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19. 7. 2015
Ročník XXII., číslo 29

16. 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

Když Ježíš vystoupil, 
uviděl velký zástup 
a bylo mu jich líto, 
protože byli jako ovce 
bez pastýře; 
a začal je poučovat 
o mnoha věcech.

Mk 6,34

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš,
 abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, 
naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání. 
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 23   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: Jer 23,1-6                                          2: Ef 2,13-18                                            Ev. Mk 6,30-34 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502         příště Břízovo č. 503 
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Pondělí 20. července Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
Úterý 21. července Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 
Středa 22. července Památka sv. Marie Magdaleny 
Čtvrtek 23. července  Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Sobota 25. července Svátek sv. Jakuba, apoštola 
Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Jakuba, aby jako první z apoštolů potvrdil věr-
nost Tvému evangeliu prolitím své krve; dej, ať toto jeho svědectví posiluje Tvou církev a jeho 
přímluva u Tebe ať ji stále chrání. (modlitba z breviáře)

maleTín. Tuto neděli 19. července v 15.00 bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.   P. František Eliáš 

adoraČní den FarnosTi jedlí. 
V neděli 26. července ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí následuje po mši svaté eu-
charistická adorace farnosti. Bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adora-
ci. Prosím farníky, aby si našli svou chvíli pro Pána.                  P. František Eliáš

svÉboHov. v neděli 26. července v 18.00 hod. vás zveme 
do kostela nanebevzetí Panny marie ve svébohově na var-
Hanní KonCerT. vystoupí Přemysl Kšica (*1981), chrá-
mový varhaník v chrámu svatého mikuláše na malé straně. 
PŘEMYSL KŠICA se narodil se v roce 1981 v Praze. Po maturi-
tě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské 
konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Sta-
atliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stutt-
gartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace 
se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Jo-

hannese Mayra. Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. V Praze působí mnoho let 
jako chrámový varhaník, vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Pra-
ze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní a nahrávací činnosti u nás a v zahra-
ničí.

dUCHovní sPoleČensTví „eUCHarisTiCKá Hodina“.
Do konce července budou odeslány skrze administrátory farností na arcibis-
kupství seznamy přihlášených, aby mohly být připraveny členské knížky.                             

P. František Eliáš

národní eUCHarisTiCKÝ KonGres v brně 17. října 2015
Pokud se na kongres chystáte ve větší skupině, přihlaste se, prosíme, skrze 
své faráře na webových stránkách http://www.nek2015.cz/rezervace.   
 Organizátoři kongresu 

změny v zábřeze. Od začátku prázdnin je novým kaplanem v Zábřeze P. Martin 
Rumíšek. P. Lev Eliáš byl ustanoven kaplanem ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži.        red. 
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zPěvníČeK zaPomenUTÝCH radosTí
Připravujeme vydání zpěvníčku písní, které se dříve s velkým potěšením a nadšením v 
naší farnosti zpívaly. Patří mezi ně Sbohem má radosti, Ó Matko Páně, Pojď k Spasiteli a 
další. V rámci průzkumu o jeho zájem budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze na sto-
lečku u pokladniček k dispozici očíslované bločky, ze kterých si můžete, v případě zájmu 
zpěvníček, utrhnout lístek (slouží pouze k orientaci). K nabídce se mohou připojit věřící z 
kostelů a kaplí v okolních farnostech. Notový materiál těchto písní pro varhaníky bude též 
k dispozici. Děkujeme za spolupráci. Pavla Houserková 

KrisTÝn slUŽebníK s.r.o. Jistě jste všichni zaznamenali 
upozornění ve vyúčtování od T-Mobilu, kde bylo avizováno zpoplat-
nění papírových faktur za 29 Kč. Pro naši církevní rámcovou smlou-
vu zatím papírové vyúčtování zpoplatněno nebude. Dohodli jsme se 
však, že budeme zákazníky k elektronické formě vyúčtování směrovat a postupně začne-
me „šetřit naše lesy“. Pokud se rozhodnete nevyužívat písemné podoby fakturace, tak se 
vždy na začátku měsíce (na internetové stránce) zdarma dozvíte, na jak vysokou částku 
máte vystavenou fakturu, kdy je její splatnost a pod jakým variabilním symbolem ji máte 
uhradit. 
 Jana Šedivá obchodní manažer Kristýn služebník s.r.o.
 Wurmova 562/9 779 00 Olomouc; tel.: +420 733 742 741;
 e-mail: kristyn.sluzebnik@arcibol.cz; www.kristyn.cz

PŘÍŠTÍ NÁVŠTĚVA KRISTÝNA SLUŽEBNÍKA NA FAŘE V ZÁBŘEZE BUDE 
AŽ V ZÁŘÍ A TO ZŘEJMĚ VE STŘEDU 16. 9. 2015.                                                       red. 

eXerCiCie a PoUTě běHem Prázdnin
sestry premonstrátky ze svatého Kopečka u olomouce vás srdečně zvou:
 na exercicie pro všechny s P. janem szkanderou, spirituálem arcibiskupského kněž-
ského semináře, které se uskuteční ve dnech  23. 8.– 29. 8. 2015. 
 Téma: Ctnosti v příbězích
Program začíná v neděli  23. 8. v 17.00 hod. a končí v sobotu 29. 8. v 13.00 hod. 
Přihlásit se lze do 17. 8. 2015: e-mail: info@premonstratky.cz.                                         red.

PoUTní slavnosT na Hoře maTKy boŽí U KrálíK
sobota 15. 8. 2015  - 17.00 mše svatá 18.30 kytarový koncert prof. Štěpána Raka
Neděle 16. 8. 2015 
10.00 mše svatá, hlav-
ní celebrant Mons. Jan 
Vokál, biskup králové-
hradecký
12.30 koncert skupiny 
Paprsky, 
15.00 mše svatá
16.30 koncert Filhar-
monie Hradec Králo-
vé s hosty z Německa
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svaTÝ benediKT oPaT a PaTron evroPy (svátek 11. 7. 2015)
Vybráno z promluvy papeže Bendikta XVI. (před devíti lety – i k dnešku)

 Chtěl bych dnes mluvit o svatém Benediktovi (asi 450 – 543), zakladateli západního 
mnišství, a také patronovi mého pontifikátu. Začnu slovem svatého Řehoře Velikého, který 
o svatém Benediktovi napsal: „Muž Boží, který zazářil na této zemi tolika zázraky, neméně 
oslnil výmluvností, s níž uměl vyložit svou nauku“ …
 Na přelomu V. a VI. století byl svět zmítán děsivou krizí hodnot a institucí, způsobenou 
pádem Římské říše, invazí nových národů a úpadkem mravů. Řehoř chtěl prezentací sva-
tého Benedikta jako „zářivé hvězdy“ ukázat v této úděsné situaci a právě v Římě, východis-
ko z „temné noci dějin“. Světcovo dílo, zvláště jeho Řehole, se skutečně ukázalo nositelem 
autentického duchovního kvasu, který během staletí a v rozsahu daleko přesahujícím jeho 
vlast a jeho dobu proměnil tvář Evropy a po pádu politického celku tvořeného Římskou říší, 
vzbudil novou duchovní a kulturní jednotu, založenou na křesťanské víře, sdílené národy 
tohoto kontinentu. Právě tak vznikla realita, kterou nazýváme Evropa...
 Nejdůležitější pramen o jeho životě představuje druhá kniha Dialogů svatého Řehoře 
Velikého. V celé své druhé knize Dialogů nám Řehoř ukazuje, jak byl život svatého Benedik-
ta ponořen do ovzduší modlitby, nosného základu jeho existence. Bez modlitby neexistuje 
zkušenost Boha. Benediktova spiritualita však nebyla niternost stojící mimo realitu. V ne-
klidu a zmatcích své doby Benedikt žil před Božím zrakem a právě tím nikdy neztratil ze 
zřetele povinnosti každodenního života, ani člověka s jeho konkrétními potřebami. Pohle-
dem na Boha pochopil realitu člověka a jeho poslání. Ve své Řeholi označil mnišský život za 
„školu služby Pánu“ a žádal své mnichy: „Před službou Boží (tedy liturgií hodin) se nesmí 
dávat přednost ničemu.“ Zdůrazňuje však, že modlitba je v první řadě úkonem naslouchání, 
které se má následně vyjadřovat konkrétní činností. „Pán očekává, že budeme na jeho svaté 
učení každý den odpovídat skutky“, říká Benedikt. Život mnicha se tak stává plodnou sym-
biózou činnosti a kontemplace, „aby tak byl ve všem oslavován Bůh“. Na rozdíl od snadné 
a egocentrické seberealizace, jež je dnes často vychvalována, je prvním a neodmyslitelným 
závazkem učedníka svatého Benedikta upřímné hledání Boha na cestě vyšlapané pokorným 
a poslušným Kristem k lásce, před níž nesmí ničemu dát přednost. Právě tak - ve službě 
druhému - se stáváme lidmi služby a pokoje. Uplatňováním poslušnosti, kterou uskutečňuje 
víra, oživovaná láskou, dosahuje mnich pokory.
 Takto se člověk stává stále podobnějším Kristu a dosahuje pravé seberealizace, neboť byl 
stvořen k obrazu a podobě Boha…
 Dnes, po století hluboce zraněném dvěma světovými válkami a po pádu velkých ideolo-
gií, jež se ukázaly být tragickými utopiemi, hledá Evropa svou identitu. K vytvoření nového 
a trvalého celku je zajisté třeba politických, ekonomických a právních nástrojů, ale je také 
třeba etické a duchovní obnovy, která čerpá z křesťanských kořenů kontinentu. Jinak Evro-
pu zrekonstruovat nepůjde. Bez této životní mízy je člověk vystaven nebezpečí, že podlehne 
starému pokušení - chtít zachraňovat sám sebe. Jedná se však o utopii, která různými způ-
soby přivodila v Evropě dvacátého století, jak na to poukázal papež Jan Pavel II., „bezprece-
dentní úpadek bolestných dějin lidstva“. Hledejme i dnes pravý pokrok nasloucháním Řeho-
li svatého Benedikta jako světlu na naší cestě. Tento velký mnich zůstává pravým mistrem, 
v jehož škole se můžeme učit umění žít pravý humanismus.
  (redakčně zkráceno)
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eUCHarisTie – naŠe záCHrana
 Kristus říká nám všem: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. 
Já jsem ten chléb živý. Kdo bude jísti tento chléb, bude žít na věky. 
A tento obyčejný chléb polí a víno vinic se proměňuje na našich 
oltářích při každé mši svaté, když kněz pronáší jménem Kristo-
vým slova: „Toto je mé Tělo – toto je má Krev. 
 Pán Ježíš zdůrazňuje: „ Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli 
na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, 
aby ten, kdo jí, neumřel na věky!“
 Kristus je tedy chlebem pro život světa a každého z nás. Kristus nasytí nejen 5.000 
na poušti, nýbrž miliony, Kristus je chlebem nejen pro Palestinu, ale pro veškerý okr-
sek země, nejen pro dnešek, nýbrž pro všechna budoucí staletí. Z tohoto chleba mají jís-
ti všichni, chtějí-li mít život z víry i život sám. Všechny duše, všichni národové, všechny 
časy!
 Malá Hostie je něčím, co dává sílu a povzbuzení v dobách klidných, ale zvláště v bou-
řích osobních i v bouřích světa. 
 A dnes nebouří? Nikdy tak děsivě nebouřilo, jako právě dnes!
 Ježíš se jeví na rozbouřeném moři jako tajemně přítomný. Obraz svátostné přítomnos-
ti nad mořem světa, jehož vlnobití a hukot je stále bouřlivější. Dnes pomůže už jen ten, 
který kráčel po moři. Ježíš mezi námi, Ježíš přítomný ve Svátosti oltářní, malá Hostie nad 
vlnobitím světa. 
 Je známo z Písma svatého, že Bůh vedl mnohdy lidi zvláštními, obraznými sny, nazý-
vanými prorocké. (Ve Starém zákoně Josef Egyptský, v novém pak např. sv. Josef, pěstoun 
Páně.)
 V novodobých dějinách církve se takových prorockých snů dostalo sv. Donu Boskovi. 
(Sen o potměšilé obludě, čistém životě, dobré sv. zpovědi, o Marii, Matce a královně vše-
homíra.) Ale k dnešnímu tématu promlouvá zvláště jeden. Svatý Don Bosko ve svém snu 
stál na vysokém skalním útesu v moři. Byl přítomen veliké a prudké bitvě mezi dvěma loď-
stvy. Lodě řízené papežem potápěly nepřátelské loďstvo, nepřátelské lodě se potápěly a str-
hávaly s sebou do hlubin zbrojnoše a zbraně. 
 Kormidelník – papež při jednom útoku padl. Nový kormidelník s velikou energií ří-
dil dál boj a v kritické chvíli zavedl lodě církve mezi dva sloupy, nestejně veliké, ale čnějící 
mohutně nad vlnami. První z obou sloupů byl zvláště veliký a silný a měl pod hlavicí ná-
pis: „Spása věřících.“ Tento sloup zvedal na svém vrcholku k modrému nebi bílou, svatou 
Hostii. Druhý, menší, ale taktéž mohutný sloup nesl nápis: „Pomocnice křesťanů.“ Na vr-
cholku tohoto sloupu byla socha Neposkvrněné Panny Marie.
 Co ten sen znamenal pro sv. Dona Boska a co znamená pro nás, pro církev a svět? 
 V čase velikého nebezpečí má církev hledat a nalézat záchranu u dvou nejmocnějších 
pilířů víry: u svaté Hostie a u Panny Marie.
 Církev nemá mocnějších prostředků k záchraně a ke spáse než Ježíše Krista přítomné-
ho v Nejsvětější svátosti oltářní a Matku Boží, Pannu Marii. 
 Syn Boží nám dal v Eucharistii sám sebe a otevřel nám své srdce dokořán. Víc nemůže 
dát. Je jen na nás, abychom s vírou k němu přišli, jej s láskou přijímali a jemu se cele od-
dali. Učiňme svátostného Krista středem svého života.   P. Antonín Pospíšil 
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 12. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 150, Mlýnický Dvůr 580, 
Červená Voda 3.318, Jakubovice 291, Písařov 1.129, Moravský Karlov 290 Kč. 
dary: Červená Voda na Haiti: 565. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Farnost jakubovice všechny srdečně zve na pouť do Janoušova, mše svatá v neděli 26. čer-
vence začne ve 14.00 hod.   P. Radek Maláč

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 5. a 12. července: Mohelnice 8.299, 4.246; Úsov 894, 560; Studená Loučka 
435, 345 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, dr.jaschek, duchovní správa v 1946 a 1947
 Je snahou duchovní správy, udržet mezi novým obyvatelstvem co 
bylo dobré a osvědčené. Nedělní bohoslužby zůstaly dvojí: ranní v 7.30 
hod., hrubá v 9.30 hod. Ve všední den rovněž jen jedna mše svatá 
u hlavního oltáře. Vynutila si to slabá návštěva a praktické nedostatky.
 V měsíci říjnu konávala se obvykle růžencová pobožnost, ve všední 
dny v 7 hod. večer. Návštěvnost byla uspokojivá a dosti pravidelná.
 Dušičkové požehnání bylo pro množství rozbitých tabulí (skla) oken v kostele sv. Sta-
nislava přesunuto do farního kostela. Návštěvnost na tomto svátostném požehnání nebyla 
pravidelná, celkový dojem nedosáhl zájmu dřívějších let.
 Roráty byly pravidelně o šesté hodině ranní. Některý den bylo na rorátech zvláště hod-
ně dětí (až 20). Je to odraz katechetovy práce ve škole. 
 Výpomoc redemptoristy Fr. Kouřila přispěla k tomu, že mohly být vánoční obřady sla-
veny slavnostně. Rovněž oslava ukončení občanského roku byla monumentálnější. V roce 
bylo ve farnosti 106 křtů, 20 sňatků a 128 nebožtíků jsme uložili k odpočinku na zdejších 
hřbitovech. Tak to počítáme my! Ale kdo ví, jaká jest Boží bilance za rok 1946?
 „Dominus vobiscum!“ (Pán s vámi!). Tento liturgický pozdrav kněze postavil farář 
Dr. Jaschek ve svém novoročním kázáni v čelo pastoračních snah mezi novo usedlíky mo-
helnickými pro rok 1947.
 Doba masopustní vykázala dosti zábav, ale v kostele bylo prázdno. Snad se tak stalo 
i pro mimořádně tuhou zimu letošní s velkým nedostatkem topiva. Tak např. i farní kan-
celář nebyla v provozu a jediná vytápěná místnost na faře byla kuchyně, kde se nezřídka 
ještě sedělo a pracovalo v zimníku.
 Doba postní se vyznačovala snahou místních duchovních správců o duchovní zno-
vuzrození. Postní kázání na téma „Rány Páně“ měl kaplan P. František Sedlář, k nedělním 
perikopám promluvil farář na náměty svátostí. Počet sv. přijímání velikonočních zůstal 
daleko za průměrem minulosti.
 V druhém pololetí bylo vyučování náboženství na školách mohelnických nově upra-
veno. O výpomoc byl požádán moravičanský pan farář Novák, takže bylo možno ve všech 
třídách vyučovati po 2 hodinách týdně. Dp. farář Novák převzal třídy v bývalé německé 
škole (Masarykova), jen tamější třetí paralelku převzal pro jednotnou přípravu svátostí dp. 
kaplan. Bartoš H.
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postřelmovsko    postřelmovsko

 V neděli 26. července oslaví farnost Lesnice svého patrona svatého Jakuba. 
Mše svatá je v 9.30 a odpolední požehnání v 15.00 hodin.
 V pondělí 20. července bude v Postřelmově od 18.00 hodin mše svatá a modlitby 
k Duchu Svatému. Všichni jsou zváni.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 12. července: Lubník 1.220, Tatenice 900 Kč, Hoštejn 1.500 Kč + 2.000 Kč 
dar na faru, Kosov 480 Kč. Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
seTKání CHlaPŮ na Faře v Tatenici se uskuteční tuto neděli 19. 7. v 18.00 hod.
 

adoraČní den FarnosTi HoŠTejn prožijeme v pátek 24. července. Výstav Nej-
světější svátosti od 14.30 hod. Po celou dobu adorace bude příležitost ke sv. smíření. 
 Adoraci zakončíme mší svatou v 18.30 hod. (ve čtvrtek 23. července mše sv. v Hoštejně 
nebude).
 V pátek 24. července v Tatenici nebude mše svaté.
 Mše svatá v Kosově bude mimořádně v sobotu 25. července v 18.30 hod. (v neděli 26. 
července nebude).

Pozvání na PoUŤ Ke sv. anně do HoŠTejna 
Přijměte srdečné pozvá-
ní na pouť ke sv. Anně do 
Hoštejna, která se letos 
koná v den svátku sv. Anny, 
tj. v neděli 26. července. 
První poutní mše začíná 
v 9.00 hod. a celebrovat 
ji bude Mons., P. Bohuslav Novák. Začátek druhé mše je 
v 10.30 hod. a celebrantem bude opět Mons., P. Bohuslav 
Novák. Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požeh-
nání, po kterém bude následovat krátký varhanní koncert. 
Hrou na varhany nám zpříjemní odpoledne Přemysl Kšica 
varhaník od sv. Mikuláše na Malé Straně. Stejně jako v le-
tech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, 
babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny ba-
bičky Ježíšovy a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit 

požehnání pro své rodiny. Vy starší sebou vezměte i své děti a naopak vy mladší dopro-
voďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na pouť nedostaly. 
   Srdečně zvou farníci z Hoštejna
P.S. Více se o Přemyslu Kšicovi můžete dočíst na str. 2 – varhanní koncert ve Svébohově. 

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 12. července: Štíty 11.500; Cotkytle 440; Horní Studénky 1.100 Kč .
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                 P. Josef Altman
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sbírky z neděle 12. července: Zábřeh 10.720; Jedlí 2.500; Svébohov 1.700; Klášterec 1.311; 
Zvole 3.310 Kč. 
Dary: zábřeh – na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH
ČervenCovÉ seTKání domáCíCH PeČovaTelŮ 
 Ve středu 22. července vás zveme na setkání laických pečovatelů v do-
mácnosti. Téma „Podpora člověka trpícího demencí“ poskytne informa-
ce o jednotlivých formách onemocnění, jejich projevech a specifikách. 
Cílem setkání bude naučit se základní komunikační dovednosti v péči 
o nemocného s demencí, získat přehled o možných aktivizačních techni-
kách a poskytnout rady pečujícím pro vlastní psychohygienu. Přednášet 
bude Ing. Mgr. Markéta Horáková. Setkání začíná v 16 hodin v zasedací 
místnosti Charity Zábřeh.

nabízíme briGádU
 Sociální firma REPARTO Zábřeh s.r.o. přijme také letos až 50 zaměstnanců na dočas-
nou výpomoc (konec srpna - listopad) pro realizaci zakázky – kompletace ovocných ko-
šíků. Úkolem bude skládání sušeného ovoce do pletených bambusových podtácků. Jedná 
se o práci s potravinami, kdy je vyžadována bezinfekčnost pracovníků a platný zdravotní 
průkaz pro práci v potravinářském průmyslu (vystaví obvodní lékař).
 Zakázka bude realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu 
Jednota - COOP (nám. Míru 14/23, vchod ze zadního traktu přes rampu). Pracovní doba 
ve všední dny 6-14 hodin, dle potřeb výroby bude zavedena také odpolední směna (14-22 
hodin). Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plně-
ní výkonové normy na hodinový ekvivalent od 55 Kč/hod. Práce je vhodná jako přivýdě-
lek pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty. Zaměstnáme také již pracující, 
kterým přizpůsobíme směny tak, aby mohli zvládat obě zaměstnání. 
 Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 
588 881 960, mobil: 736 509 479, email: ch.palonin@reparto.cz nebo u manažerky výroby 
Marcely Klimkové, mobil: 736 509 432, email: info@reparto.cz a to do 17. 8. 2015. 
 Nástup do zaměstnání předpokládáme v posledním týdnu v měsíci srpnu nebo začát-
kem září.
 Zapojte se do naší „sladké“ zakázky i dobrého kolektivu dílny – předejte tuto nabídku 
také svým známým. Děkujeme za Váš zájem!
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

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 den od 7 do 16.30 hod. (změna v době 
prázdnin 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.). 


