
1

15. 9. 2013
Ročník XX., číslo 37

24. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

„Kdo z vás, 

když má sto ovcí 

a jednu z nich ztratí, 

nenechá těch 

devětadevadesát v pustině 

a nepůjde za tou ztracenou, 

dokud ji nenajde?“
Lk 15,4

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej 
nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježí-
še Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.        
  Amen

ŽALM 51   vstanu a půjdu k svému otci
1: Ex 32,7-11.13-14                                  2: 1 Tim 1,12-17                                   Ev. Lk 15,1-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504                  příště latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 16. září Památka sv. Ludmily, mučednice
Čtvrtek 19. září  Sv. Januária, biskupa a mučedníka 
Pátek 20. září Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů 
Sobota 21. září  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

*  vŘeSovÁ STUdÁnKA. Tuto neděli 15. září je pouť k Panně Marii bolestné na Vřeso-
vou Studánku. mše svatá ve 14.30 hod. Při mši svaté budou žehnány kříže, které si poutníci 
přinesou s sebou. 
*  mAleTín. Tuto neděli v 15 hod. bude v kostele sv. Mikuláše slavena mše svatá. 
   P. František Eliáš

ReQUiem zA JAnA eSKYmo WelzlA 
 v úterý 17. září v 18 hod. bude za zábřežského tuláka dál-
ného severu, JAnA eSKYmo WelzlA k 65. výročí jeho smrti, 
sloužena mše svatá. liturgii doprovodí sbor Carmen.
1 5. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie uplynulo 145 
let od Welzlova narození a skalní příznivci mají v paměti i datum 
jeho úmrtí. Jan Eskymo Welzl zemřel 19. září 1948 v kanadském 
Dawsonu. V oficiální úřední zprávě o jeho úmrtí najdeme v se-
znamu osobních věcí na prvním místě růženec. byl hned nahoře 
v jeho kufru. Jan Welzl byl pokřtěn v Zábřehu, a že věřícím byl, 
dokládá právě tento růženec, který ho provázel životem.  
                                                                               P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti na-
bízet výhodnější ceny za dodávky energií. ve středu 18. září od 9 do 16 
hod. bude na faře v Zábřeze pracovnice, která má na starosti energie pro 
domácnost. Kompletní ceníky energií pro domácnost najdete na našich 
webových stránkách http://rkfzabreh.rps.cz.

 Jako každý měsíc, bude ve stejnou dobu na faře také pracovnice, která zajišťuje kon-
takt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro 
nová zapojení je souhlas faráře či děkana.  P. František Eliáš, děkan

*  v neděli 22. září v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
*  Patrocinium sv. václava oslavíme ve václavově v sobotu 28. září mší svatou v 10 hod. 
   P. Ladislav Sovadina 

PŘíPRAvA nA biŘmovÁní. v zábřeze začíná další příprava na při-
jetí svátosti biřmování. Scházíme se v pátek po večerní mši svaté.
 Od každého křesťana, který žádá o svátost manželství anebo chce být 
kmotrem se očekává, že přijal svátost křesťanské dospělosti – biřmování. 
Tato norma je také formulována v kodexu církevního práva. Příprava na 
svátost biřmování není omezena věkem. 
 Zvu všechny, kteří ještě tuto svátost nepřijali a chtějí prohloubit svůj vztah s Ježíšem 
Kristem, božím Synem.                                        P. František Eliáš
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farnost svébohov

*  PoUŤ K PAnně mARii lA SAleTTSKÉ. Ve čtvrtek 19. září, v den výročí zjevení 
Panny Marie v La Salette, bude ve Svébohově v 18 hod. slavena mše svatá. Po skončení mše 
svaté půjdou poutníci průvodem se svícemi ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salett-
ské. Liturgii bude s poutníky slavit P. Milan Palkovič se svým hostem P. brunem z Tanzá-
nie.   P. František Eliáš 
*  dRAKiÁdA. římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny 
příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na 
XIV. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 22. září 2013 od 
14.00 hod. ve Svébohově „na padělku“ (pole u silnice ve směru na Roven-
sko). Soutěží se v kvalitě zpracování „domácích“ draků a v jejich letových 
schopnostech. Letová soutěž je otevřená i pro „kupované“ draky. Kromě hlavní „dračí“ 
soutěže budou odpoledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod polenem, hod 
válečkem, kanadský dřevorubecký závod!) Občerstvení (včetně tradičních bramboráků) je 
zajištěno. Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
*  oSlAvY 90 leT od ÚmRTí ARCibiSKUPA AnTonínA CYRilA SToJAnA. 
v neděli 29. září při mši svaté v 10.30 hod. vzpomeneme 90. výročí smrti arcibiskupa 
Stojana. Na počest ThDr. Mons. A. C. Stojana, který ve Svébohově působil v letech 1887 
a 1888 se pak v 18 hod. uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert varhanáře 
a varhaníka Petra Strakoše a jeho přátel Marka Kozáka a Jany Kurečkové. 
Orel Rovensko zveřejňuje „fofr nabídku“ 6-ti volných míst na autobusovém zájezdu do Vy-
sokých Tater ve dnech 19. - 22. 9. 2013. Ubytování je v penzionu ve Staré Lesné, bližší in-
formace podá Josef Šincl tel. 777 284 002.

Blahopřání
v sobotu 14. září se dožívá požehnaných 88 let 
mons. P. Antonín Pospíšil, který nás ve Farních informacích, té-
měř šest let, od adventu roku 2007, provází cyklem UČíCí Se CíR-
Kev. za jeho lásku k božímu slovu, píli a vytrvalost s jakou se věnuje 
této službě děkujeme, a přejeme: „Ať mu Pán žehná, ať k němu obrátí 
svou vlídnou tvář, ať je mu milostiv a obdaří ho pokojem....“ 

   Spolubratři kněží zábřežského děkanátu a všichni čtenáři Farních informací

* * *
Tuto neděli 15. září 2013 při mši svaté v 8.30 hod. poděkuje za 90 let života 
pan JoSeF PoPelKA, který dlouhá léta svým zpěvem a čtením doprovází mše svaté. 
   Boží požehnání ze srdce přeje celá velká rodina. 
 P. S. K blahopřání se připojuje celá farnost. 

* * *
V uplynulém týdnu oslavila své významné životní jubileum paní mARie FoRAlovÁ 
z Ráječka. Za obětavou péči o výzdobu kaple v Ráječku, její úklid a přípravu k liturgii dě-
kují a hojnost zdraví i božího požehnání přejí a přímluvy Panny Marie vyprošují farníci 
z Ráječka.
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Učící se církev – SmYSl SinAJSKÉ SmloUvY  Ex 32,7-11. 13 - 14
 Na vyvolení Izraele za boží lid se můžeme dívat dvo-
jím pohledem. Ze strany boží je to dar lásky, z kterého 
ovšem vyplývá závazek. To, jak byl mezi bohem a Izrae-
lem ustanoven, staví tento fakt do jasnějšího světla. Izra-
el, kterého Hospodin přijal za vlastního a který se tak stal 
jeho synem, dostal řád života – ve výlučné oddanosti Hos-
podinu, v bezvýhradné vazbě na něho.
 Izrael poznává Hospodina jako ručitele smlouvy, kte-
rý jej vysvobodil z Egypta a zásahem u Rákosového moře 
mu zajistil bezpečný průchod z otroctví. Tam poznává Iz-
rael svého boha. Veškerá velikost Izraelského národa spo-
čívá v tom, že si jej Hospodin nezaslouženě vyvolil a zů-
stává mu věrný. Případná zkáza a poroba izraelského ná-
roda jsou znamením trestu za zpronevěru úmluvě, kterým Hospodin stíhá svůj lid. „Nuže, 
uctívejte Hospodina a služte mu upřímně a věrně.“ (Joz 24, 14)
 V případě smlouvy mezi bOHEM a NOEM je podstatné následující. Po potopě ozna-
muje bůh Noemu a jeho synům, že hodlá přijmout závazek vůči nim a vůči všemu živému 
tvorstvu. Přitom Noemu a jeho potomkům žádná povinnost není uložena. 
 bůh klade bezvýhradný závazek sám sobě. Tento závazek výslovně zahrnuje ochra-
nu lidí i zvířat - „všeho, co vyšlo z archy.“ (Gen 9,10) Duha na nebi je dána jako znamení 
božího závazku. „Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou 
smlouvu mezi bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ (Gen 9,16)
 Závazek vůči PRAOTCI AbRAHAMOVI ustanovil Hospodin takto: Když pak slunce 
zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy 
prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abrahamem smlouvu: „Tvému po-
tomstvu dávám tuto zemi...“ (Gen 15,17-18) Vyprávění se nezmiňuje o vzájemném závaz-
ku. Jednostranná povaha tohoto závazku je stvrzena slavnostním obřadem, přejitím mezi 
dvěma polovinami usmrcených zvířat. „Já jsem bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, 
buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ (Gen 
17,1-2) Vytváří se tedy trvalé pouto mezi bohem a Abrahámem, i jeho potomstvem. 
 bůh však ukládá Abrahámovi všeobecnou povinnost mravní dokonalosti a zvláště na-
řízení, týkající se obřízky. ObřÍZKA je znamení závazku, podobně jako duha na nebi, jen 
s tím rozdílem, že obřízka závisí na lidském rozhodnutí. Je znakem těch, kdo požívají dob-
rodiní božího zaslíbení. Ti, kdo tento znak neponesou, budou z lidu vyloučeni, protože by 
ho znesvětili. (Gen 17,14)
 Celá SMLOUVA NA SINAJI sahá zpět k onomu božskému zásahu při vyjití z Egypta, 
které bylo projevem boží péče o lid izraelský – slibem „nést jej na orlích křídlech“. Výkup-
ný čin, který Hospodin vykonal v okamžiku vyjití z Egypta, tvoří provždy základ požadav-
ku věrnosti a poslušnosti vůči němu. Jedinou náležitou odpovědí na tento výkupný čin je 
trvalá vděčnost, která se vyjadřuje upřímnou poslušností. 
 bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamo-
vi, Izákovi a Jákobovi jako bůh všemohoucí...Ustavil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim 
dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování, kde pobývali jako hosté.... Vezmu si vás za lid 
a budu vám bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš bůh....(Ex 6,2-7)
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 „Já jsem váš bůh“ - to je podmínka, kterou je třeba splnit, aby bylo možno dále se těšit 
z dobrodiní, která Hospodin svému lidu slíbil. Přijetí nabídnuté smlouvy zahrnuje na jedné 
straně povinnosti a na druhé zaručuje příslib: „budete mým zvláštním vlastnictvím.“
 Závazek poslušnosti jedinému bohu však nebyl dodržen. Izraelité se klaněli zlatému 
teleti. Lid na sebe svolal boží hněv. Ale opakovaná přímluva Mojžíšova, zásah levitů proti 
modlářům, pokání lidu dosáhly toho, že bůh upustil od uskutečnění svých hrozeb. bůh ze 
své iniciativy obnovil smlouvu. Cílem nové smlouvy opět je: „Já budu vaším bohem a vy 
budete mým lidem“. Smlouva nemůže být chápána jako prostá dvoustranná dohoda. Hos-
podin se zavázal k daru země a také k tomu, že bude uprostřed svého lidu a že mu bude 
prokazovat dobro. Smlouva umožňovala Izraelitům, aby se dovolávali boží věrnosti. 
Toto vyprávění ukazuje, že Izrael měl od počátku sklon k nevěrnosti vůči smlouvě, ale bůh 
naopak porušené vztahy vždy napravil.
 Není pochyby, že pisatel zprávy o dění na Sinaji se vším důrazem vyzdvihuje nábožen-
skou, morálně věroučnou, dějinně věroučnou a v neposlední řadě liturgickou stránku lí-
čení. Izraelský národ, který byl vysvobozen z egyptského zajetí se má učit ze svých dějin 
a vděčně a věrně stát při svém Hospodinu. To jediné mu přinese dobro s požehnáním. 
   P. Antonín Pospíšil 
UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
 Příprava na udělování Svátosti Pomazání Nemocných bude 
probíhat v jednotlivých kostelích a kaplích vždy ve třech po sobě 
následujících dnech tak, aby se jednotliví nemocní mohli na přijetí 
Svátosti Pomazání Nemocných duchovně dobře připravit, aby jim 
tato svátost byla opravdu užitečnou posilou v nemoci, případně ve 
stáří a mohli si s rodinou domluvit podporu své účasti na přijetí 
svátosti.
 Pro ty, kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před kaž-
dou Mší Svatou společná modlitba Růžence. Svátost smíření, která 
je k pomazání nemocných nutným předpokladem, bude možné přijmout vždy před nebo po 
Mši Svaté. 
NÁSLEDNÉ UVEDENÉ ČASy SE TÝKAJÍ ZAČÁTKů MŠÍ SVATÝCH.
 lUKAviCe: příprava v pondělí 16. a v úterý 17. 9. od 8.30 hod. a udělení svátosti ve 
středu 18. 9. v 8.30 hod. 
 dRozdov: příprava v pondělí 16. a v úterý 17. 9. od 18.30 hod., udělení svátosti ve 
středu 18. 9. v 18.30 hod. 
 RÁJeČeK: příprava v pondělí 23. a v úterý 24. 9. od 8 hod., udělení ve středu 25. 9. 
v 8.00 hod.
 Jedlí: příprava v pondělí 23. a v úterý 24. 9. od 17 hod., udělení ve středu 25. 10. 
v 17.00 hod.
 RÁJeC: příprava v pondělí 30. 9. a v úterý 1. 10. od 8.30 hod. a udělení svátosti ve 
středu 2. 10. v 8.30 hod.
 JeSTŘebí: příprava v pondělí 30. 9. a v úterý 1. 10. od 18.30 hod. a udělení svátosti 
ve středu 2. 10. v 18.30 hod.
 nemile: příprava ve čtvrtek 3. a v pátek 4. 10. od 8 hod., udělení v sobotu 5. 10. 
v 8.00 hod.                                                        P. Lev Eliáš
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červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 8. 9. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 165, Mlýnický Dvůr 1.975, Písa-
řov 878, Jakubovice 432 Kč. Dary: Červená Voda na Haiti 2.108 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny na pouť do červenovodského farního kostela sv. Matou-
še. Mše svatá bude v neděli 22. 9. v 9 hod., zpěvem doprovodí liturgii mše svaté šumperská 
schola od sv. Jana Křtitele pod vedením MUDr. Víta Rozehnala.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

SvATÁ lUdmilA – PATRonKA “dobRÉHo vlivU nA vnoUČATA”
Sv. Ludmile děkujeme, že měla blahodárný vliv na výchovu našeho 
národního patrona a ochránce vlasti. Pomáhat s taktem, modlit se za 
vnoučata, spolupracovat s rodiči při výchově další generace... Jak důle-
žité a téměř nezastupitelné místo našich dědečků a babiček!
Trošku z historie: Podle starobylé anglické tradice nesměli chlapci ze 
šlechtických rodin přijmout pozvání k obědu, dokud se nenaučili jíst 
tak, že udrželi dvě knihy v podpaží a jednu vyvažovali na hlavě. Toto 
zvláštní cvičení mělo jasný cíl: zvyknout si držet paže hezky u těla a hla-
vu vzpřímeně, aniž by se příliš nakláněli ke stolu.

K zamyšlení: Kdybychom se i v dnešní době snažili provést každé gesto co nejlepším způ-
sobem, pozvedlo by to úroveň vzájemného soužití. Zbarbarštění a zhrubnutí vychází z ne-
dostatku dobré výchovy. Základy dobrých způsobů se kladou v rodině...
 

PoděKovÁní. „Farnost není jen nějaká struktura, území či budova. Na prvním místě je 
to společenství věřících, které je oživováno jedním duchem. být křesťanem znamená věřit a 
žít svou víru spolu s druhými i mimo kostel...” (porov. Catechesi tradendae, čl. 67)
 Touto cestou děkuji pastorační radě farnosti Moravičany za námahu při přípravě a rea-
lizaci farního dne v sobotu 7. září 2013. Díky také všem, kteří jakýmkoli způsobem pomá-
hali, všem, kteří jste pozvání na tuto rodinnou akci přijali! V neposlední řadě díky za přání 
a dárky, kterými jste mě obdarovali při příležitosti mých „abrahámovin”. bůh nám všem na 
společné cestě žehnej!  P. Pavel Kavec, CM, kněz loštický

blAHoPŘÁní. V závěru prázdnin slavil 80. narozeniny věhlasný kostel-
ník kaple sv. Josefa v Paloníně pan JOSEF POSPÍŠIL, který službu kostelníka 
vykonává obětavě více než padesát let. Děkujeme, Josefe! Do dalších let vy-
prošujeme zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a sv. Josefa, Vašeho pat-
rona!                                                                  Vděční věřící z Palonína a Loštic
 

Srdečně vás zveme na pokračování cyklu přednášek 
„Putujeme s vírou”.
Setkání proběhne v sobotu 21. září 2013 v 16. 00 hod. Na Sirkárně (Lošti-
ce, Jevíčská ul.). Přednášku „Věřím v svatou církev obecnou...“ moderuje 
P. Pavel Kavec,CM.
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postřelmovsko   postřelmovsko

V neděli 22. září bude pouť v Postřelmově. Patrona farního kostela sv. Matouše oslavíme 
mší svatou v 8.00 hod. Svátostné požehnání bude v 15.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 8. září: Tatenice 1.860 + 500 Kč, Hoštejn 1.750 Kč, Kosov 820 Kč, Lubník 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

V těchto dnech oslavila 99 let od svého narození paní VERONIKA HOLČÁKOVÁ 
z Koruny. Hojnost božího požehnání a ochranu Panny Marie přejí 
  farníci a P. Jaroslav Přiby.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 8. září: Štíty 1.680; Cotkytle 770; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

KonCeRT Ke dni CHARiTY se uskuteční v neděli 22. září od 16 hodin v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Car-
men a posluchači se mohou těšit na pravoslavné duchovní zpěvy, sborové sklad-
by českých a světových autorů, spirituály i úpravy populární a lidové hudby. Vý-
těžek vstupného bude použit na charitní účely.

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 8. září 2013: Mohelnice 5.131; Úsov 629; Studená Loučka 344 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara 
z mohelnické farní kroniky – W. Hausner – lP 1903. V tomto roce byla břidlicí nově pokryta 
celá budova fary, jejíž střecha byla již v dezolátním stavu.
Různé nadace:
*  Vdova Kateřina Kunsfeldová, která již dříve darovala 600 korun na zřízení sirotčince v Mo-
helnici, znovu věnovala 200 korun na obnovení sousoší Olivetské hory (kaple vně kostela), které 
provedl zdejší malíř Taulec. * Svobodná majitelka domu v Mohelnici, Terezie Goldeckrová, slo-
žila jistinu ve výši 200 korun na udržování tohoto sousoší, s tou podmínkou, že kdyby se snad 
jednou v budoucnu toto sousoší zrušilo, aby tento kapitál byl převeden do majetku farního kos-
tela.
*  Jistá paní Koschová z Prostějova, roz. Wágnerová z Mohelnice, nechala na svůj účet opra-
vit a nově vyzdobit sochu bolestné Panny Marie z bočního oltáře kostela sv. Stanislava. V témže 
kostele nechala opravit rámy obrazů Křížové cesty.
Přemístění kostelního kříže. Následkem přemístění poštovního úřadu do blízkosti farního 
kostela začal kostelní kříž zavazet, a proto musel být přemístěn ke kostelní zdi. byl společně 
s křížem v Horních Valcích (Podolí) opraven. Protože hotovosti obou křížů nestačily krýt pohle-
dávku za opravu ve výši 130 korun a 45 haléřů, zbytek byl vzat s ordinárním povolením z fondu 
soch Panny Marie.
nová izolace proti chladu. Mezitím také dosloužily desky, které byly ve farním kostele pro děti 
položeny jako izolace proti chladu. byly nahrazeny tepichem (kobercem) za 140 korun, byl za-
placen z kostelního jmění.                                          Bartoš H.
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Sbírky z neděle 8. září: Zábřeh 7.810; Jedlí 1.300; Klášterec 1.110; Svébohov 1.300 ; Zvole 
3.180 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

CHARiTA zÁbŘeH
SPoRTovní HRY nA domovinCe. Ve středu 18. září od 13 hodin od-
startují na zahradě denního stacionáře Domovinka, Leštinská ul. 16 „spor-
tovní hry pro seniory a zdravotně postižené osoby“. Zpestřením programu 
bude ukázka výcviku psů. Veškeré informace podá a přihlášky přijímá ve-
doucí Domovinky Mgr. Jaroslav Člupný, tel: 736 509 438, e-mail: domovin-
ka@charitazabreh.cz. 

den CHARiTY
Srdečně Vás zveme na akce pořádané ke Dni Charity, který se slaví u příležitosti svátku za-
kladatele charitního díla sv. Vincence z Paula:
*  v úterý 24. září v 15 hod. společně poděkujeme při mši svaté v kostele sv. bartolo-
měje za zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity.
*  babí léto s Charitou – pátek 27. září v 15 hodin na prostran-
ství před kulturním domem v Zábřehu. Již druhý ročník akce pro 
všechny, kteří chtějí strávit pohodové odpoledne se skvělou mu-
zikou kapel: A. M. Úlet z Moravičan, šumperské o5&Radeček 
(v sestavě akustik trio) a žáků ZŠ Mlýnská Mohelnice. Program 
doplní také hry pro děti, hrátky s drátky, netradiční představení 
zdravotních pomůcek a skákací hrad. Nebude chybět ani stylové 
podzimní občerstvení. Vstupné na akci je dobrovolné. V případě 
deště se program přesune do foyer kulturního domu. 

*  Pečeme s Charitou – den otevřených dveří zábřežských 
středisek. Ve středu 9. října od 8 do 16 hod. můžete na-
vštívit prostory Charitního domu sv. barbory, Žižkova 15, 
stánek u kostela sv. bartoloměje a denní stacionář Domo-
vinka. Připravena je přednáška „Jak pečovat o své blízké“, 
prezentace středisek a koláče pro Lukáška – prodej koláčů 
na podporu léčby nemocného Lukáška. Těšíme se na Vás! 
Více podrobností se dozvíte na plakátech 

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propa-
gace@charitazabreh.cz

Charita zábřeh aktuálně hledá muže pro výpomoc na technickém úseku - provádění 
údržbových prací v objektech Charity.
Jde o pracovní pozici dotovanou Úřadem práce ČR a proto je místo vyhrazeno lidem, kteří 
jsou bez práce delší dobu nebo absolventům škol.
Zájemci obdrží více informací, případně se mohou hlásit přímo u ředitele, Jiřího Kargera, 
tel. 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz.


