Celá osmá kapitola Římanům mluví 
o správném životě křesťana, což je život ve-
dený Duchem svatým dle Desatera Božích 
přikázání. Život jen „podle těla“, tedy žitý jen 
z lidských jistot a hodnot je pro Pavla cestou 
k záhubě. Život z Ducha je ale životem, ve 
kterém už nyní má člověk účast na Kristově 
vzkříšení.
 Na cestě k našemu slavnému vzkříšení je 
však mnoho úskalí a překážek. Jsou to: špat-
ný příklad, pohoršení, příležitost k hříchu – možností je bezpočet. Příležitost ke hříchu 
je vnější okolnost, která usnadňuje hřích. Například pro opilce je příležitostí ke hříchu 
hostinec, pro karbaníka herna. Příležitost sama o sobě není ještě pokušení, nýbrž zdroj 
pokušení, protože z příležitosti teprve pokušení vzniká. 
 Člověk je tvor společenský, tíhne k druhému. I když samota je zvláště pro člověka 
hledajícího Boha požehnáním a zdrojem duševního a duchovního obohacení, osamo-
cenost může být neštěstím, často i tragedií. Jenže jen málo lidí kolem nás je takových, 
aby přátelství s nimi vedlo k zušlechtění duše. Mnohokrát i mezi přáteli dochází k ná-
hlému rozchodu, ke zranění duše špatnými činy, špatným příkladem, ba dokonce při 
delším společenství i k blízké příležitosti ke hříchu, a to nejen mezi chlapcem a dívkou, 
mužem a ženou, ale i mezi stejným pohlavím. Z dějinné zkušenosti vytrysklo poznání: 
„Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti řeknu, jaký jsi!“
 Pokušení nás láká, abychom udělali něco, co se Pánu Bohu nelíbí. Když člověk jen 
tak o něčem přemýšlí a neláká ho to ke hříchu, není to pokušení. Když však přidá svůj 
souhlas ke špatné věci, pokušení se stává hříchem. Zlou žádostivostí těla je porušená 
lidská přirozenost, jež záleží ve vzpouře těla proti duchu a je následkem prvotního hří-
chu. Tělo například pokouší k nestřídmosti, nemravnosti, lenosti. Svět, to jsou zlí lidé 
smýšlející světsky; ti svádějí ke hříchu slovem i skutkem, špatným příkladem, pokoušejí 
obrazem, tiskem, divadlem, filmem, televizí či zábavou. 
 Zvláště starší generaci se stává příležitostí ke hříchu kniha, obraz, film. U mladé ge-
nerace a dokonce už u dětí, se stává největším nebezpečím a příležitostí ke hříchu te-
levize, diskotéka, internet. V televizi denně můžeme vidět ukázky stoupající agresivity. 
Malým, slabým a starým nahání strach z mladých útočníků. 
 K otázce mravní čistoty. Častou příležitostí ke hříchu je – zvláště v letních měsících 
– nedbání studu, které se projevuje volbou oděvu. Stud je člověku vrozen a výchovou 
může být zušlechtěn nebo i zničen. Snahy moderního pohanství tíhnou ke zničení stu-
du – nastává stav nestoudnosti. Šat má chránit tělo jak proti nepřízni počasí, tak také 
proti vášni cizího pohledu. 
 Námitky proti výstřelkům módy se pravidelně setkávají s nezdarem, protože většina 
dcer Eviných je ochotna raději vše obětovat, než aby se zřekla poslední módy. Módními 
trendy se můžeme inspirovat, pokud neodporují zásadám cudnosti a slušnosti. To by se 
mělo týkat hlavně žen a dívek věřících, aby se nestávaly oběťmi reklam a otrokyněmi 
módy. Je projevem nedostatku studu a vkusu, když se ženy velmi spoře oděné pohybují 
na veřejnosti a vystavují polonahá těla, což mnohdy vzbuzuje spíš úsměšek než obdiv.  
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 Málokterá dívka, žena, si uvědomuje, že svým oděvem – nahoře stále níže a dole stá-
le výš, pohoršuje druhé pohlaví, nabízí příležitost ke hříchu a se stává spoluodpovědnou 
za případný hřích druhého. Už starokřesťanský učenec Tertulián upozorňuje: „Nechtěla 
by ses dopustit hříchu, proč tedy k němu vyzýváš? Stáváš se odpovědnou za hříchy, ke 
kterým jsi dala podnět.“
 Směrnice církve je norma, která sleduje mravní dobro jedince, rodiny i společnosti 
v řádu časném. Ale co teprve ve vztahu k věčnosti? Ve své podstatě pravda a její uplat-
nění má platnost bez ohledu na letopočet, ve kterém byla dána. Lidské srdce po zvratu 
v ráji je vždy náchylnější ke smyslnému než k duchovnímu. A o to duchovní musí člo-
věk kolikrát těžce bojovat.
 O špatném příkladu, pohoršení, příležitosti ke hříchu, říká Ježíš: „Kdo by svedl 
k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu 
pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny...Běda. tomu, skrz koho 
pohoršení přijdou.“ (Mt 18,6-7)
 Apoštol Pavel napomíná; „Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člo-
věk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší však proti vlastní-
mu tělu, ...které je chrámem Ducha svatého.“( 1Kor 6,18).
 Jak se tedy uchránit před pádem vlivem blízké příležitosti? Jednoduchá rada, i když 
často těžká: „Jako před hadem utíkej před hříchem, neboť přiblížíš-li se k němu, uštkne 
tě.“ (Sir 21,2). Vlastní duši opatruj před nákazou hříchu, druhým buď světlem svítícím 
na cestu svým čistým životem! 
 Inspirací k přemýšlení o vážnosti tématu může být příběh z řecké mytologie, který 
vypráví o setkání se Sirénami. Odysseus při své dlouhé plavbě z trojské války poznal 
ostrov Sirén dříve, než se dostali na doslech, a proto nařídil svým mužům, aby si zalepili 
uši voskem a nemohli tak být přilákáni jejich zpěvem. On sám se neohlušil, ale nechal 
se připoutat ke stěžni, a tak jako jediný mohl slyšet jejich líbezný zpěv. Tento příběh vy-
stihuje téma pokušení a pohoršení, i když pro reálný život současného člověka není ře-
šením nechat si nalít do uší vosk, abychom prožili ctnostný život. Důležité je rozpoznat, 
že se jedná o pokušení a dát si pozor, abychom mu nepodlehli. S pomocí Boží milos-
ti lze odolat každému pokušení. Svatý apoštol Pavel říká: „Zkoušky, které na vás přišly, 
jsou úměrné lidským silám. A Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než 
snesete.  Když dopustí zkoušku, dá také prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet.“  
(1 Kor 10,13).                                                                                          P. Antonín Pospíšil

ROK KŘTU – DAR DUCHA JE ZDROJEM ŽIVOTA
„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, 
proud živé vody poplyne z jeho nitra... To řekl o Duchu, jejž 
měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.“ (J 7,37-38) Ježíš mluvil 
k Židům na slavnosti stánků, kdy si připomínají příslib příchodu Mesiáše, jenž obnoví 
Mojžíšův dar vody. Svátek se vztahuje k putování Izraelitů pouští z otroctví do zaslíbe-
né země. Docházely jim síly a reptali proti Bohu. Podobnou zkušenost mívá křesťan ve 
světě, kde on sám i druzí podléhají hříchu. Ježíšův výrok ukazuje na dar Ducha, který 
byl člověku darován. Jeho „účinnost“ se však může projevit jen úměrně jeho víře. Např. 
samařská žena Ježíšově nabídce živé vody neporozuměla (J 4). 

Převzato z kalendáře královehradecké diecéze. 
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 31. července: Červená Voda 1.662; Písařov 686; Jakubovice 956; Janou-
šov 2.022. Dary Jakubovice: na hodiny 2000.                      Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 V neděli 7. srpna v 10.30 jste srdečně zváni na pouť na Křížovou horu u Červené 
Vody – Proměnění Páně.
 V sobotu 13. srpna bude ve 14.00 poutní mše sv. v Jakubovicích a po ní jste srdečně 
zváni na tradiční košt vína.
 V sobotu 13. srpna v 18.18 přijměte pozvání do Šanovského kostelíka na tradiční 
koncert žáků ZUŠ Králíky a červenovodských Kapek.
 V neděli 14. srpna bude v 9.00 poutní mše svatá v Šanově (mše svatá v 17.00 v Červe-
né Vodě již nebude).                                                                                    P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 31. července: Mohelnice 5.252; Úsov 619; Studená  Loučka 315 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať                                                                      P. Petr Šimara

Farníci z Úsova zvou všechny příznivce svatého Rocha na 
slavnostní znovuotevření kaple zasvěcené tomuto stře-
dověkému světci. Kaplička, zářící novým kabátem, který 
ji v uplynulých měsících vtiskli restaurátoři stojí na neda-
lekém kopci od roku 1624. Tehdy ji jako poděkování za 
odvrácení morové nákazy od města Úsova nechala po-
stavit kněžna Anna z Lichtensteinu. Slavnost se uskuteční 
v sobotu 13.8.2011 v 15.00 odpoledne. V programu vystoupí pěvecký sbor Carmen, farníci  
vystaví staré fotografie, připraveno bude i občerstvení.               Za farnost   Leoš Eckelhart

lošticko     lošticko     lošticko

zÁvěR SRPnA bez oblíbenÉHo moHelniCKÉHo doSTAvníKU
Příznivci Mohelnického dostavníku již od jarních měsíců letošního 
roku zaznamenali, že plánovaný 37. ročník festivalu country and folk 
music, jehož sláva za dlouhá léta přerostla hranice našeho regionu, le-
tos nebude. Má prostě neplánované prázdniny. Šňůru nepřetrhla ani  
nepřejícnost k slušným akcím, ani závist konkurence, která neakceptuje pořádek festi-
valu, ale prostě to, co k nám, lidem, patří – zdravotní problémy. Aligátor – otec dostavní-
ku onemocněl. Neměl na výběr, musel přijmout navštívení v podobě dlouhodobé nemoci. 
Organizace festivalu neplní kapsy pořadatele, jak se bohužel mnozí domnívají a ubližují 
těm, kteří něco solidního dělají. Naopak! Příprava a samotný průběh vysávají životní síly 
a přidávají vrásky... Ale taky, díky Bohu – písničkou a přátelským prostředím pohladí srd-
ce zpěváků a účastníků. Mohelnický dostavník je jediný festival svého druhu v naší vlasti, 
kde je pro účastníky pod širým nebem sloužena mše svatá (minulý ročník přenášela mši 

svatou ze Zadní louky TV Noe).  Kéž jsou „dostavnické prázdniny“ pro 
Aligátora časem regenerace sil ducha i těla a přinesou mu další motiva-
ci pro život osobní, betlemářský i „dostavnický“ (více na www.mohel-
nickydostavnik.cz)                                        kaplan z Domu pastýřského
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 31. června:  Lubník 500; Tatenice 570; Hoštejn 11.950; dar na Jezulátko 
10.000  Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                               P. Jaroslav Přibyl

změnY mŠí SvATÝCH. 
 V neděli 14. srpna nebudou ve farních kostelech mše svaté. Mše s nedělní platností 
budou slaveny v sobotu 13. srpna a to: v Tatenici v 17.15;  v Hoštejně v 18.00 a v Lub-
níku v 18.30 hod.
 V týdnu od neděle 14. do pátku 19. srpna nebudou mše svaté. 
PoUŤ K PAnně mARii nAnebevzATÉ budeme na Koruně slavit v neděli 21. srp-
na ve 14.30 hod. 
FARní den v TATeniCi bude v neděli 28. srpna. 

blAHoPŘÁní. Dne 5. 8. 2011 oslavila paní Marie Moravcová z Hoštej-
na své požehnané 90. narozeniny. Přejeme, ať jí Pán do dalších let dá zdra-
ví a Panna Marie ať ji provází svou ochranou.                  hoštejnští farníci
 

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 24. července: Štíty 2.050; Cotkytle 680; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať                                                           P. Stanislav Suchánek

ŠTíTeCKÁ PoUŤ Ke SvÁTKU nAnebevzeTí PAnnY mARie. 
Poutní mše svatá ve farním kostele v 9.00 hod, ve 14.30 svátostné po-
žehnání. 

  Zvou farníci a P. Stanislav Suchánek

Program v kulturním domě: od 13.30 soutěž o nejlepší chuťovku – ku-
linářská soutěž s Evropskou unií o hodnotné ceny, od 14.00 vystoupí 
v pořadu „V době oběda se nekouří“  Uršula Kluková a Bohuš Matuš.

ZPRÁVY Z ČBK:
MADRID (16. – 21. srpna 2011). V České repub-
lice se na SDM do Madridu zatím přihlásilo přes 3000 mladých 
lidí. Z této vysoké účasti má radost jak Česká biskupská konferen-
ce, tak Papežská rada pro laiky. Záštitu nad účastí poutníků z ČR 
na SDM v Madridu převzal předseda ČBK, pražský arcibiskup Do-
minik Duka OP a místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí 
Karel Schwarzenberg. Sekce pro mládež ČBK úzce spolupracuje 
také s Českým centrem v Madridu. Aktuální informace sledujte na 
http://madrid2011.signaly.cz/
     V bánskobystrické diecézi se ve středu 3. srpna 2011 uskutečnil  

pohřeb biskupa Rudolfa Baláže, který náhle zemřel ve středu 27. července na následky 
embolie ve věku nedožitých 71 let. Posledního rozloučení se zúčastnil také ostravsko-
opavský biskup František Václav Lobkowicz
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Sbírky z neděle 31. července: Zábřeh 7.970; Jedlí 1.900;  Svébohov 1.600; Klášterec 1.640; 
Zvole 3.210  Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 1.600 (Skalička); Somálsko 350; Zvole – na farní kostel 1.000; na 
kostel v Pobučí 1.000 Kč; na kapli 3.000 (Jestřebí). Všem dárcům ať odplatí Pán.                          

P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH. Od 1. srpna 2011 se hosté recepce Charity Zábřeh 
mohou setkat, ve zde provozovaném obchůdku, s klienty Oázy. Díky os-
travské Nadaci OKD, která Charitě poskytla v grantovém řízení finanční 
příspěvek ve výši 140 tisíc Kč, bude v prostorách recepce realizován projekt 
„Také chceme šanci“.
 Jeho podstatou je vytvoření dočasného tréninkového pracoviště, ve kte-
rém budou při různých administrativních činnostech vypomáhat vybraní klienti Oázy. 
Z celkového počtu šestnácti uživatelů bylo vytipováno pět klientů, kteří budou jeden 
den v týdnu na 1,5 hodiny docházet do recepce. Jejich úkolem bude pomáhat personá-
lu recepce například: v naskladňování a aranžování výrobků a knih, razítkování a zařa-
zování pokladních dokladů, v zásobování a obsluze v přilehlé zasedací místnosti, v ko-
munikaci s návštěvníky a v poskytování informací, prodeji zboží a příjmu plateb... Svou 
práci budou vykonávat pod vedením a za doprovázení pracovních asistentů a budou za 
ni – jak je to v běžném zaměstnání – finančně odměněni. 
 Účastníci projektu budou také zacvičeni do uživatelského ovládání počítače. Z pro-
středků projektu zakoupíme i speciálně upravenou klávesnici a dotykovou myš Orbit-
rack k snadnému ovládání lidmi se zrakovým hendikepem či zhoršenou motorikou. 
 Cílem projektu je umožnit dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, 
mentálním a kombinovaným postižením, kteří jsou klienty Oázy, zakusit možnost sku-
tečně pracovat, být zapojen v pracovním procesu, včetně odměny za vykonanou práci. 
Pro každého člověka je důležité tvořit hodnoty a být prospěšný druhým.
 Realizací projektu zjistíme, jaké jsou skutečné možnosti našich klientů pro zapojení 
do chráněného či otevřeného trhu práce. Přímá zkušenost je na tom to nejcennější. Po-
stupným osamostatňováním se klienti naučí zodpovědnosti za vykonanou práci a bu-
dou mít možnost zlepšit a odbourat bariéry v komunikaci s jinými lidmi.  Díky tomu, že 
si vyzkouší nové činnosti a osvojí pracovní návyky, budou mít možnost nově přemýšlet 
o své budoucnosti. Věříme, že i návštěvníci recepce budou k našim pomocníkům tole-
rantní. K nějakým komunikačním šumům a nedorozuměním může, hlavně zpočátku, 
docházet.
 Projekt „Také chceme šanci“ bude probíhat 
jedenáct měsíců a měl by být uzavřen v červnu 
2012. O jeho případném pokračování rozhodne 
v budoucnu hlavně to, zda Charita na jeho pokra-
čování sežene finanční prostředky. Podle výsled-
ků tohoto projektu se také rozhodne o případ-
ném zařazení klientů do navazujících programů 
podporovaného zaměstnání. 

Mgr. Petra Damborská – vedoucí Oázy
(tel. 736509464), Zdeňka Hrubá, DiS. – manažer

(redakčně zkráceno)


