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13. 3. 2016
Ročník XXIII., číslo 10

pátá neděle postní
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

Bože, tvůj syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; 
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žalm 126  Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 
1: Iz 43,16-21                                             2: Flp 3,8-14                                         Ev. Jan 8,1-11 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                  příště latinské č. 509

 „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí 
kamenem první!“                                  Jan 8,7
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tuto neděli ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a pavla v pobučí. 
   P. Martin Rumíšek 

KŘíŽoVá CestA 20. BŘeZnA, nA KVětnoU nedělI se z důvodu koncertu v kos-
tele sv. Barbory přesouvá do kostela sv. Bartoloměje. Začátek je tradičně v 15.00 hod., 
pobožnost povede spoleČenstVí RodIn. 

do BARBoRKY MíŘí pRíMAdonKY. Po úspěšném koncertu ab-
solventů zábřežské ZUŠ nabídne cyklus Bravo další hudební zážitek. 
V neděli 20. března se kostel sv. Barbory rozezní hlasy početného dív-
čího pěveckého sboru Prímadonky z Havlíčkova Brodu. 

 Sbor v Zábřeze doprovodí členové prestižního Komorního smyčcového orchestru 
J. V. Stamice se dvěma sólistkami – mezzosopranistkou Michaelou Štefáčkovou a kla-
víristkou Šárkou Baštovou. Na programu jejich společného koncertu zazní skladby na 
téma blížících se velikonočních svátků. Kromě skladeb Johanna Sebastiana Bacha to 
bude zejména Messe Basse, francouzského skladatele Gabriela Faurého a mše pro dva 
hlasy a varhany francouzského mistra Charlese Gounoda.
 Šestý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh má začátek v 16.00 hodin. Jste srdeč-
ně zváni.  PhDr. Zdeněk David 

děKAnátní setKání KAteCHetŮ V ZáBŘeZe
V úterý 15. března se sejdou v Zábřeze všichni, kteří se zabývají katechezí 
různých věkových i profesních skupin děkanátu Zábřeh
program: 
od  15.30  registrace v bývalé budově ZUŠ Zábřeh (naproti kostelu sv. Bar-

toloměje)
 16.00 chvály  v kostele sv. Bartoloměje  
 16.30 úvodní povzbuzení - exhortace papeže Františka 
 16.40  principy katecheze a náboženského vzdělávání, jejich aplikace. Diecézní kate-

chetický projekt – přednáší otec Petr Bulvas a tým z Centra pro katechezi Olo-
mouc

 17.30 přestávka, občerstvení, prezentace materiálů z Centra pro katechezi Olomouc
 17.40 diskuze, společné neformální setkání. Srdečně vás zveme.
   Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
děKAnátní setKání MládeŽe
 Je tu další příležitost pro mládež našeho děkanátu poznat se navzájem 
a něco spolu a s Bohem zažít. Děkanátní setkání se bude konat v kulturním 
domě ve Svébohově od pátku 18. března do soboty 19. března. 
 Začínat budeme mší svatou v 17.30 hod. v místním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Poté bude následovat večerní program a přespání přímo v kul-
turním domě, takže karimatky a spacáky s sebou. Sobotní program začíná v 9.00 hod. 
Těšit se můžete na společné hry, přednášku zajímavého hosta, informace o SDM v Krako-
vě, křížovou cestu a jiné super aktivity. Další věcí, kterou byste neměli zapomenout je pří-
spěvek 50 Kč. Akce se koná po záštitou o. s. Sarkander. 
  Těší se na Vás animátoři děkanátu Zábřeh.
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děKAnátní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. března. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

Všechny zájemce o veřejné dění nejen v Zábřeze zveme na výroční člen-
skou schůzi místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se koná v úterý 
15. března 2016 v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. 
Na programu budou mimo jiné informace o plnění volebního programu 
ve městě Zábřeze či diskuse, ve které očekáváme podněty pro další práci. 
  RNDr. František John 
VZděláVACí KURZ děKAnátU ZáBŘeH
 V sobotu 19. 3. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteč-
ní další dvě přednášky v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem 
– „posvěcující služba církve (svátosti)“ a „Manželské, procesní a trest. 
právo“. přednášet bude doc. damián němec, dr., op. Touto přednáškou 
otevřeme třetí blok vzdělávání nazvaný „Církevní právo“. Přijďte se přesvěd-
čit o tom, že i něco takového jako je „právo“, do církve patří a může být přednášeno zají-
mavým a poutavým způsobem. Přijměte srdečné pozvání.  Mgr. Luděk Diblík

OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 19. března od 9.00 hod. v Ka-
tolickém domě v Zábřeze tURnAJ Ve stolníM tenIse. Určen je 
pro hráče všech věkových kategorií. Startovné je 50 Kč. Přihlášky mů-

žete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz do 17. března 12.00 hod. nebo je odevzdat 
na recepci Charity Zábřeh.  Jana Kubíčková, 605 536 270

MIse UpRostŘed podnIKání A oBCHodU. Přijměte pozvání na KOMPAS, se-
tkání křesťanských podnikatelů, které se koná 17. března od 18.00 hodin v Olomouci, 
v Centru Aletti, Křížkovského 425/2. 
Hlavními hosty budou podnikatelé - křesťané, kteří se s vámi během moderované diskuse 
podělí o zkušenosti z podnikání a uplatňování křesťanských hodnot. 
   Za pořadatele zvou P. Josef Čunek, SJ a Ing. Bc. Jiří Jemelka 

oteVŘení sVAtÉ BRánY nA HoŘe MAtKY BoŽí V KRálíKáCH 
 Na Hoře Matky Boží bude otevřena Svatá brána 
v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 
3. dubna 2016 v 10.00 hod. Slavnostní mši svatou bude 
celebrovat Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup krá-
lovéhradecký. 
 Přístup do kostela Svatou branou bude v termínu 
3. 4.–20. 11. 2016 denně v době od 8 hod. do setmění.
 Každou neděli bude v poutním kostele příležitost 
ke svátosti smíření a společné pobožnosti. Program: 
16.00 příležitost ke svátosti smíření, 17.00 pobožnost s požehnáním (v měsíci květnu má-
jová). Od dubna do listopadu bude na první neděle v měsíci (3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 
9., 2. 10., 6. 11.) nabídnuta série přednášek o Božím milosrdenství. Program: 16.00 příle-
žitost ke svátosti smíření, 17.00 přednáška, 17.30 pobožnost s požehnáním.
 Program na celý rok naleznete na http://klasterkraliky.cz/
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sVAtÉ MIsIe Ve FARnostI ZVole od 17. do 24. dubna 2016
 Věřící farnosti Zvole ve spolupráci se svým duchovním 
otcem, P. Františkem Eliášem přišli před začátkem Roku 
milosrdenství s návrhem uspořádat misie. Rád jsem odpo-
věděl na jejich prosbu kladně, i když mé momentální pů-
sobení na Slovensku je trošku excentrické. Snad to bude ze 
strany Misijní společnosti malé poděkování za to, že už 16 
let můžeme na Zábřežsku působit.
 Co jsou svaté, nebo lidové misie? Pro dnešního člově-
ka by možná bylo jednodušší je označit jako „generální úklid 
v duších, ve svědomí.“ Misie jsou tu proto, abychom se zasta-
vili, zklidnili se, zamysleli sami nad sebou a nad tím, jestli by 
náš život nemohl být lepší a šťastnější z pohledu duchovní-
ho. Každý z nás si může položit a mnohdy i pokládá otázky 
typu:
-  Proč je naše rodina tak rozhádaná?
-  Toto sousedovi nikdy neodpustím!
-  Proč mě lidi hodnotí podle mých rodičů?
-  Proč se na sebe mračíme a proč se sobě vyhýbáme?
-  Není chyba tak trochu i ve mně?
 Svaté misie - jsou spolu s exerciciemi speciálním prvkem v katolické církvi. Zpravidla tr-
vají týden a během nich se konají různá kázání a pobožnosti. Opakují se jednou za 10-15 let. 
Doporučené je, aby se rok po skončení misií konala tzv. obnova misií, která by měla utvrdit 
to, co se podařilo během misií „zasít.“
 Cílem svatých misií je vnitřní obrácení křesťanů. Jde o oživení a prohloubení víry ve 
farnosti. Jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí a něco o své víře vědí. Mi-
sie tedy nejsou evangelizací v pravém slova smyslu, přesto dávají mnoho příležitostí navázat 
kontakt s těmi, kteří do kostela nechodí nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příleži-
tost k návratu.
 Misie jsou posláním a misionáři jsou posláni. Ve chvíli zahájení misií přebírají na sebe 
velkou zodpovědnost. Nemohou se cítit jako „nájemníci“ v cizí záležitosti, ale jako ti, kteří 
plní vznešenou věc. Jedním z důležitých úkolů misií je tedy posílit spojení farností s církví 
a s jejich duchovním správcem.
 Vzdálenější příprava misií: Ohlášení misií ve farnosti se koná zpravidla v neděli.
 Bližší příprava: Vytvářet atmosféru očekávání a vyzývat k modlitbě za dílo misií. Upo-
zornit věřící na termín misií, aby si ve svých rodinných plánech udělali na misie čas. Navázat 
kontakt s představiteli města, navrhnout rozhovor nebo článek do místních médií.
 Bezprostřední příprava - měsíc před misiemi: vyzvat k modlitbě za misie v rodinách. Je 
vhodné uspořádat novénu k Duchu Svatému. Vyvěsit a rozmnožit program misií, s pomocí 
laiků šířit tyto informace i mezi těmi, kteří do kostela nechodí.
Jde tedy o to, připravit půdu pro Boží slovo. Během přípravy se nekonají žádné sbírky na po-
třeby misionářů. Sbírka na misie se koná podle tradice na závěr misií – v neděli během slav-
nostní mše svaté.
 Při svatých misiích je třeba si uvědomit, že tu hlavní práci koná v našich duších Bůh. On 
dokáže oslovit člověka i na základě sebejednoduššího programu. Naopak, bohatý a dovedně 
sestavený program může být jen zábavou, ale účinek pro duši se nemusí dostavit.
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 Farnost Zvole slaví letos významné výročí, 140 let od posvěcení farního chrámu. 
Tento byl slavnostně vysvěcen 2. července 1876 arcibiskupem olomouckým Bedřichem Ego-
nem kardinálem z Fürstenberka (1813-1892) a zasvěcen Neposkvrněnému Početí Panny Ma-
rie. Svaté misie budou pro místní jedinečnou příležitostí vstoupit do jubilejního chrámu 2. 
července 2016 duchovně obnoveni a posíleni.
   P. Pavel a P. Kristián, CM, misionáři sv. Vincence de Paul 

 Ve Zvoli mají věřící pravidelně každý čtvrtek od 17 do 18 hodin příležitost k tiché ado-
raci. 
Své úmysly, které máte na srdci, můžete napsat v kostele na lístek a vložit do košíku. Společně 
je předložíme Pánu.  Mirek Hroch

MYtí noHoU nA ZelenÝ ČtVRteK
 Na Zelený čtvrtek 24. 3. 2016 může v Zábřeze při mši svaté pro-
běhnout mytí nohou. Musí se ale najít 12 odvážných mužů či žen, 
kteří by byli ochotni si nechat umýt nohy na připomínku události, 
která tak těsně souvisí s naší spásou. Pokud se chcete přímo zúčastnit 
a být jedním z dvanácti, neváhejte kontaktovat Josefa Sittu 
(josef.sitta@seznam.cz, tel: 605 104 446).

oHlÉdnUtí ZA seMInáŘeM K lÉČBě neplodnostI 
 V sobotu 5. března se v Brně konal akreditovaný seminář „NAPROHELP, 
úspěšná cesta k dítěti“.
NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit nechtěnou neplodnost bez 
poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické církve, a při 
tom velice úspěšně. Postupně byla vypracovaná MUDr. Lázničkovou na 

základě zahraničních zkušeností i vlastních zkušeností jak z poradenské praxe, tak přede-
vším z ambulantní gynekologické praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěšným 
otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo otěhotnět cestou přes umělé oplodnění. Při re-
spektování námi doporučených rad a postupů takto otěhotní a porodí 80 % žen.
 Je potěšující, že metoda si získává stále větší pozornost i mezi dalšími gynekology, a to 
jak v České republice, tak i na Slovensku.  To potvrzuje i skutečnost, že přednášející byli 
nejen z České republiky, ale i lékařky ze Slovenska. A jako účastníci přijeli lidé, které pro-
blematik opravdu zajímala, z různých částí republik - od Karlových Varů, z Jižních Čech, 
od Olomouce i z Frýdku-Místku.
 Tímto seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí pomáhat, a mají nejen empatii, po-
radenské dovednosti, ale především měli možnost získat znalosti nezmanipulované tla-
kem farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy.
  Tento seminář se v CENAP plánuje opět na podzim. Více na stránkách www.cenap.cz

dUBICKo. Obec Dubicko zve tuto neděli 13. března v 15.00 hod. do klubovny sokolovny 
na besedu o knize poVěstI A ZAJíMAVostI Z dUBICKo A oKolí s autorem kni-
hy Miroslavem Kobzou. 
Ve vestibulu sokolovny proběhne výstava ilustrací této knihy namalovaných dětmi ZŠ Du-
bicko a Petrem Herzigem. 
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 6. března na světové dny mládeže v Krakově: Mlýnický Dvůr 250, Písa-
řov 788, Jakubovice 669, Červená Voda 3.367, Domov důchodců sv. Zdislavy 260 Kč. 
Dary: Červená Voda - na Haiti 312 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

-  Biřmovanci se setkají v neděli 13. března v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
-  Rodiče prvokomunikantů se setkají v pondělí 14. března v 17.30 hod. na faře 
 v Červené  Vodě.
-  Senioři se setkají ve čtvrtek 17. března v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě.
-  Vedoucí buněk se setkají v neděli 20. března v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě

pŘedVelIKonoČní ZpoVídání s CIZíM ZpoVědníKeM: 
Jakubovice pátek 18. března od 15.00 hod., Písařov pátek 18. března od 16.00 hod., 
Červená Voda neděle 20. března (15.00 hod. přednáška P. Pavola Sandanose, po ní křížová 
cesta a zpovídání). P. Radek Maláč
 

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 20. března je mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči. 

Minule o třetí neděli v měsíci byla sbírka na Svatopetrský haléř, vybralo se v: Postřelmově 
8.870 Kč, Chromči 5.450 Kč, Sudkově 1.200 Kč, Lesnici 3.388 Kč, Dlouhomilově 1.000 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

V pondělí 14. března budou v Postřelmově od 16.30 hodin modlitby a mše svaté ke cti Du-
cha Svatého. Všichni jsou zváni.
 

sVAtá ZpoVěĎ pŘed VelIKonoCeMI BUde: 
v úterý 15. března – v Lesnici od 15.30; ve středu 16. března – v Leštině od 15.30; 
v pátek 18. března – od 16.00 v Postřelmově, zpovídá cizí zpovědník;
v pondělí 21. března – od 16.00 v Hrabišíně a od 17.30 v Brníčku; 
v úterý 22. března – v Postřelmově od 16.00; ve středu 23. března – v Chromči od 16.00 
hodin.  P. Vladimír Jahn

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 6. března na světové dny mládeže v Krakově: Štíty 2.820, Cotkytle 1.360; 
Horní Studénky 2.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 
 

KŘíŽoVÉ CestY: Tuto neděli povedou křížovou cestu v ve 14.30 hod. 
farníci. 
O KVĚTNÉ NEDĚLI 20. března bude bohoslužba pro děti a pobožnost kří-
žové cesty povedou farníci. 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ bude v pátek 18. března od 16.00 hod. 
   P. Josef Altman
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 6. března na světové dny mládeže v Krakově: Mohelnice 5.613, Úsov 
1.385, St. Loučka 1.700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
V úterý 22. března ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 
Z mohelnické kroniky
dr. Robert Jaschek – duchovní správa v lp 1953, pokračování
 Růžencové pobožnosti byly nečekaně dobře navštěvovány, což v takové míře nelze říci 
o pobožnosti dušičkové, kde zvláště mládež chyběla. Příprava vánoční rorátami nesla rovněž 
pečeť odcizení mládeže křesťanskému životu. I obvyklé svaté přijímání školní mládeže bylo 
toho dokladem, jak se propaganda s „dědem mrázem“ zmocnila dětských duší - účast byla 
slabá…. ale říkáme si ještě „Tak aspoň přece tito přišli“!!
 Oslava vánoční se udála v rámci možnosti jednoho kněze. Byla zase půlnoční, ranní 
a hrubá mše svatá. 
 Roční přehled populační vykazuje tento stav: křtů 38, oddavek 29, a 31 pohřbů. Poměr-
ně nízký stav svatých křtů se vysvětluje tím, že valná většina rodiček je dopravována k poro-
du do nemocnice v Šumperku. Je ale odůvodněná obava, že mnohá matka asi tam nedává své 
dítě pokřtíti a tak vyrůstají neznámí pohané ve farnosti! Tak padají ochranné hráze křestních 
zvyků.  Bartoš H

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 6. března na světové dny mládeže v Krakově: Moravičany 5.176 Kč; Loš-
tice 5.641 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

„Kdo Z Vás Je BeZ HŘíCHU, AŤ po ní Hodí KAMeneM pRVní!“ 
 Milosrdenství přetváří život dotyčného tak, že odstraňuje hřích. Hledíme na nebe, na 
spoustu hvězd, ale když ráno vyjde slunce, hvězdy už pro množství světla nejsou vidět. 
A takové je Boží milosrdenství. Velké světlo lásky a něhy. Bůh odpouští nikoli dekretem, 
ale něhou, pohlazením ran hříchu. Protože se zasazuje za odpuštění, zasazuje se za naši 
spásu. Tímto způsobem Ježíš dělá zpovědníka: neponižuje, neříká jí: „Co jsi udělala? Po-
věz! A kdy jsi to udělala? A jak jsi to udělala? A s kým?“ - Nikoli. Jdi a nehřeš už více. Mi-
losrdenství Boží je obrovské, obrovské! Odpouští nám pohlazením!“ 
   Úryvek z homilie papeže Františka ze 7.4. 2014

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 6. března na světové dny mládeže v Krakově: Lubník 1.720; Tatenice 
2.500; Hoštejn 1.800; Kosov 570 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 13. března v 18.00 hod. na faře v Tatenici. 
DUCHOVNÍ VÍKEND V TATENICI S VÁCLAVEM VACKEM – PROČ BÝT V DNEŠNÍ 
DOBĚ VĚŘÍCÍ CHLAP. 
Začátek 15. 4. v 18.00 hod. mší svatou, zakončení 17. 4. v 8.40 hod. mší svatou. 
Cena 450,-, omezený počet účastníků. 
Kontakt: p.kolisek@seznam.cz, tel. 775 970 749. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

sbírky z neděle 6. března na světové dny mládeže v Krakově: Zábřeh 15.340; Postřelmů-
vek 840; Rovensko 1.810; Vyšehoří 850; Jedlí 3.500; Svébohov 3.100; Klášterec 1.990; Zvole 
6.790 Kč.  P. František Eliáš 
dary na lepru. Z Jedlí byla dne 6. 3. 2016 odeslána částka 3.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková 
Ve Zvoli byla minulou neděli sbírka ve výši 9.480, za chybu se omlouváme.  redakce 
Arcidiecézní charita olomouc, Křížkovského 6, 779 00 olomouc, tel. 
585 229 380, 739 526 262, e-mail: info@acho.charita.cz vypisuje výbě-
rové řízení na ředitele/ku Charity Šumperk, Jeremenkova 7, 787 01 Šum-
perk. 
 Informace můžete získat na webových stránkách www.acho.charita.
cz nebo na www.sumperk.charita.cz, případně na uvedených kontaktech 
Arcidiecézní charity Olomouc.
Pokud Vás nabídka pracovní pozice v Charitě Šumperk zaujala, zašlete kompletní přihláš-
ku v zalepené obálce na uvedenou adresu Arcidiecézní charity Olomouc, s nejzazším ter-
mínem DORUČENÍ 27. března 2016 do 15.00 hodin. 
 Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – Charita Šumperk“. 

setKání doMáCíCH peČoVAtelŮ. V březnu vás zveme na posezení s psycholož-
kou PhDr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D. Budeme si povídat o psychosociálních sou-
vislostech umírání a smrti, seznámíme se se základními fázemi umírání i truchlení, do-
zvíme se o tom, že zármutek je normální a přirozená reakce na ztrátu a také to, jak se 
zorientovat v možnostech pomoci pozůstalým. setkání proběhne ve středu 16. března 
2016 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity. Srdečně Vás zveme.

den oteVŘenÝCH dVeŘí. Srdečně vás zveme ve středu 16. března od 9 do 14 hodin 
k prohlídce nově rekonstruovaných prostor zábřežské Charity – Valová 290/9, kde od 
ledna funguje Charitní pečovatelská služba, Občanská poradna a Půjčovna zdravotních, 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

MAteRIální sBíRKA. Pokud již nedočkavě vyhlížíte jaro, můžete si čas čekání zkrátit 
probírkou svých šatníků a domácností, a v klidu vše připravit do tradiční sbírky šatstva, 
obuvi, lůžkovin a domácích potřeb, která proběhne od 14. do 16. dubna 2016.

HledáMe doBRoVolníKY, kteří by nám s organizací sbírky pomohli – jak v Zábře-
ze, tak v Mohelnici. Jedná se především o přebírání krabic a pytlů s věcmi od dárců, mani-
pulaci s nimi a třídění. Pokud chcete a můžete pomoci, ozvěte se, prosím, panu Mojmíru 
Snášelovi ze střediska Naděje, tel: 736 509 436, mail: nadeje@charitazabreh.cz . Děkujeme 
za pomoc a ochotu.

Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz


