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31. 1. 2021
Ročník XXVIII. číslo 5

ČTVRTÁ 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 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
 Nezatvrzujte svá srdce!
1: Dt 18,15-20 2: 1 Kor 7,32-35 Ev. Mk 1,21-28
Ordinárium: Latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
V  městě Kafarnau vstoupil Ježíš v  sobotu do synagogy a  učil. Žasli nad 
jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zá-
kona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal 
křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo 
jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Ne-
čistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni 
užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? 
Nové učení – a s takovou mocí! I nečis-
tým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ 
A pověst o něm se hned roznesla všude 
po celém galilejském kraji.

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali
celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 
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 EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE - Mk 1,21-28
Zkusme si  představit, jak by napsal tuto část evangelia dnešní „Marek“? Musel by re-

agovat na to, že člověk je dnes tak jako tehdy ohrožován strachem ze zla, hříchem, a že 
i dnes se evangelium projevuje jako „učení s mocí“. A tak by mohl třeba napsat, že Ježíš 
potkal člověka, který byl úplně ochromen strachem z toho, že má rakovinu a že brzy umře. 
Nebo člověka, který by byl zhnusen, zklamán a plný beznaděje ze zla, ze světa plného zla, 
v němž žije. 

A  tomu prvnímu by Ježíš řekl: „Neboj se, můžeš si dovolit být nemocen, dokonce 
můžeš i umřít – já tě v tom nenechám, nezhroutíš se a nebude to pro tebe úplný konec“. 
A tomu druhému by dal odpuštění a dovedl by ho k přesvědčení, že i on sám je teď scho-
pen odpouštět, že je teď schopen bez příkras tento svět snést.

To, co se stane s člověkem, když tyto věci přijme (a víme, že se takováto „osvobození“ 
stávají!), je v podstatě stejné, jako „vyhnání zlého Ducha“ v našem evangeliu. Znamená 
stejné osvobození od toho, co člověka trápí, ničí, co sám nemůže zvládnout! Řešení pro-
blému zla, které je silnější než člověk a které ho opanovává, je stejné. A ten, kdo toto osvo-
bození zažije, nebo ten, kdo je zprostředkuje, zažije stejnou moc Ježíšova učení, jako ji za-
žili jeho současníci. Zkusme se teď zamyslet nad přečteným úryvkem. Co si z něj můžeme 
vzít do svého života, do příštího týdne?

(převzato z homilie Jindřicha Fencla na stránkách Českého biblického díla)

ZLATÁ SLÁMA (28. 1., památka sv. Tomáše Akvinkého, psáno pro KT)
Každý pravidelný návštěvník Říma byl alespoň jednou na Aventinu podívat se skrz 

nejslavnější klíčovou dírku na světě. Najdete o ní zmínku v každém turistickém průvodci. 
Možná jen jeden z tisíce návštěvníků tohoto místa ale ví, že jen pár kroků odtud, v domi-
nikánském klášteře, svatý Tomáš Akvinský napsal část své Teologické sumy.

Někdy chodíme kolem míst, kde se tvořily dějiny, a nevíme o tom. Klíčová dírka nám 
poskytne zážitek jednohubky, zato dílo Tomáše je strava vydatná, výživná a zdravá. Zo-
beme intelektuální chlebíčky, a přitom bohatě prostřenou výtečnou italskou večeři máme 
pod nosem. Je to jeden z paradoxů života v každé době.

Ještě víc jsem si to uvědomil, když jsem s velkým pohnutím sloužil mši svatou na ol-
táři jakobínského kostela v Toulouse, přímo nad místem, kde je tento světec pochován. 
Chrám dnes patří státu a slouží jako muzeum. A tak kolem chodili turisté, fotili si slavnou 
hvězdovou klenbu, ale na nikom z nich nebylo patrné nadšení z toho, že na tomto místě 
leží ostatky jednoho z největších teologických géniů středověku.

Vždycky jsem toužil navštívit jeho rodiště v Roccasecca, snad 
abych mu lépe porozuměl. Když se mi to podařilo, hned jsem si 
to místo zamiloval. Budoucí Andělský učitel, jak svatému Tomá-
šovi dodnes říkají, se narodil na hradě, který patřil jeho rodičům, 
vybudovaném na vysokém skalním výčnělku. Je odtud úchvat-
ný výhled na široké údolí s blízkým Aquinem a na druhé straně 
na mohutné hory v pozadí. Tady malý Tomáš, obklopen krásou 
přírody, vysoko nad ruchem okolních měst, poprvé zatoužil po 
Kráse a Pravdě. Nikdy po ní nepřestal žíznit, hledat ji, učit o ní 
druhé a psát.



3

Krátce před svou smrtí měl mystický zážitek, který jím hluboce otřásl. Po něm pro-
hlásil, že ve srovnání s tím, co díky Božímu daru viděl, je všechno jeho teologické dílo jen 
sláma. Dominikáni rádi dodávají, že je to sice sláma, ale zlatá. A já s nimi z celého srdce 
souhlasím. Cokoli o Bohu kdy napíšeme, je jen dětské žvatlání. Ale náš nebeský Otec to 
přesto rád slyší.

Čtěte Tomáše. Toho pokorného a svatého teologa. A vaše srdce pookřeje.
P. Karel Skočovský 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 2. února  svátek Uvedení Páně do chrámu 
Mše svaté: kostel sv. Barbory 8.00 hod., kostel sv. Bartoloměje 17.30 hod. 
Při mši svaté budou žehnány svíce a udělováno svatoblažejské požehnání 
Středa 3. února sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
Pátek 5. února  památka sv. Agáty, panny a mučednice
Sobota 6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 Zkušební verzi nových internetových stránek farnosti najdete na webu
 http://rkfzabreh.rps.cz
 Ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. tichá adorace, v 17.30 hod. je slavena mše svatá se 

zaměřením na děti.
 Pokud chcete přispět fi nančně na potřeby farnosti, můžete tak učinit formou interne-

tového bankovnictví. Číslo účtu farnosti Zábřeh je 1902287359/0800. Nezapomeňte 
uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat. 

POZVÁNÍ Z  HNÍZDA – Národní týden manželství s  Hnízdem 
8.-14. 2. 2021 letos na téma O MANŽELSTVÍ A DĚTECH
V rámci této kampaně, které se Hnízdo pravidelně již několik let účast-
ní, jsme letos pro manžele připravili procházku (rande) s drobnými úkoly 
a zamyšlením.

Tato CESTA MANŽELŮ, kterou si můžete kdykoli projít, pro vás bude připravena od 8. 2. 
do 14. 2. na hrázi Oborník a má 5 zastavení. Je jen na vás, kdy se na rande vzájemně po-
zvete... Vaše Hnízdo

VIDEO SEMINÁŘ NA TÉMA O  MANŽELSTVÍ A  DĚTECH ANEB PLAVEME 
V TOM SPOLU 
Protože se letos nemůžeme sejít na besedě v  Hnízdě, nabízíme video seminář, který 
si můžete vychutnat z pohodlí domova, v čase, který si zvolíte... Seminář nese název: 
O manželství a dětech aneb plaveme v tom spolu, který připravili manželé Pavel a Ire-
na Smékalovi, kteří pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. V oblasti 
mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájem-
ných představ a očekávání.
Odkaz pro sledování tohoto videa, které pro 
vás Hnízdo zakoupilo, zveřejníme na webu 
Hnízda: www.hnizdozabreh.cz na začátku 
týdne Národního týdne manželství, tedy 
8. 2. 2021. Vaše Hnízdo 
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VŠEM FARNOSTEM ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
POZDRAV A POŽEHNÁNÍ!

Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, ži-

vot nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé ško-
ly, střední i  vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, 
jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Ve-
lehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo 
Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek v Boj-
kovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži.

Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. 
Dnes máme školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, 
Zemědělec – farmář a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má in-
ternát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto 
konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém ná-
boženském prostředí.

Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociál-
ní v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy 
vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to 
kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout 
sami sebe ke službě Bohu a lidem.

Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připra-
vujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro dru-
hé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si 
s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také 
Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Při-
hlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte 
prostřednictvím svého kněze.

Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní 
udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospě-
lých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.

S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze 
srdce žehná  

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 3. ÚNORA 
08.00 – 10.00 hod.  P. Władysław Mach SDS
10.00 – 12.00 hod. P. František Eliáš 
12.00 – 14.00 hod.  P. Jaroslav Šima 
14.00 – 16.00 hod. P. Jaroslav Přibyl  
16.00 – 17.00 hod.  P. Vitalij Molokov 
17.00 – 18.00 hod.  P. Karel Skočovský 
 Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 5. února od 15.00 hod.  
 Možnost přijetí svátosti smíření a eucharistie je také během tiché adorace Nejsvětější 

Svátosti v neděli od 16.00 do 18.00 hod.
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ROUŠKY S VLOŽENÝM FILTREM K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ
Protože povinnost krýt si dýchací cesty bude zřej-
mě ještě nějaký čas trvat a chránit tak sebe i druhé 
bude stále potřeba, nabízíme vám látkovou roušku 
k opakovanému použití s kapsou na vložení fi ltru. 
Rouška má pohodlný a  univerzální střih s  drát-
kem pro tvarování na nos (což ocení zvláště lidé 
s brýlemi), je dvouvrstvá a především – do vzniklé 
kapsy lze vkládat fi ltr. Roušku lze používat pro 
každodenní běžné preventivní nošení venku (bez 
fi ltru), i pro pohyb v rizikových podmínkách, kde 
se vyskytuje více osob (s vloženým fi ltrem). Máme k dispozici také roušky speciálního 
střihu v menších velikostech pro děti. 
Veškeré roušky lze odebrat v  pracovní dny na recepci Charity Zábřeh (Žižkova 15; 
7-16.30 hod.) nebo ve výdejním místě Zásilkovny (Žižkova 5, Zábřeh; 8-17 hod.). Děkuje-
me všem dobrovolníkům, kteří nám ochotně s výrobou roušek pomohli a vám za příspě-
vek na pokrytí nákladů spojených s jejich výrobou. 
Rouška k opakovanému použití šetří vaši peněženku i přírodu.

KURZY PLÁNOVANÉHO RODIČOVSTVÍ. Pokud se potřebujete 
naučit symptotermální metodu v této době, kdy není možné zorgani-
zovat běžné prezenční kurzy, je možné využít nabídky online kurzů. 
Podrobnosti i aktuální termíny online kurzů STM PPR jsou  prů-
běžně zveřejněny na www.lpp.cz. Nejbližší kurz začne v první polovi-
ně února, ale páry se mohou hlásit průběžně – snažíme se, aby skupin-

ky byly menší, po 5-7 párech, a mohlo tak být víc prostoru na diskusi a osobní kontakt 
s účastníky. Jakmile přijde několik nových přihlášek, otevíráme vždy další kurz. Může-
me také otevřít kurz pouze pro konkrétní skupinku např. z farnosti, společenství, snou-
benecké přípravy. za Ligu pár páru Sittovi a Kolčavovi

ČERVENOVODSKO              ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. ledna na biblické dílo: Červená Voda 2.762; Písařov 1.343; Jakubovi-
ce 320; domov důchodců 320 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Mše svaté jsou z  karanténních důvodů do odvolání ZRUŠENY ve všech kostelech 
v Lošticích, Moravičanech, Bíle Lhotě, Pavlově i Paloníně.
Zapsané úmysly v Lošticích budou v daný den odsloužené soukromě.

Tříkrálová sbírka do kasičky v kostele: Loštice 16.173 Kč a Moravičany 45.587 Kč.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 24. ledna na biblické dílo: Klášterec 1.400; Svébohov 1.700; Jedlí 1.900 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. ledna na biblické dílo: Štíty 1.370; Horní Studénky 1.700; Cotkytle 
361 Kč (sbírka na opravy v Cotkytli z neděle 17. ledna byla 2.705 Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: 
V pátek 5. února v 16.00 hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření, v sobotu 
6. února před památkou Panny Marie Lurdské bude v 17.00 hod. udíleno pomazání ne-
mocných a v neděli 7. února mše svatá v 9.00 hod.
HORNÍ STUDÉNKY: 
Ve čtvrtek 4. února od 15.30 hod. možnost přijetí svátosti smíření, mše svatá v 16.00 hod. 
a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 
V neděli 7. února před památkou Panny Marie Lurdské mše svatá v 7.30 hod. s udílením 
pomazání nemocných.
COTKYTLE:  
V neděli 7. února před památkou Panny Marie Lurdské mše svatá s udílením pomazání 
nemocných. P. Jacek Brończyk

TATENICKO            TATENICKO           TATENICKO

Sbírky z  neděle 24. ledna na biblické dílo: Lubník 1.040; Tatenice 810; Kosov 320; 
Hoštejn 480 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

Svátek Uvedení Páně do chrámu – mimořádné mše svaté s žehnáním svíček a se sva-
toblažejským požehnáním: pondělí 1. února – Tatenice 18.00 hod. 
Úterý 2. února – Lubník 16.30 hod. (ve středu mše svatá slavena nebude)
 Hoštejn 18.00 hod.  

FARNOST  ZVOLE                 FARNOST  ZVOLE

Ve Zvoli sbírka z neděle 24. ledna na biblické dílo 3.660 + dar na biblické dílo 5.000 a na 
TV NOE 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

V úterý 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu bude ve farním kostele ve Zvo-
li slavena mše svatá v  17.40 hod. a  ve středu 3. února o  památce sv. Blažeje taktéž 
v 17.40 hod.

KOMUNITNÍ CENTRUM. Členové a příznivci spolku Zvolská čtyřka 
nadále řeší další fungování a  provoz Komunitního centra Zvole. Je to 
hlavně rozvrh sportovních a  vzdělávacích aktivit a  také další zajištění 
fi nančních prostředků na provoz a splácení dluhu, který máme ve výši 
2 mil. Kč. Akce, které budeme pořádat, až to situace dovolí, včas zveřej-
níme na www.zvolska4.cz a na vývěskách. Nadále Vás prosíme o podpo-
ru ať už modlitbou nebo fi nanční. Můžete přispět jakoukoliv menší či 
větší částkou na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. Všem dárcům a ochotným po-
mocníkům děkujeme. Díky vám se činnost komunitního centra začíná rozbíhat.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345
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PAMĚTNÍ LIST Z BÁNĚ VĚŽE ZVOLSKÉHO KOSTELA
(překlad z němčiny, objeveno na podzim 2019 při renovaci báně kostelní věže.

Celý text najdete na internetové stránce farnosti http://farnostzvole.cz/)
Rok 1854 – stavba nového kostela.
Plány nového kostela nakreslil pátý arcibiskupský sta-
vební ředitel Franz Drkal. Plán byl schválen v Kromě-
říži dne 26. listopadu 1858 a 24. ledna 1859 se konalo 
jednání přímo na místě plánované stavby. Kvůli silni-
ci a  chystanému novému hřbitovu nebyla dodržena 
tradiční orientace kostela od západu k východu. Kos-
tel byl založen 17 m od farní budovy a 9 m od silnice. 
Stavba kostela se vždy odvíjí od dvou základních kon-
strukčních prvků: stropu a užití křesťanského stavebního slohu. Zvolský kostel je stavba 
halového typu. V lodi po obou stranách vystupují ze zdí dva masivní podpěrné pilíře, kte-
ré se ve stropní klenbě spojují v půlkruhový pás. Rozdělují strop lodi na třetiny, strop se 
tedy dělí na celkem dvanáct klenutých částí. 
Hřbet stropu je nejslabší částí křížové klenby. Protože klenuté části vyplňují prostor ob-
délníkového tvaru (a ne čtverec, jak by bylo ideální), jsou půlkruhové podpěrné oblouky 
nutné. Také nad okny mezi pilíři po obvodu lodi kostela se nachází masivní podpůrné ob-
louky, aby se podepřela stropní klenba, jež by ve slabých kostelních zdech neměla dosta-
tečnou oporu. Na sloupové pilíře je tedy soustředěn celý tlak klenby. Z nich vybíhají pra-
voúhle do tří stran zmíněné podpěrné půlkruhové pásy.
Apsidu presbytáře ohraničují tři strany osmiúhelníku, jejich klenba stoupá do výšky klen-
by kostela. Část apsidy velká 18 m2 je určena pro sakristii. Výšku podlahy sakristie urču-
jí okna a podpěrné půlkruhové pásy, které dosahují stejné výšky jako v lodi kostela. Pod 
okny se nachází okna sakristie. 
Kůr a vítězný oblouk spočívají na masivních pilířích, jež vystupují ze stran do lodi kostela.  
V přední části kostela pod kůrem jsou po stranách umístěny dva boční vchody.
Vlevo za hlavním vchodem leží boční kaple. Vpravo je kamenné schodiště s deseti odpo-
čívadly, z nichž čtyři odpočívadla slouží k výstupu na kůr a zbývající část schodiště vede 
dál ke střeše a až do věže.
Šesti okny v  lodi, třemi okny v presbytáři a  třemi okny na kůru je docíleno celkového 
osvětlení kostela.
Jednoduchá fasáda ukazuje zdobný portál se dvěma sloupy, nad nimi je velké kůrové okno. 
Pod okno jsou vloženy dva erby vytesané do pískovce. Vlevo je erb olomouckého arcibis-
kupství, pravý erb patří rodu Fürstenbergů. Z  fasády nad oknem vystupuje pískovcový 

podstavec určený pro sochu Immaculaty ve výklen-
ku. Sochu zhotovil sochař Johann Heinrich ve Vídni 
za 180 rakouských zlatých. Ve štítu je fasáda zdobena 
vlysy.  pokračování příště

MALETÍN               MALETÍN               MALETÍN

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude slavena tuto neděli 31. ledna i příští 
neděli 7. února ve 14.30 hod.
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SBÍRKY z neděle 24. ledna na biblické dílo: Zábřeh 10.552; Rovensko 1.280 Kč. Dary na 
charitu 8.150, „Na cestu 121“ – 1.000; na časopis „Milujte se“ 500 Kč. Dary na účet farnosti 
1.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

Na likvidaci lepry byla 19. ledna ze Zábřeha odeslána částka 3.300 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI I PRACOVNÍKŮ POKRAČUJE 
I nadále je možné využít dobrovolné 
bezplatné antigenní testy na covid-19, 
které v Katolickém domě poskytují 
zdravotní sestry zábřežské Charity. 
Všechny potřebné informace i odkaz 
na rezervační systém zájemci najdou 
na webu www.charitazabreh.cz . 
Nově v našem AOC také preventivně 
testujeme pracovníky fi rem, současně 
také i zájemce, kteří cestují do zahra-
ničí a negativní test je podmínkou pře-
kročení hranic a vstupu do jiné země. 
Od čtvrtka 21. 1. 2021 pak máme zcela zásadní a výbornou novinku! Jako jedni z prvních 
jsme po ofi ciálním uvedení na trh naskladnili a pro konfi rmační, potvrzovací testy u lidí, 
kteří jsou na antigenním testu pozitivní, ale neprodělávají žádné příznaky onemocnění 
covid-19, používáme tzv. GARGTEST. Jaké je využití a výhoda tohoto způsobu testová-
ní, které do našeho regionu přináší i dostupnost přesnější RT-PCR metody? GARGTEST 
je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Byla 
vyvinuta výzkumníky z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci, CHARITA ZÁBŘEH se s těmito vědci spojila a je přímým 
odběratelem a partnerem projektu. 
Nabízí občanům na Zábřežsku a Mohelnicku provedení tohoto testu z pohodlí domova, 
jde o unikátní možnost snadného a rychlého odběru, který je příjemnější a nedráždí nos-
ní sliznici, s následným plnohodnotným PCR vyhodnocením. Odebrané vzorky kurýr do-
pravuje 3x týdně do Olomouce, kde se vyhodnocují na přítomnost virů infi kujících dutinu 

ústní a horní cesty dýchací přímo ve zdravotnické labo-
ratoři Ústavu molekulární a translační medicíny UPOL. 
Vyhodnocení provede tato laboratoř pomocí běžně do-
stupných postupů na izolaci nukleových kyselin a pomocí 
detekce založené na amplifi kaci nukleových kyselin me-
todou RT-PCR a výsledek se pacient dozví maximálně do 
dalšího dne SMSkou na svůj mobil. Podrobnosti k této 
metodě se také můžete dočíst na našem webu. 


