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Ročník XIX., číslo 35

21. 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.

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, 
a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa 
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
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: Joz 24,1-2a.15-17.18b                             2: Ef 5,21-32                                      Ev. Jan 6,60-69
 

Ordinárium: latinské č. 509                       příště  Olejníkovo č. 502

Prosíme tě, bože, 
ať se v nás působením svátosti, 
kterou jsme přijali, 
plně projeví účinky 
tvého slitování: 
veď nás k správnému jednání 
a udržuj v nás 
upřímnou snahu žít tak, 
abychom vždycky plnili tvou vůli.  

Modlitba po přijímání
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 27. srpna - památka sv. Moniky 
Úterý 28. srpna  - památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
Středa 29. srpna  - památka Umučení sv. Jana Křtitele 

PATRoCiniUm A HodovoU SlAvnoST v zÁbŘeze slavíme tuto 
neděli 26. srpna. Mše svaté jako každou neděli v 6.55, 8.30  
a v 18 hod. 
Svátostné požehnání v 15 hod.                               P. František Eliáš

FARní mUzeUm ve věŽi bude otevřeno od 9.30 – 12.15 hod. 
k hodovým prohlídkám. K vidění bude výstava - obrazy z kostela 
sv. bartoloměje v detailech.                                         Petr Krňávek 

Hodovou mši svatou doprovodí v 8.30 hod. smíšený pěvecký 
sbor Carmen pod vedením Jiřího Nováka a manželů Ozorov-
ských. V letošním roce je činnost sboru sponzorována i městem 
Zábřeh a Olomouckým krajem. 
 Od září začne sbor Carmen opět pravidelně zkoušet a rádi 
mezi sebou přivítáme nové zájemce o sborový zpěv. bližší infor-
mace získáte na čísle 739 492 402.                                    Za sbor Carmen Ludmila Nováková

PoUTě
 Tuto neděli 26. srpna v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
  P. Pawel Zaczyk
PoUTě nA vŘeSovÉ STUdÁnCe K PAnně mARii boleSTnÉ. 
 První pouť v sobotu 1. září bude tradičně uzavírat prázdniny. Mše svatá bude jako obvyk-
le slavena pro poutníky ve 14.30 hod. Za 14 dní na to, v sobotu 15. září také ve 14.30 hod., 
následuje hlavní poutní bohoslužba (ze Zábřeha bude na Červenohorské Sedlo vypraven au-
tobus – bližší informace příště).  P. František Eliáš

Do maletínského kostela sv. Mikuláše můžete putovat v neděli 2. září. Začátek mše svaté 
jako obvykle v 15 hod.  P. František Eliáš

PoUŤ do KoClíŘovA. O první sobotě v měsíci září 1.9. jste zváni na pouť do Koc-
lířova. bližší informace na nástěnce v kostele. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Hlaste se co 
nejdříve.  Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427. 

HodY
v      v Hněvkově oslavíme hody v neděli 2. září při mši svaté v 10.00 hod. 
v v Rovensku v neděli 9. září bude hodová mše svatá v 8.30 a svátostné požehnání ve 
14.30 hod. 

v v v

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
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obČAnSKÉ SdRUŽení Sv. bARboRA zÁbŘeH inFoRmUJe
 Vážení farníci, přátelé a příznivci sv. barbory, vážení občané Zábřeha.
 Rok 2012 se překlopil do své druhé poloviny a s ním 
také časový plán dokončovacích prací.
 K 1. srpnu 2012 byly dokončeny podlahy pod lavi-
cemi a současně provedeny přípravné elektroinstalač-
ní práce na rozvodech pro montáž topení, které bude 
umístěno pod lavicemi.
 Dodávka topných těles (infrazářiče) od firmy KRES 
Tábor již proběhla a tato tělesa budou nainstalována 
při montáži lavic. Cena dodávky je 112 tis. Kč a je plně 
uhrazena. Výrobu lavic provádí firma ONJASI pana 
Mynáře ze Zábřeha. Při posledním kontrolním dnu byly doladěny u tří vyrobených lavic 
(přední, střední a zadní) poslední detaily a odsouhlasena výroba. Termíny pro dodávku a 
montáž byly dohodnuty do 30. srpna a do 31. září 2012.
 Od 24. srpna probíhají sanační práce na likvidaci dřevokazného hmyzu (tesaříka), 
který se vyskytuje v půdním prostoru a který napadl především pozednice a ostatní nos-
né konstrukce především na severní straně kostela. Dodavatelem prací je firma THER-
MOSANACE a.s. Ostrava. Náklady na likvidaci jsou podle uzavřené smlouvy ve výši 227 
tis. Kč a jsou kryty z dotace Ministerstva kultury ve výši 207 tis. Kč. Občanské sdružení 
se podílí 10 %.
 V letošním roce budou ještě provedeny drobné záchovné tesařské práce na nosných 
konstrukcích krovů. Na základě statického posudku budou tyto práce dokončeny v roce 
2013 (výměna pozednic na severní straně).
 Další klíčovou prací je dokončení osvětlení kostela. Práce musí proběhnout před 
montáží lavic a jejich vlastní architektonické řešení bude významným způsobem ovliv-
ňovat interiér kostela. Kromě hlavních svítidel umístěných nad lavicemi bude nutné za-
koupit nasvětlovací reflektory pro boční obrazy a pro presbytář. Předběžný rozpočet je ve 
výši 146 tis. Kč, a prozatím není zajištěno finanční krytí (nelze financovat z dotací).
 V Seničce na Hané u paní Trizuljakové probíhají restaurátorské práce na obrazech Na-
nebevzetí Panny Marie a Stigmatizace sv. Františka. Kromě restaurování maleb je nutné ře-
šit i zásadní opravu dřevořezby jednotlivých obrazů. Jsou značně ztrouchnivělé a navíc na-
padeny dřevokazným hmyzem. 
 Proběhl kontrolní den a je reálné, že tyto práce budou dokončeny do konce října. Fi-
nancování ve výši 190 tis. Kč je zabezpečeno z dotace Olomouckého kraje.
 Samostatnou kapitolou, která zatím není finančně zajištěna, je vybavení bohoslužebné-
ho prostoru - obětní stůl, ambon, abak a sedes. Rozpočet je ve výši 125 tis. Kč a vlastnímu 
rozhodnutí o zadání do výroby musí předcházet zajištění potřebného finančního krytí. 
 Věříme, že i tyto poslední kroky se podaří včas dokončit.
 Opravený interiér kostela bude požehnán otcem arcibiskupem v sobotu 1.prosince 
2012 při slavnostní mši svaté. Poděkujeme za přijatá dobrodiní a po pětiletém úsilí, vrátí-
me tento kostel ke cti a slávě boží - farníkům pro liturgii a ostatním zábřežským občanům 
třebas pro koncerty vážné hudby.
 Všem, kteří nám pomáhají, upřímné Pán bůh zaplať.

    Za občanské sdružení s. Barbora Zábřeh Dr. Alois Frank a Josef Klimek
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UČíCí Se CíRKev - SvÁToST mAnŽelSTví  (2. čt. Ef 5,21 – 32; KKC - 1601 - 1617)
 bůh, jenž je láska, stvořil člověka z lásky a povolal ho 
k tomu, aby miloval. Když stvořil muže a ženu, povolal je 
k důvěrnému společenství života a vzájemné lásce v man-
želství, „už tedy nejsou dva, ale jeden“ (Mat 19,6). bůh jim 
požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se!“ Aby Ježíš ukázal, 
jak je manželství důležité a posvátné učinil svůj první zá-
zrak na svatbě v Káni Galilejské (Jan 2, 1-11).
 Písmo svaté tvrdí, že muž a žena jsou stvořeni jeden 
pro druhého. „Není dobré, aby člověk byl sám.“ Žena, 
„tělo z jeho těla“ jako jeho „protějšek“, jemu rovná, jemu 
nejbližší mu byla dána bohem jako „pomoc“ (každá po-
moc přichází od Hospodina – Srov. Žal 121,2). „Proto opustí muž svého otce i matku a 
přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ (Gen 2,24). Sám Pán ukazuje, že to zname-
ná nepomíjivou jednotu jejich dvou existencí, když připomíná, jaký byl od počátku plán 
Stvořitele: „Už tedy nejsou dva, ale jeden.“(Mat 19,6). V nejintimnějším setkání dvou 
osob – muže a ženy – se lidé stávají schopným být obrazem božího stvořitelství. 
 Manželské spojení muže a ženy, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákony, je 
tedy svou přirozeností zaměřeno na společenství a dobro manželů a na plození a výchovu 
dětí. Podle prvotního božího plánu je manželské spojení nerozlučitelné, jak potvrzuje Ježíš 
Kristus: „Co bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mar 10,9).
 Následkem prvotního hříchu došlo však také k porušení prvotního společenství muže 
a ženy, darovaného Stvořitelem. Manželské spojení je proto velmi často ohrožováno ne-
svorností a nevěrností. bůh však ve svém nekonečném milosrdenství dává muži a ženě 
svou milost, aby mohli dosáhnout spojení svých životů podle původního božího plánu.
 bůh především prostřednictvím vedení (Starý zákon a proroci) pomáhá svému lidu, 
aby postupně chápal jedinečnost a nerozlučitelnost manželství. Svatební smlouva boha 
s Izraelem připravuje a předobrazuje Novou smlouvu, dovršenou spojením božího Syna 
Ježíše Krista s jeho nevěstou církví.
 Co nového přináší do manželství Kristus? Ježíš Kristus nejen obnovuje původní, bo-
hem zamyšlený řád, ale dává milost žít manželství v nové důstojnosti svátosti, která je zna-
mením Kristovy manželské lásky k církvi: „Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako 
Kristus miloval církev.“ (Ef 5,25).
 Zamysleme se na chvíli, jak výstižně a překrásně se vyjádřil starokřesťanský spisovatel 
Tertulián (160 - 220 po Kr.) o hodnotě svátostného manželství: „Jak bych jen mohl dokázat 
vylíčit štěstí manželství sjednoceného církví... Jaké dvojspřeží: dva věřící lidé s jedinou na-
dějí, s jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě... Žádné rozdělení v du-
chu ani v těle. Tam, kde je jen jedno tělo je také jeden duch.“ K tomuto ideálu by manželé 
měli směřovat. 
 A poučení z řečeného pro nás všechny? Vždy pamatuj. Manželství ustanovil sám bůh 
již v ráji a Pán Ježíš je povýšil na svátost. Manželství je tedy něco svatého. Svatě proto smýš-
lej o manželství a jeho povinnostech! Jsou to povinnosti vážné, těžké a odpovědné. V dět-
ství, mládí i dospělosti proto pomáhej v těchto povinnostech manželům, zvláště pak rodi-
čům úctou, láskou, vděčností a pomocí, ale také  se za ně vroucně modli a tím či oním způ-
sobem provázej je životem, zvláště v jejich nemoci a stáří.   P. Antonín Pospíšil
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...V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům 
jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, 
těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být 
ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus 
zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem 
vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, 
vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži 
mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Máme-li mlu-
vit o manželství, je třeba si na prvém místě položit otázku: Jaký je Boží plán pro muže a ženu 
v lidské společnosti. A odpověď? Sám Bůh je původcem manželství. Toto ustanovil již v ráji slovy: 
„Ploďte, množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji“( Gen 1,28). Nikdo přece nemá v nenávisti své 
tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí 
muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které 
vztahuji na Krista a na církev. (2. čt. Ef 5,21 – 32)

Ohlášky
V sobotu 1. září přijmou svátost manželství v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku

Petr Florian ze Zábřeha a Lucie Košátková ze Šumperku

víKend PRo TÁTY S děTmi
21. - 23. září se bude konat už pátá „Expedice Annaberg“, dobrodružný ví-
kend pro táty s dětmi na salesiánské turistické základně na Anenském vr-
chu poblíž Andělské Hory v Jeseníkách. Hlásit se můžete na mailu „osiko-
ra@seznam.cz“ nebo na tel. 737517341.                                   Ondřej Sikora

blAHoPŘÁní.
Dne 19. 8. 2012 oslavila své 85 narozeniny
                  paní božena Urbanová z Jedlí. 
Připojujeme se k řadě gratulantů a do dalších let přejeme pevné zdraví, 
hojné boží požehnání a ochranu Panny Marie.  Jedelští farníci

TRoCHA moUdRA
Člověk je stvořen tak, že se stává sám sebou teprve skrze vztahy k okolí, k ostatním lidem.
Jestliže chápeme druhého jako dar, a ne jako ohrožení, může růst dialog, vztah a spole-
čenství.
Ve zralém vztahu dokáže žít jen ten, kdo má dobrý vztah sám k sobě a dob-
ře zná své zvláštnosti a slabiny.
Přerůst sám sebe láskou je nutné pro život otevřený vůči druhým. Láska – 
pokud je to skutečná láska – nesmí hledat jen vlastní prospěch.
Kdo se chce vyhnout jakékoliv újmě i nebezpečí zranění, nemůže navázat 
žádné vztahy, a už vůbec ne přátelství či lásku.
Vyzrálý člověk je prostý, zkrátka takový, jaký je. Chce být otevřený, chce 
se učit, chce být k dispozici druhým a užitečný pro tento svět.
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 19. srpna: Červená Voda – Šanov 2.815; Písařov 1.058 (minule 847); Jakubovice 
1.421 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Farnost Červená Voda zve všechny na pouť do Moravského Karlova (sv. Josef Kalasánský), 
a to tuto neděli 26. srpna. Mše svatá začíná v 9.00 hod. večerní mše svatá v Červené vodě 
již nebude.  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

PozvÁnKA nA KonCeRT 
 V rámci 37. Mohelnického dostavníku budete 
mít i vy jedinečnou možnost vychutnat si v prosto-
rách barokního chrámu sv. Prokopa akustický kon-
cert (bez ozvučovací techniky).
 Jindřichův Hradec je krásné město v Jihočes-
kém kraji, ležící na řece Nežárka, které je pravdě-
podobným rodištěm Adama Michny (1600-1676), 
českého ranně barokního básníka, varhaníka a hu-
debního skladatele. Z kraje rybníků a nevšedních 
krás k nám zavítá vokální skupina X – TET.
 Název skupiny napovídá, že počet členů nebyl vždy stálý. S příchodem Štěpána Štrup-
la v roce 2006 se ustálil počet členů i repertoár souboru. X-TET nám nabídne spirituály a 
písně ve vlastních úpravách. Soubor můžeme potkat na hudebních festivalech po celé naši 
vlasti: Okolo Třeboně, Folkový kvítek, Olšinská struna, Zvíkovecká kytička... V Lošticích se 
představí: Lenka Velinová, Magdalena Štruplová bartošková, Vendulka Nováková, Viktorie 
bazáková a Štěpán Štrupl. V roce 2008 vydali CD “Na cestě” a na přelomu března – dubna 
2011 album písní pod názvem “Jen pár dní.”
 Vystoupení X-TETU za vaší případné účasti proběhne v pátek 31. srpna v 19 hod. v kos-
tele sv. Prokopa v Lošticích. Vstupné dobrovolné.  P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle z 19. srpna: Mohelnice 6.491; Úsov 4.342; Studená Loučka 432 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
 

37. mohelnický dostavník® 2012 (30. 8. – 2. 9. 2012)
Více v minulých FI č. 34 nebo na www.mohelnickydostavnik.cz 

postřelmovsko      postřelmovsko

v Adorace Nejsvětější svátosti před prvním pátkem tentokrát mimořádně nebude. 
v O nedělních bohoslužbách (2. září) bude požehnání do nového školního roku. Děti ať 
si přinesou školní aktovky. 
v Pouť filiálního kostela v brníčku k svátku Narození Panny Marie bude v neděli 9. září 
v 15.00 hodin.                                                P. Vladimír Jahn
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 19. srpna: Lubník 780; Tatenice 610; Hoštejn 2.500 Kč (na opravy). 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

FARní den v TATeniCi. Tuto neděli 26. srpna vás všechny srdečně zveme na již tradič-
ní farní den. Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po jejím skončení, jste zváni na farní dvůr 
k posezení, hrám, zábavě, koupání. Občerstvení zajištěno. 

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 19. srpna: Štíty 4.450; Cotkytle 540; Horní Studénky 1.350 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

V neděli 2. září při mši svaté budou na začátku školního roku žehnány aktovky ve Štítech, 
Horních Studénkách i v Cotkytli.  P. Stanislav Suchánek

FARní den pro všechny farníky z Cotkytle, Horních Studének a Štítů se 
koná v neděli 2. září od 14 hodin na farním dvoře ve Štítech. Soutěže pro 
děti, opékání, občerstvení zajištěno.  Zve P. Stanislav Suchánek 

v v v

PoUŤ od oCeÁnU K oCeÁnU za ochranu života, rodin a demografickou situaci
Pouť začala v červnu ve Vladivostoku a pokračuje přes celé Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Lo-
tyšsko, Litvu a Polsko až k nám. Její další trasa pak povede na Slovensko, do Maďarska, Ru-
munska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Německa, Bel-
gie, Velké Británie, Irska, Francie a Španělska, zakončena bude na 25. prosince 2012 v por-
tugalské Fatimě. 
Pouť s kopií ikony Panny marie Čenstochovské bude v České republice probíhat od 26. 
8. do 31. 8. 2012. 

PRoGRAm v olomoUCi - pondělí 27. srpna 2012
Katedrála sv. václava 
Začátek v 10.00 - převzetí ikony; 12.00 - pontifikální mše svatá za obnovení kultury živo-
ta celebrovaná otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, káže otec biskup Josef Hrdlička; 
12.45 - možnost soukromého uctění; 16.00 - Mariánské litanie; 16.10 - procesí s ikonou do 
dominikánského kostela. 
dominikánský kostel neposkvrněného Početí Panny marie
16.45 - možnost soukromého uctění a bolestný rů-
ženec v dominikánském kostele; 
18.00 - mše svatá za obnovení kultury života, neš-
pory; 21.00 - Te Deum a svátostné požehnání; 21.05 
- litanie před ikonou; do 23.00 - možnost soukro-
mého uctění.
Celý podrobný program pouti na našem území na-
jdete např. na stránkách „Hnutí pro život“ www.
profile.cz nebo signaly.cz.                                       red. 
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Sbírky z neděle 19. srpna: Zábřeh 8.170; Jedlí 1.700; Svébohov 7.500 (na střechu kostela); 
Klášterec 1.328; Zvole 2.720; Postřelmůvek 600 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 200 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Tuto neděli 26.8.2012 je tradiční HODOVÁ SbÍRKA a její výtěžek je určen na dokončení 
oprav, rekonstrukci kostela sv. barbory v Zábřeze a na výrobu a restaurování mobiliáře kos-
tela. Pomozte nám dokončit náš záměr. S křesťanským „ Pán bůh zaplať.“

 P. František Eliáš děkan a farář zábřežské farnosti,
 Dr. Alois Frank , Josef Klimek za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh

SCHUbeRT A bRAHmS v KoSTele Sv. bARboRY
 Místní skupina České křesťanské akademie spolu s občanským 
sdružením Svatá barbora a Zábřežskou kulturní zvou na koncert-
ní vystoupení, během něhož zazní rakouská a německá roman-
tická hudba 19. století. Uskuteční se v sobotu 1. září v kostele sv. 
barbory, kde od 18 hodin vystoupí německý barytonista Christof 
Schuppler, na klavír zahraje Martin Hroch a na violu Josef Janda. 

Christof Schuppler pochází z nedalekého 
Hoštejna, komorní zpěv studoval na vysoké 
škole v Mnichově, poté koncertoval v Evro-
pě i v zámoří. Od sedmdesátých let působí 
jako hudební pedagog na několika školách v Německu. 
Martin Hroch mimo četné umělecké aktivity působí rovněž jako pe-
dagog a před dvěma lety inicioval v Zábřehu vznik mezinárodních 
interpretačních kurzů „Hudba ve městě J. E. Welzla“. Violista Josef 
Janda je držitelem nejednoho ocenění z významných soutěží, vystu-
puje jako sólista i jako člen několika špičkových hudebních těles.
 Koncert v nově zrekonstruovaném kostele sv. barbory je úvodní 
akcí nového koncertního cyklu bravo Zábřeh, který v našem městě 

představí prestižní umělce věnující se interpretaci klasické hudby. Vstupné dobrovolné. 

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 12. září od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti 
Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, 
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové 
zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či 
děkana.                                                                           P. František Eliáš

„mAlÉ veliKoSTi“ KoUPíTe v ReCePCi CHARiTY 
 Nové CD hudební skupiny A. M. Úlet z Moravičan „Malé velikosti“ koupíte za 199 Kč 
v recepci Charity Zábřeh (každý všední den od 7 do 16.30 hod.). Členové skupiny se roz-
hodli podpořit muzikoterapii klientů Oázy - z každého prodaného CD věnují Oáze 50 Kč 
na nákup hudebních nástrojů.      Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431


