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5. 7. 2015
Ročník XXII., číslo 27

slavnost svatých
cyrila a metoděje

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

Brno, náměstí svoBody
17. října 2015

Pán ustanovil ještě 
jiných dvaasedmdesát 
učedníků, 
poslal je před sebou 
po dvou 
do všech měst a míst, 
kam chtěl sám přijít… 

Lk 10,1

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje,
 aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; 
dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě. 
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 116   jděte do celého světa a hlásejte evangelium
  

 1: Iz 61,1-3a                                          2: 2 Kor 4,1-2.5-7  Ev. Lk 10,1-9 
Ordinárium: Ebenovo č. 504              příště latinské č. 509 
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svátKy a PamátKy týdne
Pondělí 6. července Sv. Marie Gorettiové 
Sobota11. července Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  

PoUŤ v rájeČKU. Tuto neděli 5. července si Vás, jako každo-
ročně, dovolujeme pozvat do Ráječka ke společné oslavě apošto-
lů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší sva-
tou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. Fran-
tišek Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická 
schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat v ha-
sičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti budou připraveny 
skákací atrakce a těšit se mohou na westernovou show v podání 
dvojice LIGHTNING JACK & ANNIE OAKLEY, či svezení na 
koních. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení 
všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpo-
ledne svým vystoupením zpestří hudební skupiny POHODÁŘI 
a PÍSKLATA, ŠLAPETEČKO, či KAMARÁDI. Slavnost pak ve 
22.30 hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT.
 Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
   Za farníky z Ráječka Josef Klimek

maletín. Tuto neděli 5. července, o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, budeme v kostele 
sv. Mikuláše v Maletíně slavit mši svatou v 15.00 hod. 
Liturgii doprovodí varhanář a varhaník Petr Strakoš, varhaník Marek Kozák a trumpetista 
David Škařupa.  P. Fratnišek Eliáš

PrimiČní mŠí svatoU poděkuje v pondělí 6. 7. 2015 v 10.30 hod. v kostele sv. Matou-
še v Nové Lhotě za dar kněžství nový zábřežský kaplan Martin Rumíšek. 
Ze Zábřeha jede autobus, odjezd z valové v 7.00 hod. 

novokněžské požehnání bude otec martin v Zábřeze a ve Zvoli udělovat v neděli 12. 
července po dopoledních bohoslužbách.  P. František Eliáš

ŠUBrtova KaPle. v pondělí 6. července bude u Šubrtovy kaple tradičně mše svatá, 
kvůli primici však bude přesunutá na 18.00 hod.  P. Fratnišek Eliáš

PoUŤ do Prahy. V pátek 10. a v sobotu 11. 
července se vydáme na pouť do Prahy. Poputuje-
me k hrobu sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Norberta 
a dalších. Navštívíme nejen katedrálu sv. Víta, stra-
hovský klášter, kostel bosých karmelitek na Hrad-
čanech, ale také Vyšehrad a další místa. Kdo máte 
zájem, můžete se přidat ke skupině zájemců, která 
je již rozhodnuta se na pouť vydat. P. František Eliáš
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Orel jednota Zábřeh zve všechny na 17. ročník turistického 
a dálkového pochodu ,,PodhŮřím jeseníKŮ“. Pro ,,dál-
koplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pátek 10. 7. 
ve 20.00 hod. 
Denní trasy – 50, 35, 25, 10 km – mají start stanoven na 11. 7. mezi 6.00 až 9.00 hod. 
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 32 a 70 km. 
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě v Zábřeze.

 Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

jáhensKÉ svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 11. 7. 2015 
v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi: 
Berka Jan z farnosti Přerov – Předmostí, Mgr. Luňák Jiří z farnosti Polešovice a Bc. Żurek 
Tomasz z farnosti Przyborów (PL)
 Do jáhneské služby vyprošujeme novým jáhnům hojnost Božích milostí.

anděláriUm 2015
 První oficiální ročník sochařského sympozia od 11. do 18. července v Rejcharticích 
(u kostela). Vernisáž děl v sobotu 18. července od 15.00 hod. 
 Sjednocující téma andělů (z tradice ochránci, patroni a poslové) poskytuje pro tvůr-
ce širokou míru inspirace a svobodného způsobu sebevyjádření. Z hlediska duchovních 
hodnot může být „Andělárium“ chápáno i v souvislostech s pohnutou a temnou historií 
Šumperska jako protiváha k čarodějnickým procesům. www.andelarium.cz

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na exercicie pro 
všechny s P. janem szkanderou, spirituálem arcibiskupského kněžského semináře, které 
se uskuteční ve dnech 23. 8. – 29. 8. 2015 na téma „ Ctnosti v příbězích“. 
Program začíná v neděli 23. 8. v 17.00 hod. a končí v sobotu 29. 8. ve 13.00 hod. 
Přihlásit se lze do 17. 8. 2015 na e-mail info@premonstratky.cz.  red.

PráZdninovÉ naBídKy aKcí ve ZKratce
 25. roč. Akademických týdnů 24.7.-1.8. → www.akademicketydny.info. 
 XXXV. pěší pouť z Krakova do Čenstochové, 5.–12. 8, denní trasa 25 km, 1.500Kč 
(studenti 1.300), přihlášky do 20.7.; nástup v Olomouci či Přerově www.kyjov.dekanat.cz,
P. Pavel Zaczyk, tel. 736 139 264 
 Salesiánský Velehrad – 200 let nar. Sv. Jana Bosca 7. - 9. 8. www.sdb.cz/200 

milosrdní bratři zvou na akci vysoké tatry 2015 
- 2. 9. 00:00 - 6. 9. 00:00 hod.
S řeholníky do Tater? Jste-li mladý muž se zájmem o du-
chovní povolání, můžete a to v září od středy do nedě-
le. Na programu budou duchovní rozhovory a turistika. 
http://www.milosrdni.cz . Více na prevor@milosrdni.cz. 
Cena 1000 Kč + doprava.
Pozvání je určeno těm, kteří se cítí být povolání pro po-
moc druhým a život v řeholní komunitě. 
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Kristovi hlasatelÉ. 
 Pán Ježíš hlásal nadšeně svou radostnou zvěst a lid jej 
s ochotou přijímal. 
 Vše nadto stvrzoval zázraky: uzdravoval nemocné, křísil 
mrtvé, tišil bouři na moři, sytil zástupy… 
 Ježíš Kristus však věděl, že je třeba rozšířit hlásání evan-
gelia i v krajích vzdálených od centra jeho působení – od Ga-
lileje. A tak posílá své apoštoly k rozptýleným ovcím domu 
izraelského. Tito hlasatelé se měli vydávat na cestu po dvou, 
buď aby pomáhali jeden druhému, nebo aby nad sebou na-
vzájem bděli. Aby potvrdili pravdu svého poselství, na zá-
kladě moci nedávno přijaté, měli uzdravovat nemocné, očiš-
ťovat malomocné, vymítat zlé duchy, dokonce křísit mrtvé. 
Bylo to vlastně poslání Ježíšovo, které přešlo na apoštoly. Také praktické zásady byly stej-
né, jakými se řídil Ježíš: nestarat se o věci politické, o peníze, hmotné statky (kromě toho 
nejnutnějšího, co je třeba k životu). 
 Hlásání království Božího nemělo vůbec nic společného a ve všem převyšovalo všech-
na království světská. 
 V tyto dny rozesílají také naši biskupové z moci Kristovy do farností nově vysvěcené 
kněze. I ti mají pracovat v díle apoštolů, v hlásání Kristova evangelia. Znovu se uskutečňu-
je událost prvního rozeslání apoštolů. Jedni Kristovy vyslance přijímají s radostí a vděč-
ností, druzí, i když dnes už ne s nenávistí, spíše s lhostejností. Nic od nich neočekávají 
a k ničemu je nepotřebují. 
 V čem je vlastně hodnota a význam Kristova příchodu na svět? Co apoštolové z pově-
ření svého Mistra světu hlásali a jejich nástupci hlásají? Dalo by se říci, že trojí: vstup Boha 
v osobě Ježíše Krista do lidského života a do světových dějin; hlásání nového učení; nové 
morální vzepjetí na základě Desatera Božích přikázání a nových zásad evangelia. 
 Vstup Boha do života světa! Co to vlastně je? Ten, kdo trochu vážněji přemýšlí o ději-
nách lidstva, najde zajímavou skutečnost. Všeobecným přesvědčením lidstva od nejstar-
ších dob je, že Bůh existuje, že nad námi je nějaká vyšší a mocnější bytost, či bytosti. 
A nadto ještě lidé bezděčně doufají, že by ten Bůh, či bohové měli nějak sestoupit z výšin 
nebe a vejít mezi lidi na zemi (Sumerové, Řekové…). 
 Nejúchvatnější a nejdůležitější událostí v historii stvoření bylo sestoupení pravého 
Boha na zem. Je to skutečnost dějinně doložená a stala se v Betlémě. Když se naplnil čas, 
poslal Bůh svého Syna a ten se narodil z ženy, z Marie Panny a tato událost znamenala pře-
lom v dějinách, stala se začátkem nového letopočtu, který se začíná počítat od narození 
Ježíše Krista. 
 Bůh skrze Krista přináší nové učení o tom, že Bůh už není tvrdý, nepřístupný a tresta-
jící, ale že je Otec, který nás, své děti miluje a připravuje pro ně místo ve svém království. 
Jeho učení je nové také v tom, že Ježíš staví jako nejvyšší zákon svého programu lásku: 
absolutní, bezvýhradnou lásku k Bohu i lásku ke svým bližním, ba i k nepřátelům, k těm, 
kteří nám zle činí. Ježíš svým novým učením dává pohnutku k jednání, které by nám ji-
nak bylo proti srsti: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste 
byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá 
na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mt 5,45) „A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, 
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co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“ 
(Mt 5,45). Odplatu ponechejte Bohu, který ve vhodný čas odplatí každému podle jeho zá-
sluh. Je to důležité, zejména v dnešní rozbouřené, znepřátelené době, kdy konflikty v mno-
ha částech světa ohrožují lidi ve všech aspektech týkajících se jejich života. 
 My buďme vděčni Bohu za dar víry, se kterou se snažíme respektovat Boží zákon, 
i za Krista a jeho evangelium. Dobro, které z toho vzejde, se jednou promítne v nekonečné 
míře tam na věčnosti.  P. Antonín Pospíšil 

PoděKování a BlahoPřání
 Dne 6. července oslaví 75. narozeniny P. Bohuslav Směšný 
z Horních Studének. 
 Za jeho obětavou službu na vinici Páně mu děkují věřící nejedné far-
nosti našeho děkanátu. Do dalších roků přejeme a vyprošujeme Boží po-
žehnání, přímluvu Panny Marie, pevné zdraví, hodně radosti a pokoje. 
                                        Za kněze děkanátu i věřící P. František Eliáš 

PoděKování BratrU lvovi
Za pětiletou péči, udělené svátosti, za mše svaté, které pro nás 
a s námi slavil, za růže, kterými nás o svátku Panny Marie Lurdské 
každoročně obdarovával, za to, že všem klientům i pacientům při-
nášel radost a dobrou náladu děkujeme a přejeme, aby jej na další 
místa jeho působení provázelo Boží požehnání. Za svou osobu a za 
všechny pacienty, klienty a uživatele zábřežské interny  

  Marcela Doleželová
aviZUjeme:
PoUŤ PedaGoGŮ a rodin na svatý hostýn v sobotu 29. srpna 2015
 10.15 poutní mše svatá na venkovním pódiu, hlavní celebrant Mons. Jan Graubner 
 11.30–12.30 přednáška pro pedagogy „Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze 
Eucharistii“ přednáší Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál), dále program až do 15.30 hod. 
Plakát ve vývěsce farního kostela.
KUrZ sociálního UČení círKve. Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá 
Kurz sociálního učení církve, který se uskuteční v sobotu 24. října a sobotu 14. listopadu 
2015 od 9.00 do 13.00 hod. v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 
Kurz nabídne různé pohledy na aktuální sociální otázky v kontextu sociální nauky církve. 
Kurz je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v sociální sféře, charitě, politiky, studenty 
a akademické pracovníky. Bližší informace ohledně programu a způsobu přihlášení bu-
dou zaslány elektronicky později.
PodhajsKá 2016. Po úspěšném loňském pobytu v termálních lázních Podhajská, si vás 
cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. opět dovoluje pozvat na relaxační pobyt, tentokrát 
v zimním čase od 19. do 24. ledna 2016, ubytování v hotelu Borinka tak jako minule.
Termální voda v Podhájské je slaná a silně mineralizovaná, svým unikátním složením 
a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. 
Zájemci o pobyt se mohou již nyní přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, tele-
fon 583 418 297, mobil 731 626 506.  Za AWER TOUR s.r.o.  Lenka Hamplová
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 28. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 458, Moravský Karlov 120, 
Červená Voda 1.972, Jakubovice 805, Písařov 566, Janoušov 508 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

V sobotu 4. července 2015 oslavila 80. narozeniny 
paní Cecilie Horáková z Postřelmova. 
K tomuto životnímu jubileu jí vyprošujeme zdraví, radost, pokoj, Boží požeh-
nání, ochranu a pomoc Panny Marie.  členové živého růžence z Postřelmova

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 28. června: Lubník 500, Tatenice 2.660 + dar 500 Kč, Hoštejn 800 Kč. Ko-
sov 370 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PoUŤ K sv. PetrU a PavlU v lUBníKU oslavíme tuto neděli 5. července. Poutní 
mše svatá v 10.15 hod.
Změny mŠí svatých Po doBU letních PráZdnin. 
Čtvrteční mše svatá v Hoštejně v 18.30 hod. a páteční mše svatá v Tatenici v 18.30 hod. 
Ostatní beze změny.  P. Jaroslav Přibyl

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 28. června: Loštice 3.780, Moravičany 2.750. 
 Pán Bůh zaplať.  P. Miroslav Obšivan 

15. července se dožívá kulatého životního jubilea – 80 let naše farnička 
Vlasta Ryšavá. 
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví a Božího požehnání a děkujeme za 
veškerou pomoc pro kostel i farnost v Lošticích. 

P. Miroslav, blízká rodina a vděční farníci  

dUBicKo. V červnu oslavili manželé Odstrčilovi z Hrabové 
svá životní jubilea. Paní Anna 82 a pan František 84 let. 
Do dalších roků přejí oběma Boží požehnání, ochranu Panny Marie i hodně 
štěstí a zdraví věřící z Hrabové a rodina. 

* * *
PaPeŽ FrantiŠeK K sitUaci v řecKU. „Zprávy z Řecka jsou kvůli ekono-
mické a společenské situaci v zemi znepokojující. Svatý otec si přeje vyjádřit svou blízkost 
řeckému lidu. Zvlášť přitom pamatuje na mnohé rodiny, které jsou velmi zkoušené lidskou 
a společenskou krizí, tolik komplexní a vytrpěnou“, uvedl 1. července v prohlášení vatikán-
ský tiskový mluvčí Federico Lombardi. „Důstojnost lidské osoby musí zůstat v centru každé 
politické i technické debaty, stejně jako při přijímání odpovědných rozhodnutí,“ pokračoval 
Lombardi. Svatý otec podle něj zve věřící k modlitbě: „Papež František vyzývá všechny vě-
řící, aby se spojili v modlitbě za dobro milovaného řeckého lidu,“ uzavřel mluvčí. 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 28. června: Mohelnice 4.035; Úsov 2.523; Studená Loučka 360 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

mohelnicKá KroniKa - dr. jaschek lP 1946 – duchovní správa, pokračování.
 2. května byl nesen ke hrobu dlouholetý mohelnický farář, assessor Josef Haselmann. 
Po dlouhé nemoci dotrpěl 29. dubna o půl páté ráno v 78 letech věku a 56 letech kněžství. 
Léta po pensionování ( od roku1941) byla pro něho trpitelská, bohatá na mnohé újmy a 
odříkání oblíbených zvyklostí. Pohřební obřady proběhly za asistence generálního viká-
ře preláta Karlíka z Olomouce. Pohřební kázání měl farář Malíček z Loštic. Kněží z okolí 
doprovodili svého bývalého děkana na poslední cestě. S povolením národního výboru byl 
zesnulý pohřben v čestném hrobě svého předchůdce, arcikněze Hausnera R. i. p.!
 Také slavnostní průběh svátku Božího Těla narazil na těžkosti. Především tu nebyly 
oltáře. Během posledních let byly buďto zničeny nebo ztraceny neznámo kde. Muselo se 
tedy využít stávajících možností. Při pěkném počasí šel průvod kolem Kostelního náměs-
tí s tím, že před odchodem z kostela a při návratu do něho bylo zastavení u oltáře uvnitř 
kostela, s latinskou liturgií. Během průvodu hrála loštická kapela české nábožné písně (do-
provod stál 1500 Kč!)  Bartoš H.

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 28. června: Štíty 2.490; Cotkytle 580, Horní Studénky 1.600 Kč.
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

v O Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, tuto neděli 5. července v 15.00 hod. bude slavena 
poutní mše svatá v Crhově. 

v V neděli 12. července v 15.00 hod. mše svatá v kostele sv. Martina na Olšanských Ho-
rách.  P. Josef Altman

K blahopřání otci Bohuslavovi k jeho 75. narozeninám se připojují farníci z horních 
studének a vyprošují Boží požehnání, ochranu Panny marie a pevné zdraví.

slavnost v herolticích. Mezi významné štítecké 
akce patří oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele v Herolti-
cích, kterou zajišťuje Město Štíty. Dokončení první etapy 
oprav bude ukončeno v červenci při příležitosti oslav 300 let 
od založení kostela. 
Tímto bychom Vás všechny chtěli pozvat na slavnostní boho-
službu, která se bude konat 12. července v 11.00 hod. v koste-
le v Herolticích. Slavnostní mši svatou bude celebrovat biskup 
Josef Hrdlička.  P. Josef Altman a pastorační rada farnosti

Změny mŠí svatých: V neděli 12. července mše sva-
tá ve Štítech nebude, jste zváni do Heroltic na slavnostní 
mši svatou v 11.00 hod. V Cotkytli bude mše svatá s nedělní 
platností v sobotu 11. července v 18.00 hod. P. Josef Altman 
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sbírky z neděle 28. června: Zábřeh 8.910; Jedlí 1.900; Svébohov 1.500; Klášterec 1.270; 
Zvole 11.100 Kč. 
dary: Zábřeh – na opravy 1.000; růžencové společenství na Haiti 400 Kč . 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
V měsíci červnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbo-
ry částkou 1.350 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

Milí bratři a sestry v Kristu,
 s láskou a vděčností Vám posílám upřímné poděkování za Vaši pomoc ne-
mocným leprou, tuberkulózou i podporu všem, kdo se o ně starají. 
 Žijeme v době, kdy se stále více mluví o přílivech uprchlíků do Evropy – 
někteří jsou vyháněni válkou, jiní extrémní chudobou a hladem.
 Mezi ně se bohužel přimotává mnoho agentů a lidí „nasazených“ od těch, 
kteří konflikty způsobují, a tím se celá situace komplikuje.
 Musím však říci, že když vidím a zažívám extrémní chudobu v zemích, kde pomáhá-
me, tak se ani nedivím, že se tito lidé snaží dostat do lepších krajů.
 Problém je však v tom, že na ně nikde zlaté časy nečekají. Život v Evropě vyžaduje vel-
ké nasazení, také na evropské životní podmínky není lehké se adaptovat.
 Proto bych chtěl s tímto poděkováním poslat i ujištění, že pomoc Likvidace lepry má 
otevřené srdce: my pomáháme tam, kde tito nemocní žijí, a přímo tam se snažíme mírnit 
jejich utrpení. 
 Náš problém není obava ze zneužití pomoci, protože nemocného poznáme ihned, ale 
starost, aby se k nim ta pomoc vůbec dostala – často neexistují pořádné silnice a období 
dešťů z nich dělá jedno velké bahno. Velké vzdálenosti způsobují, že musíme jet celý den, 
než se vůbec do zvolené oblasti dostaneme.
 Práce je tedy dost! A Vy patříte k těm, kteří se do dobré pomoci zapojují! Děkuji Vám 
i za Vaše modlitby a pomoc se šířením dobré myšlenky díla Likvidace lepry!
  S pozdravem a požehnáním P. Vojtěch Eliáš

Kristýn slUŽeBníK s.r.o. ve středu 15. července 2015 od 9 
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mo-
bile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s 
další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. Pod-

mínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s 
dodavateli energie není na tento souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

KníŽKy do PráZdninovÉho KUFrU. Nezapomeňte si přibalit do prázdninového 
zavazadla knížky pro sebe i pro své děti. Čtení nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i od-
dechu si vyberete na recepci Charity každý všední v čase 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod. 
Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto Vám přejí pracovnice recepce Charity Zábřeh.
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