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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

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 

Žl 90 Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali
1: Mdr 7,7-11 2: Žid 4,12-13 Ev. Mk 10,17-30
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal 
se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu 
odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: 
Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé 
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: 
„Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl 
mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. 
Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho 
majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, 
kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je 
těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Bo-
žího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš 
na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ 
Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, 
pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti 
nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry 
a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“
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K evangeliu dnešní neděle   
Nejeden člověk si posteskne, když vidí někoho v  krásném autě či 
luxusní vile. Bohatství však má svá rizika. Vzdát se jistoty, kterou 
bohatství poskytuje, může být pro mnohé neřešitelné. Nedokážou 
to. Nejde o  to, že nemáme vytvářet jistoty, šetřit na horší časy atd. 
Ježíš mluví o závislosti, o poutech, která člověka sevřou tak, že není 
svobodný. Zmíněný člověk v evangeliu nedokázal opustit svůj svět 
bohatství. Dokázal Boha uctívat pouze v omezeném prostoru, který vymezilo jeho bohat-
ství. Příměr s velbloudem a jehlou ukazuje tento paradox. Podstatné je však to, co v textu 
evangelia navazuje! Ti, kteří dokázali opustit své bohatství, se Boží milostí stávají nesmírně 
bohatí. A zkušenost to potvrzuje. www.vira.cz

Ježíšova odpověď obsahuje celé radostné poselství. Ukazuje, jak je možný zcela nový život 
skrze jeho osobu, jak je možné žít život nezničitelné hodnoty. Ježíš však rovněž činí zřej-
mým, že tohoto života je možné se zmocnit jen skrze víru, v bezpodmínečném a důvěři-
vém poutu na jeho osobu. České biblické dílo 

HNÍZDO VÁS ZVE 
12. října v 9.30 hod. – Šest rad pro zdravý vývoj miminka z  pohledu fyzioterapeuta, 

přednáška Mgr. Veroniky Papouškové

12. října v 16.00 hod.  – Závody odrážedel pro děti, Wolkerovy sady Zá-
břeh, zápis od 16.00 do 16.30 hod.

19. října v 9.30 hod. – Komunikace v rodině. Jak na to, abychom se na-
vzájem slyšeli? Přednáška Mgr. Zuzany Frydrychovské

26. října v 9.30 hod. – Emoce a děti, přednáška Ing. Pavla Mečkovského

Blahopřání
15. října oslaví paní Milada Krobotová 90. narozeniny. 
Přejeme Boží ochranu a požehnání. Ať Hospodin, náš Bůh
stále plní její srdce vlídností a duši radostí. 

S přáním všeho dobrého a s poděkováním za službu farnosti kněží a farníci 

Kniha pro děti ÚŽASNÝ BŮH (100 povídání o Bohu a o vědě) 
Jedná se o soubor 100 krátkých příběhů z oblastí: Vesmír a čas, Země a počasí, Rostliny 
a  životní prostředí, Naše tělo, city a  myšlení, Zvířata a  jejich chování ve volné přírodě 
s důrazem na velikost, nádheru a důmyslnost Božího díla. Vyprávění je podáno hravou 
a vtipnou formou a zakončeno vždy krátkým duchovním zamyšlením. Nechybí ani mod-
litba. Příběhy jsou krásně ilustrované či opatřené fotografiemi. Je určena pro děti od 6 let. 
Děti tak mohou najít odpovědi na otázky: Proč je nebe modré? Umí sloni skákat? Jsou pla-
meňáci růžoví už od vylíhnutí? Jak se tvoří vodní víry? Co způsobuje, že se roční období 
střídají? Zdají se sny i zvířatům? Jak se jmenuje nejstarší strom na světě? Proč škytáme? 
Cena 290 Kč. Lze ji objednat na adrese https://eshop.ecmise.cz/. 
Video s představením knihy zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ty6TCxGWDv0
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek 15. října – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

ADORACE S NABÍDKOU PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Po každé páteční večerní mši svaté probíhá v Zábřehu ve farním kostele 
adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Jednou měsíčně budou při adoraci 
přítomny dvě až tři modlitební dvojice zkušených přímluvců. 
Každý bude mít možnost přijmout přímluvnou modlitbu. Můžete prosit 

např. o uzdravení, pokoj do srdce, o pomoc při rozhodování v určitých životních situa-
cích, prosit o posilu, útěchu, atd. Cílem přímluvné modlitby je pomoci člověku, který pro-
sí, pomoci mu otevřít se lásce Boží. Nebude-li řečeno jinak, přímluvné modlitby budou 
probíhat v kostele sv. Bartoloměje každý třetí pátek po mši svaté.
V měsíci říjnu jste tedy všichni zváni k adoraci s přímluvnou modlitbou v pátek 15. říj-
na. Mše svatá začne v 17.30 hod. a po ní bude následovat adorace s možností přijmout 
přímluvnou modlitbu. O. Radek Maláč

SPOLČO. V  pátek 15.  října po mši v  17.30 hod. se na faře v  Zábřeze uskuteční první 
letošní spolčo po koronavirové pauze. Zveme především mládež na SŠ, ale 
i VŠ a vyšší ročníky ZŠ. Scházet se budeme pravidelně každých 14 dní, tedy 
29. 10., 12. 11., ... O případné změně budeme informovat na našem FB Mlá-
dež Zábřeh. Těšíme se na vás! Za zábřežské animátory Dominika Suchá

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 26. září a 3. října: Červená Voda 2.712 a 2.519 Kč; domov důchodců 
240 a 135 Kč; Písařov 1.670 a 1.063 Kč; Jakubovice 540 a 790 Kč.
Janoušov v neděli 26. října 190 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

PÍSAŘOV. V neděli 17. 10 v 8.40 hod. oslavíme mší sv. písařovské hody.

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z  neděle 3. října: Klášterec 2.000; Svébohov 3.100; Vyšehoří hody 820; Jed-
lí 1.500 + dar na potřeby kostela 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 3. října: Loštice 2.802 Kč; Moravičany 3.372 Kč; Bílá Lhota 1.592 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

ŘÍJEN JE MĚSÍC RŮŽENCE. Srdečně vás všechny povzbuzujeme k  účasti 
na modlitbě růžence půl hod. před každou mší svatou. Udělejme radost naší 
Nebeské Matce a vyprosme si požehnání pro sebe i své rodiny.

V ceně za stolní kalendáře na rok 2022 KRÁSA GOTICKÝCH CHRÁMŮ nastala chyba 
v DPH, za kterou se ospravedlňujeme a zbývající kalendáře prodáváme za sníženou cenu 
60 Kč.
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postřelmovsko            postřelmovsko
O třetí neděli v měsíci 17. října bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 
pouť 11.439 Kč) a v Chromči (minule 2.960 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

V  úterý 12. října od 16.30 hod. bude v  Postřelmově pobožnost k  Duchu Svatému 
a v 18.00 hodin mše svatá ke cti Ducha Svatého.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH se bude udělovat spo-
lečně v kostelích a kaplích:
V pondělí 18. října v Postřelmově 18.00 hodin.
Ve středu 20. října v Leštině v 18.00 hodin.
Ve čtvrtek 21. října v Chromči v 18.30 hodin.
Ve středu 27. října v Lesnici v 18.00 hodin.
V sobotu 30. října v Sudkově v 16.00 hodin.
Ve středu 3. listopadu v Hrabišíně v 16.30 hodin.

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 3. října: Štíty 1.950; Cotkytle 380; Horní Studénky 2.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY. Ve Štítech bude ve středu 13. října v 10.00 hod. v domově pro seniory mše svatá 
a v kostele po mši svaté v 18 hod. Fatimská pobožnost. Své prosby můžete dát do schránky 
na oltáři Panny Marie.
V Herolticích bude v sobotu 16. října v 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností.
V pátek 22. října v 18.45 hod. se setká farní rada.

BOHOSLUŽBY PRO DĚTI S ÚČELOVOU SBÍRKOU  V NEDĚLI 17.10.
	v Horních Studénkách v 7.30 hod. se sbírkou na opravy.
	ve Štítech v 9.00 hod. a sbírka na potřeby farnosti.
	v Cotkytli v 11.00 hod. hodová mše svatá a při ní sbírka na potřeby farnosti.

V HORNÍCH STUDÉNKÁCH se setká ve čtvrtek 21. října v 16.45 hod. farní rada.
P. Jacek Brończyk 

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKA z neděle 3. října: Lubník 1.380; Tatenice 1.760; Hoštejn 1.850; Kosov 360; Krasí-
kov pouť 1.840 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

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

	SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 17. října v 18.00 hod. na faře v Tatenici

	MŠE NA KORUNĚ budou od soboty 16. října začínat v 17.00 hod.
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 3. října byla ve Zvoli 4.820 + 10.000 Kč dar na komunitní centrum.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

V neděli 17. října sbírka na komunitní centrum.

Ekonomická situace spolku Zvolská čtyřka se pomalu stabilizuje především díky da-
rům členů i nečlenů spolku, ať už jsou zasílány na účet Zvolské čtyřky nebo na účet 
farnosti Zvole. 
Už nám zbývá vrátit věřitelům pouze 800.000 Kč.

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková. 

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA VÁS SRDEČNĚ ZVE
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 olomouc-
kým Janem Graubnerem 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 arcibiskupských sklepů. 
Cena degustace je 300 Kč na osobu včetně drobného pohoštění. Vína si rovněž můžete 
zakoupit.
Pokud bude potřeba, nabídne otec František po ukončení programu odvoz.

Ve spolupráci s BIOGRAFEM LÁSKA vás v sobotu 16. října zveme do komunitního 
centra na filmy: 
16.00 hod. – HURÁ DO DŽUNGLE, promítání pro děti.
Animované rodinné dobrodružství o síle přátelství.
20.00 hod. – VÝJIMEČNÍ. Francouzský film z roku 2019 vykresluje „neobvyklé spojenectví 
lidí, kteří se vymykají běžným normám“ – Bruna, který vede spolek pro autistické a dospíva-
jící a Malika, který učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat.

KRAJINA TVÉHO SRDCE, čtvrtek 21. října v 17.00 hod. 
…a protože už brzy zestárneme a budeme jako domy ptáků, našel jsem pro nás krajinu, kde 
je napajedlo, růžový kopec propadání a také stráň, na které paměť ještě trvá. A dám ti ji, jako 
jsem daroval život vlastní smrti. Jan Skácel 
Rozmanité podzimní povídání o krajině, která nás obklopuje, o krajině, která je rovněž 
v nás a uzdravuje. Vývoj krajiny ve světle vědy a v srdci člověka.
Přijďte se podělit také vy o krajinu svého srdce – podvečerem vás provedou Martin Plhák 
a Klára Domluvilová.

maletín              maletín              maletín
Tuto neděli 10. října v 15.00 hod. bude slavena mše svatá mimořádně v kostele sv. Stanisla-
va v Hynčině, v Maletíně nebude. PŘIJEĎTE NA POUŤ DO HYNČINY!
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PASTÝŘSKÝ LIST K ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍ CESTY
Drazí bratři a sestry,
minulou neděli zahájil papež František při slav-
né bohoslužbě v  Římě synodální cestu církve. 
Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrá-
lách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev 
potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Dů-
vody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat 
kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim 
farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, 
které vydává přesvědčivé svědectví o  Kristu, 
který nás vykoupil a  učinil novým stvořením? 
Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví 

v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám 
nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?
Papež František volá ke spolupráci všechny, protože všichni jsme spoluodpovědní za 
církev. Nechce, aby synoda pracovala jako nějaká konference a vydala další učený do-
kument, který skončí v knihovně, ale abychom s obnovou církve začali hned. To způ-
sobí naše správné vykročení na synodální cestu, která nás začne proměňovat. Papež 
nám klade otázky a čeká odpovědi, které mají být společným dílem. Proč společným? 
V současné době jsme nemocní individualismem. Žijeme a myslíme příliš sami, proto 
nedáváme dostatečnou příležitost Duchu Svatému, aby z nás budoval živé společenství 
církve. Společná odpověď nevznikne prosazením názoru, který překřičí druhé, ani de-
mokratickým hlasováním, kde se prosadí většina. Jde především o společné naslouchání 
Duchu Svatému.
Jakou to chce metodu? Prvním krokem je vlastní ztišení a pokorné naslouchání.
Miluji toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, ale nechám ho domluvit. Když mlu-
ví, nepřipravuji si svou odpověď, ale i když má jiný názor, hledám v jeho názoru semena 
pravdy. Nechci ho ubýt argumenty, ale spolu s ním chci dojít k dozrání v pravdě. Kdo 
mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto jsou jeho slova upřímná a laskavá. Tato vzájem-
ná láska je podmínkou každého plodného dialogu proto, že je znamením otevřenosti 
Duchu Svatému, který je láska. Pokud ho necháme milovat v našich srdcích, můžeme 
doufat, že nás povede a dá nám dar moudrosti. Chceme-li správně poznávat Boží vůli, 
musíme být pokorní, protože jen pokora očišťuje naše názory a pocity. Podmínky správ-
ného poznávání nám ukazuje Písmo svaté.
Abychom mohli bezpečně poznávat Boží vůli v jednotlivých situacích, je třeba: Odmítat 
ducha světa. Mít odvahu být jiní. Nejde o uzavření se světu, ani rozhodnutí dělat všech-
no naopak než svět, ale být od světa svobodný, nezávislý. „Nepřizpůsobujte se tomuto 
světu, ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co 
je dobré, bohulibé a dokonalé“, (Řím 12,2) píše sv. Pavel Římanům.
Musíme naslouchat hlasu Ducha Svatého ve svém nitru, ne touhám těla, čímž se ne-
myslí, jen sex či chuť k jídlu a pití, ale především pohodlnost a lenost a další neřesti, 
k nimž vede život podle těla. Galaťanům Pavel radí: „Žijte duchovně a nepropadnete 
žádostem těla.“ (Gal 5,16) Do naslouchání Bohu vstupuje celý člověk, nejen rozum, 
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celý člověk se svou dlouhodobou zkušeností života podle těla 
či ducha. Připomeňme, že Pavel vyjmenovává plody, jaké nese 
život podle těla nebo podle Ducha. Prvním plodem života po-
dle Ducha je láska, postoj lásky, která hledá skutečné dobro 
druhého.
Pavel píše Filipanům: „A za to se modlím: Ať stále víc a více ros-
te vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli 
volit to lepší.“ (Flp 1,9–10a) Předpokladem správného poznání 
je tedy láska, protože bez lásky vidíme zkresleně.
A Kolosanům píše, že o poznání Boží vůle je třeba se modlit, 
protože poznání Boží vůle je dar: „…nepřestáváme se za vás modlit a  prosit Boha, 
abyste dobře poznali jeho vůli…“ (Kol 1,9) Důležitá je pro nás i zkušenost starozákon-
ního proroka Daniela. Ten, když se modlí o dar poznání, dostane ho až po třech týd-
nech postu. Zjeví se mu anděl a říká: „Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení 
a pokořit před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena a já jsem přišel kvůli tvým prosbám.“ 
(Dan 10,12)Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? Prorok musel v  modlitbě 
a postu dozrát, aby správně porozuměl a dobře přijal poznání od Boha.

Drazí přátelé,
obnova církve začne v naší rodině, když začneme spolu mluvit tímto způsobem. Stejně 
tak to bude v našich farních radách, nebo mezi spolupracovníky. Pro mnohé to bude 
velká změna. Proto se nevzdávejme, když se nám to nepodaří hned, ale začněme po-
korně znovu. Velké umění si žádá velké cvičení. Obnova církve začne ve farnosti, když 
začneme takto řešit farní problémy.
Konečné rozlišení – rozhodnutí udělá v  modlitbě představený – farář ve farnosti, 
v diecézi biskup, v církvi papež. Každý přitom respektuje své kompetence a působení 
Ducha Svatého v dějinách. Představený se nepovyšuje nad společenství, protože je jeho 
součástí. Zároveň nesmí mít strach udělat rozhodnutí, které je v souladu s církví a usku-
tečňováním Božího slova v dané situaci.

Bratři a sestry,
začneme v rodinách, kde máme velkou příležitost k  synodální cestě, protože máme 
vedle sebe člověka, kterého potřebuje každý, aby se díval skrze více očí, měl více 
úhlů pohledu, které potřebuje k  lepšímu rozpoznávání Božího vedení. Máme něko-
ho, s nímž můžeme zakoušet přítomnost Krista mezi námi, když se snažíme nezištně 
milovat. Zapojme se ve svých farnostech a spolu s kněžími hledejme v modlitbě uve-
deným způsobem odpovědi na papežovy otázky. Každý, kdo se chce zapojit, se může 
přidat k farní radě, která je základní skupinou. Kde počet vzroste, rozdělíme se tak, 
aby ve skupině bylo nejvíc deset lidí. Uděláme novou zkušenost živého společenství 
v modlitbě a vzájemné lásce. Budeme mít podíl na oživení farnosti, v níž se uskuteč-
ňuje církev.

Váš arcibiskup Jan
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.290 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY z neděle 3. října: Zábřeh 17.702; Rovensko 605 Kč.
Dary: na Haiti 500, na potřeby farnosti 4.000, na Radio Proglas 1.000, na TV NOE 500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

26. září bylo ze Zábřeha zasláno na likvidaci lepry 6.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

VYŠEHORKY: sbírky za měsíc září 2021: 2.520 Kč. Pouť na Střítěži 2.500 Kč

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

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

ŘÍJNOVÉ KLUBY PEČUJÍCÍCH
Tento měsíc zveme pečující ze Zábřežska i Mohelnicka. 
Ve středu 13. 10. od 16.00 hodin do Mohelnice (prostory Den-
ního stacionáře Okýnko, Zámecká 11), a  v  následujícím týdnu 
v úterý 19. 10. od 16 hod. do zábřežského Centra pro podporu 
pečujících (Zábřeh, Žižkova 10- vstup z ulice Havlíčkova). 
Obě akce se konají v rámci projektu „Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šum-
perk“, který je financovaný z Evropského sociálního fondu.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Charita Zábřeh aktuálně hledá nové kolegy či spolupracovnice na následující pozice pro 
svá zábřežská pracoviště: sociální pracovník/pracovnice terénních sociálních služeb – 
provádění šetření pro pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací péči obsluha 
veřejných toalet – jde o  chráněné pracoviště, kde zaměstnáváme na zkrácené pracovní 
úvazky lidi se zdravotním postižením.

Více informací najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 41
Světová synoda začíná 
O víkendu 9.–10. října zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces. Do 
Vatikánu míří zástupkyně české církve a tento týden budou zvoleni delegáti pro diecézní 
fázi, která začne 17. října. 
Téma: Oživit farnost 
Stálý úkol oživovat farnosti získal za posledních 18 měsíců na aktuálnosti: po čase bez 
veřejných mší hledají teď cesty k návratu i dříve rušná místa. 
Rodina ve změněné době 
Společností víří debaty o tom, co to je rodina a zda je v ohrožení. Slovo „rodina“ se i letos 
dostalo na předvolební billboardy a kdekdo se pasoval do role zachránce rodin.


