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17. 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

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 138  Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě
1: Gn 18,20-32 2: Kol 2,12-14 Ev. Lk 11,1-13
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: 
„Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ 
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. 
Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme 
každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ 
Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, 
půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co 
bych mu předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny 
a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vsta-
ne a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu 
všechno, co potřebuje.
Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť 
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi tako-
vý otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí 
o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, 
čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
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K EVANGELIU
Otčenáš je první mezi modlitbami, je darem samotného Ježíše. Je 
zvláštní, že apoštoly neodkázal na židovské modlitby žalmů. Dává 
jim vlastní modlitbu směřovanou k Otci. První je posvětit jméno, 
což vždy byla židovská modlitba. Přejeme a chceme, aby Bůh byl 
uznáván jako bůh v celém stvoření, a tedy i v našem vlastním živo-
tě. Příchod Božího království je naplněním evangelia. 
A zde prosíme, aby se Boží vláda rozšířila na celou zemi.  Bůh je 
dárce života a  živobytí. A  nesmíme ztratit z  očí zásadní pojem 
odpuštění. Zdroj: vira.cz

Hybatelka dějin
Paní katechetka se zápalem vyprávěla dětem o jeruzalémském 
chrámu. Když se dostala až k velesvatyni, nejsvětějšímu mís-
tu, kam velekněz směl vstoupit jen jedenkrát za rok, začala si 
děvčata v zadní řadě cosi špitat a polohlasně se smát. Pohled 
nepomohl, a  tak se katechetka na ně obrátila: „Holky, máte 
něco k tématu?“ Světe, div se, měly.
„On v té velesvatyni musel být strašný nepořádek, když se tam 
uklízelo jen jednou ročně. To tam pan velekněz chodil s vy-
savačem?“ Třída se smála, katechetka nevěděla, co na to říci. 
„Holky, dobrý, vrátíme se k tomu příště, jo?“
To víte, vrtalo jí to hlavou. A tak se při nebližší příležitosti obrátila na svoji kamarádku, 
co měla za sebou teologickou fakultu. „Hele, Maruš, ty jsi taková teoložka. Děvčata v ná-
boženství se mne ptala, jak to bylo s úklidem ve velesvatyni, když se tam smělo chodit 
jen jednou ročně. Představ si – toho prachu! To nevymyslíš.“
Maruška, velká to teoložka před Hospodinem, se zamyslela, bylo skoro slyšet, jak jí to 
mezi ušima šrotuje, a pak přišla s odpovědí téměř jezuitskou: „Však ono v Bibli taky 
není všecko. Třeba měli židé nějaký předpis i o úklidu velesvatyně, jenom se nám ne-
dochoval.“
„Aha!“ napadlo mě hned, jak jsem si vyslechl tento příběh. Tak ona v té velesvatyni uklí-
zela velesvatá uklízečka. Kam velekněz s bázní a chvěním vstupoval jednou ročně, ona 
s láskou a prachovkou přicházela každou středu o půl páté ráno. Kde vyvolený služebník 
Hospodinův pronášel v tajnosti Boží jméno, ona, pokorná služebnice služebníků, šeptala 
všecka Boží jména. Za nevěrného manžela a za dceru Miriam, která měla horečku, za 
sousedku i za toho protivného velekněze, svatého muže před Hospodinem. A On, jeho 
Jméno budiž pochváleno, shlédl každou středu ráno na její oběť a byla mu stejně milá 
jako oběť z rukou kněze řádu Áronova.
Když se katechetka o týden později k tématu vrátila, měla pro děvčata otázku jinou: „Kdo 
myslíte, že uklízí v našem kostele?“ „Přece paní uklízečka!“ smály se holky. „A nechcete se 
přijít podívat, jak je to doopravdy?“ Světe, div se, přišly. Jedna se statečně oháněla prachov-
kou. Druhá aranžovala květiny. Obě to dělaly s láskou. A Hospodin se smál.
 P. Karel Skočovský
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 

Pondělí 25. července svátek sv. Jakuba, apoštola 
Úterý 26. července  památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa 27. července památka sv. Gorazda a druhů 
Pátek 29. července  památka sv. Marty, Marie a Lazara 
Sobota 30. července sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

SEMINÁŘ „OBNOVA V  DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“ začne po 
prázdninách. Zájemci se mohou hlásit, případně i  ti, kteří již seminář absolvovali před 
více lety.
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze: tel. 583 414 531,
 e-mail fazabreh@ado.cz

OD ZÁŘÍ ZAČNE TAKÉ PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘ-
MOVÁNÍ
Hlásit se mohou farníci od 15 roků výše, bez omezení věku. Přípravu povede 
P. František Ponížil.
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze tel. 583 414 531,
 e-mail: fazabreh@ado.cz

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 17. července: Tatenice 790 + dar 500; Lubník 1.780; Hoštejn 1.700; Kosov 
1.000; Koruna 700 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN je v neděli 24. července. Výstav Nejsvětější 
svátosti bude  od 15.00 do 18.00 hod. Během adorace bude příležitost k přijetí svátosti 
smíření. 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Letošní pouť ke svaté Anně do Hoštejna bude v  neděli 31. čer-
vence.
První poutní mše začíná v 9.00 hod., druhá mše je v 10.30 hod., 
obě mše svaté celebruje P. Jan Polák. Slavnostní požehnání ve 
14.00 hod.
Stejně jako v  letech předešlých zveme všechny, především ma-
minky, babičky, ale i celé rodiny, aby přišly oslavit svátek sv. Anny, 
babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit 
požehnání pro své rodiny. Srdečně zvou farníci z Hoštejna

V Kosově v neděli 31. července nebude slavena mše svatá.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 31. července v 18.00 hodin v Hoštejně u Su-
chých. 
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CURICULUM VITAE NOVÉHO ZÁBŘEŽSKÉHO KAPLANA 
P. ICLic. FRANTIŠKA PONÍŽILA
Zdroj časopis Tam&Tam – číslo 2, ročník 3 z roku 2012, zkrá-
ceno a aktualizováno

Co vás vedlo k tomu stát se knězem?
Myšlenka na kněžství se ve mně poprvé zrodila jednoho květno-
vého čtvrtku roku 2005 (byl jsem ve třeťáku průmyslovky, studo-
val jsem v Šumperku technické lyceum a zajímal se o počítače). 
Jednou jsem jel na kole domů ze školy. Bylo to ve čtvrtek po čtvr-
té hodině odpoledne (srov. J 1,39). Napadlo mě, že dění v oblasti 
informační technologií mě utíká. Že nestačím sledovat vývoj v oblasti. Ve svém nitru 
jsem slyšel hlas: „Běž dělat něco, co má smysl, běž na kněze“. Odpověděl jsem: „Ano, 
Pane, půjdu“. Po této odpovědi jsem ve svém nitru ucítil pokoj. 

Co na vaše rozhodnutí říkalo okolí – spolužáci, děcka ze spolča, rodiče?
Rodičům jsem toto rozhodnutí sdělil někdy na podzim maturitního ročníku. Rodiče 
moje rozhodnutí podpořili, za což jsem jim vděčný. Popravdě řečeno, reakce spolča si 
nepamatuji. Když jsem to však řekl otci Milanovi, tak mě objal. Také mi poradil určitou 
zdrženlivost se zveřejněním této informace. 
V paměti mi rovněž utkvěly reakce ze školy. Spolužákům jsem to řekl v den odevzdání 
přihlášek na vysokou školu. Jeden spolužák se mě zeptal: „Franto, tobě se nelíbí holky?“ 
Odpověděl jsem: „To víš, že se mi líbí holky.“ Velmi zajímavá reakce přišla od jedné 
spolužačky: „Tebe do toho někdo nutí?“ Dost těžko to nesla paní učitelka informatiky, 
u které jsem dělal praktickou maturitu. Ta mi řekla něco v tomto smyslu: „Kdybych byla 
váš rodič, tak bych vám to rozmlouvala, ale takhle můžu jen nesouhlasit. Mně vadí, když 
v kostele kážou vodu a pijí víno.“

Pocházíte z věřící rodiny, ale i přesto si mladý člověk často prožívá svou krizi víry. 
Postihlo vás něco takového?
Krize víry na mě nepřišla náhle. V souvislosti s nástupem na střední školu moje víra 
začala chladnout, začala se pomalu a jistě stávat přítěží, styděl jsem se za ni. Myslel jsem 
si, že jsem jediný katolík ve třídě... Do kostela jsem chodil jen kvůli rodičům. Nechtěl 
jsem se s nimi hádat a takto to bylo pro mě jednodušší. V roce 2002 bylo v Rapotíně 
biřmování, já jsem tehdy biřmován nebyl. Po biřmování se začalo scházet spolčo. Starší 
sestra mě tam jednou vzala. Cítil jsem se tam dobře, přijali mě mezi sebe. 
V roce 2003 jsme strávili Velikonoce na faře v Losinách. Když jsem se dozvěděl, že na 
Zelený čtvrtek bude celonoční adorace, tak jsem prohlásil: „Adorace? To ňák přežijem.“ 
Nakonec jsem se zapsal od půlnoci do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo. Od té 
doby vím, proč chodím do kostela. Další krize přišly a přijdou, ale já vím, komu jsem 
uvěřil (srov. 2 Tim 1,12)

Existuje osobnost, která by byla vaším vzorem?
Takových osobností je více. V první řadě je to moje stařenka, která pro mě byla vždy 
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vzorem víry. Stařenka žila evangelium. Dokud mohla, vždy pomáhala, kde bylo tře-
ba. Dalším vzorem byl pro mě během seminárních let P. Milan Palkovič, náš duchovní 
správce. Jeho kněžský život na mě nepřímo působil. Další kněžský vzor je pro mě Mons. 
Šmejkal, kněz a církevní právník, který působí v diplomatických službách Svatého stol-
ce. Oslovil mě svojí skromností, příkladným kněžským životem a také tím, že dokázal 
najít čas, když jsem potřeboval jít ke zpovědi. Také ve mně prohloubil zájem o církevní 
právo. Díky němu jsem našel obor, který mě baví.
S odstupem desíti let se znovu zamýšlím nad otázkou, kdo je pro mě vzorem a asi bych 
uvedl profesory z  Papežské univerzity Svatého kříže, kde jsem tři roky studoval. Na 
nich mě imponovaly jejich znalosti, lidský přístup a zájem o nás studenty. Také nemo-
hu opomenout P. Damiána Němce OP, jeho pokoru a lidský přístup ke studentům. Ze 
skautského prostředí je mým vzorem br. Stanislav Balík – Ježek, který dokáže skloubit 
hlubokou erudici s praktickou šikovností. Velkými vzory pro mě jsou papež Pius XII. 
a  arcibiskup Josef Karel Matocha, oběma byla svěřena zodpovědnost v  nelehké době 
totality a oba obstáli v těžkých časech.
Inspirativních osobností je celá řada, ale jediným dokonalým vzorem je vynikající Vele-
kněz, který prošel až do nejvyššího nebe (srov. Žid 4,14).

Zájem o výpočetní techniku vás drží pořád?  
Zájem o výpočetní techniku mě drží pořád, ale už ne v takové míře jako v době stře-
doškolských studií. S počítačem je to stejné jako s ohněm. Je dobrý sluha, ale zlý pán. 
Během středoškolských studií jsem si vypěstoval závislost na hraní počítačových her. 
Zákazy rodičů, zabavování CD s  hrami nepomáhaly. Dokud rodiče nebyli doma, tak 
jsem hrál. Leckdy i dlouho do noci. Nejhorší na hraní bylo to, že jsem nikoho nepotře-
boval. Stačil jsem si sám. Trvalo to skoro tři roky. Tehdy mi to jako problém nepřišlo, 
vždyť hráli všichni spolužáci. Jednou mě napadlo, že s hraním skončím. A skončil jsem. 
Když se ohlédnu zpět, tak mě mrzí stovky hodin promarněného času. 
S odstupem času si též uvědomuji, že hry mi braly svobodu, dělal jsem to, co vymyslel 
nějaký programátor. Na druhou stranu jsem vděčný za technický background, který mi 
dalo studium na šumperské průmyslovce, protože docela rozumím technickým věcem 
a orientuji se v oblasti IT a tvorbě webových stránek.

A nějaké další zájmy? 
Mým velkým koníčkem je četba. Z duchovní literatury mě hodně zaujala kniha Stín otce 
nebo Přelévat moře od Jana Dobraczynského nebo trilogie Ježíš Nazaretský od Benedikta 
XVI. Také rád čtu fantasty, jako relaxační četbu mám rád i detektivky Dicka Francise 
a v poslední době též hodně čtu příběhy Bez frází a životopisy sportovců – hlavně hoke-
jistů, protože mezi mé koníčky patří jak NHL, tak sbírání hokejových kartiček. 
K  mým zájmům patří i  skauting. Na střední škole jsem vedl dva roky družinu vlčat 
a pořád jsem registrovaný člen II. oddílu Wakan Šumperk. Ve Valašských Kloboukách 
jsem po předchůdci „zdědil“ oddíl, který jsem rok vedl. V poslední době se velmi zají-
mám o problematiku skautského vzdělávání a snažím se rozšiřovat si v tom obzory. Ve 
skautu jsem se naučil spoustu věcí. Nejdůležitější znalost je, že si umím přišít knoflík  
na klerice.
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Dalším mým koníčkem je hudba, resp. její poslech. Aktivně bych asi zvládnul zahrát na 
klavír Ovčáci, čtveráci… Bohužel v poslední době jsem se nedostal na žádný koncert. 
Jeden z nejsilnějších koncertů byl Blue Eff ect, necelý rok před smrtí Radima Hladíka. 
Zaujal mě tím, že mezi písněmi nemluvil, řekl jen něco na začátku a pak celou dobu 
hráli. Pro zájemce o tento typ hudby můžu doporučit na YouTube píseň Personal Jesus 
v provedení Blue Eff ectu. Též koncert U2 v Berlíně byl silný zážitek, naštěstí nestihli 
nahrát nové album, tak udělali tour ke 30. výročí alba Th e Joshua Tree.
Z koncertního provedení klasické hudby pro mě byla objevná Má vlast. Nikdy jsem si 
na nahrávce nevšiml, že na začátku Vltavy hrají pizzicato housle. Na Jesenickém vůd-
covském lesním kurzu měl br. Lubomír Kantor – Čibi nezapomenutelný program, kdy 
měl na plakátu namalovaný tok Vltavy a  pouštěl nám ukázky. Začátek skladby nám 
zahrál na obyčejnou zobcovou fl étnu. Od té doby vím, že začátek Vltavy hrají dvě příčné 
fl étny, které se střídají, aby hudebníci vystačili s dechem. V rámci klasické hudby rád 
poslouchám Requiem (mše za zemřelé), které poslouchám docela často a některá jsem 
slyšel naživo.
Mým velkým koníčkem je též právo. Myslím si, že je fajn, když člověk dělá to, co ho 
baví. Získané znalosti v oblasti práva budu prohlubovat v rámci doktorského studia na 
Cyrilometodějské teologické fakultě a prací pro církevní soud. Tématem doktorské prá-
ce by měl být soud III. instance, který byl v Olomouci v letech 1951 až 1990. (Řádným 
soudem III. instance je Římská Rota, která sídlí ve Věčném městě). O zřízení tohoto 
soudu požádal arcibiskup Matocha a dovolení dal papež Pius XII. Téma mé práce je na 
pomezí procesního práva a právních dějin. 

Na závěr nějaké to moudro pro čtenáře…
Víte, jaký je rozdíl mezi prací v archivu a na stavbě? Žádný, při mytí rukou je voda stejně 
špinavá.

ČervenovoDsko            ČervenovoDsko

Sbírky z neděle 3. 7.: Červená Voda 3.207; Písařov 1.420; Jakubovice 555 Kč
Sbírky z neděle 10. 7.: Červená Voda 4.027; Písařov 1.030; Jakubovice 1.164 Kč
Sbírky z neděle 17. 7.: Červená Voda 2.808; domov důchodců 220; Písařov 467; Jakubo-
vice 727 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

POUŤ ke cti svatých Jáchyma a Anny bude v Janoušově v neděli 
31. července. Poutní mše svatá ve 14.00 hod.
 P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klÁŠterce
Sbírky z  neděle 17. července: Klášterec na opravy 4.500; Svébohov na opravy 9.700; 
Jedlí 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 17. července: Štíty na potřeby farnosti 3.030; Horní Studénky na opravy 
2.800; Cotkytle na potřeby farnosti 2.082 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Blahopřání. Dne 24. 7. 2022 se dožívá pan kostelník Zdeněk Švéda 
z Horních Studének 88. let. Za jeho obětavou  práci děkujeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví a Boží požehnání. farníci a P. Jacek Brończyk

postřelmovsko            postřelmovsko
POZVÁNÍ NA POUŤ
Tuto neděli 24. července oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. Jakuba, apoštola. 
Poutní mše svatá bude v 9.30 hodin. P. Vladimír Jahn

loŠticko              loŠticko              loŠticko
Sbírka z neděle 17. července: Loštice 2.573 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka Zvole z neděle 17. července 5.500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

POUŤ DO NERATOVA. V úterý 26. července o svátku sv. Jáchy-
ma a  Anny vyjede farnost Zvole na pouť do Neratova. Začneme 
na Hoře Matky Boží v Králíkách mší svatou. Odjezd autobusu ze 
Zvole je plánován na 8.00 hodin se zastávkou v  Rájci 8.05 hod. 
a v Zábřeze na Valové v 8.15 hod., pak pokračujeme směr Kláš-
terec, kde bude krátká zastávka. Případné další informace u paní 
Věry Keprtové tel. 723 693 084. P. František Eliáš 

KATECHEZE DOSPĚLÝCH. Od září nabízím novým zájemcům setkávání nad Biblí 
a katolickou věroukou. Kdo z dospělých bude mít zájem o přijetí svátosti křtu, Eucharistie 
a biřmování, může se také přihlásit. P. František Eliáš, tel. 731 626 500

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s P. Fran-
tiškem Eliášem opět připravuje na leden 2023 pobyt v termálních 
lázních PODHÁJSKA. 
Cena je 10 600 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování, 
polopenzi, permanentní vstupenku do termálního bazénu. Součástí pobytu je každodenní 
mše svatá a malá ochutnávka vín s odborným komentářem P. Milana Palkoviče.
Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh nebo e-mailem na: 
info@awertour.cz, mobilní telefon 731 626 506.



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 
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Vychází nákladem 1.270 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 17. července: Zábřeh 14.977, dary na potřeby farnosti 4.500 Kč; Rovensko 
850 Kč 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč
VYŠEHORKY: sbírka z 19. července: 930 Kč.

Na likvidaci lepry byla 18. července z Rovenska odeslána částka 3.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán bůh zaplať. Marie Zíková  

Orel Rovensko spolu s  KDÚ ČSL vás v  sobotu 30. července od 
16.00  hod. zvou na posezení u  táboráku na hřišti u  Orlovny. 
K tanci a poslechu hraje Fofrovanka Uničov. Připraveny budou 

speciality kuchyně včetně bramboráků. Josef Šincl 

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  DĚkanÁtU

INTEGRAČNÍ PROGRAMY PRO UKRAJINSKÉ PŘÁTELE 
Díky podpoře a spolupráci s partnery v našem regionu Charita 
Zábřeh připravila a realizuje programy pro lepší začlenění ukra-
jinských uprchlíků do společnosti. Cílem těchto aktivit je propojit UK uprchlíky s českými 
dobrovolníky, kteří jim chtějí pomoci, zintenzivnit s nimi komunikaci a  efektivně řešit 
jejich problémy, informovat je o potřebných změnách týkajících se jejich pobytu v ČR, 
prohloubit společné soužití s většinovou společností, zlepšit porozumění českému pro-
středí, kultuře a jazyku. 
Některé aktivity již proběhly, ale mnoho dalších se teprve chystá.
Sledujte náš web: https://zabreh.charita.cz/ukrajina/integrace/, kde naleznete aktuální in-
formace. 

VÝLET DO ZOO OLOMOUC 
V  rámci integračních programů se v  sobotu 
30. 7. 2022 uskuteční společný prázdninový vý-
let vlakem za zvířátky do ZOO Olomouc. Sraz 
je na zábřežském vlakovém nádraží v 9:00 hod., 
návrat společně v 15.33 hod. nebo individuálně. 
V  případě hromadné přepravy bude jízdné 
ukrajinským účastníkům hrazeno z  projektu. 
Víte-li o někom, kdo by se rád této akce zú-
častnil, pozvěte ho, prosím. 

Koordinátorkou integračních aktivit je Jana Valentová, tel.: 736 509 461 (také komuniká-
tor Viber), e-mail: integrace@charitazabreh.cz.
Tyto akce jsou fi nancovány MV ČR v rámci dotačního programu „Integrační služby pro 
držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“  z projektu společně podaného skrze 
Arcidiecézní charitu Olomouc: „Podpora integrace a adaptace uprchlíků z Ukrajiny v dů-
sledku válečného konfl iktu“.


