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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Pouze v setkání s lidským „ty“ 
dorůstá člověk výšky, 
učí se vlastnit sebe samého 
a darovat sebe samého. 
Každé lidské „ty“ 
nám však ukazuje 
na jedinečné „TY“, 
které k nám prostřednictvím 
Ježíše obrací 
svoje srdce i tvář. 

Z stolu „Božího slova“

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

ŽALM 128  Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života
1: Gn 2,18-24                             2: Žid 2,9-11                          Ev: Mk 10,2-16 

Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli Ebenovo č. 504 



 TUTO NEDĚLI 8. ŘÍJNA oslaví hody v Drozdově při mši svatou v 8 hod., kte-
rou celebruje P. Anastáz, ve Vyšehoří bude hodová mše svatá v 10.15 hod.

 Rytmická schola od svatého Bartoloměje doprovodí liturgii večerní mše svaté 
tentokrát druhou neděli v měsíci, 8. října.                Radomír Friedl

 Od neděle 8. října začíná sobotní modlitba večeřadla v 17 hod. Jitka Karešová

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh oznamuje.
Pro živou památku na obhájce lidských práv, vězně v komunistic-
kých lágrech, univerzitního profesora P. ThDr. Josefa Zvěřiny se le-
tos, jako každoročně konají Dny Josefa Zvěřiny, tentokrát XIV. Dny 
Josefa Zvěřiny jsou jednou z profilujících akcí ČKA a jejím hlavním 
cílem je nabídnout otevřený a přátelský prostor pro vnitrocírkev-
ní dialog. Teologové, biskupové, kněží a angažovaní laici si zde vy-
slechnou zajímavé referáty, nad kterými se následně rozvíjí disku-
ze.

 Česká křesťanská akademie a Konrad Adenauer Stiftung ve spolupráci s Ar-
cibiskupstvím pražským pod záštitou kardinála M. Vlka pořádají XIV. Dny Josefa 
Zvěřiny – 20. – 21. 10. 2006 v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Praha 6 (vstup 
ulicí Kolejní 4). 
 Referenti: Dr. Egon Kapellari, biskup diecéze Graz – Seckau, P. Marek 
Pieńkowski OP, ředitel ESPACES centra Krakow, Prof. Tomáš Halík a další.

Ing. Mgr. František Srovnal

 Smíšený chrámový pěvecký sbor při kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze hledá 
nové zpěváky a zpěvačky.
 Zkoušíme jednou týdně v úterý 17.15 – 18.30 hod. na zábřežské faře (nebo na 
ZUŠ, tj. naproti faře) a zaměřujeme se na duchovní skladby a písně všech období. 
Rádi bychom zpívali širší repertoár, a proto se těšíme na nové členy (především 
mužské hlasy), kteří se chtějí společně s námi věnovat hudebnímu umění a dělat 
radost sobě i ostatním. „Kdo zpívá dvakrát se modlí.“

 Těšíme se na Vás sbormistři: MgA. Karol Ozorovský a Mgr. Lenka Ozorovská

Srdečné poděkování patří všem, kteří přispěli k tomu,
že kaple v Rovensku má nová okna. Děkujeme otci Františku Eliášovi, 

panu kostelníkovi Josefu Hajtmarovi a celé partě pomocníků, mužů i žen, 
kteří pomohli s přípravou a výměnou oken.

A samozřejmě děkujeme také firmě Mozga za realizaci nových oken.
Děkujeme také těm, kteří věrně přispívají na opravy rovenské kaple.

Všem ať Pán Bůh odplatí svým požehnáním.   
Věřící z Rovenska



FARNOST SVÉBOHOV             FARNOST SVÉBOHOV

 V rámci HUDEBNÍHO FESTIVALU konaného pod 
záštitou Arcibiskupství olomouckého vystoupí v pon-
dělí 9. října v 17 hod. v Obecním domě ve Svébohově 
Prof. ŠTĚPÁN RAK – kytara a JAN MATĚJ RAK – ky-
tara.
 V neděli 15. října ve 14 hod. bude v obecním domě 
koncert Brněnského komorního souboru. 
 V neděli 22. října vás svébohovská schola zve na zájezd do Hranic na Moravě. 
Program v Hranicích začne mší svatou v 10 hod. s P. Pavlem Hödlem. Navštívíme 
zbrašovské aragonitové jeskyně. Na zpáteční cestě bude zastávka v novém půso-
bišti otce Josefa Opluštila ve Velké Bystřici. Cena 250 Kč, předpokládaný odjezd 
7.00 – 7.30 hod. Hlásit se můžete na tel. 731 626 503.        Josef Hroch

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

 Sbírka z 1. 10.: Hoštejn 780; Kosov 300; Lubník 500; Tatenice 
1.490; Krasíkov 550 Kč.  „Pán Bůh zaplať“.          P. Jaroslav Přibyl

 Tuto neděli 8. října v kostele sv. Anny v Hoštejně, při mši sva-
té v 10 hod., požehná Mons. Josef Hrdlička symboly obce Hoš-
tejn (znak a prapor). Všechny srdečně zveme.                        P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE

 Sbírka z neděle 1. října: 3.150 Kč. Dar od farníků z Rájce 
na lepru 3.000 Kč. 
Dárcům srdečně děkuji. Ať jim Pán odplatí svým požehnáním. 

P. František Janhuba 

 V rámci hudebního festivalu, pořádaného pod záštitou 
Arcibiskupství olomouckého, bude * v pondělí 16.10. v 18.30 
na Obecním úřadě ve Zvoli koncert KVARTETA MARTINŮ
 v neděli 22. října v 10.15 hod., v kostele Neposkrvněné-
ho početí Panny Marie ve  Zvoli, koncert mše svaté W.A. Mo-

zarta v podání ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO  SBORU BRNO.

FARNOST  DUBICKO                  FARNOST DUBICKO

 KVARTETO MARTINŮ bude koncertovat také ve středu 18.10. v 19 hod. 
v kostele Povýšení Svatého Kříže v Dubicku. 
Na webových stránkách http://martinuquartet.eu najdete podrobnosti o tomto 
hudebním tělese.                    pozn. redakce
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Příští neděli 15. října bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy. 

SBÍRKA Z NEDĚLE 1. října: Zábřeh 10.720; Jedlí 2.050; Klášterec 1.520; Svébo-
hov 2.500; Pivonín (pouť) 730 Kč. 
Dary: Zábřeh na Haiti 700, na opravy 2.500 Kč, Klášterec na opravy 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo v září vybráno 3.320 Kč. Celková částka od počátku 
činí 224.735 Kč. Pán Bůh zaplať.      Jitka Karešová a Marie Hrubá

MOHELNICKO: Mohelnice 5119; Úsov 816; Studená Loučka 295 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“                   P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO: Štíty 2.010; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 670 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

 Společenství živého růžence v Zábřeze darovalo pro misijní farnost na Haiti 
1.200 Kč.  Dárcům „Pán Bůh zaplať.“                 Marie Koutná

MODLITBA RŮŽENCE. Růženec Ti ukazuje jak Ježíš žil. Pokaž-
dé, když se modlíš růženec, jdeš spolu s Ježíšem. On Tě vede k Ot-
ci, On Ti dává svého Ducha a sílu. On Tě povznáší na výšiny 
života, na vrcholky radosti a pokoje. On Ti ukazuje zářící ideály 
a nádheru věčného života. 

Světový den hospiců si připomene i Hospic Svatý Kopeček
Den otevřených dveří Hospice na Svatém Kopečku se koná při příležitosti Svě-
tového dne hospiců. V neděli 8. října 2006 od 10 do 17 hodin bude mít veřejnost 
možnost prohlédnout si volné pokoje, kapli, společné prostory a také si promluvit 
s personálem o tom, co je hospic a jakou péči svým klientům nabízí.

Srdečně zve Mgr. Jana Vážanová, ředitelka, tel. 585 319 754

BIBLE PRO FILIPÍNY, říjen – prosinec 2006
 Od této neděle najdete v kostele sv. Bartoloměje pokladničku s obrázkem fi-

lipínských dětí, do které můžete přispívat na Bibli pro Fi-
lipiny. Filipíny patří k nejkrásnějším ostrovním státům na 
světě. Rozkládají se na více než 7000 ostrovech, které jsou 
omývány čtyřmi moři. Většina místních obyvatel však žije 
na hranici chudoby. Biblická společnost věnuje hodně úsilí 
šíření Bible mezi lidmi ve slumech, mezi obyvateli odlouče-
ných částí země a příslušníky národnostních menšin. Také 
nevidomí a zrakově postižení Filipínci doposud nemají pří-
ležitost poznat Písmo svaté. Budeme Vám proto vděčni, 
když se k letošní sbírce připojíte.           

Mgr. Pavel Novák, ředitel ČBS



SPOLEČNĚ NA CESTĚ
Drazí bratři a sestry,
 během Roku farnosti jsme se dvakrát setkali po děkanátech. 
Sdělil jsem vám své představy o farnosti a o vašem poslání. Vy 
jste pak sdělili své zkušenosti, z nichž mnohé byly opravdu krás-
né, svědčily o životnosti farních společenství a staly se příkla-
dem a povzbuzením pro jiné. Proto rád využívám této příležitosti, 
abych vám vyjádřil upřímné poděkování za vaši práci pro církevní 
společenství.
 V Roku diecéze jste prožili řadu setkání s vedením diecéze. 
Mnozí využili dne otevřených dveří. Krásná byla diecézní pouť 
k svatému Janu Sarkandrovi. A dnes prožíváme toto slavnostní 
shromáždění.

Když jsem se snažil vyhodnotit situaci diecéze podle Vašich zkuše-
ností, zjistil jsem, že: 
1. Nejčastějším problémem je získávání spolupracovníků. Často 
jsou to jedni a ti samí, kteří na sebe berou mnoho úkolů, a většina 
farníků si neuvědomuje potřebu aktivně se zapojit do života spo-
lečenství.
2. Mnoha věřícím chybějí náboženské znalosti. Někteří ani do ná-
boženství nechodili, jiní už mnoho zapomněli. Pak nejsou schopni o víře mluvit ani ve své 
rodině a se svými dětmi.
3. Většina našich farností, podobně jako celá česká společnost, se zmenšuje a stárne, ne-
jeví zalíbení v dětech a je ohrožena sobectvím jednotlivců, kterému schází naděje.
Proto vidím pro příští pastorační rok tři úkoly, které má před sebou každá pastorační rada 
farnosti:

1. Hledat cesty k získání nových spolupracovníků a zapojení dalších farníků.
2. Uspořádat vzdělávací program přiměřený farnosti.
3. Soustředit se na děti s cílem probudit lásku k nim a touhu po nich.

 Apoštol Pavel píše Korinťanům: Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale 
všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také 
u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo. Je sice mno-
ho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!„ nebo zase hlava nohám: 
„Nepotřebuji vás!„ Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější. (1Kor 
12,12–13.21–22) A chceme-li parafrázovat jeho další slova, můžeme říct: jedni mají dar 
apoštolátu či vyučování, jiní organizování či sociální pomoci, vedení mládeže, animace ro-
din, hudby a zpěvu, či oprav, zdobení a uklízení kostelů. Všichni nemohou dělat všechno, 
ale jako údy těla mají spolupracovat a sloužit si navzájem. Nadto mají všichni usilovat o dar 
největší, o dar lásky.

 Jak zapojit nové lidi? Budeme se učit umění osobně pozvat, motivovat, povzbuzovat 
i ocenit, dát důvěru a svěřit odpovědnost, odhalit možnosti a schopnosti lidí, jejichž uplat-
nění přinese nejen užitek pro společenství, ale i radost jim samotným. Z vašich zkušeností 



jsem vyčetl příklady, které by mohly být inspirací pro druhé. Například zásada, že každý 
farník věnuje farnosti aspoň jednu hodinu za týden (i nemocní aspoň obětováním utrpení 
či modlitbou za farnost), nebo pravidlo, že o úklid kostela se stará řada skupin, či dokonce 
lidé z obce podle čísel domu včetně těch, kdo do kostela nechodí (což jistě nejde všude, ale 
někde to přivedlo nové lidi i ke svátostem). Jinde je dobrý zvyk pozvat každého k zapojení 
se do nějaké práce ve farnosti osobně a také mu poděkovat, za odměnu nabídnout účast na 
společném programu, službu spojit se zodpovědností, stále myslet na výchovu dalších ge-
nerací, které jednotlivé úkoly převezmou. Někde dělají rodiče letní tábory pro děti a z těch 
větších si vychovávají spolupracovníky, kteří to jednou po rodičích převezmou. V jedné far-
nosti zdůvodnili založení malé scholy předškoláků tím, že přece budou potřebovat dorost 
pro velkou scholu. Jinde zvali ke spolupráci zvlášť rodiče, jimž velké děti odešly do světa, 
a oni neměli o koho pečovat, nebo mladé důchodce a lidi bez práce, kteří mají najednou 
volný čas a hledají smysluplnou náplň života.

 Co s náboženským vzděláváním? Spolu s knězem či katechetou připravte několik bib-
lických hodin, nebo katechismus pro dospělé, či pozvěte zajímavé hosty k přednášce. Celá 
farní rada však musí považovat za svou povinnost přispět k tomu, aby přišlo dost lidí. Jed-
nak by tam měli být sami, aby dali dobrý příklad, jednak by měli osobně pozvat a přivést 
další lidi. To může být velmi dobrá cesta k oživení farnosti.

Láska k dětem a probuzení touhy po nich nemusí vyžadovat zvláštní akce, ale jistě 
zvláštní přístup, který probudí i u druhých ochotu s dětmi pracovat, děti křesťansky vy-
chovávat, v rodinách děti chtít a přijímat, objevovat krásu povolání k mateřství a otcovství 
i pěknou roli babiček a dědečků ve výchově dětí i vytváření duchovního zázemí pro rodiny 
mladých. Farnost může docela jednoduše ukazovat svůj vztah k dětem jejich laskavým při-
jetím a aktivním zapojením při bohoslužbách. Na všechny fary přišel materiál Obec přízni-
vá rodině. I to může být inspirace pro vaši práci.

 Bratři a sestry, to jsou jen náměty pro naši společnou práci v příštím roce. Protože jste 
mě mnozí potěšili svou moudrostí a zkušeností, nechávám další rozpracování témat na vás. 
To bude programem vašich jednání. Jistě si ověříte, že láska je vynalézavá. Od každé farní 
rady očekávám po příštích velkých prázdninách písemnou zprávu o uskutečňování tohoto 
programu, vaše dobré nápady, které se u vás osvědčily (nejpozději do konce října). Přiví-
tám každou zkušenost, kterou pošlete dřív, protože ji mohu dát pro inspiraci druhým. Vě-
řím, že nám tento rok přinese nové objevy a oživí naše farnosti. Nejde jen o nějakou čin-
nost, ale o budování církve – tajemného Kristova těla, jehož jsme údy. Jde o to, abychom 
nechali Svatého Ducha působit v nás. Čím krásnější budou farnosti, tím krásnější bude ar-
cidiecéze. Děkuji předem za vaši aktivitu. Kéž nás všechny Pán Bůh provází svou pomocí 
a svým požehnáním.

Záznam promluvy arcibiskupa Jana Graubnera
na slavnostním setkání arcidiecéze olomoucké ve Zlíně 23. 9. 2006 

Z výše uvedeného textu otce arcibiskupa vyplývá, že zodpovědnost za živorodost farního 
společenství má každý farník, který otvírá dveře kostela, pokud není pouze turista. A tato 
odpovědnost za společenství mu dává právo žít požehnáním vlastního života před Bohem. 
Kdo je schopen pochopit, pochop a uchop. 

 P. František Eliáš, děkan



HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
 Charita Zábřeh ve spolupráci s Městem Zábřeh pořádá jednorázo-
vou humanitární sbírku oblečení, lůžkovin a domácích potřeb. Sbírka se 
uskuteční ve dnech 12. – 14. října 2006. Zájemci mohou svůj dar donést 
do prostor bývalé Městské knihovny – budova v sousedství Muzea na 
Žižkově ulici. Dobrovolníci budou dary občanů přijímat ve všední dny 
(ČT a PÁ) vždy od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.
 Konečným příjemcem vysbíraného materiálu bude Diakonie Broumov. Pracovníci 
tohoto občanského sdružení si shromážděný materiál odvezou v následujícím týdnu. 

Největší zájem je o následující „sortiment“:
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
 peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
 domácích potřeby: černé a bílé nádobí, skleničky

 Přijímáme pouze věci, které budou zabaleny do igelitových pytlů nebo kartono-
vých krabic tak, aby se nepoškodily transportem. V žádném případě nejsme schopni 
přijmout věci, které se mohou transportem zničit a dále ledničky, televize, nábytek, 
počítače.
 Obecně by náš dar měl být takovým, aby neurazil důstojnost příjemce – tedy daro-
vat bychom měli pouze to, čím bychom byli sami rádi obdarováni. Tato sbírka je však 
částečně výjimkou z těchto pravidel – broumovská Diakonie je schopná dále ekologic-
ky zpracovat i již nenositelné šatstvo a starý textil.
 Krom hmatatelné praktické pomoci lidem v nouzi (těm, kdo budou šatstvem ob-
darováni u nás či v zahraničí), je to vhodná příležitost jak v naší oblasti částečně vyře-
šit ekologickou likvidaci šatstva a látek, které by jinak skončily v komunálním odpadu 
a zatěžovaly naše životní prostředí. Benefitem pak také je, že na dalším průmyslovém 
zpracování tohoto materiálu se podílejí lidé těžko zařaditelní do společnosti – lidé pro-
puštění z výkonu trestu a lidé bez domova.                 Jiří Karger, 736 509 430

 Rádi uvítáme dobrovolníky, kteří by nám s humanitární sbírkou mohli pomoc. 
Hlásit se můžete v bývalé prodejně „Ledňáček“ nebo na mobilu číslo: 736529295. 

 Ludmila Macáková 
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ: Charita Zábřeh hledá nového spolupracovníka na kom-
binovanou pozici animátor/ vychovatel (animátorka/vychovatelka) pro centrum den-
ních služeb Okýnko v Mohelnici (zařízení pro mladé lidi se zdravotním nebo kombi-
novaným postižením). Pracovník se bude podílet na přípravě a vlastní realizaci den-
ních pracovních, terapeutických a výchovných programů pro jednotlivé klienty, vytvá-
řet individuální plány péče, zajišťovat volnočasové aktivity, administrativně zpracová-
vat denní záznamy týkající se výchovné péče. Součástí této práce je v případě potřeby 
svoz a odvoz uživatelů, pomoc při sebeobsluze a hygieně. Podrobné požadavky a pod-
mínky výběrového řízení je možné získat u vedoucí Okýnka (Mgr. Miloslava Šotolová, 
tel. 736 509 440, email: okynko@charitazabreh.cz ).    Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

 Zahradnictví Albrecht vykoupí větší množství větví stříbrných smrků, túje, jalo-
vec, cypřiš, tis... Tel: 583 414 332. 



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Na vystoupení populární dvojice Eva a Vašek, které se usku-
teční v úterý 10. 10., je ještě několik volných lístků na balkon. Za-teční v úterý 10. 10., je ještě několik volných lístků na balkon. Za-
koupit si je můžete v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDI-koupit si je můžete v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDI-
TON, Žižkova 43,  583 416 340.

 Především všechny příznivce lidové hudby a zpěvu zveme na neděli 15. října na 
Posezení u cimbálu. K dobré pohodě a k vínečku zahraje Cimbálovka strýca Ahme-
da. Košt burčáku zajištěn, začátek ve 14 hodin, vstupné 30 korun.

 V pondělí 16. října od 17 hod. bude ve velkém sále Katolického domu Zábřeh 
předvolební schůze. Představí se zde kandidáti do komunálních voleb. Pokud vás 
zajímá, co se podařilo v minulém volebním období a co chystáme do budoucna, 
rádi zodpovíme vaše dotazy odpovíme.                MěO KDU-ČSL Zábřeh

 V úterý 17. října v 17 hod. v malém sále Katolického domu proběhne beseda 
s paní Veronikou Floriánovou na téma „Výchova k bezkonfliktnímu vztahu: dítě 
– společnost“. Srdečně jsou zváni rodiče dětí od narození (dětí) do 15 let, prarodi-
če, učitelé a všichni, kteří mají zájem o zdárné zvládnutí výchovy nové, nastupující 
generace. Paní Veronika Floriánová má za sebou bohatou praxi a dlouholeté peda-
gogické zkušenosti, především s dětmi předškolního věku. Těšíme se na vaši účast.  
Akce je připravována ve spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií. 
Vstupné dobrovolné.

 Pojeďte s námi do divadla. Spolek Metoděj Zábřeh připravuje zájezd na premi-
éru muzikálu Hello, Dolly. Příběh podnikavé paní Leviové, která kouzlem své osob-
nosti dokáže mrzoutského starého mládence Horáce Vandergeldera změnit i proti 
jeho vůli v příjemného a milujícího muže bude na jevišti Moravského divadla Olo-
mouc uveden v pátek 20. října. Odjezd v 17.00 hodin z Valové. Přihlášky a bližší in-
formace u pana Josefa Klimka na telefonu 583 412 108, mobil 731 465 717, e-mail 
spolek.metodej@tiscali.cz.

 Měsíc říjen je zvláštním způsobem vyhrazen úctě Panny Marie. Mezi nejkrás-
nější díla opěvující Matku Boží patří bezesporu Popelka Nazaretská Václava Renče. 
V neděli 22. října jevištním ztvárněním tohoto díla oslaví Pannu Marii členové pě-
vecko – recitačního souboru SVĚTÝLKO. Začátek ve 14.30 hodin.

Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Mateřské a rodinné centrum Zábřeh pořádá v Katolickém domě
P O D Z I M N Í B U R Z U dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček
Pondělí 16. 10. Příjem zboží 9.00 – 12.00 13.30 – 19.00
Úterý 17. 10. Prodej zboží 9.00 – 12.00 13.30 – 18.00
Středa 18. 10. Výdej zboží 17.00 – 18.00
Dětské oblečení, které si nebudete chtít po burze vzít zpět, předáme charitě do huma-
nitární sbírky pro Diakonii v Broumově (viz zpráva na stránce Charity Zábřeh).  

Alena Enterová


