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14. 6. 2020
Ročník XXVII. číslo 24

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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

Žalm 100 Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
1: Ex 19,2–6a 2: Řím 5,6–11 Ev. Mt 9,36–10,8
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli 
vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým 
učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Pros-
te proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ 
Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc 

nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. 
Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, 
Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Ja-
kub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. 
Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného sa-
mařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jdě-
te a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte k ži-
votu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo 
dávejte.“

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; 
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom 
plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský)
Jádro pudla
Kdybyste někdy měli psát písemku z evangelia (tedy dobré zprávy o naší spáse), 
možná by mnozí z vás využili pečlivě budovaných znalostí a fíglů ze školy a při-
pravili si tahák. Mohlo by na něm klidně stát to, co jsme vyslechli v dnešním dru-
hém čtení: Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky (Řím 5, 8). Protože 
v tom to všecko je.
Za prvé: Všichni jsme hříšníci a potřebujeme Boží spásu. Prostě jsme v nepěk-
né kaši.
Za druhé: Boží spásu si nemůžeme nijak zasloužit. Není to naše odměna za sluš-
né chování, dobré známky a chození do kostela. Spásu můžeme jen přijmout jako 
dar. A podle toho pak žít.
Za třetí: Ježíš za naši spásu dobrovolně a z lásky zemřel. Za moji, tvoji spásu. 
Jeho smrt je můj i tvůj život. A udělal by to klidně znova, kdyby to bylo potře-
ba. Což není.
Za čtvrté: Pán Ježíš už umřel za všecky naše hříchy. I ty, kterých se teprve dopus-
tíme. Z toho plyne, že hřích není žádná sranda (stál našeho Spasitele život), ale 
že to není žádná opravdová tragédie (Boží láska je silnější, než jakýkoli náš hřích, 
opravdu jakýkoli). Bůh nám všecko odpustí, stačí naše opravdová, upřímná lítost.
Za páté: Bůh nás miluje jako hříšníky. Hřích se mu protiví, ale nás, zmatené 
hříšníky, zemdlené ovečky, miluje. A to je pro nás obvykle těžké přijmout až do 
dna. Míváme pocit, že když hřešíme, Bůh se hněvá a nechce nás vidět. To je úpl-
ně mimo. Jak zaznělo v dnešním evangeliu: Ježíš každou zatoulanou ovečku vi-
děl, a bylo mu jí líto. 
A tak už konečně zajděte k té zpovědi. Pak zakusíte, co znamená, „nesl jsem vás na 
orlích křídlech a dovedl vás k sobě“ (Ex 19, 4). Bude to parádní cvrkot.

Ohlášky
V sobotu 20. června si v kostele Povýšení svatého Kříže v Dubicku

navzájem udělí svátost manželství
Martina Sojáková z Dubicka a Štěpán Schiffer ze Zábřeha 

 

V sobotu 27. června přijmou v Zábřeze svátost manželství
Gabriela Tillová a Petr Skrott ze Zábřeha 

Ať jim Pán žehná

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Pokud jste ještě neposlali přihlášky svých dětí přímo katechetům, prosíme, zašlete je co 
nejdříve na faru v Zábřeze. Stačí vhodit přihlášku do poštovní schránky na faře. 
Usnadníte nám plánování výuky náboženství na školách. 
Přihlášky najdete v kostele sv. Bartoloměje (u novin).
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pátek 19. června Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
Mše svaté v Zábřeze v 7.00 a v 17.30 hod. 
sobota 20. června  Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 
Mše svaté v Zábřeze v 7.00 a v 18.00 hod. 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc červen 2020 
– modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní
obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z  krize způsobe-
né pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království 

VARHANNÍ KONCERT 14. 6. V KOSTELE SV. BARBORY v 16.00 
Po téměř čtyřech měsících vynuceného půstu zve Bravo opět 
příznivce klasické hudby na kvalitní hudební zážitek. Tuto 
neděli 14. června v 16.00 hod. uvede recitál výrazné osobnos-
ti mladé generace českých varhaníků Alžběty Bočkové. Ta se 
zaměřuje nejen na sólovou hru, ale především na chrámovou 
hudbu a sborovou tvorbu. V loňském roce se svým chrámovým sborem úspěšně uved-
la pořad duchovní hudby na celostátních slavnostech Slovácký rok. Na jejím zábřež-
ském koncertu zazní skladby J. S. Bacha, Bachova současníka G. Ph. Telemanna nebo 
francouzského skladatele 19. století Cézara Francka. Dokonalý prožitek zajistí snímá-
ní hry na varhany a následná projekce. Vstupenku lze zakoupit za příznivých 100 Kč, 
držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup zdarma.

Přijměte srdečné pozvání na ABSOLVENTSKÝ KONCERT Františka Dvořáka a Ja-
kuba Haltmara, který se uskuteční 26. 6. 2020 v 17.00 hod. v koncertním sále ZUŠ Zá-
břeh. Zazní skladby W.A. Mozarta, L. Beethovena, S. Rachmaninova pro sólový klavír, 
a také skladby pro dva klavíry. Návštěva doporučena s rouškou či jinou ochranou úst.

POUŤ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ K ŠUBRTOVĚ KAPLI 
Ve čtvrtek 18. června v 17.30 hod. ukončíme s dětmi školní rok při mši svaté u Šubr-
tovy kaple. Po skončení mše budou pro děti připraveny hry a opékání. Buřty s sebou. 

POUŤ K MARII GORETTI 27. 6. 2020
Srdečně zveme na pěší pouť mládeže do Hoštejna. V 8.30 hod. se sejde-
me na vlakovém nádraží v Zábřeze. S sebou dobré boty, oblečení,  sva-
čina na cestu a 30 Kč na oběd. Čeká nás adorace v Pobučí a putování 
zakončíme mší svatou v Hoštejně. Duchovní doprovod otec Kristián Li-
bant CM. Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz
Těšíme se na vás. animátoři Zábřeh

Animátoři Zábřeh srdečně zvou na BEACHVOLEJBALOVÝ TURNAJ, 
který se bude konat v neděli 21. června 2020 od 14 hodin v   Plaveckém 
areálu v Zábřeze.
Své čtyřčlenné týmy přihlašujte na email mladez.zabreh@gmail.com do 
18. června. Akce se koná pod záštitou Sarkander z.s.
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ŽIVOTOPIS
P. Karel Skočovský (*1980, Prostějov) pochází z katolické rodi-
ny ze Slušovic. Je nejstarší z pěti dětí Lenky a Karla Skočovských. 
Jeho otec je vyučený zahradník, matka pracovala jako sekretář-
ka, oba jsou nyní již v důchodu.

Je to sociálně plachý introvert. Od dětství ho víc zajímaly 
knížky a krásy přírody, než navazování vztahů s lidmi. Ale jako 
kluk z  vesnice chodil do skauta, jezdil na kole, stavěl bunkry, 
pekl si chleba v peci vybudované ve svahu, vyvážel v kolečkách 
hnůj od prasat, vykopával zemáky, sbíral trnky do slivovice a na-
učil se sekat kosou. Chtěl se stát popelářem, pak stolařem a pak 

lékařem, ale nakonec vystudoval psychologii v Brně, při tom působil jako vědecký pracov-
ník v oboru a s velkým potěšením učil na vysoké škole. Ale to byl teprve začátek.

Po získání doktorátu odešel do semináře, protože zaslechl Boží povolání ke kněžství. 
Studoval teologii nejdříve v Olomouci a pak na Lateránské univerzitě v Římě. Byl vysvě-
cen na jáhna a rok učil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jako kaplan ještě další 
rok pobýval v Kroměříži ve farnosti Panny Marie, kde ho mimo jiné pověřili výukou ná-
boženství na základní škole. Po této zkušenosti si slíbil, že už to nikdy neudělá. 

Podařilo se mu pak uprosit otce arcibiskupa, aby ho poslal na další studia do Říma. 
Strávil tam čtyři a půl roku na Papežském institutu Jana Pavla II. pro studium manželství 
a  rodiny, což považuje za nejnáročnější, ale současně nejkrásnější období svého života. 
Získal tam doktorát z teologie manželství, ale hlavně řadu vzácných přátel z různých kou-
tů světa. Svou disertaci věnoval tématu kojící Panny Marie z pohledu Teologie těla. O ko-
jení a jeho teologické symbolice dokáže s nadšením vyprávět hodiny. 

Nesmírně ho těší, když může v klidu studovat a o nastudovaných problémech disku-
tovat a psát. Má velkou knihovnu teologické (převážně cizojazyčné) literatury, kterou ne-
ustále horlivě doplňuje, takže někdy nemá ani na chleba. Nejšťastnější je ale za katedrou, 
když může přednášet. Zajímá se o teologii manželství (v poslední době hlavně o manžel-
skou symboliku v Bibli), Teologii těla Jana Pavla II., aktuální etické otázky spojené s předá-
váním života (odpovědné rodičovství, asistovaná reprodukce), bioetiku a sexuální etiku.

Má rád Řím, dobrou italskou kávu, české pivo, tlusté knihy, posezení s přáteli, férovou 
věcnou diskusi s oponenty (kterou už dneska 
skoro nikdo neumí), křesťanské umění staro-
věku a středověku, výlety do hor, procházky 
bosky po pláži s  růžencem. V  teologických 
a etických otázkách je konzervativní (tj. kato-
lický – myslí si, že to, co učí katolická církev, 
je pravda). S  velkým potěšením čte Písmo 
(hlavně Janovo evangelium), díla církevních 
otců, svaté Kateřiny Sienské, karmelitánských 
mystiků, C. S. Lewise, G. K Chestertona, sva-
tého Jana Pavla II. a Benedikta XVI. a vůbec 
všecko, co se mu dostane pod ruku, kromě 
knížek od populárních liberálů. S profesory a kamarádem
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Než umře, chtěl by ještě stihnout uklidit si na pracovním stole, dokončit české vydání 
Wojtylovy knížky Láska a odpovědnost a napsat k němu úvod, navštívit Mléčnou jeskyni 
v Betlémě (a další místa ve Svaté zemi), pařížský Louvre, petrohradskou Ermitáž a Metro-
politní muzeum v New Yorku. A projet se na kole kolem Zábřeha.

POUŤ DO KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA
NAD BLUDOVEM
Slavnostní mši svatou v neděli 14. června v 10.30 hod. cele-
bruje zábřežský kaplan ThLic. Karel Skočovský Ph.D. a mši 
svatou v 15.00 hod. farář z Velkých Losin P. Milan Palkovič. 
Bude připraven doprovodný program pro děti i  dospělé. 
Stánky nabídnou tradiční produkty lidových řemesel. Zisk 
z prodeje občerstvení bude věnován na rozvoj tohoto pout-
ního místa. 

KAPLE PANNY MARIE CELENSKÉ - RYCHNOV NA MORAVĚ
Od 7. června mše svaté ve 14.30 hod. 

červenovodsko           červenovodsko

Sbírky z neděle 7. června: Červená Voda 2.109; Jakubovice 865; Písařov 1.065; domov 
důchodců 166 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 7. června: Klášterec 1.500; Svébohov 1.800; Jedlí 1.200 + dar na kostel 
7.000 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 7. června: Lubník 1.280; Tatenice 1.470; Hoštejn 1.570; Kosov 500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme v neděli 21. června při mši sva-
té v 10.00 hod.
Změny mší svatých: Lubník mše svatá s nedělní platností 20. června v 18.30 hod. 
V neděli 21. června: Kosov 7.30, Hoštejn 8.30 hod. 

POUŤ K SV. PETRU A PAVLU V LUBNÍKU bude 28. června. Poutní mše svatá, spojená 
s 1. svatým přijímání začíná v 10.00 hodin. 
Změny mší svatých: 
v sobotu 27. 6. s nedělní platností v Tatenici v 15.00 hodin (slouží P. Jan Polák),
v neděli 28. 6. v Kosově v 8.30 hodin a v Hoštejně v 10.00 hodin (slouží P. Jan Polák).  
V Tatenici mše svatá v neděli 28. 6. sloužena nebude.
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postřelmovsko         postřelmovsko

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budeme slavit ve čtvrtek v Lesnici v 17.00, v Chrom-
či v 18.30 hodin a v pátek v Postřelmově v 18.00 hodin.

V neděli 21. 6. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU K 250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ FAR-
NÍHO KOSTELA VŠECH SVATÝCH V DLOUHOMILOVĚ.
Slavnostní mše svatá se koná v sobotu 20. června 2020 v 10.00 hod.
Hlavní celebrant: Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký
Hlavní regenschori: Mgr. František Macek
Hudební doprovod: Mužský sbor Řádu svatého Huberta ze Zábřehu, sbormistr Josef 
Hroch, Trubači Zábřeh pod vedením Jany Adámkové.
Po mši svaté následuje koncert Mužského sboru Řádu sv. Huberta a Trubačů Zábřeh.

Z historie kostela (co se nevešlo do minulých FI).
Z Dlouhomilova pochází 7 kněží: Antonín Kouřil nar. 1770–4. 9. 1835 pochován na míst-
ním hřbitově; Albert Ptáček 13. 10. 1826–24. 11. 1883; Alois Dvořák 4. 2. 1830–1. 12. 1908; 
Josef Vachutka 8. 3. 1835–7. 5. 1871; František Ptáček 22. 7. 1835–9. 7. 1889;
Karel Ptáček 10. 6. 1840–19. 10. 1893; Jan Ptáček 30. 8. 1843–11. 8. 1897

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 7. června: Štíty 2.220; Horní Studénky 980; Cotkytle 1.096 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 Pavel Walter, od narození tělesně postižený, je akolyta a ministrant z naší farnosti. Stále 

prosí o finanční pomoc na zahraniční rehabilitaci, která mu velmi pomáhá. Jeho trans-
parentní účet je 2001112118 / 2010.

 V pátek 19. 6. v 16 hod. bude setkání biřmovanců na faře, v 18 hod. mše svatá a po ní 
pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 V neděli 21. 6. v 9 hod. bude slavnost prvního svatého přijímání. Sbírka je určena na 
energie.

 V Herolticích v sobotu 27. 6. v 17.00 hod. jste zváni na pouť. Po skončení mše svaté 
bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

HORNÍ STUDÉNKY
 V sobotu 20. 6. ve Zborově bude pouťová mše svatá v 17 hod. a po ní pobožnost k Nej-

světějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 21. 6. v 7.30 hod. bude první svaté přijímání a sbírka na opravy.
 V sobotu 27. 6. v 10.00 při mši svaté bude otec biskup Antonín Basler udělovat svátost 

biřmování. 

COTKYTLE 
 V neděli 21. 6. v 11.00 hod. při mši svaté přijmou děti poprvé Eucharistii. Sbírka je ur-

čena na opravy. P. Jacek Brończyk
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lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z  neděle 7. června: Loštice 3.585; Moravičany 3.996; Bílá Lhota 1.085 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 V úterý 16. června v Lošticích mše svatá slavena nebude. Jedeme na pouť kněží na Svatý 
Hostýn. 

 Můžeme i vám objednat NOVÝ ZÁKON v červené kožené vazbě, s vysvětlivkami, li-
turgický text za výhodnou cenu 270 Kč. Kdo má zájem, přihlaste se v sakristii.

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 7. června:  Zvole 5.220; Rájec 1.670; Jestřebí 1.420 Kč.  
DARY: farnost Zvole – na potřeby farnosti 15.000, na likvidaci lepry 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KATECHUMENI – PŘÍPRAVA NA KŘEST 
Katechumeni připravující se na svůj křest budou pokřtěni ve farním kostele ve Zvoli 
o Slavnosti Cyrila a Metoděje v neděli 5. 7. 2020. 
Od této neděle 14. 6. budou již jako čekatelé připravováni k přijetí svátosti křtu při každé 
nedělní mši svaté. Pamatujte na ně, prosím, při svých modlitbách. P. František Eliáš

ZVOLSKÁ ČTYŘKA INFORMUJE
Oprava farního domu – stavba Komunitního centra ve Zvoli po-
kračuje podle plánu díky ochotným pomocníkům, vašim prosbám 
s děkováním Bohu našemu Otci a štědrým dárcům. 
Dále bude probíhat betonování podlahy, následně nás čeká našrou-
bování sádrokartonu na stávající stropy a další práce uvnitř domu. 
Za květen je zaplaceno 871.000 Kč a v červnu nás čekají platby ve 
výši téměř 400.000 Kč. Na účtu je jen něco málo přes 200.000 Kč. 
Intenzivně se snažíme získat další peníze na pokrytí celé stavby. 
Pokud chcete a můžete pomoci, kontaktujte nás.
Email: tomas.cvancara@email.cz; nebo na mob. tel.: 732 746 345.

Tomáš Čvančara, předseda spolku Zvolská čtyřka

farnost  maletín              farnost  maletín

Příští neděli 21. 6. v 15.00 hod. budeme jako obvykle slavit mši svatou v kostele sv. Miku-
láše. Všichni, kteří připutujete, jste vítáni.

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP 
Pila v Postřelmůvku během července bude zpracovávat další kulatinu z farního lesa v Ma-
letíně. 
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu nebo ce-
lou vazbu a případně i palivo (krajinky), můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle 
vašich požadavků. P. František Eliáš 731 626 500
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. 6. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU

Sbírky z neděle 7. června: Zábřeh 13.330; Rovensko 929; Postřelmůvek 660 Kč. DARY: na 
TV NOE 500, na Haiti 500, na Charitu 500, na potřeby kostela 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu
VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY 2020
Obrácení ve vztahu k Bohu (modlitba) a k sobě samému (půst) 
nás vede k obrácení i ve vztahu k druhým – a tady je prostor pro 
smíření, odpuštění nebo almužnu. Almužna to je náš dar pro 
druhé, naše otevřené srdce a oči k tomu, co právě potřebují, pro-
stor k vytváření solidárnějšího a milosrdnějšího světa. Almužna 
v době postní má v našich farnostech už dlouhých 12 let svou pev-
nou formu – papírové krabičky, tzv. „postničky“, kam věřící i celé 
rodiny odkládají finanční prostředky uspořené svým sebezápo-
rem, střídmostí, posilováním vůle, za drobná vítězství ducha nad 
neřestmi a žádostmi těla.
Za příjemce výtěžku ze zábřežské Charity bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste 
svým odříkáním a modlitbou podpořili nedávnou aktivitu „Postní almužna“. Letos se nám 
ze známých důvodů protáhla až do liturgického mezidobí. Její výnos bude, dle doporučení 
otce arcibiskupa Jana, určen na úhradu mimořádných výdajů a služeb pomoci spojených 
s koronavirovou pandemií.
Ze srdce děkujeme našim spoluorganizátorům z farností za pomoc při rozdávání a vybí-
rání postních krabiček, za počítání jejich obsahů. Modlíme se, ať Pán svým požehnáním 
odplatí také všem kněžím našeho děkanátu jejich spolupráci i podporu v uplynulé nároč-
né době. 
Dílčí výtěžek: 54.306 Kč (není ještě zcela kompletní, bude dodatečně doplněn o farnosti 
spravované z Mohelnice)
Cotkytle 300 Kč; Červená Voda 1.400 Kč; Dlouhomilov 270 Kč; Dubicko 1.338 Kč; Hněv-
kov 1.817 Kč; Horní Studénky 1.514 Kč; Hoštejn 3.775 Kč; Jakubovice 222 Kč; Jedlí 881 Kč; 
Klášterec 1.076 Kč; Kosov 200 Kč; Lesnice 2.219 Kč; Loštice a Moravičany 2.773 Kč; Lub-
ník 1.970 Kč; Písařov 1.600 Kč; Postřelmov a Chromeč 2.694 Kč; Postřelmůvek 5.274 Kč; 
Rohle 325 Kč; Svébohov 2.541 Kč; Štíty 802 Kč; Tatenice 2.555 Kč; Třeština 400 Kč; Zábřeh 
17.960 Kč; Zvole 400 Kč.

VYÚČTOVÁNÍ PODÚČELU VEŘEJNÉ SBÍRKY 
Díky štědrým dárcům z  řad firem, místních podnikatelů i  jednotlivců jsme do rodiny 
pana Jiřího Knižátka ze Zábřehu v předminulém měsíci předali vysbírané finanční pro-
středky v celkové výši 101.419 Kč. Z této podpory se podařilo domácnost vybavit pomůc-
kami a přizpůsobit tak, aby jeho návrat domů byl – po dlouhotrvající rehabilitaci v důsled-
ku autonehody – možný. Všem dárcům patří velký dík!


