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4. 10. 2020
Ročník XXVII. číslo 40

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Žalm 80 Dům Izraelův je vinicí Páně
1: Iz 5,1-7 2: Flp 4,6-9 Ev. Mt 21,33-43
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEšNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vy-
sázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji 
vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky 
vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, 
třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než po-
prvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‘Na mého 
syna budou mít ohled.’ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dědic. 
Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!’ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. 
Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ 
Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu 
budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ 
Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‘Kámen, 
který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. 
Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné’? 
Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato 
a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

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
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Krzysztof Leon Klat)
Milovaní bratři a sestry, dnes si budeme vyprávět o historii jedné veliké lásky. 

Víme, že o velké lásce se zpívají písně, píší romány a skládají básně. 
Dnešní biblické vyprávění  se nazývá podobenstvím o zlých vinařích, avšak není 

to úplně přesný název. Hlavní postavou v každém pořádném románu nebo v každé 
pořádné povídce o lásce je přece ten zamilovaný, ten milující. A v tom případě tím 
milujícím je Bůh Otec. Jak krásnou vinici, jak krásný svět nám lidem připravil! Co 
všechno pro nás udělal, abychom přinášeli úrodu lásky, abychom dobrotu Stvořitele 
spláceli dobrým životem.

My totiž nejsme na vinici Božího království pozváni jako diváci do divadla, kteří 
jen sedí a tleskají – a někdy také hvízdají. My jsme na vinici Božího království po-
zváni, abychom spoluvytvářeli program, abychom dávali druhým z  toho, co jsme 
sami dobrého dostali. Ale my se často nechováme lépe, než ti první nájemci v podo-
benství – děti Izraele. Dobro dobrem nesplácíme. 

V podobenství se ten milující dočkal velkého zklamání v  lásce. Ale víte, co je 
na tomhle příběhu nejúžasnější? Přes tolik zloby a tolik zklamání se nedal odradit. 
Ano, náš nebeský Otec důvěřuje velmi houževnatě v dobro, které je v člověku. Náš 
nebeský Otec stále znovu a znovu posílá proroky na vinici, stále znovu a znovu dává 
člověku příležitost a nabízí své přátelství.

Nyní vám povím malý příběh ze staré zbožné Rusi: Bylo–nebylo, dávno tomu. 
Za devatero horami a devatero řekami žila jedna žena, která byla velmi zlá. Ani je-
diný dobrý skutek za svůj život neudělala, jenom pořád ubližovala, kde mohla. Na-
konec umřela a čert ji vhodil do ohnivého močálu. Její anděl strážný se však nad 
tím moc trápil a pořád hledal a vzpomínal, jestli by se aspoň nějaký dobrý skute-
ček nenašel. A skutečně, našel se! A tak hned anděl strážný hlásil Pánu Bohu: „Ta 
žena jednou vytrhla na své zahrádce mladou cibulku a dala ji zadarmo žebračce!“ 
A dobrý Pán Bůh řekl: „Dobrá, můj milý anděli. Vezmi tu cibulku, natáhni se s ní 
k té ženě v ohnivém močálu, aby na ni dosáhla. Jestli se na ní nechá vytáhnout, pů-
jde do nebe. Ale jestli se cibulka přetrhne, pak ať zůstane tam, kde je!“ Anděl strážný 
hned spěchal k ženě v ohnivém močálu a pověděl jí, co a jak Bůh o ní rozhodl. Řekl 
jí: „Chyť se a necukej se. Já tě vytáhnu ven!“ A tak se žena chutě chytila, anděl zatáhl 
a šlo to zpočátku velice dobře. Jenže pak to zpozorovali i jiní, kteří byli též v pekel-
ném ohni, a začali se té ženy chytat, aby se zachránili s ní. Ale ta žena byla pořád ješ-
tě velice zlá. Nepřála jim, aby se také zachránili, a tak začala kolem sebe na všechny 
strany zlostně kopat a křičet: „Vy ne, vy prašivci, jen já sama, jen já – vždyť ta cibul-
ka je moje a jenom moje!!!“ A jak se tak zlostně škubala a kopala, cibulka se přetrhla 
a žena spadla zpět tam, kam patřila – do ohnivého močálu. 

Zdá se mi, že je to velice krásný a poučný příběh. Boží láska k člověku je trpělivá 
a vytrvalá. V každé chvíli života, až do toho posledního okamžiku, posílá Bůh k člo-
věku nějakou tu „cibulku“, aby se mohl zachránit. Nemáte kolem sebe také člověka 
cibulku, který vás svou modlitbou chce zachránit????
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 5. října sv. Faustýna
úterý 6. října  sv. Bruno 
středa 7. října  Památka Panny Marie Růžencové 

LIDOVÉ MISIE V ZÁBŘEZE 2. 10. – 11. 10. 2020

Na pouť k Panně Marii Růžencové do Pivonína jste zváni tuto neděli 4. října. Poutní mše 
svatá ve 14.00 hod. 

VÝSTAVA ČLOVĚK A VÍRA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Během měsíce října si můžete v kostele sv. Bartoloměje 
prohlédnout výstavu fotografi í spolku Člověk a Víra.
Fotografi cký spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. 
Díky preciznímu přístupu k  práci, znalosti liturgie a  fo-
tografi ckým výsledkům si dokázal vybudovat pevné mís-
to v církevních strukturách. Těší se podpoře České biskupské konference, dokumentuje 
všechny důležité události v církevním prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších 
zemí. Fotografi e jsou pravidelně publikovány v církevních i jiných periodikách, v knihách 
a na sociálních sítích. Provozuje největší českou databanku fotografi í z církevního pro-
středí (https://www.clovekavira.cz). Pořádá každoroční výstavy nejlepších prací, které se 
poprvé otevírají vždy v Adventu na Pražském hradě a během roku pak putují po dalších 
diecézích. 
Zvu vás, fotografy i fotografk y, byť začínající, rádi další uvítáme v řadách společenství 
fotografů Člověk a Víra. Milan Ryšavý

JAN SARKANDER 400. výročí úmrtí
V rámci oslav letošního trojnásobného výročí mučedníka a jedno-
ho z patronů olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sarkandra vznikla pa-
mětní medaile s motivem ze Sarkandrovy kaple v Olomouci. 
Jako poděkování ji mohou získat ti, kdo fi nančně přispějí na 
opravu Sarkandrovy kaple částkou 200 Kč.
Finančně přispět a vyzvednout si pamětní medaili můžete ve far-
ní kanceláři v Zábřeze.  

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
 6. října v  9.30 hod. – Povolaná být ženou, beseda s  knězem Jánem 

Jakubovičem, koordinátorem Vincentínských lidových misií
 13. října v 9.30 hod. – Komunikace v rodině, jak na to, abychom se na-

vzájem slyšeli? Přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Frydrychovské
 20. října v. 9.30 hod. – Výchova kluků aneb co je jiné při výchově synů? Mohou mámy 

dělat chyby? Přednáška Ing. Pavla Mečkovského
Aktuální informace a případné změny, ke kterým může dojít, sledujte na

www.hnizdozabreh.cz
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Červenovodsko              Červenovodsko

Sbírky z neděle 27. září: Jakubovice 902; Písařov 1.420; Červená Voda 2.337 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 27. září na Svatou zemi: Loštice 3.302 Kč a dar na kostel 1.000 Kč; Mora-
vičany 6.037 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Do Žádlovic na výroční mši svatou k  Panně Marii Růžencové vás zveme ve středu 
7. října v 16.00 hod.

postŘelmovsko         postŘelmovsko

POUŤ V LEšTINĚ. Tuto neděli 4. října oslaví farníci lesnické farnosti pouť. Mše svatá 
bude v kapli sv. Václava v Leštině v 9.30 hodin. 
Mše svatá ve farním kostele v Lesnici nebude.

Společné udělování svátosti pomazání nemocných se bude konat při mši svaté: v pon-
dělí 5. 10. v Postřelmově v 18.00 hodin, v sobotu 10. 10. v Sudkově v 16.30 hodin, ve středu 
14. 10. v Leštině v 17.00 hodin, ve středu 21. 10. v Lesnici v 17.00 hodin, ve čtvrtek 22. 10. 
v Chromči v 17.30 hodin.

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 27. září: Štíty 2.580; Horní Studénky 1.400; Cotkytle 561 Kč. 
Na Boží hrob: Štíty 620; Horní Studénky 1.100; Cotkytle 400 Kč 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

Bohoslužby pro děti a účelové sbírky ve farnostech budou v neděli 11. října:
Horní Studénky v 7.30. hod., sbírka na opravy
Štíty v 9.00 hod., sbírka na potřeby farnosti
Cotkytle v 11.00 hod., sbírka na potřeby farnosti

Ve Štítech
- bude ve středu 7. 10. v 10 hod. bohoslužba v domově pro seniory ve Ští-

tech (uzavřena pro veřejnost z důvodu pandemie).
- ve středu 14. 10. v 18.00 hod. mše svatá a po jejím skončení Fatimská pobožnost.

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 27. září na Svatou zemi: Lubník 3.270; Tatenice 5.100; Hoštejn 2.650; 
Kosov 950 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DO KRASÍKOVA bude v neděli 4. října. Mše svatá 
u kapličky Andělů strážných začíná ve 14.00 hod. 

• Mše na Koruně budou od soboty 10. října v 16.00 hod.
• SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v neděli 11. října v 18.00 hod.
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 27. září na Svatou zemi: Klášterec 2.100; Svébohov 5.000; Jedlí 1.500 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV je tuto neděli 4. října 2020. 
Po skončení mše svaté bude vystavena Nejsvětější svátost. Adorace bude ukončena svá-
tostným požehnáním v 19.00 hod. 

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Římskokatolická farnost Klášterec (Klösterle) s farním kostelem Zvěs-
tování Panny Marie. Správce P. Mgr. Władysław Marek Mach, SDS. Znak 
obce Olšany (Klášterec) V červeno-modře polceném štítě vpravo zlatá ko-
runa prostrčená kosmo stříbrným svitkem papíru a šikmo zlatým proces-
ním patriarším křížem, vlevo zkřížené zlaté berly se stříbrnými sudarii nad stříbrnou lilií. 

První písemná zmínka o benediktinském klášteře Cella Janua vitae Mariae (klášter 
Panny Marie – brány života) a vsi, které dal klášter jméno, pochází z roku 1349. Klášter 
hospodářsky zabezpečovali a roku 1349 ještě zvětšili jeho majetky páni Koničtí, majitelé 
zábřežského statku. Jim také patřila „ochrana“ klášterního zboží. Koncem 15. století zprá-
vy o klášteře v pramenech mizí. Zůstal zde kostel a fara ze 14. století. Roku 1351 připo-
jené k tehdy zřízenému biskupství litomyšlskému. K farnosti tehdy patřily vsi: Klášterec, 
Vyšehoří, Olšany, Bušín, Zborov a Horní Studénky. Kolem r. 1600 spravoval kláštereckou 
farnost farář v Bludově, od r. 1634 farář v Rudě. V 17. století fara zanikla, obnovena byla 
až roku 1914. 

Památkou na klášter je gotická socha Madony s  Je-
žíškem ze 70. let 14. století. Skulpturu z polychromované-
ho dřeva lze považovat za autentické dílo místní řezbářské 
dílny. Torzo Madony objevil ve třicátých letech 20. století 
v  sakristii místní farář, který sochu nechal na vlastní ná-
klady restaurovat v muzeu v Bojkovicích, ale zpět do Kláš-
terce se nevrátila – je součástí sbírek muzea v Bojkovicích. 
V kostele Zvěstování P. Marie se nachází její replika, která 
byla posvěcená v roku 2009 olomouckým arcibiskupem Ja-
nem Graubnerem. 

Za válek byl kostel Zvěstování P. Marie zpustošen, pak 
obnoven a dodnes stojí na původním místě. 

Obec Vyšehoří (Wyschehorsch) První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397. 
Vyšehoří tehdy patřilo k rudskému panství, jehož držitel Štěpán ze Šternberka, zahynul 
roku 1392 v  Uhrách. Pak odumřelý majetek připadl markraběti Joštovi, ten jej dal za-
psat roku 1397 i se Zábřehem do zemských desek svému švagrovi Petrovi z Kravař a na 
Plumlově. Při zábřežském panství zůstala ves po celé další feudální období. Vyšehoří bylo 
od nejstarších dob přifařeno do Klášterce. Kaple svatého Jana Nepomuckého je drobná, 
zděná barokní stavba z konce 18. století, její předchůdkyně byla postavena jako dřevěná. 
Kapli najdeme stát u silnice k Postřelmůvku. 

Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová žel. 731 086 097
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 27. září byla ve Zvoli 7.730 Kč, na Svatou zemi 10.000 Kč. 
Dar na opravu komunitního centra 10.000 Kč, dar na potřeby farnosti 5.000 Kč.
Sbírka Lukavice na Svatou zemi 1.700 Kč, Pobučí na Svatou zemi 1.560 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde v úterý 6. října v 17.30 hod. při mod-
litbě v kostele a v 18.00 hod. při jednání na faře ve Zvoli. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Lešení je již odstraněno a probíhá nátěr dřevěného obložení domu. Dále je 
třeba provést úklid kolem domu po stavebních pracích. Aktuálně řešíme 
krátkodobou půjčku od banky na dobu, než budeme mít vyplacené peníze 
ze získané dotace, abychom uhradili všechny provedené práce. Dále řešíme 
kolaudaci domu.  Děkujeme všem ochotným, kteří podporují toto dílo mod-
litbou, vlastním přičiněním nebo finančně.  Tomáš Čvančara, předseda Spolku Zvolská 4, 

mobil: 732 746 345, tomas.cvancara@email.cz, 
bankovní účet spolku 3695833319/0800

farnost  maletín              farnost  maletín

Tuto neděli 4. října v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. 

Modlitba národů proti pandemii COVID 19
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné,

zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, 

dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům,
sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco,
předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

(www.cirkev.cz)
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KARDINÁL BAGNASCO: NELZE ŽÍT VE SVĚTĚ ZALOŽENÉM 
NA PODEZŘÍVAVOSTI 

35 předsedů národních biskupských konferencí se prostřednictvím video-
konference zamýšlelo nad situací církví v Evropě po pandemii. Hovořil kar-
dinál Bagnasco:
„Vyšli jsme z reality pandemie, kterou evidentně nelze opomenout, a věnovali jsme 
se jejím nejrůznějším dopadům v  pastorační, náboženské a  ekologické oblasti. 
Naše práce se tedy odehrávala v rámci těchto tří tematických okruhů, o nichž také 
papež František v poslední době mluví často. V závěrečném poselství, které jsme 
jako plenární zasedání schválili, mluvíme o důvěře, naději a světle, které ovšem 
není nějakým neurčitým světlem. Pro nás křesťany je nadějí Kristus, on je zdro-
jem naší naděje, síly a odvahy. Konstatovali jsme ale také antropologické základy 
této důvěry, založené v lidském srdci, které v každé době cítí, že osamocenost, izo-
lovanost, odtažitost od druhého není jeho domovem. Není možné žít ve světě, kde 
si lidé navzájem nemohou důvěřovat a kde se žije v podezřívání. To je věc stojící 
v protikladu k charakteru lidského srdce, které je místem odkud vychází důvěra. 
A tedy Kristus, který je pro křesťany zdrojem absolutní důvěry, jež se stala tělem 
a konkrétní tváří, zároveň nachází půdu připravenou v srdci každého člověka.”
Evropští biskupové ve svém poselství varují před vzájemným odcizováním. 
Vztahovost je základem naší přirozenosti a každá uzavřenost pro druhé kvůli 
sebeobraně je nakonec namířena proti lidské důstojnosti a v posledku proti lid-
ským právům, upozorňují biskupové.
„Již z předchozích konzultací zřetelně vyšlo najevo, že všechny země našeho kon-
tinentu prožívají totéž. Nejen pokud jde o pandemickou situaci, se všemi důsled-
ky, ale také opatření, která jsou v podstatě všude stejná. Všude došlo k tzv. eucha-
ristickému postu, k nemožnosti účastnit se přímým způsobem eucharistie. Někde 
šlo o omezení, jinde o naprosté uzavření. Na druhou stranu je tu svědectví mnoha 
lidí, pořádkových služeb, zdravotníků, kněží, řeholníků a dobrovolníků, kteří zů-
stali na svých místech a plnili svou roli, samozřejmě v rámci norem stanovených 
kompetentními autoritami. Jejich činnost se znásobila ve srovnání s obvyklou situ-
ací a vytvořili skutečně obdivuhodnou síť solidarity a charity – což si zaslouží náš 
obdiv a vděčnost.“
Podle kardinála Bagnasca však lze zahlédnouti určité impulsy svědčící o změně 
kurzu také na úrovni Evropské unie.
„Vedle tohoto lidového hnutí se nám zdá – a zahrnuli jsme to také do závěrečné 
zprávy – že Evropská unie začíná projevovat známky jakési konverze, větší soli-
darity a pozornosti vůči všem zemím a především těm, které se potýkají s většími 
problémy. Po první váhavosti došlo k určitému zrychlení a jisté náznaky tu jsou. 
Věříme tedy, že Evropa může z krize vyjít proměněná.“ Zdroj: Vatican News
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PŘÍšTÍ NEDĚLI 11. 10. MšE SVATÉ V ZÁBŘEZE:
kostel sv. Bartoloměje: 7.00, 8.30, 10.00, 18.00 hod.
kostel sv. Barbory: 7.00, 8.30 hod.

Sbírky z neděle 27. září na Svatou zemi: Zábřeh 18.552; Rovensko 2.191 Kč
DARY: na Haiti 300, na likvidaci lepry 300, na Mary’s Meals 400 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu

PAPUČOVÝ DEN. 7. říjen je den, kdy si lidé v Česku berou papuče všude s sebou. Proč? 
Protože papuče jsou symbolem domova. Domov – to je základ, bezpečí, rodina, láska, 
papuče. Být doma – až do konce – mezi blízkými, držet se jich za ruku, netrpět bolestí, 
strachem – je přáním umírajících. Vlastně náš všech. Mysleme na to, až naši blízcí budou 
umírat, abychom se pokusili být s nimi doma. K tomu nám budou pomáhat domácí hos-
picová péče – lékaři, sestry, kněz, psycholog, pastorační asistentka. 
Podpořte UMÍRÁNÍ DOMA a buďte 7. října v PAPUČÍCH. Je to den, kdy umíme vysvět-
lit, proč mnozí z nás vypadají tak netradičně. Den, který má smysl, protože předává posel-
ství. Zapojte se – obujte si papuče. Přizvěte vaše kolegy, kamarády 
a všechny, kdo chtějí změnit povědomí o umírání v České repub-
lice. Upozorněte společně s námi na to, že umírat doma je mož-
né, a že existují služby, které nabízejí doprovod. Odborný i lidský.
Foťte a  fotografie nám pošlete (propagace@charitazabreh.cz). 
(Sdílejte je i na FB, Instagramu s #papucovyden). Fotografie vystavíme v naší „Galerii 
na Slunci“ (výloha budovy Žižkova 5, pod Muzeem Zábřeh).

Více na: www.papucovyden.cz Děkujeme.

HLEDÁME ŘIDIČE SENIORTAXI PRO MOHELNICKO 
Na základě pozitivních ohlasů a velice dobrých zkušeností z 1,5 letého provozování služby 
na Zábřežsku připravuje Charita aktuálně spuštění podobného projektu SeniorTaxi i pro 
obce na Mohelnicku. K tomuto účelu nyní hledá řidiče. Jeho úkolem bude přiděleným vo-
zidlem zajišťovat přepravu seniorů, handicapovaných a lidí se sníženou schopností pohy-
bu na základě přijatých telefonických objednávek. Znalost regionu je důležitá, stejně jako 
dosavadní řidičské zkušenosti. Vyžadována je vstřícnost, slušnost, empatie, fyzická zdat-
nost a schopnost pomoci seniorům při nastupování, se zavazadlem, doprovodem v mís-
tě jednání. Práce může být vhodná i pro člověka s lehčím typem zdravotního postižení.

Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz 
  

NEVYŽÁDANÉ RADY MARKA ORKO VÁCHY A ZBIGNIEWA CZENDLIKA
Kulturní dům Zábřeh, pondělí 5. října v 19.00 hod. 

Jeden o sobě tvrdí, že je plachý introvert, druhý, že je rozkošný rebel. Ani jeden z nich však ne-
vynechá příležitost vyjet mezi lidi a podělit se s nimi o své životní zkušenosti a názory, přičemž 
se nezdráhají debatovat i o tématech, která mohou znít z úst římskokatolických kněží provoka-
tivně či kontroverzně…


