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Ročník XIX., číslo 33

19. neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Já jsem ten chléb živý, 
který sestoupil z nebe. 
Kdo bude jíst tento chléb, 
bude žít navěky. 
A chléb, který já dám, 
je mé tělo, 
obětované za život světa.

Jan 6,35 

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; 
a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal,
 abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
  Amen

ŽALM 34  okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
1: 1 Král 19,4-8                                     2: Ef 4,30 – 5,2                                         Ev. Jan 6,24-35
Ordinárium: břízovo č. 503                příště Ebenovo č. 504   
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 14. srpna -  památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučed-
níka 

SlAvnoST nAnebevzeTí PAnnY mARie
Ve středu 15. srpna o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budou v Zábřeze 
slaveny mše svaté v 9.40 a v 18 hod. 

PoUŤ K PAnně mARii nAnebevzATÉ do SvÉboHovA. V neděli 19. 
srpna jste na pouť k Panně Marii Nanebevzaté zváni do Svébohova. Mše svaté 
v 7.30 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.        P. František Eliáš 

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 15. srpna od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapo-
jeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení 

do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.                              P. František Eliáš

mAleTín. V neděli 19. srpna poputujeme do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. 
Začátek mše svaté v 15 hod.  P. František Eliáš 

FoToSoUTěŽ HnízdA. Vážení přátelé, po prázdninovém le-
nošení a dovolenkovém shonu připomínám uzávěrku fotosoutě-
že Hnízda – ŽIJEME KULTURNě. Původní uzávěrka - 31. čer-
vence - už byla. Proto vás prosím o urychlené zaslání fotografií do soutěže, a to co nejdříve 
na adresu: ahoj@hnizdozabreh.cz. Těším se na vaše fotky!  Pavel Švéda

PASToRAČní A eKonomiCKÁ RAdA FARnoSTi Jedlí se sejde v pondělí 27. srp-
na v 18 hod. na faře. Téma – pokračování oprav a další vize farnosti.   P. František Eliáš

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. Milí rodiče. Někteří z vás dosud nezareagovali na 
výzvy k přihlášení svých dětí do náboženství. Jen velice těžko se připravuje rozvrh hodin, 
když někteří své požadavky vznášíte až během září. Zkuste o tom popřemýšlet a zjednat ná-
pravu.  P. František Eliáš

SCHolA PiCColA RÁdA PŘivíTÁ novÉ ČlenY. Umíš hrát na nějaký hu-
dební nástroj, nebo rád/a zpíváš? Schola Piccola ze Zábřehu hledá nové členy a 
třeba právě TY nám můžeš pomoci. V případě zájmu zavolej, nebo napiš na číslo 
731 313 965.                                                               Karolína Tillová, Schola Piccola 
             
                                                          

V těchto dnech oslavuje životní jubileum 80 let 
paní božena Doubravová, 
která se svým manželem dlouhá léta pečovala o kapli v Hněvkově. 
Do dalších let v této obětavé službě vyprošujeme zdraví, 
radost a boží požehnání.        Hněvkovští farníci
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oPRAvA KŘíŽe A HRomoSvodU nA věŽi KoSTe-
lA ve zvoli
 Ti, kteří projížděli v minulých dnech Zvolí, si mohli všimnout 
pracovního ruchu na věži kostela. Jednak to byla oprava ukotvení 
kříže na věži, kde zatékalo do trámoví, a při jednom natažení ho-
rolezeckých lan, pan Milan Malát namontoval na věž kostela nový 
hromosvod. Hodnota hromosvodu je 25.530 Kč.   P. František Eliáš 

SvATÝ HoSTÝn
 KoRUnovACe SoCHY PAnnY mARie nA SvATÉm HoSTÝně. oslava se koná 
v sobotu 18. srpna. Na slavné mši svaté v 10.15 hod. přislíbili účast i zástupci biskupů ze 
Slovenska a Polska. Při mši svaté bude poprvé zpívat velký arcidiecézní pěvecký sbor, který 
čítá na 500 zpěváků. Nenechte si ujít tuto jedinečnou pouť.   
KoRUnovACe PAnnY mARie SvAToHoSTÝnSKÉ 

 …byla velkou událostí. Nádherné klenotnické dílo 
korunek, zhotovených podle návrhů architekta Jo-
sefa Fanty, požehnal ve Vatikáně 21. července 1912 
moravské delegaci, vedené proboštem Antonínem 
Cyrilem Stojanem, papež Pius X. Z jeho pověření a 
v jeho zastoupení pak milostnou sochu Panny Ma-
rie Svatohostýnské s Ježíškem korunoval olomoucký 
arcibiskup František bauer 15. srpna 1912. Koruno-
vace milostných soch a obrazů P. Marie je v církvi 
starým zvykem, který vycházel ze vztahu křesťanů k 

Ježíšově matce, a tím i k Matce církve. Poprvé se s tímto projevem zvláštní úcty setkáváme 
v 8. století, kdy papež řehoř III. (731-741) v reakci na východní obrazoborectví korunoval 
v římě obraz Panny Marie korunkou z ryzího zlata, posázenou diamanty. Druhý případ 
známe z doby papeže řehoře IV. (828-844), který věnoval stříbrné korunky obrazu P. Marie 
s Ježíškem, uctívanému v římském kostele sv. Kalista a Kornelia. S další korunovací Mado-
ny se setkáváme až kolem roku 1500 a pak častěji od 17. st., kdy papež Urban VIII. (1623 
-1644) zavedl dokonce k tomu zvláštní obřad.  (Svatý Hostýn - M. Pojsl, V. Hyhlík)

nA oRelSKoU PoUŤ nA SvATÝ HoSTÝn vás zve Orel, jednota Zábřeh v neděli 26. 
srpna. Odjezd z Valové v 6.30 hod. Hlaste se na čísle 583 414 512 nebo 732 805 4278.

    Ludmila Korgerová

dUCHovní obnovA nA SvATÉm HoSTÝně. 
Duchovní obnova pro členy Matice Svatohostýnské so koná ve dvou 
termínech: 
 30. 11. – 2. 12. 2012        7. 12. – 9. 12.2012
 Oba termíny duchovní obnovy vede Mons. Jan Graubner, arcibis-
kup olomoucký a protektor Matice. Členové Matice, kteří se chcete 
zúčastnit hlaste se u důvěrnice paní Žofie Deverové, tel. 583 414 487, 
mobil 731 314 056. 

Na setkání na Svatém Hostýně se těší Žofie Deverová
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UČíCí Se CíRKev – bůH Je nAŠ oTeC 
S odkazem KKC 2779 - 2796
 „Duch svatý - bůh neznámý“, to občas slyšíme mezi naši-
mi věřícími. Částečně je to pravda, ale zvláště v poslední době 
vidíme osobu Ducha svatého na předním místě u svatého Otce 
benedikta i u našich biskupů, kteří vyhlásili tento rok jako „rok 
biřmování“.
 Jistě – všechno vychází z boha Otce, první božské osoby, je-
hož přímo oslovujeme v modlitbě Otče náš. Ale kdo z nás vě-
řících se k němu zvlášť obrací, jak to děláme ve vztahu k bohu Synu a k Duchu svatému ve 
chvílích radosti nebo úzkosti? Kdo ho volá o pomoc a děkuje mu za dary stvoření za krásu 
přírody, květů, lahodu vod a sladkost ovoce i ryzí úsměv nevinného dítěte? Koho i z nás vě-
řících vede pohled na krásu a tajemství světa ke zbožnému úžasu a vděčné úctě k jednomu 
všemohoucímu bohu – Otci – Stvořiteli? Snad nelépe to dokázal sv. František z Assisi ve své 
oslavné písni...
 Právem a s důvěrou můžeme nazývat boha Otcem, protože Ježíš nás povolal do jeho 
blízkosti a učinil z nás boží děti. Ve společenství s tím, který „spočívá v náručí Otcově“ (Jan 
1,18), smíme volat „Abba, Otče!“ byl to sám jeho Syn Ježíš, který osobně naučil své učední-
ky modlitbě „Otče náš“. Proto se jí říká „modlitba Páně“. Věřící všech křesťanských vyzná-
ní se ji denně modlí při bohoslužbách i v soukromí. Tuto modlitbu vyslovil Ježíš na prosbu 
svých učedníků, aby je naučil správně se modlit.
 Modlitba Otče náš se skládá ze sedmi proseb adresovaných nebeskému Otci. První tři 
prosby se vztahují k bohu a ke způsobu, jak mu správně sloužit. Další čtyři prosby předná-
šejí nebeskému Otci naše lidské potřeby.
 „Otče náš“ je nejdokonalejší modlitbou, shrnutím celého evangelia. Ona je dokonce víc 
než modlitba - je to cesta vedoucí přímo do Otcova srdce. Je svěřována každému křesťanu 
ve křtu. První křesťané se obraceli k bohu touto modlitbou modliteb třikrát denně. Ani my 
bychom neměli prožít den, ve kterém bychom se nepomodlili „modlitbu Páně“ svými ústy, 
nepřijali ji srdcem a neosvědčili životem. 
 Naprosté sebeodevzdání bohu Otci znamená, že s úsměvem přijímáme i to, co On dává 
a co On bere..., ať žádá cokoliv, i kdyby to mělo být dobré jméno nebo zdraví. To je sebeo-
devzdání ve kterém jsi svobodný.
 „Otče náš“ nám umožňuje radostně objevovat, že jsme dětmi jediného Otce. Našim 
společným povoláním je chválit Otce, a žít spolu navzájem jako „jedno srdce a jedna duše“ 
(Sk 4,32). Protože bůh Otec miluje každé ze svých dětí toutéž výlučnou láskou, jako by kaž-
dý z nás byl jediným důvodem jeho náklonnosti, musíme se i my k sobě chovat novým způ-
sobem: v pokoji, pozorně a láskyplně - jako by každý byl zázrakem hodným obdivného já-
sotu - jakým před boží tváří skutečně je.
 bůh nikdy nepřestává být otcem svým dětem. Všichni tvorové jsou dětmi jediného 
Otce, a proto jsou bratři a sestry. Křesťan proto neříká „Otče můj“, ale „Otče náš“, a to i 
v soukromí zavřeného pokoje, protože ví, že na každém místě a v každé životní situaci je 
údem téhož těla. Také proto, že Kristova církev je společenstvím velkého množství bratří a 
sester, kteří mají „jedno srdce a jednu duši“. Modlit se „Otče náš“, znamená modlit se se vše-
mi lidmi a za všechny lidi, aby všichni poznali jediného a pravého boha a byli shromážděni 
vjedno. 
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 Jeli Otec „v nebi“, jak se modlíme, kde ho máme hledat? Nebe je tam, kde je bůh. Slo-
vo nebe neznamená určité místo, nýbrž bytí boha, který není vázán prostorem ani časem. 
Nebe nesmíme tedy hledat nad oblaky. Tam, kde se obracíme k bohu v jeho slávě, kde se 
obracíme k bližnímu v jeho potřebách, kde zakoušíme radosti lásky, kde se obracíme a dá-
váme se usmířit s bohem, tam všude se otvírá nebe. „bůh není tam, kde je nebe, nýbrž
nebe je tam, kde je bůh.“ (G.Ebeling)
 Lidští otcové a matky často pokřivují obraz otcovského, dobrého boha. Naskýtá se nám 
ale otázka, jak mohou nazývat boha „otcem“ ti, které jejich vlastní otec nebo rodiče týrali 
nebo opustili? Avšak náš nebeský Otec přesahuje kategorie stvořeného světa, a proto ho ne-
lze poměřovat našimi pozemskými zkušenostmi s rodiči. Svůj obraz boha musíme očišťovat 
od vlastních představ, abychom se s ním mohli setkat v bezvýhradné důvěře. 
 buďme bohu vděčni za jeho dar modlitby „Otče náš“ a za to, že nám ústy svého Syna 
sdělil jak a za co se máme modlit. A svou radost a vděčnost vyjádřeme praktickým, křesťan-
ským životem v duchu dané modlitby. Neboť když nazýváme boha našim Otcem, je třeba, 
abychom si vzpomněli, že se máme chovat jako boží děti.   P. Antonín Pospíšil

modliTbA Sv. FRAnTiŠKA z ASSiSi
Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane, tobě patří chvála, sláva, čest a kaž-
dé dobrořečení. Náleží jen tobě, Nejvyšší, a žádný člověk není hodný 
vyslovit tvé jméno.
 Buď pochválen, můj Pane, spolu se vším svým stvořením, především s 
panem bratrem Sluncem, jenž je dnem a skrze něhož nám dáváš svět-
lo. A on je krásný a září velikým jasem; tvým, Nejvyšší, je obrazem.
 Buď pochválen, můj Pane, za sestru Lunu a za hvězdy, na nebi, které 
jsi stvořil jasné, vzácné a krásné.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra vítr, za vzduch a oblaka, za jas-

nou oblohu a každé počasí, jímž dáváš svým tvorům obživu.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru vodu, která je moc užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Buď pochválen, můj Pane, za bratra oheň, kterým osvětluješ noc, a on je krásný, veselý, silný 
a mocný.
Buď pochválen, můj Pane, za naši sestru - matku Zemi, která nás živí a stará se o nás a vydává 
rozličné plody s pestrými květy a bylinami.
Buď pochválen, můj Pane, za ty, kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí křehkost a trápení.
Blaze těm, kdo to snášejí pokojně, neboť tebou, Nejvyšší, budou korunováni.
Buď pochválen, můj Pane, za sestru smrt těla, které žádný živý člověk nemůže uniknout. Běda 
těm, kdo zemřou ve smrtelných hříších; blaze těm, které nalezne ve shodě s tvou nejsvětější vůlí, 
protože druhá smrt jim neublíží. Chvalte Pána a dobrořečte mu, děkujte mu a služte mu s ve-
likou pokorou! Amen.

postřelmovsko      postřelmovsko  
 V neděli 19. srpna bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Postřelmově (minule 
5.608 Kč) a v Chromči (minule 4.000 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

Slavnost nanebevzetí Panny marie oslavíme ve středu 15. srpna: 
 v Lesnici v 17.00 a v Postřelmově v 18.30 hodin.           P. Vladimír Jahn
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 5. srpna: Křížová hora 2.396; Červená Voda 492; Písařov 901; Jakubovice 766 Kč.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.
v Farnost Jakubovice zve srdečně všechny na pouť do Jakubovic (Nanebevzetí Panny 
Marie), a to v sobotu 18. srpna. Mše svatá ve 14.00. Po skončení mše sv. se koná tradiční, již 
30. ročník koštu vína. K poslechu bude hrát i Moravanka.
v Farnost Červená Voda v neděli 19. srpna všechny srdečně zve na pouť do Šanova, 
poutní mše sv. v 9.00 hod. (večerní mše sv. v Červené Vodě již nebude). 
V předvečer poutě – v sobotu 18. 8. se v Šanovském kostelíčku bude v 18.18 hod. konat tra-
diční koncert, zazpívají a zahraní mj. studenti ZUŠ Králíky.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle z 5. 8.: Mohelnice 4.345; Úsov 850; Studená Loučka 570 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara
  

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY.
 V době působení faráře W. b. Steckera v Mohelnici bylo město 
v roce 1643 zničeno a větší část jeho obyvatel pobita švédským od-
dílem Torstensonovy armády. Podle zápisu, nemusela mít přítom-
nost Švédů tak katastrofální následky pro město i obyvatele, kdyby 
nebyli místní sedláci lakotní. Událost popisuje farní kronika takto. 
 „V červnu 1643 se před Mohelnicí objevil oddíl Švédů z vojska, 
které pod Torstensonovým velením leželo v Uničově. Město přijalo do 
svých zdí řadu uprchlíků z okolí i s jejich dobytkem a uzavřelo brány. 
Nepřítel žádal, aby mu byli vydáni koně, že pak ušetří město. Měšťa-
né, obávající se o majetek, k tomu byli ochotní, ale sedláci se bránili. 
Švédové unaveni čekáním město 17. června objeli a za silného větru 
zapálili prostřední mlýn. Oheň přeskočil na blízkou školu, děkanství, 
kostel a do celého města tak, že zůstal uchován jediný domek u hra-
deb. Obklíčeným ohněm nezbývala jiná záchrana, než skok přes hradby, při němž se mnozí 
zabili, další si polámali údy, jen některým se podařilo utéci do mírovského hradu. Město bylo 
hromadou popela; všechen dobytek a potraviny shořely. Kostelníkovi Bartošovi byla rozťata 
hlava mečem, protože nechtěl proniknuvším nepřátelům vydat klíče od kostela, kostelní stříb-
ro však bylo zachráněno.“   H. Bartoš 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 5. srpna: Lubník 860; Tatenice 890; Hoštejn 1.300; Kosov 540 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

PoUŤ nA KoRUně. Srdečně vás zveme v neděli 19. srpna na pouť k Panně Marii do kap-
le na Koruně. Mše svatá zde bude slavena v 14.30 hod.

změny mší svatých: Tatenice v sobotu 18. srpna v 18.30 hod. s nedělní platností (v neděli 
zde mše sv. nebude), Lubník v neděli 19.8. v 8.00 hod. 
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lošticko     lošticko     lošticko

dobrý pastýř svého stádce v dobách nelehkých 
– FRAnTiŠeK KARdinÁl TomÁŠeK (30. 6. 1899 – 4. 8. 1992) 
 V úterý 4. srpna 1992 v 16.15 hod. ve věku 93 let zemřel býva-
lý pražský arcibiskup a primas český František kardinál Tomášek. 
Přestože se dožil tak krásného věku, platí i pro něho to, co opa-
kovaně říkával: „Pozemský život je nejkratší část našeho života.” 
Život kardinála Tomáška obsáhl téměř celé jedno století a zrcadlí 
se na něm důležité období proměn naší církve i české společnos-
ti. Dnes za změněných podmínek musíme pokračovat v jeho díle. 
být věrni odkazu pana kardinála znamená přispívat k dílu nové 
evangelizace, číst pozorně znamení naší doby a být rozhodnými 
svědky evangelia uprostřed složitých proměn naší společnosti.
z duchovní závěti:
 Obracím se k vám, kněžím. Denně se zamýšlejte nad tím, k čemu vás zavazuje to, když se 
Kristus při mši svaté s námi ztotožňuje. Poslední slovo o výsledcích vašeho apoštolátu bude mít 
nikoliv váš počet, ale vaše svatost.
 Obracím se k vám, řeholníkům. Vydávejte vždy svědectví svého zasvěcení Kristu svými 
modlitbami, oběťmi a službami těm, kteří potřebují pomoc.
 Obracím se k vám, rodičům. Svátostí manželství jste se posvětili k velmi odpovědnému 
poslání. Přijměte děti, které vám Bůh posílá a odmalička je k němu přivádějte. Každodenní 
modlitbou pozvěte Krista do své rodiny a pamatujte vždy v modlitbách na kněžská a řeholní 
povolání.
 Snažil jsem se v celém svém životě podle mých sil sloužit všem ve jménu lásky našeho Spasi-
tele Ježíše Krista. Prosím o prominutí ty, kteří snad někdy měli dojem, že jsem se jim úplně ne-
věnoval. Jsme jen lidé a jako takoví jsme tím poznamenáni. Jen dílo Boží je dokonalé.
 Naše síla a jistota a to v každé situaci, je v Kristu a v mocné přímluvě Matky Boží Pan-
ny Marie! Z celého srdce vám i vašim drahým žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva-
tého. S Pánem Bohem a na shledanou v našem nejkrásnějším věčném Domově! 

    František kardinál Tomášek.

 štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 5. srpna: Štíty 2.690; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

ŠTíTeCKÁ PoUŤ Ke SvÁTKU nAnebevzeTí PAnnY 
mARie. Poutní mši svatou budeme slavit ve farním kostele 
v neděli 19. srpna v 9.00 hod. a ve 14.30 bude svátostné po-
žehnání.    Zvou farníci a P. Stanislav Suchánek
Program v kulturním domě ve Štítech: od 14.00 vystoupí zná-
mý bavič a zpěvák Vladimír Hron se svým pořadem „Abeceda 
hvězd po deseti letech“. V přísálí bude od 13.30 hod. probíhat 
kulinářská soutěž o nejlepší cukrářský výrobek. V přestávce 
pořadu se bude konat ochutnávka soutěžních výrobků. 
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Sbírky z neděle 5. srpna: Zábřeh 10.015; Jedlí 1.500; Svébohov 1.400; Klášterec 1.030; Zvo-
le 3.180; Postřelmůvek 530 Kč. 
dary: zábřeh – na kostel sv. barbory 400, na Haiti 1.500 Kč.
zvole – na opravy kostela 2.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KAToliCKÝ dům 
v Nejenom seniory zveme v úterý 14. srpna na „Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem“. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALbATROS ze Šumperka. Vstupné 50 Kč. 
Občerstvení zajištěno.
v Pojeďte s námi na POUŤ. Ve středu 15. srpna vás zve-
me na poutní zájezd, při kterém společně oslavíme Slav-
nost Nanebevzetí Panny Marie v netradičním prostředí 
poutního místa Neratov. Na zpáteční cestě pak navští-
víme Horu Matky boží v Králíkách. Přihlášky přijímá a 
bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, 
mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. 
Odjezd v 8 hodin z Valové, cena 200 Kč (v ceně jízdné, 
manipulační poplatky a vstupenka do Památníku obětem 
internace) splatná v autobuse. Návrat kolem 16. hodiny.
P.S. Na barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byl po požáru na konci války a 
následné „péči“ v období totality vydán demoliční výměr. V současné době se o záchranu 
památky snaží Občanské sdružení Neratov.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

„mAlÉ veliKoSTi“ KoUPíTe TAKÉ v ReCePCi CHARiTY 
To není vtip! Nové CD hudební skupiny A.M. Úlet z Mo-
ravičan „Malé velikosti“ koupíte za 199 Kč v recepci Cha-
rity Zábřeh. Členové skupiny se rozhodli podpořit muzi-
koterapii klientů Oázy - centra denních služeb a to způso-
bem sobě nejbližším - hudbou. 
z každého prodaného Cd věnují oáze 50 Kč na ná-
kup hudebních nástrojů. Hudba umožňuje klientům 
uvolnit se, odreagovat, otvírá nové možnosti sebepo-
znání. Vy tak budete doma poslouchat skvělou muziku 
a díky vám budou moci „muzicírovat“ klienti Oázy. 
Recepce je otevřena každý všední den 
od 7 do 16.30 hod. Děkujeme Vám! 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431

CHARiTA zÁbŘeH nabízí starší skříňový šicí stroj značky Singer, stroj je 
funkční, v dobrém stavu. Zájemci ho věnujeme i „za odvezení“.  
                                                                         Marcela Klimková, tel. 736 509 432
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