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10. 1. 2021
Ročník XXVIII. číslo 1-2

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Žl Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy
1: Iz 55,1-11 2: 1 Jan 5,1-9 Ev. Mk 1,6b-11
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, 
abych se sehnul a  rozvázal mu řemínek 
u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on 
vás bude křtít Duchem Svatým.“ V  těch 
dnech přišel Ježíš z  Nazareta v  Galileji 
a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned 
jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe 
rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako 
holubice. A  z  nebe se ozval hlas: „Ty jsi 
můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj 
milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; 
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha 
Svatého, zůstávají v tvé lásce. 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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KRISTŮV KŘEST (k nedělnímu evangeliu)
Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestup-

me spolu s ním, abychom spolu s ním i vystoupili.
Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však 

proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než posvětil nás a  pro nás Jordán: 
a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu.

Křtitel se zdráhá, Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe, říká lampa 
Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi: ten, jenž je větší než všichni, kdo se narodili z ženy. 
Prvorozenci veškerého stvoření: ten, jenž se zaradoval už v mateřském lůně, tomu, jenž 
byl v mateřském lůně uctíván; nynější i budoucí předchůdce tomu, který se zjevil a kte-
rý se bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn od tebe. Dodej: a pro tebe. Věděl totiž, že se 
mu dostane křtu mučednictví a že mu jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy.

Ale to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese s sebou vzhůru svět a hledí na ro-
zevřená nebesa, jež byla Adamovi i jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým me-
čem ráj.

Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas; 
odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. A v podobě holubice, viditelné v tě-
lesné podobě, prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také 
ono svou účastí na božství je Bohem; kromě toho před 
dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu 
o vysvobození od potopy.
Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a  řádně 
oslavme tento svátek.

Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ni-
čeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spá-
sy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a ta-
jemství. Jako světlo hvězd světu buďte ostatním lidem 
živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle onoho 
velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni 
čistěji a  jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující 
z  jediného božství jste nyní částečně přijali v  Kristu 
Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné 
věky. Amen. Z promluv svatého biskupa Řehoře Naziánského (breviář). 

DARY NA LIKVIDACI LEPRY
Ze Zábřeha byla dne 20. prosince odeslána částka 5.100 Kč

Za rok 2020 jsme odeslali celkem 40.520 Kč (Zábřeh 30.520 a Rovensko 10.000)
Od roku 1993, kdy jsme se sbírkou začali, byla odeslána částka 1.284.090 Kč. 
Do této částky nejsou započítány dary, které odesíláte přes farní kancelář.
Všem, kteří jste svými dary ulehčili nemocným a zmírnili jejich bolest, vyslovuji upřímné 
„Zaplať Pán Bůh“. Marie Zíková   

VEČEŘADLO bude každou první sobotu v 16.00 hod. v kostele sv. Barbory. 
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ŘKF ZÁBŘEH – STATISTIKY ZA ROK 2020
v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2019

V roce 2020 bylo v Zábřeze 27 (27) nově pokřtěných;
věrnost si slíbily 4 (10) manželské páry;

na věčnost jsme vyprovodili 47 (53) zábřežských farníků

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc leden 2021

Modleme se za rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají 
jejich narození

„Zatímco rodiče jsou pro dům základem, děti jsou jakoby 
živé kameny rodiny,“ říká papež František. Modlitba je spo-
jena s  životem, zde čerpá svoji inspiraci. A  život křesťana 
čerpá ze slova Božího. Proto je život křesťana stálým rozho-
vorem uprostřed proudu života. 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
Na základě rozhodnutí vlády, s ohledem na stupeň 5 protiepide-

mického systému PES, je možná účast na mši svaté v kostele sv. Bar-
toloměje jen pro 35 osob (10 % kapacity míst k sezení) a v kostele 
sv. Barbory 18 osob.

Účastníci musí u  jednotlivých mší být zapsáni do seznamů 
účastníků, které jsou umístěny před mříží kostela sv. Bartoloměje. 

Ti, kteří mají zapsanou intenci na danou mši, mají přednost. 
Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který 

brání šíření kapének. Přítomni mohou být pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m 
mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Nutná jsou režimová a organizační opatření, dezin-
fekce a větrání prostor. Mše svatá bude probíhat bez hromadného zpěvu.

Mše svaté s nedělní platností: kromě běžných nedělních v 7.00, 8.30 (na tuto mši se 
můžete připojit na internetových stránkách farnosti) a 18.00 hod. v kostele sv. Bartolomě-
je, je mše svatá s nedělní platností sloužena také v sobotu večer v 18.30 v kostele sv. Barbo-
ry a nově také nedělní mše svatá v 10.00 v kostele sv. Bartoloměje. 

Možnost individuálního přijetí svátosti smíření a eucharistie je během tiché adorace 
Nejsvětější Svátosti:

- v neděli od 15.00 do 18.00 hod.
Farní kostel je i nadále otevřen po mříž každý den od rána 

do večera k soukromým modlitbám.

V TICHU PŘED PÁNEM 
Pokud jste členy společenství Eucharistická hodina, případ-
ně pokud jste pravidelně přítomni adoraci, může si v  koste-
le sv. Bartoloměje vzít modlitby k eucharistické adoraci V TI-
CHU PŘED PÁNEM.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 
Jak jsme již avizovali na sklonku loňského roku, koleda i sbír-
ka probíhá pouze online. Nakonec k uvedenému kroku z dů-
vodu zhoršení epidemického stavu přistoupila hromadně celá 
olomoucká diecéze. Všechny podrobné informace k tomu, jak 
lze přispět, kde si lze vyzvednout požehnanou křídu a své oby-
dlí označit nápisem K+M+B+2021, najdete na našem webu 
www.charitazabreh.cz . Omlouváme se za matoucí leták, který 
slibuje osobní návštěvu koledníků – připravilo jej naše ústředí, 

kde do poslední chvíle věřili, že se fyzicky koledovat dům od domu bude moci. 
Současně zveme ke sledování Tříkrálového koncertu, uskuteční se již tuto neděli 10. ledna 
od 18.00 hodin na programu ČT1.
Jsme si ale vědomi toho, že ne každý, kdo chce podpořit charitní dílo v regionu, si poradí 
se sbírkou pořádanou jen ve virtuálním prostoru internetu. Pokud tedy máte cestu do/po 
Zábřehu, můžete nám alternativně přispět do námi pořádané veřejné sbírky – zapečetěné 
pokladničky máme po celý rok umístěny ve vchodu do charitního domu sv. Barbory (Žiž-
kova 7/15, 789 01 Zábřeh; všední dny 7-16.30 hod.) a na výdejním místě zásilek a balíčků 
(Žižkova 235/5, Zábřeh; všední dny 8-17.00 hod.). Současně ve spolupráci s ochotnými 
dobrovolníky plánujeme to, že bychom u vašich dveří letos na jaře či v létě (hned jakmile 
to půjde s ohledem na uklidnění situace kolem pandemie covid-19) zazvonili s prosbou 
o fi nanční příspěvek do pokladničky. O této náhradní veřejné sbírce konané již osobně 
a pochůzkou dům od domu vás budeme samozřejmě zavčas a dopředu informovat.
P.S. pokladničku najdete od této neděle i v kostele sv. Bartoloměje (u novin).

ONLINE POKLADNIČKA
Na webu Tříkrálové sbírky je možno přispět do zřízené online pokladničky
BANKOVNÍ PŘEVOD
Pokud byste nám raději přispěli převodem ze svého bankovního účtu, můžete to provést 
ve prospěch Tříkrálového sbírkového účtu číslo: 66008822/0800
Variabilní symbol Charity Zábřeh: 77707042
DÁRCOVSKÁ SMS
Během několika vteřin je možné z vašeho telefonu přispět zasláním dárcovské SMS v po-
době: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) nebo pro trvalý měsíční příspěvek DMS TRV KO-
LEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777.
Váš dar ve výši 30, 60 nebo 90 Kč bude v tomto případě připsán na celostátní sbírkový 
účet. Více info na www.darcovskasms.cz

Co znamená K+M+B+?
V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých 
tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnos-
ti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus 
mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná 
tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích toho-
to domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou 
dovnitř proniknout mocnosti zla.
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postřelmovsko         postřelmovsko

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
18. Římskokatolická farnost Postřelmov (Gross Heilendorf) 
s farním kostelem sv. Matouše, raně barokní stavbou z roku 1665, přestavě-
nou v roce 1853. Farářem je P. Vladimír Jahn.  
Německý název Postřelmova Heilendorf byl vytvořen ne-
závisle na českém pojmenování; 1349 se píše Postrzieli-
mow, v 18. a 19. století se obec nazývala Velký a Hrubý 
Postřelmov. 
Nejstarší zpráva o vsi je z r. 1349, kdy se uvádějí dva vla-
dykové jako držitelé vsi, ti se často střídali a pocházeli pře-
vážně z nižší šlechty. Po zabrání obou dvou dílů vsi Jiřím 
st. Tunklem a připojení Postřelmova k zábřežskému pan-
ství, se stal jednou z největších a nejbohatších vsí tohoto dominia. 
První písemně doložená zmínka o  farním kostele sv. Matouše v  Postřelmově pochází 
z roku 1409, i když je zřejmě staršího data. Prvně se toho roku mluví o  jeho patronát-
ním právu. K roku 1415 byl farářem Jan ze Zásmuk u Kolína. Záznamy o faře jsou k roku 
1437, 1464 a 1516. Koncem 16. stol. byla farnost v držení nekatolických duchovních, ko-
lem r. 1620 administrována ze Zábřeha. Nejstarší farnost měla vsi Postřelmov, Chromeč, 
Leštinu, Rovensko. Roku 1753 byla přifařena do Zábřeha. Rovensko i Sudkov byly v roce 
1717 vyfařeny do Postřelmova. Leština byla postoupena k Lesnici roku 1855. Farnost byla 
obnovena v r. 1655. V roce 1664 dřevěný kostel vyhořel a následujícího roku byl na jeho 
místě postaven nový, kamenný kostel. Roku 1764 postavila obec u kostela kamenný kříž, 
dílo – litoměřického sochaře Bartoloměje Henricha. V roce 1853 byla zahájena oprava 
zchátralého kostela. Za Postřelmovem u cesty do Chromče byla postavena r. 1696 rolní-
kem Procházkou kaple, ve výklenku nade dveřmi je socha Panny Marie nevšední krásy, 
vytesaná z kamene. 

štítecko            štítecko            štítecko

SBÍRKY z 20. – 27. prosince: 
Štíty: 20. 12. na potřeby farnosti 3.730; 24. 12. půlnoční 3.370; 
25. 12. - 3.270; na charitu 500; na misie 700; 27. 12. - 3.010; dar na účet 1.000; dar 500 Kč

Horní Studénky: 20. 12. na opravy 5.350 + dar 5.000; vánoční sbírky 3.270;
27. 12. - 1.190; na charitu 800; na misie 1.100 Kč

Cotkytle: 20. 12. na opravy 1.125; na misie 500; na charitu 400; 
25.-27. 12. - 1.301 Kč.

V neděli 17. ledna budou bohoslužby pro děti a účelové sbírky:
	v Horních Studénkách v 7.30 hod., sbírka na opravy,
	ve Štítech v sobotu 16. ledna s nedělní platností a v neděli v 9 hod., sbírka na potřeby 

farnosti,
	v Cotkytli v 11 hod., sbírka na opravy P. Jacek Brończyk
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tatenicko            tatenicko           tatenicko

VÁNOČNÍ SBÍRKY: Lubík 8.160; Tatenice 8.610; Hoštejn 6.320; Kosov 2.320 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl  

Po dobu 5. protiepidemického systému PES bude o sobotách v Hoštejně v 18.00 hod. 
sloužena navíc mše svatá s nedělení platností.

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 3. ledna: Klášterec 1.900; Svébohov 1.200; Jedlí 1.600 Kč. 
Sbírky na misie a charitu: Klášterec 2.500 + 2.500; Jedlí 2.600 + 2.600; Svébohov 5.550 
+ 5.550 Kč. 
Mše svaté jsou slouženy dle pravidelného rozpisu pro počet účastníků dle nařízení vlády. 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 3. ledna: Loštice 2.688 + dar na kostel 2.000; Moravičany 1.585; Bílá Lho-
ta na Nový rok 1.698, 3. ledna 2.196 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant 

VÁNOČNÍ HRA, kterou si děti poctivě nacvičovaly, se vzhledem ke zhor-
šující epidemiologické situaci hrát nebude. Odkládá se na příští Vánoce. 

Pamětní minci sv. Jana Sarkandra získáte, pokud na opravu kaple 
sv. Jana Sarkandra v Olomouci darujete minimálně 200 Kč. 
Zakoupit si můžete také kalendář s fotkami z výstavby kostela v Brně – 
Lesné. Cena je 70 Kč.

farnost  zvole                 farnost  zvole

Dar na opravu komunitního centra 9.000; dar na charitu 500 Kč. 

PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK. Na prahu nového roku děkuji 
všem farníkům, kteří se aktivně jakkoli zapojili do života naší farnosti ať 
už ve společenstvích kolem farního chrámu, komunitního centra i fili-
álních kaplí. Rok to byl úplně jiný, a přesto se mnohé podařilo.
  Žehnám všem farníkům i občanům vůbec.

DALŠÍ PLÁNY. Inspiroval jsem se novými zpovědnicemi v  Zábřeze, 
kde občas zpovídám. Požádal jsem architekta Ivo Skoumala, aby vytvo-
řil návrh na pěknou funkční zpovědnici také pro farní kostel ve Zvoli. P. František Eliáš

KATOLICKÝ TÝDENÍK 2/2021
Téma: Věda a víra
Dva světy, které jsou zdánlivě ve střetu. Stojí ale skutečně víra a věda proti sobě? O tom, že 
tomu tak není, se vyjadřuje řada duchovních i vědců. 
Hřeb jako kotva upevňující víru
V závěru uplynulého roku představili archeologové a strahovští premonstráti unikátní ná-
lez relikvií v Milevsku. O významu objevu, jenž vzbudil nemalou pozornost, jsme hovořili 
se strahovským opatem Danielem Janáčkem.
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8. 12. 2020 – 8. 12. 2021
– ROK VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI

„PATRIS CORDE“ – APOŠTOLSKÝ LIST VĚNOVANÝ SV. JOSEFU
Podmínky ke získání daru odpustků v Roce sv. Josefa 
„Dar zvláštních odpustků“ spojených s Rokem sv. Josefa 
oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomoc-
ných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi 
které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na 
úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zá-
libu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Jo-
sefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií. 
Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem modlitby, kte-
rý také dnes všechny zve k prohloubení vztahu s Otcem, 

který nám dovolí rozpoznat Jeho vůli v našem životě. Plnomocné odpustky může získat 
ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou „Otče náš“ nebo 
se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad 
postavou Mariina snoubence.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá obje-
vovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností. Také ti, kdo během 
tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, 
mohou získat plnomocné odpustky.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby 
všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru jednoty, lásky a modlitby, 
je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se spo-
lečně modlí růženec.
Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka s poukazem na důstojnost 
práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony, založené na rovném rozdělení práv 
a povinností. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každo-
denní práci sv. Josefovi.
Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku 
a osamocených. 
Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo 
se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle 
vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vy-
stavené různým formám útlaku. 
Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke 
cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. Jose-
fa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské 
církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen ze-
jména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmín-
kou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným pod-
mínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního 
utrpení. Zdroj: Vatican News
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SBÍRKY ZÁBŘEH
Na BETLÉM NENAROZENÝCH ze Štědrého dne jsme odeslali 7.649 Kč.
Sbírky z neděle 3. ledna: Zábřeh 13.742; Rovensko 730 Kč 
Dary z období Vánoc: na potřeby farnosti 24.500 Kč
Dary na účet farnosti: 20. 12. 2020 – 6. 1. 2021 - 31.700 Kč

Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. 
•	Na	 požádání	 vám	 vystavíme	 potvrzení	 o  přijetí	 daru.	 Domluvit	 se	můžete	 na	 tel.	

732 514 729, případně na e-mailu kolarova.helena@ado.cz 

DARY NA RADIO PROGLAS A TELEVIZI NOE
V průběhu roku 2020 byly odeslány finanční příspěvky na podporu rádia Proglas
ve výši 3.500 Kč, na televizi Noe  6.300 Kč a na Mary’s Meals 2.000 Kč. 
Děkuji všem dárcům a přeji vše dobré v novém roce. Anna Krňávková

charitativní služba církve v děkanátu
SETKÁNÍ S LIDMI BEZ DOMOVA 
Je již tradicí, že na zábřežské Charitě v období vánočních svátků myslí také na ty nejchud-
ší. Protože shromažďování většího počtu lidí u společného stolu nebylo tentokrát možné, 
alespoň s  sebou si do svého provizorního a nouzového ubytování, nocležny, azylového 
domu či ubytovny lidé bez domova odnesli pohoštění, které jsme jim poskytli. Ve stře-
du 23. 12. v podvečer dorazilo celkem 18 lidí, převážně mužů, kteří byli obdarováni vý-
služkou, tradičním štědrovečerním jídlem: zelnou polévkou, rybím řízkem s bramboro-
vým salátem a vánočním cukrovím. Takřka všichni tito lidé se také – dle svých možností 
a schopností – v průběhu roku zapojují do prací na Charitě, nejčastěji v rámci veřejné služ-
by. Naše vděčnost patří mohelnickým farníkům, kteří nám k uskutečnění setkání, sbír-
kou mezi sebou v kostele, připravili 15 kg potravin, přičemž nechybělo ani čerstvé a vo-
ňavé vánoční cukroví. Farníci ze sousedního šumperského děkanátu nám zase věnovali 
finance na nákup potravin. Velmi šikovná dobrovolnice 
a kuchařka paní Marie Hauptová navařila všechna jídla, 
která otec děkan Radek Maláč následně požehnal a po-
máhal při jejich rozdělování. Všem zapojeným do pří-
pravy této sváteční chvilky pro nejpotřebnější patří vel-
ký a upřímný dík. 
Pán odplať jejich (nebo pokud jste čtenáři FI Vaši) las-
kavost a dobrotu! 

ANTIGENNÍ ODBĚROVÉ CENTRUM 
Charita Zábřeh zřídila a v Katolickém domě provozuje odběrové centrum, kde se v prů-
běhu týdne provádějí testy na onemocnění covid-19. Pokud máte potřebu toto zázemí 
využít, chcete se chovat zodpovědně, ochránit své blízké, rozklíčovat jaké onemocnění 
právě proděláváte, více informací najdete na webu www.charitazabreh.cz včetně odka-
zu na rezervační formulář. Podrobnější zprávu z činnosti této nové služby přineseme 
v příštím čísle FI.


