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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

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 

Žl 128 Ať nám Hospodin žehná po všechny dny 
našeho života

1: Nm Gn 2,18-24 2: Žid 2,9-11 Ev. Mk 10,2-16
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou roz-
vést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám 
přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list 
a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám na-
psal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil lidi 
jako muže a ženu’. ‘Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke 
své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, 
člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se 
rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena 
se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ 
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to 
Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 
takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, 
vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.
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K evangeliu dnešní neděle   
Uvedený úryvek poukazuje na náročnost Božího zákona vtisknutého 
do stvoření. 
Dnešní doba přináší mnoho bolestivých příběhů týkajících se roz-
padu manželství. Církev stojí před velikým problémem, jak kon-
krétně rozbité vztahy řešit a především jak provázet ty, kteří se v ta-
kové situaci ocitli. Ale hledání cest k rozvádějícím se či rozvedeným 
nic nemění na tom, že rozpad manželského vztahu je z obecného pohledu zlo. 
Ti, kteří způsobili takový stav, nesou vážnou vinu. Nejde o maličkost, nelze jen mávnout 
rukou. Ježíš na tomto místě staví obecnou skutečnost před oči učedníků, aby pochopili její 
závažnost. Zároveň víme z jiných míst evangelia, že konkrétní případ selhání Ježíš řeší na 
základě pokání milosrdenstvím doprovázeným odpuštěním (Lk 7,36-50, Jan 8,1-11…).
 www.vira.cz

VYJÁDŘENÍ DĚKANA K PŘEDNÁŠCE PROF. CTIRADA VÁCLAVA
POSPÍŠILA „KATOLICKÁ CÍRKEV A SVOBODNÍ ZEDNÁŘI.“

Pan profesor Ctirad Václav Pospíšil hovořil o svobodných zedná-
řích poněkud nešťastným způsobem. Na základě jeho přednášky by si 
tak někteří lidé mohli myslet, že na členství v zednářské lóži není přece 
nic špatného. 

Církev však již téměř 300 let prostřednictvím řádného Magisteria 
stále stejně až do dnešní doby varuje, že Svobodné zednářství je vel-
mi nebezpečná organizace. Za tu dobu je velmi ostře odsoudila celá 
řada papežů (mimo jiné Klement XII., Benedikt XIV., Klement XIII., Pius VI., Pius VII., 
Lev XII., Pius VIII., Pius IX., Lev XIII.). 

Pro představu o  závažnosti jejich výpovědí uvádíme několik příkladů: „Tito lidé 
(svobodní zednáři) skrývají ničemnost své doktríny v  půvabných slovech krásných 
formulací, aby zlákali a oklamali mnoho lidí mezi slabými.“ (Pius VI., 1775 encyklika 
Inscrutabile). „Jejich cílem je „svržení zákonitých hlav států a totální destrukce Círk-
ve“ (Lev XII., Bula Quo Graviora 1826). (Svobodní zednáři) „odvážně vystupují proti 
samotnému Bohu. Veřejně a otevřeně plánují zničení Církve…“ Papež se snaží „podle 
svých sil postavit se proti jejich plánům a  záměrům, aby nezahynuli ti, jejichž spása 
je mu svěřena…“ Nazývá je úhlavním nepřítelem Církve. (Lev XIII., 1884 encyklika 
Humanum genus). 26. listopadu 1983 v Deklaraci o zednářství uvádí Kongregace pro 
nauku víry: „Negativní soud Církve na téma zednářství zůstává naprosto nezměněn, 
neboť jeho zásady byly vždycky považovány za neslučitelné s naukou Církve. Proto na-
dále zůstává v platnosti církevní zákaz vstupu katolíků do zednářských lóží. Katolíci, 
kteří náleží k zednářství, zůstávají v těžkém hříchu a nesmějí přistupovat ke sv. přijímá-
ní.“ Prohlášení podepsal prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Joseph Ratzinger 
a schválil ho papež Jan Pavel II.

Pokud mají papežové pravdu, a nemáme důvod jim nevěřit, pak se zdá, že jeden z nej-
jistějších způsobů, jak navždy přijít o své místo v nebi, je členství ve svobodném zednář-
ství. V dalším článku (na str. 6 a 7) tedy přinášíme to, co se o zednářích píše na serveru  
www.vira.cz, který provozuje Pastorační středisko Arcibiskupství pražského.

 P. Radek Maláč
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 4. října  památka sv. Františka z Assisi
úterý  5. října   sv. Faustiny Kowalské, panny 
středa  6. října   sv. Bruna, kněze 
čtvrtek  7. října   památka Panny Marie Růžencové 

ŘÍJEN MĚSÍC POSVÁTNÉHO RŮŽENCE
„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým 
můžete ovinout osoby i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho 
času. Pokračujte tedy v modlitbě růžence. Všechno může být ještě změněno, 
když vy, moje děti, poslechnete můj hlas a připojíte se modlitbou k neustálé 
přímluvě vaší nebeské Matky.“
Ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Marií 7. října 1979 v Lurdech knězi Stefanu Gobbi-
mu, prostřednictvím mimořádného daru vnitřní řeči, můžeme být těmito slovy povzbuze-
ni a posilněni k modlitbě posvátného růžence i my dnes. 

PIVONÍN – poutní mše svatá v kapli Panny Marie Růžencové v Pivoníně bude slavena  
v neděli 3. října v 10.30 hod. 

ŠUBRTOVA KAPLE. Ve čtvrtek 7. října  o  svátku Panny Marie Růžencové 
v 17.30 hod. se sejdeme u Šubrtovy kaple. Zakončíme letošní putování ke kapli 
Panny Marie Bolestné a na závěr bohoslužby se pomodlíme desátek růžence. 

EUCHARISTICKÁ HODINA PRO RODINY 
Členové společenství Eucharistická hodina navštěvují Pána Ježíše každý tý-
den, či aspoň jednou za měsíc, aby s ním trávili důvěrnou půlhodinku. Pak se 
snaží stejný čas vědomě sloužit Kristu v potřebných. 
V zábřežské farnosti máme 60 přihlášených členů. Každému z nich poslal 

otec arcibiskup dopis a knížečku s náměty k rozjímání a s modlitbami. 
Mohou si je vyzvednout na faře a v neděli v sakristii kostela sv. Bartoloměje.

Štítecko              Štítecko              Štítecko
SBÍRKY z neděle 26. září: Štíty 1.740; Cotkytle 565; Horní Studénky 1.550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
Na Fatimskou pobožnost, která bude ve středu 13. října můžete dávat své prosby do 
schránky na oltáři Panny Marie.

HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 7. října v 17.30 hod. bude možnost svátosti smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

COTKYTLE 
V pondělí 4. října v 17.00 bude slavena mše svatá ve Strážné.
V 17.45 hod. se v Cotkytli setká pastorační a ekonomická rada.  P. Jacek Brończyk
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   Kosovská  kaple  sv. Jana Nepomuckého 
 
      Slavnostní mše připomíná 150. výročí vysvěcení kaple  
                                 19. září v 8.00 hod. 
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Farnosti  sPravovanÉ  Z  kláŠterce
SBÍRKY z neděle 26. září: Klášterec 1.700 + dar na Proglas 1.000 Kč; Svébohov 2.400 
+ dar na potřeby farnosti 5.000 Kč; Jedlí 2.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

SVÉBOHOV. Adorační den farnosti je v pondělí 4. října. Výstav Nejsvětější 
svátosti od 9.00 hod. ukončíme v 18.00 hod. mší svatou a svátostným požeh-
náním.

loŠticko              loŠticko              loŠticko
SBÍRKY z neděle 26. září: Loštice 4.333 Kč; Moravičany 1.913 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

TENTO TÝDEN ZAČÍNÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
1. a 2. třída  Moravičany  úterý 12.10 až 12.55 hod. 
3. třída   Moravičany  středa  13.10 až 13.55 hod. 
4. a 5. třída Loštice  úterý 13.50 až 14.35 hod.

 Adorace před parlamentními volbami i  za požehnání pro nové poslance, bude 
v Moravičanech ve čtvrtek 7. října od 17.00 do 18.00 hod.

 Mše svatá k Růžencové Panně Marii v Žádlovicích bude slavena ve středu 6. října 
v 16.30 hod.

 Loštické maminky zvou na setkání dětí a maminek každý první čtvrtek v měsíci do 
Prokopky. První setkání bude ve čtvrtek 7. října od 15.30 hod. 

Farnosti  sPravovanÉ  Z  tatenice
SBÍRKY z neděle 26. září: Lubník 1.870; Tatenice 1.950; Hoštejn 1.900; Kosov 740 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

NA POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM do Krasíkova jste zváni tuto neděli 3. října. Pout-
ní mše svatá ve 14.00 hod. 

KAPLE KRASÍKOV. Ve čtvrtek 7. října v 18.30 hod. se poprvé sejdeme k modlitbě Taize 
a růžence. 

POSVĚCENÍ KOSTELA SI V HOŠTEJNĚ připomeneme v neděli 10. října při mši svaté 
v 10.00 hod. 

POŽEHNÁNÍ KOSOVSKÝCH KŘÍŽŮ
Sedmi křížům požehnal při slavnostní výroční mši k 150 letům 
od vysvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého otec František Eli-
áš. Pět kamenných křížů je věkem starší než kaple a dva z nich 
(z roku 1791) slaví letos své výročí 230 let. 
Kříž sv. Jana Nepomuckého s vročením 1791 je od roku 1988 
zapsán do seznamu kulturních památek.
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Farnost  Zvole              Farnost  Zvole
SBÍRKA z neděle 26. září byla ve Zvoli 4.340 Kč + dar na potřeby farnosti 1.000 + dar 
na novou zpovědnici 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

 POBUČÍ. Tuto neděli 3. října v 8.30 hod. bude mimořádně mše svatá také v kostele sv. 
Jana a Pavla v Pobučí. 

 Ve čtvrtek 7. října v 18.00 hodin se sejde na faře pastorační a ekonomická rada farnosti 
Zvole.

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA VÁS SRDEČNĚ ZVE
V úterý 5. 10. 2021 v 17 hodin na ochutnávku historických bylinných likérů s výkla-
dem Richarda Jašše, jednatele a technologa Jesenické likérky a destilerie Ullersdorf.
Likéry Ullersdorf představují ucelenou a propracovanou na-
bídku bylinných nápojů s paletou chutí od likérů hořkých až 
po nápoje sladké. Všechny likéry mají vztah k horám Jesení-
ků a jesenickému podhůří. Svojí tradicí, bylinnými receptu-
rami, místní výrobou nedaleko nejvyšších jesenických hřebenů.
Cena degustace je 200 Kč na osobu (10 vzorků).
Ochutnávka s přednáškou se uskuteční v sále komunitního centra ve Zvoli 
za dodržení aktuálních hygienických opatření. Likéry si budete moci i zakoupit.

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 v 17.00 hodin Vás zveme na přednášku a ochutnávku mešních 
vín v podání P. Mgr. Milana Palkoviče a Ing. Karla Smetany. 
P. Milan Palkovič je pověřen arcibiskupem olomouckým Janem Graub-
nerem liturgickým dozorem nad autenticitou mešního vína a Ing. Karel 
Smetana je ředitelem arcibiskupských sklepů v Kroměříži.  
K degustaci bude připraveno 10 vzorků kvalitních mešních vín z arci-
biskupských sklepů. Cena degustace je 300 Kč na osobu včetně drob-
ného pohoštění. Vína si rovněž můžete zakoupit.

OHLÉDNUTÍ ZA DOŽÍNKAMI. Dožínky jsme v sobotu 25. 9. 2021 zahájili ve farním 
kostele děkovnou mší svatou. Poděkovali jsme za vše, co z božích rukou máme a On nám 
naši vděčnost oplatil opravdu krásným slunným dnem, který jsme mohli strávit ve vy-
dařeném společenství na farní zahradě za komunitním centrem. Děkujeme Vám všem, 
kteří jste přišli s námi dožínky oslavit, a také všem, kteří pomáhali s organizací, přípravou 
i samotnou realizací. Těšíme se zase na příští rok!! Další podrobnosti a informace o dění 
v centru najdete na našich stránkách www.zvolska4.cz.
 Jménem Spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková

Maletín              Maletín              Maletín
Tuto neděli 3. října v 15.00 hod. budeme jako obvykle slavit mši svatou v Maletíně a v ne-
děli 10. října v  15.00 hod. bude slavena mše svatá mimořádně v  kostele sv. Stanislava 
v Hynčině, v Maletíně nebude. PŘIJEĎTE NA POUŤ DO HYNČINY!
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SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ A KŘESŤANSTVÍ 
Při hodnocení a výkladu toho, kdo jsou svobodní zedná-
ři, se jistě setkáte s několika naprosto rozdílnými posto-
ji. Sami zednáři se označují za bratrstvo a humanitárně 
(příp. charitativně) zaměřenou organizaci, jejímž cílem 
je morální a  intelektuální zdokonalení lidstva. Odvo-
zují se od středověkých cechů stavitelů při katedrálách 
s  jejich zvláštními symbolickými rituály, jimiž chtějí 
vyjadřovat zřeknutí se kulturních, náboženských nebo 
etických doktrinárních pravidel. Od jednoho ke druhé-
mu stupni poznání jsou uváděni zasvěcením. Členové 
zednářských lóží se považují za šiřitele tolerance, míru, 
mezilidské vzájemnosti a  humanistických ideálů. Podle nich je svobodné zednářství 
prostředkem, který umožní zasvěcenému dosáhnout prací na sobě samém rozvoje své 
individuality, ochrání ho, aby se nestal člověkem bezejmenného davu, který nepřemýšlí 
a dává se jen řídit zvenčí, ale naopak jej vede k uvědomění si ceny své osobnosti.
Sami členové Velké lóže ČR o sobě na svých stránkách píší: „My, zednáři České repub-
liky, po obnovení demokratické české státnosti a po obnovení naší činnosti dne 17. lis-
topadu 1990 se znovu hlásíme k myšlenkovému a mravnímu odkazu J. A. Komenského, 
T.  G.  Masaryka a  našich slavných zednářských předků. Chceme jako oni sloužit své 
vlasti a  lidstvu, pěstovat občanské ctnosti a  věrně hájit, šířit i  uskutečňovat všelidské 
ideály humanitní a demokratické v duchu přátelství a tolerance, v bratrském řetězu se 
svobodnými zednáři celého světa.“ Mnozí se domnívají, že celá záležitost svobodného 
zednářství je minulostí a  že kolem toho jde hlavně o  snůšku vymyšlených báchorek, 
legend a ustrašených vizí o tajných a mocných strukturách.
Podle samotných zednářů se členem bratrstva může stát každý muž dobrých mravů ja-
kékoliv rasy a jakéhokoliv náboženského přesvědčení. Zednářství prý ponechává svým 
členům naprostou náboženskou svobodu. Jedinou, ale zcela zásadní podmínkou je však 
víra ve Vyšší Moc, kterou zednáři nazývají Velkým Architektem Vesmíru. Je ponecháno 
na každém, aby tento termín interpretoval podle svých vlastních představ. Může to být 
bůh kteréhokoliv náboženství, může to však být i víra v přírodní zákony, které byly hned 
na počátku tak dokonale promyšleny, že umožnily vznik a vývoj Vesmíru a v něm pak 
zrod a evoluci živé hmoty. Má-li totiž pojem bratrství být mezi členy řádu zachován, pak 
musí každý zednář respektovat názory, smýšlení i  náboženská přesvědčení ostatních 
členů řádu. Princip Velkého Architekta se tak stává jakýmsi společným jmenovatelem 
víry zednářů všech vyznání.
Celá pravda je ale zcela jiná. Zednáři nevznikli teprve v  roce 1717, kdy byla ustavena 
v Anglii první lóže, dokonce ani nenavazovali na sdružení stavitelů chrámů, jak se všude 
píše, ale na tajnou okultní společnost rosenkruciánů, kteří zde existují už od 14. století. 
Svobodní zednáři sice popírají, že by byli náboženskou společností, jedná se však o gnos-
tickou sektu s mnoha magickými prvky sesbíranými ze všech starých kultur. Každý stupeň 
zasvěcení má svoji nauku, svůj rituál a  symboly. V  zasvěceních nižšího stupně nemusí 
člověku dojít, oč vlastně jde. Od prvního stupně jsou však členové rafi novaně zasvěcováni 
pomocí rituálů, symbolů, tajných slov a přísah Velkému Architektu Vesmíru, který je te-
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prve v posledních stupních zasvěcení odhalen jako Lucifer a představen jako univerzální 
otcovství Boha, Jitřní hvězda, a je uctíván jako Bůh. Všechna tato zasvěcení mají již od 
prvního učednického stupně negativní dopad na duchovní život a zdraví jednotlivce a ne-
gativní duchovní vliv na celou rodinu, protože duchu zla se tím, byť nevědomky, otevírají 
dveře nejen do našeho života, ale přes naše vztahy i k našim nejbližším.
Každý zednář je vázán přísahou mlčenlivosti, která se týká vlastních sezení lóže, rituálů, 
výkladu symbolů a  poznávacích znamení. Zednář nemusí svoji příslušnost k  zednář-
skému řádu tajit, je však přísahou zavázán, že nesmí prozradit členství jiného zednáře. 
Z tohoto důvodu lze jen velmi obtížně ověřit, kdo zednář je a kdo ne. Zednář má mít 
přehled o lóžích nižšího stupně zasvěcení a jejích členech, může mít znalosti i o lóžích 
stejného stupně zasvěcení a udržovat na této své úrovni kontakty, nemá však absolutně 
žádné právo být informován o lóžích vyššího stupně zasvěcení a o tom, kdo ho vlastně 
řídí. Zednáři nejnižších stupňů zasvěcení často neví nic o magii a satanských rituálech, 
jimiž se zabývají lóže vyššího stupně zasvěcení, jsou informováni jen o ideologii a plá-
nech na jejich vlastní úrovni, tedy především o  sociálních, vzdělávacích, politických 
a charitativních akcích. Jsou tak přesvědčeni, že svobodné zednářství je pouze humani-
tární institucí. Jen tak je možné vysvětlit, že někteří křesťané se snažili spojit křesťanství 
s účastí ve svobodném zednářství.
Je pochopitelné, že z mnoha důvodů je zakázáno katolickým křesťanům jakýmkoli způ-
sobem být přičleněn ke svobodným zednářům. Posledním oficiálním dokumentem Sva-
tého stolce v tomto ohledu je „Deklarace o zednářství” od Kongregace pro nauku víry 
z 26. listopadu 1983, podepsaná tehdejším prefektem Kongregace pro nauku víry kardi-
nálem Josephem Ratzingerem a potvrzená Janem Pavlem II. V tomto dokumentu se dů-
razně uvádí, že principy zednářských sdružení jsou neslučitelné s učením katolické círk-
ve. Věřící, kteří by se stali členy zednářských lóží, se nacházejí ve stavu těžkého hříchu 
a nemohou přistupovat ke svatému přijímání. Papežská kongregace tímto dokumentem 
rovněž potvrzuje předchozí vyjádření z let 1974 a 1981, která zakazují katolíkům vstup 
do zednářských spolků pod trestem exkomunikace. V Kodexu kanonického práva z r. 
1983 je svobodné zednářství zahrnuto v kánonu 1374 do obecného pojmu „sdružení, 
která brojí proti církvi“.
Tím samým není řečeno, že když se někdo z nevědomosti o démonickém pozadí zed-
nářství zúčastnil nějakého zasedání, že vše, co v životě dělal a dělá, je od základu špatné. 
Existují také organizace, které zdánlivě nemají se zednářstvím nic společného. Takový-
mi jsou u nás především Rotary Club a Lion’s Club. Tyto organizace mají za úkol shro-
mažďovat na místní úrovni významné osobnosti z oblasti politiky, byznysu a kultury 
a seznamovat se s nimi. Takové organizace, které sami zednáři nazývají „zednářská bra-
trstva“ jsou pak prostorem pro hledání nových adeptů zednářských lóží. Mnozí křesťané 
jsou naivní v tom, že když je jim nabídnuta účast v takových organizacích, nechají se 
klidně zlákat. Členem těchto veřejných klubů, navenek naprosto bez vztahu k zednář-
ství, se ale ve skutečnosti může stát jen člověk, s nímž se v budoucnu do zednářské lóže 
nějak počítá. Je-li však někdo členem některé z těchto organizací, neznamená to nutně, 
že je zednářem. V tomto bodě dochází k nejčastějším nedorozuměním a také k pomlu-
vám, které mohou mít pro jednotlivce a někdy i společnost fatální dopad.

www.vira cz, převzato z webu Vojtěcha Kodeta O Carm.
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SBÍRKA 26. září: Zábřeh 19.137; Rovensko 675 Kč
Dary: na Radio Proglas 2.000, na potřeby farnosti 27.000, na Mary’s Meals 1.000, na ener-
gie kostela 500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

Hledáme dívky a  ženy ochotné pomáhat jedenkrát za 5 týdnů (v  pátek nebo v  sobotu 
po ranní mše svaté) při úklidu kostela. Úklid trvá asi jednu hodinu. Hlásit se můžete na 
tel. 731 260 426.  Eva Burešová

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
DEN POOTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb „Letem světem Charitou“. 
Představení naší činnosti v rámci celorepublikového 13. TÝDNE SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB připravujeme letos trochu jinak. Zajisté pochopíte, že vás, 
vzhledem ke stávajícím koronavirovým opatřením, nemůžeme plnohod-
notně vzít do zázemí našich služeb. 
Přesto stojíme o  možnost vzájemného setkání, a  tak se těšíme na vidě-

nou hned v pondělí 4. října 2021, v době od 9.00 do 14.00 hodin. V prezentačním stanu 
před budovou Valová 9, Zábřeh se dozvíte vše o naší činnosti, prohlédnete si pomůcky, 
které usnadní péči o pacienty, ukážeme vozidlo pro přepravu osob upoutaných na vozík 
a nebude chybět ani občerstvení z naší Kavárny NADĚJNÁ při návštěvě zázemí Centra 
pro podporu pečujících (Žižkova 10, Zábřeh – vchod z ulice 
Havlíčkova). Zde vás pracovníci seznámí s možnostmi pod-
pory a pomoci při péči, ukáží pomůcky, seznámí s projektem 
na podporu pečujících. V Centru si budete moci vzít (nebo 
sami vytvořit) „Chrpu pro pečující“ – symbol poděkování 
pečujícím za jejich náročnou a  nepostradatelnou práci. Od 
15.00 hodin pak zde proběhne workshop „Letem světem Cha-
ritou“, kde činnost zábřežské Charity představí koordinátorka 
sociálních služeb Bc. Zdeňka Hrubá.

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT
Srdečně vás zveme na koncert věnovaný památce pacientů, které jsme v uplynulém roce 
doprovázeli. Uskuteční se v neděli 10. října v 14.30 hod. v zábřežském kostele sv. Barbory. 
Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen. Během koncertu bude představena Kniha ži-
vých. Přijďte s námi prožít krásné sváteční odpoledne.
Při všech akcích prosíme o dodržení platných hygienických opatření.

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 39
Podle čeho budete volit? Osobnostem duchovního života odpovídají na 
otázku: Podle čeho se budete rozhodovat v nadcházejících parlamentních volbách?
Co jsou to křesťanské hodnoty? Nejen v předvolební kampani slýcháme apely k obraně 
křesťanských hodnot. Nejedná se ale často jen o prázdná hesla?


