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19. 11. 2017
Ročník XXIV., číslo 46

33. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; 
vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, 
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, 
že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků. 

Žalm 128  blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1: Př 31,10-13.19-20.30-31                    2: 1 Sol 5,1-6                                       Ev. Mt 25,14-30 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502            příště Břízovo č. 503 

Úmysly, které já mám, 
směřují k pokoji, 
ne k trápení, praví Pán. 
Budete mě vzývat 
a já vás vyslyším 
a shromáždím vás 
ze všech míst, 
kamkoli jsem vás 
rozptýlil.

Vstupní modlitba



2

SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 21. listopadu  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Středa 22. listopadu  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
Pátek 24. listopadu  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů  

FRAnTiŠeK líznA PŘevzAl CenU PAměTi nÁRodA
Jedním z letošních laureátů ceny Paměti národa je jezuitský kněz, disident a politický vě-
zeň komunismu František Lízna SI. Cenu obdržel v pátek 17. listopadu v Národním di-
vadle v Praze. 

Ve středu 22. listopadu by se dožil 95 let dlouholetý zábřežský kostelník, pan Jindřich 
Majstršín (* 22. 11. 1922; + 29. 8. 2011). Ve čtvrtek 23. 11. na něj vzpomeneme při mši 
svaté.  red.

RYbovA mŠe vÁnoČní. Zkoušky na Rybovu mši vánoční jsou (od 13. 11.) každé pon-
dělí od 17.00 hod. ve zkušebně dechového orchestru ZUŠ Zábřeh – Školská 9. 

 Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh 

vÁnoČní HvězdU si budete moci letos v zábřeze opět za-
koupit první neděli adventní, 3. prosince, při vchodu do kos-
tela sv. bartoloměje přede všemi bohoslužbami a po jejich 
skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematolo-
gicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar 
na konto Sdružení Šance). Vážíme si Vaší podpory a věříme, 
že i v letošním roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly 
v mnoha domovech. A. Tempírová

volbY do PASToRAČní A eKonomiCKÉ RAdY ve FARnoSTi zÁbŘeH 
Kandidátní listiny jsou ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje. 
volby do pastorační rady se uskuteční v neděli 26. listopadu na závěr bohoslužeb. 
Pokud jste na listině kandidátů voleb objevili nesrovnalosti, OZNAMTE TO VOLEBNÍ 
KOMISI. 
volební komisi tvoří: Mgr. Emilie Janů 731 626 502, Mgr. Marta Rýznarová 731 626 552, 
Mgr. Antonín Urban, Ing. Marek Hackenberger 732 746 679.

bARboRKU Rozezní TÓnY vARHAn 19. 11. 2017 v 16.00.
Prestižní koncert špičkové česko-německé cembalistky a varha-
nice, který se v zábřehu koná za podpory nadace Život umělce, 
nabídne cyklus bravo v neděli 19. listopadu. Barbara Maria Willi 
koncertuje na mnoha významných mezinárodních pódiích a je drži-
telkou řady ocenění za své nahrávky i muzikologickou činnost. 
V kostele sv. Barbory zazní od 16 hodin především skladby J. S. Bacha, ale i sonáta G. F. 
Händela nebo Nedělní hudba Petra Ebena. Vizuální zážitek návštěvníkům zajistí kamery, 
které budou interpretku snímat během vystoupení. Bude se jednat o jeden z prvních kon-
certů varhanní hudby v kostele, který před několika lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
   PhDr. Zdeněk David
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Zveme vás na promítání filmu Jana Svěráka „Po STRniŠTi boS“, které se uskuteční 
v úterý 28. 11. 2017 v 10.00 v kině RETRO Zábřeh.
Cena vstupenky: 60 Kč. Lístky si můžete objednat na webu:
 http://www.kulturak.info/akce/detail/po-strnisti-bos-4341.html, nebo rovnou přijít. 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v pro-
tektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuz-
ným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Eda má 
před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě. Film vznikl podle 
stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka.  Red.

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh vás zve na přednášku 
nazvanou PRoměŇUJíCí moC PŘíběHU prof. Pavla Hoška, Ph.d., 
která se uskuteční v úterý 28. listopadu v 18.00 hod. v Komunitním cent-
ru Postřelmovská 14, zábřeh.
Velké a silné příběhy, které čteme v knihách a sledujeme ve filmech, zásadně 
mění způsob, jakým vnímáme skutečnost, jakým rozumíme sami sobě, ja-

kým přemýšlíme o druhých lidech. Proč to tak je? A co přesně se s námi děje, když jako 
čtenáři nebo diváci „vstoupíme do příběhu“? Tyto a podobné otázky klade teorie fantasy 
literatury, hlubinná psychologie, kulturní antropologie i současná teologie. Přednáška je 
věnována těm nejzajímavějším z navrhovaných odpovědí. 

CíRKevní SilveSTR v moRAviČAneCH. Animátoři zvou všechny mladé v sobo-
tu 2. prosince na Církevní silvestr – letos opět do Moravičan. Oslavy zahájíme mší svatou 
v 18.00 hodin v kostele sv. Jiří v Moravičanech, poté se přesuneme do sokolovny. Vstupné 
50 Kč, pochutiny na baru, možnost přespání. 
   Za zábřežské animátory srdečně zve Domča Suchá 

KURz SYmPToTeRmÁlní meTodY PPR začneme v neděli 3. 12. 
2017 ve 14.30 hodin na faře v Zábřeze, Farní ul. č. 10. Je určen pro ty, kte-
ří chtějí rozumět svojí plodnosti, pro ty, kteří chtějí dosáhnout těhotenství 
i předcházet těhotenství i pro každého, kdo se chce o daném tématu více 
dozvědět. Informace na www.lpp.cz nebo Sittovi 739 367 795.

PoUŤ Rodin, KTeRÉ PŘiŠlY o díTě  PŘed, PŘi, Po PoRodU Či PozděJi
9. prosinec v 10.00–18.00 hod. – Klášter na Hoře matky boží v Králíkách

PoděKovÁní zA dAR SvobodY 
Hudebníci zblízka i zdáli vezměte s sebou nástroje a přijeďte si zahrát a zazpívat. 
Tuto neděli 19. listopadu, v blízkosti Dne boje za svobodu a demokracii, se sejdou na Hoře 
Matky Boží u Králík „přátelé rytmických písní“. 
PROGRAM: 
 14.30 sraz hudebníků k sehrání při rytmických písních 
 15.00 mše svatá s kytarovým doprovodem 
 po mši svaté – agapé v refektáři kláštera

Více na : www.klasterkraliky.cz; www.retro1968.webnode.cz
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miSie – ToleRAnCe 
 V dějinách církve jsou často situace, kdy se náboženství a kul-
tury prolínají. Hned zpočátku, při ustanovení křesťanství, to byl 
střet s judaismem. 
 Během staletí byly náboženské střety často příčinou válek, 
krutého pronásledování, ničení mnohých životů i statků. 
 V takových dobách při míšení a prostupování kultur a nábo-
ženství je třeba zachovat si vlastní tvář, totožnou s dědictvím mi-
nulých generací. To je to, po čem se dnes v sekularizované – zesvět-
štělé společnosti znovu volá: „Vrať se Evropo ke svým křesťanským 
kořenům“. 
 K tomu je však třeba dodat, že věrnost k vlastní tradici a hod-
notám nemůže být prostředkem k znevažování druhých, jejich tradic, kultur a církví. 
 Tolerance opravdu věřícího člověka se rodí z lásky a pokory ale není překážkou snahy 
o udržení a šíření víry. 
 Křesťanská láska, to je vstřícnost vůči všem lidem, dokonce i nepřátelům; je prodchnuta 
porozuměním pro jejich chyby a omyly. Přikazuje nám považovat i jinak smýšlející za bratry 
a zakazuje upírat jim naději na spásu, dokud žijí na zemi.
 My věříme a jsme povinni věřit, že nikdo není zatracený, dokud žije, neboť jakkoli velké 
by byly jeho přestupky, Boží milosrdenství a zásluhy Kristovy Krve jsou ještě větší. 
 K tomu je ale třeba dodat, že úcta k druhým ovšem neznamená zákaz jakékoliv kritiky, 
jakéhokoliv kritického rozlišování. 
 Jakkoli je to nesnadné, je potřeba učit se oddělit nositele určitého postoje či názoru, od 
postoje samotného. Ke všem lidem bychom měli přistupovat s důstojností a plným respek-
tem. Někteří křesťané, představitelé církví či křesťanští intelektuálové se snaží o dialog s Židy, 
Muslimy, o porozumění ateistům atd. To otupuje různá napětí, která často vznikají z nedo-
statku komunikace a z toho plynoucích předsudků. Tento fakt by nás ale neměl vést k tomu, 
abychom my sami rezignovali na předávání svědectví o Kristu. 
 Novozákoník M. Hengel říká: „Církev a teologie, která zapomíná nebo zapírá misijní po-
slání věřících jako poslů spasení ve světě ohroženém katastrofou, zříká se i svých základů, 
a tím sama kapituluje.“  Hovoříme-li o misii, potom nemáme na mysli zlehčování jiných ná-
zorů, ale jasné přiznání se k učení evangelií. Zároveň misie znamená i uctivou konfrontaci. 
Není jiné cesty ke spáse, než skrze Krista. Není tu supermarket rovnocenných náboženství, 
ve kterých si každý vybere svou pravdu. Bůh zjevil jen jedinou cestu ke spáse, a ta cesta je skr-
ze Jeho Syna, ukřižovaného za naše hříchy a vzkříšeného pro naše ospravedlnění. 
 Ježíš je spasitelem každého člověka z jakékoli kultury na Zemi. Tím, že jej zvěstujeme, 
neničíme žádnému člověku jeho „kořeny“, ale naopak mu umožňujeme zakořenit do jediné-
ho pevného základu, který existuje. Nezbavujeme jej svobody, ale naopak mu svobodu při-
nášíme.
 Musíme se bránit snaze uskutečnit rychle a snadno nebe na zemi. Často se díky této sna-
ze místo nebe nastolí na zemi peklo, čehož dokladem je mnoho náboženských svárů, bojů 
a válek. Láska a svoboda jsou jedinými hodnotami, které budují opravdové dobro a šťastný 
život zde na zemi i na věčnosti. 
 Závěrem jen tuto maličkost. I nebe je drahé! Ale má pravdu lidové přísloví: „Co nic nestojí, 
za nic nestojí!“ A nebe je nejvyšší hodnota, pro kterou stojí zato přinést i nejvyšší oběti. 
   P. Antonín Pospíšil
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dobRoČinnÝ bAzAR
Zprávy ze světa nám ukazují, že mnohé národy prožívají těžké období, a často ani jejich 
vyhlídky nejsou dobré. V porovnání s nimi můžeme vidět, že naše republika zůstává stále 
místem bezpečným a pokojným. Projevem vděčnosti za to může být i naše pomoc potřeb-
ným, vyjádřená různými způsoby. 
V křesťanském centru Zábřeh (na pěší zóně u Billy) bude v neděli 26. listopadu odpo-
ledne probíhat den díkůvzdání spojený s dobročinným bazarem pořádaným Apoštol-
skou církví. Program začíná bohoslužbou vděčnosti v 15 hodin a od 17 hodin bude mož-
né se zúčastnit dobročinného bazaru. Jeho výtěžek bude stejně jako minulý rok zaslán na 
pomoc provozu pekárny v severní Koreji, která pomáhá nakrmit tisíce dětí z mnoha jeslí, 
mateřských a základních škol, hlavně ve vesnických oblastech. Částkou 130 korun je po-
kryta strava jednoho dítěte na celý měsíc v podobě jednoho bochníku chleba a hrnku so-
jového mléka. Prostředky budou distribuovány prostřednictvím nadačního fondu Nehe-
mia (www.nehemia.cz).
Dobročinný bazar může být příležitostí něco dobrého ochutnat, nebo pořídit pěkný dárek 
na Vánoce. Zveme každého heslem: Ať už koupíš nebo prodáš, dobré věci ruku podáš!  red. 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 12. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 161; Jakubovice 730; Písa-
řov 667; Červená Voda 2.035 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 5. listopadu na Charitu a 12. listopadu: Mohelnice 9.809 a 5.991; Úsov 
2.132 a 2.931; Studená Loučka 1.711 a 2.845 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 

„CHvÁlY“ v moHelniCi! Tuto neděli 19. 11. v 17.00 hod. vás srdečně zveme na 
„Chvály“ do kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici.  P. Petr Souček

PRAvidelnÉ SeTKÁní SenioRŮ bude v úterý 21. listopadu ve 14.00 hod.  na faře. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 12. listopadu: Jedlí 1.900; Klášterec 1.400; Svébohov 1.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
 

ve středu 22. listopadu v 17.00 se sejde v klubovně obecního domu nově zvolená i od-
stupující pastorační rada farnosti.  P. Władysław Mach SDS

SenioŘi se sejdou ve Svébohově ve čtvrtek 23. listopadu v 18.00 hod.  M. Šanovcová 

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fondu uvádí v so-
botu 25. listopadu v 18.00 hod. v obecním domě ve Svébohově KonCeRT S FlÉTnoU 
A KYTARoU. Účinkují: Kristina Vaculová – flétna a Libor Janeček – kytara. Vstupné 
dobrovolné.
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 12. listopadu: Lubník 1.320; Tatenice 1.340; Hoštejn 1.300; Kosov 830 + 
dar 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

biŘmovAnCi se sejdou v Tatenici na faře v neděli 26. listopadu v 16.00 hod.

AdvenTní KonCeRT deCHovÉHo oRCHeSTRU. Na první neděli adventní 3. 
prosince ve 14.00 hod. jste zváni do kostela sv. Jana Křtitele v Tatenici na adventní koncert 
Dechového orchestru ze Zábřeha, který hraje pod vedením Lubomíra Vepřka. 

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 12. listopadu ve Zvoli 6.310 Kč. 
TUTo neděli Je ve zvoli SbíRKA nA oPRAvU FARY. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. 

 Zároveň chci poděkovat všem 
farníkům (také z jiných farností, ze-
jména manželům Kupkovým), kte-
ří vymalovali kněžský byt a vstupní 
halu na faře – a to nejenom za vý-
malbu, ale také za množství řeme-
slnických oprav před ní. Fara dostá-
vá pomalu nový kabát a obnovená 
okna. 
 Zároveň chci poprosit zejména 
ženy o úklid po řemeslnických pra-
cích. Během pondělka by bylo dobré 
dát faru do pořádku. Předem děkuji všem, kdo budou moci a zapojí se. 
   P. František Eliáš
PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZLEPŠIT VE ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
V pátek 24. listopadu ve 14.30 hod. se sejdou na faře ve Zvoli děti a mládež s paní MgA. 
Martinou Pavlíkovou, asistentkou Arcibiskupství olomouckého, aby se mohly pod jejím 
vedením seznámit s pravidly čtení Božího slova při bohoslužbách.
Po mši svaté (16.00) bude setkání nad Písmem s dospělými. 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 12. listopadu: Štíty 2.600; Horní Studénky 1.200 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

V neděli 19. 11. 2017 bude sbírka na opravy pastorační místnosti na faře ve Štítech.  

Město Štíty ve spolupráci s farností Štíty vás srdečně zvou ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 16 hod. 
do malé zasedačky MÚ Štíty na „Vánoční tvoření pro děti i dospělé“. Příspěvek 30 Kč (za 
„tvořílka“).
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 12. listopadu: Loštice 3.227; Moravičany 1.746 Kč.
Příští sbírka bude na potřeby farnosti. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant

loŠTiCe
  V pátek 17. listopadu bude v Lošticích slavena mše svatá v 7.30 hod. ráno. 
  Příští neděli o Slavnosti Ježíše Krista Krále bude v Lošticích křest katechumenů. 

Koupí ručně vyrobených růženců podpoříte Misijní společnost Vincentínek, která pomá-
há chudým, nemocným a sirotkům na Podkarpatské Rusi.  P. Kristián Libant

PRodeJ KŘeSŤAnSKÉ liTeRATURY. V neděli 26. listopadu si můžete 
zakoupit knihy pro dospělé i děti s duchovní a křesťanskou tematikou, devo-
cionálie, kalendáře, vánoční přání a další. Prodej se uskuteční na faře v Mo-
ravičanech od 9 hodin a na faře v Lošticích pak od 10.30 hodin. Nenechte si 
ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své blízké kvalitní literaturou. Na se-
tkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

      postřelmovsko    postřelmovsko

Sbírka na Charitu 5. listopadu byla: Postřelmov 5.319 Kč, Chromeč 3.500 Kč, Sudkov 
940 Kč, Lesnice 2.910 Kč, Dlouhomilov 1.080 Kč a pouť 3.339 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn
………………………………………………………………………………………………

zeĎ nebo PRÁzdnoTA
„Nestaví-li Hospodin dům, nadarmo se namáhají stavitelé“. Tato věta ze 127. žalmu provází 
stavbu světa už po tři tisíciletí a vysvětluje její nezdary. 
Nedávno se dva čeští akademici na otázku zda jsou věřící, vehementně proti víře ohradili. 
Své novodobé dějiny rádi datujeme první republikou T. G. Masaryka. 
Máme od prezidenta Masaryka dostatek důkazů o tom, že bral život pod zorným úhlem 
věčnosti sub specie aeternitatis; že razil heslo „Ježíš – ne Cézar“; že po své ženě opakoval: 
„Smrt je jako přechod z jedné místnosti do druhé“. 
Škoda, že to svému národu nezdůrazňoval více – ten je dnes bez jakékoli pevné duchov-
ní orientace. 
Přitom tisíc let z Kristovy morálky žily miliony prostých Evropanů a víra v něho jim uleh-
čovala těžký osud. 
Je mi líto filozofů, reformátorů, státníků i politiků, kteří se úporně brání i pouhé hypotéze 
absolutna a tak narážejí v posledku na zeď nebo prázdnotu. 
„Smysl života nemůže ležet v něm samém… Odvážím-li se vyznat, že smysl života smě-
řuje mimo, jinam, naráz jsem osvobozen, jako bych nad sebou, ve vrcholku překlopeného 
zvonu, uzřel puklinu, rozraženou světlem“. (Ivan Diviš, Spolehlivosti, 1963). 
„Civilizovat jsme se začali od Boha“. (Jan Beyzym, +1912, Madagaskar).  Jan Rybář
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Sbírky z neděle 12. listopadu: Zábřeh 12.023; Postřelmůvek 660 Kč
dARY: Zábřeh – na zpovědnice 20.500, na Charitu 1.000, PROGLAS 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU: ze Zábřeha byla dne 12. 11. 2017 odeslána částka 3.100 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková 

SbíRKA dneŠní neděle Je ve FARnoSTi zÁbŘeH nA zPovědniCe

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

inKonTinenCe oSob, o KTeRÉ PeČUJeme, je problematika, kterou 
se bude zabývat workshop pro pečující, připravený na čtvrtek 22. listopadu 
2017 od 15.30 hod. Setkání proběhne v sále „Devítky“ na Farní 9. Přednáše-
jící paní Marie Schlemmerová, stážová sestra a produktová specialistka Bel-
la Bohemia objasní základními pojmy této problematiky, příčiny inkonti-
nence, prevenci a možnost léčby. Vysvětlí, jak pečovat o kůži i to, jak vybrat 
vhodnou pomůcku. Součástí workshopu budou i praktické ukázky a pečující také obdrží 
zdarma vzorky pomůcek. 

SvÉPomoCnÁ SKUPinA PRo PozŮSTAlÉ. Pro vás, kteří se cítíte osamělí ve svém 
prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor si promluvit o va-
šich bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která vás potkala. Na popovídá-
ní vás zveme ve středu 22. 11. od 16.30 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (třetí 
patro). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, 
tel.: 736 509 441

vÝSTAvA v oÁze. Podzimní čas si můžete zpříjemnit ná-
vštěvou výstavy „Přátelé z říše zvířat“, kterou připravili uživa-
telé a pracovníci Centra denních služeb Oáza na středu 29. 11. 
od 9.00 do 15.30 hod. v prostorách Oázy (Žižkova 15, Zábřeh). 
Výstava zaujme jak velké tak malé návštěvníky svým osobitým 

pojetím tématu. Nákupem výrobků pak podpoříte další tvorbu uživatelů Oázy. Všichni 
jste srdečně zváni.

TŘíKRÁlovÁ SbíRKA 2018. Další ročník Tříkrálové sbírky je 
za dveřmi a my vás zveme do řad královských poutníků, kteří kaž-
doročně přináší do navštívených rodin radostnou zvěst a přání 
všeho dobrého. Sbírka je založena především na pomoci dobro-
volníků – bez nich (vás) se neobejde. Máte-li chuť pomáhat jako 
vedoucí skupinky (věk min. 15 let) či koledník, ozvěte se nám nej-
lépe do 24. 11. Hledáme vás v Zábřeze, Mohelnici i v obcích regi-
onu. Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si nesmírně váží-
me! Děkujeme. Kontakt: Jana Skalická, tel: 736 509 431, 
trikralova.sbirka@charitazabreh.cz


