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11. 10. 2020
Ročník XXVII. číslo 41

28. 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

Žl 23,1-3a.3b-4.5-6

Smím přebývat v  Hospodinově domě na dlouhé, 
předlouhé časy
1: Iz 25,6-10a 2: Flp 4,12-14.19-20 Ev. Mt 22,1-14
Ordinárium: Latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné 
králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale 
ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ̀ Řekněte pozvaným: Hostinu jsem 
přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svat-
bu!' Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali 
jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a je-
jich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale 
pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.' Služebníci 
vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hos-
tí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člo-
věka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příte-
li, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?' On se nezmohl 
na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy 
a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění 
zubů.' Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela
a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije  a kraluje po všechny věky věků. Amen



2

K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (z výkladu k Novému zákonu)
S  královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému 
synu.
První dvě skupiny hostů dali přednost svým starostem a připravili se o Boží království. 
Sami se potrestali tím, že jim hostina unikne, avšak král proti nim nijak aktivně neza-
sáhne.
Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, 
poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Zde najednou dostane podo-
benství nečekaný spád. Odmítnout pozvání je samo o sobě politováníhodné, avšak po-
chopitelné. Týrání a dokonce vraždění služebníků však už zní neuvěřitelně a nesmy-
slně. Ti, kteří odmítají pozvání a  napadají služebníky, jsou vlastně vzbouřenci, kteří 
odmítají uznat syna. Ani královská odpověď není v  tomto kontextu nesmyslná. Král 
trestá vzbouřence, kteří vypověděli poslušnost a navíc se provinili vraždou.
Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;  
jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu. Hostitel z tohoto podoben-
ství projeví téměř sveřepou umanutost. Ta jej však nevede k tomu, že by hostinu zrušil, 
nýbrž paradoxně k ještě velkorysejšímu pozvání. Jestliže hosté, s nimiž se původně počí-
talo, dali přednost něčemu jinému, přikročí král k jakési vzdoro-hostině s novými hosty.
Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební 
síň se naplnila stolovníky. Král si nenechal překazit hostinu. Původně pozvaní a oče-
kávaní hosté sami rozhodli o své nepřítomnosti. Učinili tak dobrovolně a poněkud ab-
surdně. Dali přednost něčemu jinému. Nové hosty lze stěží považovat za elitnější nebo 
zasloužilejší: jediné, co prokázali, je ochota přijít na hostinu. Matouš proto výslovně 
řekne, že na hostině se shromáždili dobří i zlí.
Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svat-
bu. Oděv svatebního hosta nemusí být cenově ani časově náročný. Dostupnost této 
„sváteční varianty“ je v podobenství doložena i tím, že špatně oděný host vzbudil po-
zornost. 
Řekl mu: Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu. On se nezmohl ani 
na slovo. Důležité je, že král projevil ochotu s tímto hostem mluvit. Jeho slova nejsou 
formulována jako odsouzení, nýbrž jako otázka a svatebčan má možnost své oblečení 
vysvětlit. Jeho osud zpečetí teprve to, že mlčí. Může nás zarazit, že je zde člověk posu-
zován podle šatů. V tomto případě  můžeme říct, že šaty o člověku opravdu vypovídají; 
alespoň o tom, jak chce být vnímán. Oblečením vyjadřujeme svou sounáležitost nebo 
naopak svůj protest. Host, který přišel na svatbu v „montérkách“, je pouze opatrněj-
ší variantou těch, kteří odmítli pozvání: přišel, ale svým oblečením dává najevo, co si 
o celé záležitosti myslí. (Důležité je opět, že král s ním mluvil. Kdyby se opravdu nestihl 
převléci nebo neměl do čeho, mohl to vysvětlit.)
Tu řekl král sloužícím: Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam 
bude pláč a  skřípění zubů. Tento obraz už zřetelně navozuje atmosféru Posledního 
soudu. Boží království je zde vykresleno jako večerní hostina; současně však zazní i va-
rování, že by se člověk sám, vlastním přičiněním mohl z této hostiny vyřadit, a potom 
jen ve tmě venku skřípat zuby.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 15. října  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
sobota 17. října  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka  

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE 
FRANTIŠKA NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020

Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vy-
konávali pro dobro všech a pro šíření evangelia

ŘÍJEN – MĚSÍC PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, kte-
ré prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově živo-
tě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné 
album. 
Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: 
vzkříšením. 

BÍLÁ PASTELKA POMÁHÁ NEVIDOMÝM
Ve sbírkových dnech 12. – 14. října vyrazí do ulic stovky dobrovol-
níků s kasičkami. Za drobnou částku si od nich můžete koupit bílou 
pastelku, symbol světa nevidomých. Přispět můžete i bezhotovost-
ně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na kasičkách, 
zasláním daru na sbírkový účet nebo pomocí DMS.

Všem dárcům děkujeme.
DMS ve tvaru DMS PASTELKA 60 zašlete na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 30, 60 
nebo 90 Kč, více informací na www.darcovskasms.cz.
Číslo účtu 8888332222/080 www.bilapastelka.cz

DUCHOVNÍ SLUŽBA NA INTERNĚ ZÁBŘEH
Rádi bychom vás informovali o možnosti využití služeb nemocničního kaplana. Poskytu-
je duchovní službu pacientům, klientům, dle individuálního přání poskytuje naslouchání, 
doprovázení, modlitbu, čtení z Bible a zprostředkovává svátosti. Zajišťuje kontakt s du-
chovními Římskokatolické církve i ostatních církví podle přání pacienta. 
Nemocniční kaplan je přítomný obvykle v pondělí a v úterý. Návštěvy ostatních duchov-
ních dle domluvy. Kontakt: Vojtěch Lamač, nemocniční kaplan
vojtech.lamac@interna-zabreh.cz, tel. na sesternu 583 484 274 nebo 731 501 409.

JAN SARKANDER 400. výročí úmrtí
V  rámci oslav letošního trojnásobného výročí mučedníka 
a  jednoho z  patronů olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sarkan-
dra vznikla pamětní 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 
farní kanceláři v Zábřeze.



4

KATOLICKÝ TÝDENÍK 41/2020
Františkova vize bratrské lásky 
Papež minulou sobotu v Assisi v předvečer svátku sv. Františka podepsal svou novou en-
cykliku Fratelli tutti. 

„FRATELLI TUTTI“ (JSME SI BATRY) 
NOVÁ SOCIÁLNÍ ENCYKLIKA PAPEŽE FRANTIŠKA 

Encyklika si klade za cíl podporovat univerzální snahu o bratrství 
a  sociální přátelství. Počínaje naším společným členstvím v  lidské 
rodině, od uznání, že jsme bratři a sestry, protože jsme děti jednoho 
Stvořitele, všichni na stejné lodi, a proto si musíme být vědomi toho, 
že v globalizovaném a propojeném světě můžeme být spaseni pou-
ze společně.
Bratrství je třeba podporovat nejen slovy, ale i činy. Skutky uskuteč-
nitelné „lepší politikou“, která není podřízena fi nančním zájmům, 
ale slouží společnému dobru, je schopna postavit do středu důstoj-
nost každého člověka a zajistit každému práci, aby každý mohl rozvíjet své vlastní schop-
nosti. Politika, která je očištěna od populismu, je schopna najít řešení na to, co útočí na 
základní lidská práva, a jejímž cílem je defi nitivně eliminovat hlad a obchodování s lidmi. 
Zároveň papež František zdůrazňuje, že spravedlivějšího světa je dosaženo podporou 
míru, což není pouhá absence války. Vyžaduje to „řemeslnou zručnost“, práci, která zahr-
ne každého. V souvislosti s pravdou musí být mír a usmíření „proaktivní“; musí usilovat 
o spravedlnost prostřednictvím dialogu ve jménu vzájemného rozvoje. 
„Je pravda, že světová tragédie, jakou je pandemie Covid-19, přechodně oživila smysl pro to, 
že jsme globální komunitou, všichni na jedné lodi, kde problémy jednoho člověka jsou problé-
my všech. Znovu jsme si uvědomili, že nikdo se nezachrání sám; zachráněni můžeme být jen 
společně. Jak jsem v těch dnech řekl, „ta bouře odhalila naši zranitelnost a odkryla ty falešné 
a nadbytečné jistoty, na nichž jsme stavěli své denní programy, své projekty, návyky a priori-
ty… Uprostřed této bouře odpadla fasáda těch stereotypů, kterými jsme kamufl ovali své ego, 
v ustavičné starostlivosti o to, jak vypadáme, a znovu se ukázalo neúprosné a blažené vědo-
mí, že jsme součástí jeden druhého, že jsme si vzájemně bratry a sestrami.“

„Božího ajťáka“ blahořečí v Assisi 
Modlitby, bohoslužby i kulturní akce předcházejí v italském Assisi sobotnímu blahořeče-
ní patnáctiletého Carla Acutise. Poprvé v historii uvidíme svatého v džínách, teniskách 
a mikině. 

10. října bude v Assisi blahořečen Carel Acutis. Patronem italské mlá-
deže se stal ještě před slavnostním výrokem církve, neboť svědectví 
jeho života promluvilo nezvykle silně. Sdílel s mladou generací nad-
šení pro virtuální svět a vynikal v jeho ovládání. Už v časném mládí 
však také otevřel srdce pro svět Boží a jeho hluboký prožitek Kristovy 
přítomnosti v eucharistickém chlebu se ještě vystupňoval po diagnó-
ze nádorového onemocnění. Zemřel v pouhých 15 letech v roce 2006. 
V  rámci příprav na beatifi kaci byly v  bazilice Obnažení vystaveny 
jeho ostatky.
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postřelmovsko         postřelmovsko

O třetí neděli v měsíci září se vybralo při mimořádné sbírce: v Postřelmově 10.634 Kč 
– pouť, v Chromči 2.200 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH se bude konat 
při mši svaté: ve středu 14. 10. v  Leštině v  17.00 hodin, v  pondělí 19. 10. v  Hrabišíně 
v  16.30  hodin, ve středu 21. 10. v  Lesnici v  17.00 hodin, ve čtvrtek 22. 10. v  Chromči 
v 17.30 hodin.

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
10. Římskokatolická farnost Lesnice (Lessnitz) s farním kostelem 
svatého Jakuba Většího z  roku 1623. Administrátor excurrendo je 
Mgr. Vladimír Jahn. 
Historie Lesnice se sice podle písemných pramenů začíná psát až 
roku 1348, ale jde o  lokalitu podstatně starší. K roku 1368 je obec 
jmenována jako farní osada s kostelem, kam do kostela, kromě les-
nických obyvatel, docházeli ještě osadníci z okolí z Kolšova, Brníčka, 
Strupšína, Dlouhomilova a z Olešné. Poté, co byla v 16. století v Dlouhomilově zřízena sa-
mostatná farnost, připadla k ní i ves Olešná. Farnost v Lesnici existovala patrně až do tři-
cetileté války. Dá se předpokládat, že stejně jako vrchnost zábřežská, museli i věřící z obce 
sdílet protestantskou konfesi. Po třicetileté válce farnost zanikla a obec byla až do r. 1784 
přifařena do Dubicka. Právě ve zmíněném roce byla zdejší farnost opět obnovena a Kol-
šov, Brníčko a Zálavčí (nyní součást obce Leštiny) připadly pod nový farní obvod.
Jádro farního kostela sv. Jakuba Většího pochází zřejmě z 2. poloviny 13. století. Mělo pů-
vodně čtvercové kněžiště a loď byla obdélného půdorysu. V roce 1784 byla při kostele ob-
novena od třicetileté války neobsazená fara. K západnímu průčelí kostela byla pak mezi 
léty 1806-1841 přistavěna věž. Na přelomu 19. a 20. stol. kostel již kapacitně nevyhovo-
val a bylo rozhodnuto o jeho přestavbě. V letech 1914 -1917 bylo kněžiště prodlouženo 
na východ o jedno klenební pole a apsidu, přistavěny boční kaple i sakristie. Tehdy půdo-
rys kostela dostal podobu kříže a jeho původní vzhled se změnil.  Z původního gotického 
kněžiště zůstal jen skelet – rohové části zdí. V 70. letech 20. století byl kostel opravován 
a dostal brizolitovou omítku. 
Obec Brníčko (Brünnless) 
Brníčko bylo odedávna přifařeno do Lesnice. Brníčko má starobylý kostel Narození 
Panny Marie, který má rovný strop a presbytář. Od r. 1447 se zde připomíná kaple Mat-

ky Boží pod Brníčkem, v roce 1466 je zde jmenován rohelský farář 
Staněk jako oltářník kostela Panny Marie, kdy s  výjimkou daného 
zápisu se vždy hovoří jen o kapli, a to i když je již hrad Brníčko v roz-
valinách, avšak o farnosti v Brníčku není nejmenších zpráv. Dedika-

ce kaple se během staletí měnila z původní Nanebevzetí P. Marie 
na Zvěstování P. Marie (1672) a roku 1791 je už zaznamenána kap-
le Narození P. Marie, která vlastní zlatý barokní kalich s nápisem: 
1670 BRINLIZ. 
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 4. října: Jakubovice 1.657; Písařov 1.084;  Červená Voda 1.662;
domov důchodců 120 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 4. října: Loštice 3.829 + na Boží hrob 2.000 Kč; Moravičany 3.672 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Tento týden se už nainstalovala kuchyň do pastoračního cent-
ra „Prokopky“.

 Příští neděli 18. 10. požehnáme nově zakoupenou kopii praž-
ského Jezulátka. Původní nám ukradli v devadesátých letech. 
Dřevěné Jezulátko i  s  plášti ve čtyřech barvách, přivezené 
z Prahy, stálo 50.000 Kč a za tento štědrý finanční dar děku-
jeme Bohu známému dárci. Přispět na Jezulátko, případně na 
dokoupení korunky, můžete do pokladničky. 

 Prosíme o modlitby za děti, které v neděli 25. 10. v kostele sv. 
Prokopa v Lošticích mají první svaté přijímání.

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 4. října: Klášterec 1.100; Vyšehoří 1.440 Kč; Svébohov 1.500; Jedlí 1.400 + 
dar na kostel 500, dar na Haiti 500 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 4. října: Štíty 1.360; Horní Studénky 960; Cotkytle 435 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: 
 ve středu 14. 10. po mši svaté bude v 18.00 hod. Fatimská pobožnost. Své prosby můžete 

dát do schránky na oltáři Panny Marie.
 v sobotu 17. 10. bude v Herolticích v 17.00 hod. mše sv. s nedělní platností.

HODY V NAŠICH FARNOSTECH OSLAVÍME:
 v Herolticích v sobotu 17. 10. v 17.00 hod. při mši sv. s nedělní platností
 v Cotkytli v neděli 18. 10. v 11.00 hod.
 ve Zborově v sobotu 24. 10. v 17.00 hod. při mši svaté s nedělní platností
 ve Štítech v neděli 25. 10. v 9.00 hod.
 v Crhově v sobotu 7. 11. v 16 hod. při mši svaté s nedělní platností, po jejím skončení 

bude dušičková pobožnost
 v Horních Studénkách v neděli 8. listopadu v 7.30 hod. 
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 4. října: Lubník 2.070; Tatenice 1.720; Hoštejn 2.050; Kosov 600; Krasí-
kov pouť 1.577 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

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

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 4. října byla ve Zvoli 6.080 Kč. Dary na potřeby farnosti 6.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

Po dobu epidemiologických opatření (od této neděle 11. 10.) bude bývat nedělní mše 
svatá také v 8.30 hod. v Jestřebí v obřadní síni na hřbitově.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO – SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
Vzhledem k epidemiologické situaci překládáme slavnostní požehnání zrestaurované so-
chy sv. Jana Nepomuckého na květen. P. František Eliáš

farnost  maletín              farnost  maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO 
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletí-
ně.  Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo 
na pergolu nebo celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpraco-
váno dle vašich požadavků. K dispozici je i palivo.
 P. František Eliáš, tel. 731 626 500

HODY A UKONČENÍ MOTORISTICKÉ SEZÓNY. O  třetí neděli 
v měsíci, tedy 18. října v Maletíně slavíme hody s poděkováním za 
úrodu zemskou a také uzavřeme letošní motoristickou sezónu. 
Mše svatá jako obvykle v 15.00 hod. Slavnost bude, vzhledem k epi-
demii, skromná. 

  

HLEDÁME ŘIDIČE SENIORTAXI PRO MOHELNICKO
Na základě pozitivních ohlasů a velice dobrých zkušeností z provo-
zování služby 1,5 roku na Zábřežsku, Charita aktuálně připravuje 
ke spuštění podobný projekt SeniorTaxi i pro obce na Mohelnic-
ku. K tomuto účelu nyní hledá řidiče. Jeho úkolem bude přiděle-

ným vozidlem zajišťovat přepravu seniorů, handicapovaných a lidí se sníženou schopností 
pohybu na základě přijatých telefonických objednávek. Znalost regionu je důležitá, stej-
ně jako dosavadní řidičské zkušenosti. Vyžadována je vstřícnost, slušnost, empatie, fyzic-
ká zdatnost a schopnost pomoci seniorům při nastupování, se zavazadlem, doprovodem 
v místě jednání. Práce může být vhodná i pro člověka s lehčím typem zdravotního posti-
žení. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 18. ŘÍJNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE. 
Křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání a tak šířit radost Božího 
království. Misijní neděle je pro nás šancí ukázat lásku a solidaritu s bratry a sestrami ve svě-
tě, kteří sdílejí naši víru.

Sbírky z neděle 4. října: Zábřeh 12.689; Rovensko 1.211 Kč
DARY: Mary’s Meals 1.000 Kč, na Haiti 500 Kč, na Proglas 500 Kč, na potřeby farnosti 
1.000 Kč, pokladnička na Devítku 3.131 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu
I V DOBĚ PANDEMIE … POMÁHÁME ŽÍT LEPŠÍ ŽIVOTY  
Motto, které charitní pracovníci denně 
naplňují svým profesionálním přístupem 
i srdcem, je v  této náročné době obzvlášť 
aktuální. Jsou těmi, kteří přijíždějí denně 
do domácností, aby pečovali a  pomáha-
li nemocným, seniorům, lidem s  nejrůz-
nějšími typy postižení, po úrazech, umí-
rajícím. Kvalitní péče se jim dostává také 
v ambulantních službách a v občanské po-
radně; těm nejpotřebnějším, nejchudším a lidem bez přístřeší i nyní distribuujeme ze zá-
sob našich skladů potravinovou pomoc a balíčky s prostředky osobní hygieny a drogerií. 
Přijali jsme mnohá protiepidemiologická opatření, abychom chránili klienty i pracovníky 
a nemuseli omezovat provoz služeb například z důvodů karantén či preventivní izolace. 
Máme vzácné a velice ochotné pracovníky, kteří se svým vedoucím sami dobrovolně hlásí 
na práci do těch nejtěžších podmínek covid-19 pozitivních klientů, kteří nikoho nemají 
a u nichž má nemoc lehčí průběh a nemusí/nemohou být hospitalizováni. 
Chtěli bychom v této souvislosti POPROSIT O SPOLUPRÁCI I VÁS z domácností, kam 
také přicházíme – klienty i  členy rodiny pečující o  své blízké. Pokud vám to zdravotní 
stav dovolí a  můžete POUŽÍVAT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST 
V DOBĚ NAŠÍ NÁVŠTĚVY (roušku, respirátor), nasaďte si je povinně vždy, když jsme 
u vás doma. 
Stejně tak je pro nás důležité, abyste nám dali ZAVČAS VĚDĚT, POKUD JE U  VÁS 
DOMA NĚKDO NA KORONAVIRUS POZITIVNĚ TESTOVANÝ ČI NA TESTY Z DŮ-
VODU NEDÁVNÉHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU VE SVÉM OKOLÍ ČEKÁ. 
Tuto informaci potřebujeme znát vždy dopředu, ještě před vstupem našich pracovníků do 
vaší domácnosti. Je to pro nás klíčové, abychom mohli péči i naše pracovníky bezpečně-
ji zajistit. 
Zodpovědným přístupem a dodržováním těchto základních pravidel prokazujete ohledu-
plnost nejen k nám, ale i ke stovkám ostatních klientů, o které se v regionu našeho děka-
nátu staráme. Děkujeme za to!


