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NEDĚLE
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

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

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj
a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená,
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen  

Žl 118 Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, 
jeho milosrdenství trvá na věky.

1: Sk 5,12-16 2: Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Ev. Jan 20,19-31
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře 
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci 
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu 
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný 
Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však 
odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů 
a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš 
s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: 
„Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale 
věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš 
mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo 
neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učední-
ky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není 
řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je 
Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
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K EVANGELIU 
Zmrtvýchvstalý Ježíš se poprvé setkává se svými přáteli. Mu-
selo to být pro ně svým způsobem nepříjemné, vždyť ho ne-
dávno v  jeho nouzi opustili. A přece jsou první jeho slova: 
„Pokoj vám.“ Žádné výčitky ani kárání, pouze „pokoj“. A pak 
jim ukazuje své rány, nepochybné znamení.
Právě když vnímají své strašné selhání, svěřuje jim stejné poslání, jaké sám dostal od svého 
Otce. Teď už ví, že ne oni si zvolili jeho, ale že on si zvolil je. Jejich poslání přinášet odpuš-
tění hříchů mělo být neseno mocí Ducha Svatého. 
Tomáš je obyčejný člověk svázaný svými strachy a pochybnostmi. Možná máme všichni 
něco z jeho DNA. Vidíme, jak silně na něj zapůsobilo osobní setkání s Ježíšem.
Tomáš nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On 
jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 
prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.
Tomáš vkládá ruku do Ježíšových ran a  tato zkušenost v něm vyvolává první výslovné 
potvrzení Kristova božství: „Pán můj a Bůh můj!“ Plné lidství a plné božství. Věčné lidství, 
věčné božství. Jeho lidská přirozenost je oslavena, stejně jako je jeho božství zlidštěno. 
Naše lidská přirozenost bude navždy v Něm; Jeho božství v nás přebývá a zůstane s námi 
až do skonání světa. Zdroj: Posvátný prostor (irští jezuité)

MODLITBA MATKY TEREZY ZA KNĚZE
Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci.
Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí.
Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně.
Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.
Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné.
Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem.
Vkládej Ježíše stále na jejich rty, aby hříšníkům a všem, 
které potkávají, nabízeli jen jeho.

Maria, Matko Ježíšova, buď i  jejich Matkou, miluj je 
a přinášej jim radost.
Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících
a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni.
Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, celý svůj život, 
věnovali službě a všechno dávali Ježíši.
Maria, žehnej jim a  vyhraď jim ve svém srdci zvláštní 
místo.
Dej jim kus svého srdce, tak krásného, čistého a nepo-
skvrněného, 
tak plného lásky a pokory, aby i oni mohli růst do Kris-
tovy podoby.
Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš.
 Amen.
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24. dubna NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
V dobách rané církve se tato neděle nazývala Bílou nedělí (lat. Domi-
nica in albis), protože tento den nově pokřtění, tzv. neofyté, odkládali 
svá bílá roucha, do kterých byli oblečeni při křtu o  Velké noci. Již 
v historii byla tato neděle spojována s evangeliem o ustanovení svá-
tosti smíření „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20,23) Právě v této svátosti 
se nejvíce odráží Boží milosrdenství, projev Boží lásky k  člověku. 
„Milosrdenství je skutečně jádrem evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, jeho 
tvář, kterou zjevil ve Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vy-
kupitele.“ Zdroj: církev.cz

NESAMOZŘEJMÝ DŮVOD K VDĚČNOSTI A ZÁVDAVEK
(NEJEN VELIKONOČNÍ) NADĚJE

Děkuji pastorační radě a zástupcům synodálních skupinek, kteří se 19. 4. sešli v Katolic-
kém domě, aby pokračovali v započatém synodálním procesu. 
Sdíleli jsme zkušenosti s  prací ve skupinkách i  nejdůležitější výstupy. Shoda byla, přes 
počáteční pochybnosti a bez ohledu na dosah na úroveň diecézní či celostátní, na (někdy 
až terapeutickém) přínosu pro samotné účastníky, kteří zakoušeli možnost svobodně pro-
mlouvat a zároveň být slyšeni. 
Vzešla také celá řada praktických námětů pro naši farnost. Přes často různé zkušenosti 

s církví a různorodost pohledů máme svou církev rádi, záleží nám na 
ní, chceme přispět k prohlubování vztahů ve farní rodině. 

Plánujeme v blízké budoucnosti nabídnout obdobnou plat-
formu pro sdílení a naslouchání v podobě farní synody.
 Jana A. Nováková

SETKÁNÍ FARNÍCH BUNĚK bude v pondělí 25. dubna od 17.00 hod. na Devítce. 

III. VEČER CHVAL V ROVENSKU proběhne v sobotu 30. dubna. 
Večer chval zahájíme v kapli Narození Panny Marie mší svatou v 17.30 hod. 
a od 18.45 hod. budeme chválit Pána. Vítaný je každý člověk dobré vůle.
 Josef Šincl

MŠE SVATÁ PRO LEKTORY bude pro všechny, kteří absolvovali kurz mluveného slo-
va, i pro společenství věřících v pondělí 2. května v 17.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 
Celebrovat mši svatou bude Mons. Antonín Basler, pomocný biskup arcibiskupství olo-
mouckého.

VÝLET NA ŠERÁK. Srdečně zveme všechny mladé na výlet na Šerák, který se uskuteční 
v sobotu 7. května. Sejdeme se v 7.10 hod. na vlakovém nádraží v Zábřeze. 
S sebou pohodlné boty, svačinu a dobrou náladu. Více informací najdete 
na našem facebookovém profilu Mládež Zábřeh.
 Těší se na Vás Animátoři Zábřeh
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KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE V ZÁBŘEZE
Kde je matka, je něha. A Maria nám svým mateřstvím ukazuje, že pokora 
a něha nejsou ctnosti slabých, nýbrž silných, učí nás, že není třeba zacházet 
s druhými špatně, abychom cítili svoji důležitost. A svatý věřící Boží lid ji 
rozpoznal a pozdravil jako svatou Matku Boží. Papež František

Měsíc zasvěcený Panně Marii zahájíme i uzavřeme poutní mší svatou 
u  Šubrtovy kaple. V  sobotu 30. dubna bude mše svatá ke cti Panny 

Marie v 8.00 hod. a mariánský měsíc uzavřeme mší svatou spolu s dětmi ve čtvrtek 
2. června v 17.30 hod. 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Od pondělí 2. května budou v kostele sv. Barbory májové 
pobožnosti vždy v pondělí, úterý a ve středu v 18.00 hod. .  

MODLITBY ZA UKRAJINU jsou každé pondělí od 19.00 hod. v kostele sv. Barbory 
v Zábřehu. 

PĚVECKÉ KONCERTY V ZÁBŘEŽSKÝCH KOSTELECH
ROZDÁVEJTE LÁSKU, je název koncertu, který v sobotu 7. květ-
na v 16.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje uvede ženský pěvecký sbor 
SLAVICE. Hosté: dětský pěvecký sbor Pampelišky z  MŠ Pohádka 

a ženský pěvecký sbor Radost z Bělé pod Pradědem. 

 V  Zábřehu opět zacvrliká MORAVSKÝ VRABEC. Do jubilejního 
25. ročníku své existence vstupuje soutěžní přehlídka folkové, country 
a trampské hudby nazvaná Moravský vrabec. Soutěžní klání pořádané 
za podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje se uskuteční v sobotu 
7.  května na zahradě Katolického domu. Moderuje držitel Zlaté Porty Josef MLOK 
Grim. Začátek ve 14.00 hodin.

 ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Souběžně s akcí Moravský vrabec bude v sobotu 7. květ-
na na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. 
Od 14.00 hodin bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení všeho druhu. 
Nejmenší se budou moci těšit na skákací hrad, statickou ukázku historické vojenské 
techniky či bohatou tombolu. Zpestřením programu bude taneční vystoupení skupi-
ny OLD COUNTRY DANCE ze Šumperka.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Farnosti  spravované  z  klÁŠterce

Sbírky z  neděle 17. dubna na platy kněží: Klášterec 10.000; Svébohov 8.550; Jedlí 
5.000 Kč. 
Sbírky na Svatou zemi: Klášterec 1.000 (pouť 18. dubna 2.300 Kč); Svébohov 530; Jed-
lí 500 + dar na potřeby farnosti 3.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 17. dubna na platy kněží: Tatenice 7.070; Lubník 8.770; Hoštejn 8.460; 
Kosov 1.840 Kč. 
Sbírky na Svatou zemi: Tatenice 1.250; Lubník 790; Hoštejn 1.850 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře tuto neděli 24. dubna v 18.00 hod. 

•	 Po	dobu	letního	času	budou	slaveny	sobotní	mše	svaté	s	nedělní	platností	na	KO-
RUNĚ v 16.00 hod. 

Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 17. dubna na platy kněží: Štíty 7.354; Horní Studénky 5.800; Cotkyt-
le 945 (z 18. dubna 285 Kč). 
Sbírky na Svatou zemi: Štíty 400; Horní Studénky 700; Cotkytle 300 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI BUDOU VE ŠTÍTECH vždy ve středu a v pátek po mši svaté, 
v Horních Studénkách vždy po pondělní a čtvrteční mši svaté. P. Jacek Brończyk

Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka z  neděle 17. dubna, na platy kněží ve Zvoli ve výši 30.710 a  na Svatou zem 
8.890 Kč. 
Dary: na Komunitní centrum 10.000; na seminář 10.000; na Mary´s Meals 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Velké poděkování vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli uprchlíkům z Ukrajiny (mate-
riálně, finančně či dobrovolnickou činností) a tímto gestem lásky jim v jejich zoufalství 
a beznaději umožnili dočasné přístřeší v Komunitním centru ve Zvoli. Díky! V této době 
se nově příchozí daří umístit přímo do konkrétní destinace, tudíž již není aktuálně za-
potřebí využívat prostory KC pro tyto účely. Akce Zvolské čtyřky se tedy vracejí zpět do 
komunitního centra. S radostí vás opět zveme ke společnému setkávání v naší mateřské 
základně. Jitka Bezděková

Farnost  maletín

Příští neděli 1. května v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Maletíně 
požehnám na závěr mše svaté všem motoristům do nadcházející sezony. 
Zvu všechny majitele jednostopých, dvoustopých i  trojstopých vozidel 
(hadroletů), aby se dostavili v hojném počtu.

O týden později, v neděli 8. května v 15.00 hod., plánujeme CYKLOPOUŤ 
do kostela sv. Stanislava v Hynčině. Pouť, už i proto, že je na stropě kostela,  
v presbytáři, na fresce zachycena pouť tří králů do Betléma. 
Na závěr mše svaté samozřejmě požehnám především cyklistům a jejich do-
pravním prostředkům. P. František Eliáš
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postŘelmovsko            postŘelmovsko

Sbírky z neděle 17. dubna na platy kněží: Postřelmov 20.900; Chromeč 15.000; Lesnice 
13.003; Sudkov 2.320; Dlouhomilov 6.090 Kč. 
O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule 2.875 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 3.230 Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vladimír Jahn 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Novénu k Božímu Milosrdenství, zakončí-
me tuto neděli 24. dubna velikonoční bohoslužbou v 15.00 hodin.

MÁJOVÁ POBOŽNOST bude 1. května v Postřelmově ve farním kostele v 15.00 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.

loŠticko              loŠticko              loŠticko

Sbírky z neděle 17. dubna na platy kněží: Loštice 23.900 Kč; Moravičany 22.904 Kč. 
Sbírky na Svatou zemi: Loštice 1.400 Kč; Moravičany 4.018 (velikonoční pondělí 
1.268 Kč). Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANSKÉ HODY
Tuto neděli 24. dubna v 8.00 hod. hodová mše svatá ke cti sv. Jiří, patrona farního kos-
tela s hudebním doprovodem zábřežského sboru Carmen a požehnání polím a zahradám.

PATROCINIUM KAPLE 
O svátku sv. Marka v pondělí 25. dubna v 18.00 hod. vás zveme na slav-
nostní mši svatou do kapličky sv. Marka v Hrabí. 
Mše svatá bude obětována za všechny živé a zemřelé obyvatele Hrabí. Po 
mši bude požehnání polím a zahradám. 

PŘÍPRAVA PRVOKOMUNIKANTŮ bude v úterý 3. května v 17.00 hod. Vezměte si 
hudební nástroje, na které hrajete.

ŽEHNÁNÍ MOTOREK, kol a všech dopravních prostředků bude v so-
botu 30. dubna v 15.00 hod. na náměstí Míru v Lošticích u Trojičného 
sloupu.

POUŤ KE SV. JOSÉFKOVI V DOUBRAVICI je přeložena na sobotu 28. května. 
Dospělí, kteří mají zájem o přijetí svátosti křtu, nebo o sv. přijímání, mohou nahlásit 
své jméno a telefonní kontakt na faře, abychom po Velikonocích mohli začít s přípra-
vou.

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 17
Kéž Kaina v nás přemůže Kristův pokoj
„Mír je možný, nutný, je prvořadou odpovědností nás všech!“ apeloval papež v poselství 
Městu a světu (Urbi et orbi) o Božím hodu velikonočním
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PASTORÁLNÍ KONSTITUCE 2. VATIKÁNSKÉHO SNĚMU 
O CÍRKVI V DNEŠNÍM SVĚTĚ (Gaudium et spes, n. 9-10)

Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade.
Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se 
mu otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nená-
visti. Mimoto si člověk uvědomuje, že je na něm, aby správně usměrňoval síly, které sám 
vyvolal a které ho mohou buď rozdrtit, anebo mu sloužit. Proto si klade některé otázky.
Rozpory, jimiž trpí dnešní svět, souvisí s hlubší rozporností, jež tkví v srdci člověka.
Neboť v  člověku samém je mnoho činitelů, které se mezi sebou střetávají. Zatímco na 
jedné straně zjišťuje, že je mnohostranně omezen, neboť je bytost stvořená, cítí na druhé 
straně, že je ve svých touhách neomezený a povolaný k vyššímu životu.
Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je nucen neustále volit a některých se zříkat. Navíc je 
slabý a hříšný, a tak často dělá, co nechce, a nedělá, co by dělat chtěl. Proto sám v sobě trpí 
rozpolceností, a z té vzniká tolik vážných rozbrojů také ve společnosti.
Dost lidí odvádí od zřetelného uvědomění tohoto dramatického stavu jejich praktický 
materialismus, anebo jim třeba brání bída, která na ně tíživě doléhá, aby se nad ním vůbec 
zamysleli.
Mnozí se domnívají, že naleznou klid v některém z různých výkladů světa, které se jim 
nabízejí.
Někteří zase očekávají, že lidstvo dospěje k pravému a plnému osvobození pouhým lid-
ským přičiněním, a jsou přesvědčeni, že budoucí vláda člověka nad světem splní všechna 
přání lidského srdce.
Nechybějí ani takoví, kteří se vzdali naděje nalézt smysl života a vychvalují odvahu těch, 
kteří se domnívají, že lidská existence postrádá jakýkoli opravdový význam, a snaží se jí 
dát celkový smysl jen na základě vlastního rozumu.
Tváří v tvář dnešnímu vývoji světa však neustále roste počet lidí, kteří si kladou a s no-
vou naléhavostí pociťují nejzákladnější otázky: Co je člověk? Jaký je smysl bolesti, zla, 
smrti, které přes všechen dosažený pokrok trvají? Nač ona vítězství, tak draze dosa-
žená? Čím může člověk přispět společnosti a co od ní může očekávat? Co přijde po 
tomto pozemském životě?
A církev věří, že Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze 
svého Ducha světlo a sílu, aby mohl dostát svému nejvyššímu povolání, a věří, že lidem 
nebylo dáno pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy. 
Věří také, že klíč, střed 
a cíl celých lidských dějin 
je v jejím Pánu a Učiteli.
Kromě toho církev tvr-
dí, že za všemi změnami 
je mnoho věcí, které se 
nemění a  které mají svůj 
poslední základ v  Kristu, 
jenž je stejný včera, dnes 
i na věky.
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Sbírky z neděle 17. dubna na platy kněží: Zábřeh 101.846 Kč. 
Sbírka na Svatou zemi: Zábřeh 18.876 Kč. 
DARY: na platy kněží 35.500, na seminář 10.000, na potřeby farnosti 26.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

Na likvidaci lepry bylo z Rovenska odesláno 3.000 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

Milí spolutvůrci Proglasu, podporovatelé
Děkujeme, že podporujete Proglas. Je to naše – vaše rádio. Proč se ozý-
váme právě v této době? Česká biskupská konference loni ukončila pod-
poru naddiecézních aktivit, mezi něž patřila i média. Více, než se dalo 
čekat, nás zatížila protikoronavirová opatření. A do třetice. Služby hrazené jednou roč-
ně nám fakturují partneři v lednu a únoru. Mimořádnou podporou právě nyní pomá-
háte stabilizovat rádio, které radí, jak pomáhat, vysvětluje, jak rozumět situacím, hlas, 
jenž je partnerem pro společnou modlitbu. S vděčností jak za tuto výjimečnou, tak za 
stálou a věrnou podporu, bez níž se opravdu neobejdeme, za to, že můžeme vytvářet 
společné dílo.

Mons. Martin Holík, jednatel, Ing. Martin Tollner, ředitel, pracovníci a pracovnice Proglasu

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  DĚkanÁtU

POSTNÍ ALMUŽNA aneb „Jak s postní kasičkou?“ Tento týden skončila tradiční ak-
tivita Postní almužna. Krabičky s obsahem vašeho „postního snažení“ můžete od 2. ne-
děle velikonoční nosit do svých kostelů nebo také na recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 
15; v pracovní dny v době od 7 do 16.30 hod.) Krabičky, prosím, označte názvem své 
farnosti. 
Letošní využití chceme zaměřit zvláště na děti z Ukrajiny, které k nám přišly – na jejich 
zapojení, přizpůsobení se životu, jejich fungování ve školkách a školách. Děkujeme vám. 

ZAPOJTE SE DO SMYSLUPLNÉ PRÁCE A SLUŽBY LIDEM: 
V CHARITĚ ZÁBŘEH aktuálně obsazujeme pozice přímé péče o nemocné, seniory i han-
dicapované a hledáme nové spolupracovníky. 
ZDRAVOTNÍ SESTRA domácí péče: dostane přidělen služební automobil a na základě 
rozpisu práce ve sjednaném (i kratším úvazku) navštěvuje pacienty v regionu Zábřežska 
a Mohelnicka, kde vykoná lékařem indikovanou zdravotní péči - převazy, odběry, apli-
kace injekcí a inzulinu, ošetření pooperačních ran a bércových vředů, ošetřovatelskou 
rehabilitaci, sledování fyziolog. funkcí...
Současně hledáme PEČOVATELE na rozvoz obědů, dopravu klientů a převozy a servis 
zdravotních a kompenzačních pomůcek – těžších polohovacích postelí, antidekubitních 
matrací, invalidních vozíků, chodítek, sedaček do vany… 
Podrobnější informace o  všech volných pracovních místech zájemci najdou na webu 
www.charitazabreh.cz


