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PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Nejsme šťastní proto, 
že hodně vlastníme.
Nadbytečné věci škodí. 
Člověk se musí 
od všeho osvobodit, 
natolik osvobodit, 
aby mu nic nepřekáželo 
zůstat věrný 
svému skutečnému „já“ 
a splnit své poslání. 
Ježíš nám ukazuje cestu. 
On je tím Slovem, 
kterým nás Bůh oslovuje. 

„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost,
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme 
do tajemství Kristova vykupitelského díla
a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

ŽALM 91 Buď se mnou, Pane, v mé tísni 

Čtení 1: Dt 26,4-10          2: Řím 10,8-13         Ev. Lk 4,1-13  

Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli: Ebenovo č. 504



POSTNÍ DOBA
Zábřeh – pobožnosti Křížové cesty.  Každou neděli a v pá-
tek v postní době budou  „křížové cesty“ bývat  v 15 hod.  
Třetí hodina odpolední v pátek  je jistě nejvhodnější  čas 
pro modlitbu křížové cesty. Zároveň mají šanci i ti, kteří do-
jíždějí z vesnic do Zábřeha za prácí či do škol.    
Prosíme  jednotlivá společenství, aby se přihlásila a dohod-
la se na datu, kdy se pobožnosti křížové cesty ujmou. Ko-
ordinací pobožností ve svatopostní době je pověřena paní 
Anna Krieglerová tel. 583 413 371               P. František Eliáš

� SVÁTOST SMÍŘENÍ POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI A PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. 
V neděli 29. února můžete v zábřežském farním kostele přijmout svátost smíření 
od 15 hod a první pátek v měsíci, 5. března pak od 15.30 hod.     P. František Eliáš 

� V Jedlí bude v sobotu 6. března mše svatá v 9. hod.  Příležitost ke svátosti smí-
ření bude od 8 hod.       P. Ján Čukáš

� OREL – JEDNOTA ZÁBŘEH zve své členy a příznivce tu-
to neděli 29. února na výroční členskou schůzi. Začátek ve 14 
hodin v Katolickém domě. 

� SETKÁNÍ KATECHETŮ bude v Zábřeze ve čtvrtek 4. března.  Začne v kostele 
sv. Bartoloměje mší svatou v 19 hod., která bude slavena nejen pro katechty. Zvá-
ni jsou všichni.                              P. František Eliáš

� UPOZORNĚNÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Katecheté mají možnost přihlásit se do 
konce února na duchovní víkend  na Velehradě (od pátku 19. do neděle 21. března) u 
paní Heleny Smyčkové, Arcibiskupství olomoucké, tel. 587 405 242. František Deutsch  

� MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ  proběhne 6. března . Odjezd auto-
busu z Valové v 11.30 hod. Velký autobus pojede pouze při dostatečném počtu 
poutníků – minimálně 40 osob. Dopravné 100 Kč je nutno zaplatit předem, nej-
později do 3. března!        Přihlášky Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

� POUŤ NÁRODŮ DO MARIAZELL. Farnost Zábřeh ve 
spolupráci s ORLEM  pořádá zájezd na pouť národů do Ma-
riazell. Cena 550 Kč. Pravděpodobný odjezd 21. května (pá-
tek večer, ve 22 hod.) návrat v sobotu 22. května v noci. Při-
hlášky si můžete vyzvednout v zábřežském farním kostele,  
případně na faře v Zábřeze (viz tiráž FI),  nebo u paní Kor-
gerové. Vyplněné přihlášky  se zálohou odevzdejte na faře 
nebo přímo paní Korgerové nejpozději do 10 března! Pout-
níky budou doprovázet duchovní otcové P. Pavel Vágner a P. 
Jaroslav Přibyl. Pozvání na pouť platí i pro mimozábřežské 
farníky.



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC BŘEZEN
Úmysl všeobecný - aby se respektovala území, kultura, tra-
dice a všechna práva domorodých obyvatel, a tak aby se do-
sáhlo pokojného soužití s ostatními obyvateli.
Úmysl misijní - aby v Africe sílila spolupráce mezi misijními 
a místními institucemi ve vzájemné úctě k jejich duchovním 
přednostem.
Úmysl národní - aby se vztahy v křesťanských rodinách co 
nejlépe podobaly vztahu Krista a církve.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
Klub maminek – vždy v úterý od 9.00 hodin.
Dětský klub Barvínek – vždy ve čtvrtek od 9.30 hodin.
Kondiční cvičení pro ženy – vždy ve středu v 19.00 hodin 

� Úterý  2.3.  Klub maminek - JAKÝ JE MUŽ, JAKÁ JE ŽENA… povídání o roz-
dílnostech muže a ženy, o vnímání rozdílných hodnot a pravidel v životě partne-
rů, o vzájemném doplňování se.
� Středa  3. března  KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
� Čtvrtek  4. března  DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK
  
JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
Příjem zboží:  Pondělí 8.3.   9.00 – 12.00    13.30 – 19.00 hodin
Prodej zboží: Úterý   9.3.   9.00 – 12.00    13.30 – 18.00 hodin
Výdej zboží: Středa 10.3.       18.00 – 19.00 hodin 
 Sbírku zachovalého ošacení v tomto roce nepořádáme!

PŘIPRAVUJEME:
� 18.3. v 16.00 hodin BĚŽEL TUDY ZAJÍČEK . . . tradiční výtvarné odpoledne plné 
velikonočních inspirací spojené s výstavou prací  šikovných maminek z centra.

� Upozorňujeme muže, kteří se chtějí zúčastnit duchovních cvičení v Koclířově 
ve dnech 18. – 21. 3. 2004, aby se neprodleně přihlásili v Katolickém domě u pí  
A. Enterové nebo L. Hamplové, telefon 583 415 327.

Na úterý 16. března  připra-
vuje Spolek Metoděj komor-
ní pořad  EL CRISTO DE LA 
LUZ v podání herečky Marti-
ny Pavlíkové a Igora Dostálka, 

moderátora radia Proglas. Pořad je zpracován jako scénické umělecké čtení s hu-
debním doprovodem a uskuteční se v 19.00 hodin.

Spolek Metoděj Zábřeh nabízí pronájem kancelářské místnosti o rozloze 25m2. 
Bližší informace na telefonním čísle 583 415 327 nebo 583 412 108.
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE - SVATOPETRSKÝ HALÉŘ
Zábřeh 22.530 Kč; Postřelmůvek 620 Kč; Jedlí 4.000 Kč; Svébohov 4.000 + dar 1.000 Kč; 
Zvole 12.210 Kč; Rovensko 2.250 Kč; Hněvkov 600 Kč; Drozdov 500 Kč, Pivonín 510 Kč, 
Tatenice 1.257 Kč;  Hoštejn 2.069 Kč; Kosov 650 Kč; Lubník 1.104 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Postřelmov 15.500 Kč (Postřelmov 
11.040 Kč, Chromeč 3.060 kč, Sudkov 1.400 Kč), Lesnice 4.000 Kč, Dlouhomilov 
800 Kč.

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Setkání dětí, které se připravují k I. sv. přijímá-
ní a jejich rodičů bude v Chromči ve čtvrtek 4. března po večerní mši svaté tj. asi 
v 18.15 hod.  

� SETKÁNÍ  PASTORAČNÍ RADY V CHROMČI  bude ve čtvrtek 4. března v 
19 hodin na Obecním úřadě. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v sobotu 6. března bude mše sv. ve Strup-
šíně v 14.30 hod.        P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Štíty 2.750 Kč; HS 2.000 Kč; Cotkytle 
1.060 Kč; Kášterec 3.000 Kč.

� POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY podobně jako v loňském roce budou bývat  
v jednotlivých farnostech takto: Klášterec - neděle 14.00; Štíty - pátek po mši sva-
té, neděle obvykle ve 14.30 hod.; Cotkytle a Horní Studénky - pátek v 16.00 hod.   

� POZVÁNÍ NEJEN K POSLECHU RADIA PROGLAS
V pondělí začala na Proglase četba na pokračování z knihy Pout-
ník, v pracovní dny v 11.05 či v 21.30 hod. Je to svědectví o originál-
ní duchovní cestě formou východní Ježíšovy modlitby. Velmi důležité byly první 
dva díly – zvláště pro toho, kdo to vezme jako osobní výzvu pro svou modlitbu 
(případné informace mohu poskytnout). Podotýkám, že pro hlubší vstup do této 
modlitby je vhodné mít určité duchovní vedení.        P. Radomír Šidleja

* * *
� DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pracovníci a studenti CARITAS – vyšší odborné 
školy sociální v Olomouci,  vás srdečně zvou na den otevřených dveří, který se usku-
teční v pátek 27. února 2004 od 8.30 do 17 hod. Přijďte se podívat uvítáme vás v pro-
storách školy na náměstí Republiky 3 a v Křižkovského ulici č. 6. 



SETKÁNÍ MLÁDEŽE DĚKANÁTŮ
V sobotu před Květnou nedělí, to je 3. 
dubna,  jste zváni na setkání mláde-
že děkanátů  Šumperk a Zábřeh. S nej-
větší pravděpodobností začne již v pá-
tek v podvečer, a to zřejmě v sokolovně 
v Chromči. Program a organizační zále-
žitosti jsou dosud ve stádiu vzniku. Více 
tedy až v dalších číslech FI. Těšte se !  
 otcové Radomír, Milan a přípravný team. 

Přihlášky na Stojanovo gymnázium Velehrad
Arcibiskupství olomoucké oznamuje, že je možno se přihlásit ke studiu na Stoja-
novo gymnázium na Velehradě se čtyřletým studijním cyklem, jehož výuka bude 
zahájena 1. září 2004. Vzdělávací koncepce je postavena na Stojanově myšlen-
ce „slovanské vzájemnosti“, která je v dnešní době transformována do myšlen-
ky „sjednocené Evropy“. Důraz bude kladen na celkový rozvoj osobnosti žáka 
s uplatněním křesťanských hodnot. Škola má vlastní internát. Přihlášku je nutno 
zaslat do 15. března 2004 na adresu:                 Stojanovo gymnázium, Velehrad č. 1,  
     PSČ 687 06 Název oboru: gymnázium – všeobecné Kód oboru: 79-41-K/401

Ahoj holky!
Chodíte do 2. nebo 3. třídy? Chcete poznat nové kamarády stejného 
věku, zažít mnoho dobrodružných výprav do přírody, chcete se nau-
čit něco nového, zahrát si hry, pobavit se? V létě zase jezdit na tábo-
ry, spát pod stanem, naučit si vařit a prožít hezké chvíle u táboráku? 
Tak přijďte a legrace nebude nikdy málo. Na schůzku v pondělí 8. 3. v 16:00 hod 
u Katolického domu vás zve dívčí oddíl ROZRAZIL, středisko Skalička (schůzky 
jsou pravidelné, v pondělí od 16:00 do 18:00)

Kontakt: Denisa Roupcová – Budík, tel.:732 379 306,  583 411 544

POUŤ NÁRODŮ DO MARIAZELL. Program pro mladé začíná v Mariazell 
v pátek 21. 5. 2004 ve 20.00 modlitebním setkáním v bazilice. Spaní je zajištěno 
ve „vyhřívaných“ stanech asi 2 km za bazilikou. V sobotu je společná mše v 11.00 

se všemi poutníky a na večer (po odjezdu ostatních 
poutníků) je naplánováno představení jednotlivých 
národů a pak koncert. Pouť pro mladé končí mší sv. 
v neděli dopoledne. Přihlášky jsou k dispozici v kos-
tel sv. Bartoloměje, popř. na faře. Vyplněné se odesí-
lají na Centrum pro mládež do Olomouce (Biskupské 
nám. 2, 771 01; tel.: 587 405 244, e-mail: mladez@arci-
bol.cz; bližší informace  na stejné adrese. Všichni účast-
níci, kteří nemají 18 let musí mít vyplněnou Kartu mla-
dých.                             Centrum pro mládež

Příloha
k číslu 9/2004



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 27. 2. 2004

TURNAJE VE FLOORBALU
Během jarních prázdnin proběhly v Zábřeze a Postřelmůvku dva turnaje, kterých se zú-
častnila zábřeská družstva (některé z účastníků vidíte na fotografi i). Jednou byli „naši“ stří-
brní, podruhé bronzoví. Turnaje 
se účastnila také další družstva, 
z Postřelmůvka, Rovenska, Kol-
šova a Lukavice. 
Pokud Vás tato hra zajímá, a chtě-
li byste si sami zahrát na  někte-
rém z dalších připravovaných tur-
najů, můžete přijít, naučit se a za-
trénovat si s námi. Nejdříve první 
březnovou sobotu, to je 6. 3. 2004 
do tělocvičny II. ZŠ v Zábřeze od 
9.30 hod.       
Za Orel sport. referent Tomáš Kobza

Vzpomínáme . . .
 V měsíci únoru odešel z našich řad náš milovaný bratr v Kristu pan Josef Fritscher 
z Leštiny. Stalo se to neočekávaně a velmi to překvapilo nás, kteří jsme ho osobně zna-
li a s ním spolupracovali. V úterý 3. února odpoledne čekal v Olomouci na zastávce 
směrem k nádraží. Náhle klesl k zemi, okamžitá zástava srdce – zemřel. Za tři měsíce 
by se dožil 83 roků (* 4.5.1921).
 Pohřeb se konal v Olomouci v úterý 10. února ve 13 hod. Smuteční obřady vyko-
nal P. Josef Malota (bývalý jáhen v Zábřehu v letech 1994-95), který je kaplanem u sv. 
Michala v Olomouci. 
 Bratr v Kristu Josef se narodil v Olomouci a patřil k této farnost. Má zde vlastní 
sestru a další příbuzné. Kdykoliv byl pan Fritscher v Olomouci, neopomenul navštívit 
otce Malotu i další kněžské osobnosti a celý okruh přátel a známých. Byl dobrý a obě-
tavý křesťan, čestný a spravedlivý v občanském životě. Lze říci, že pan Fristcher byl 
připraven, žil z víry, v přítomnosti Boží s otevřeným srdcem pro své bližní. Stále platí 
slova: „Nevíte kdy, kde a jak, buďte připraveni!“
 Bratr Josef pracoval ve výboru Spolku Metoděj v Zábřehu. Od roku 2001, kdy do-
sáhl 80 let, pracoval nadále jako aktivní člen Spolku Metoděj. 
 Jeho statečnost a obětavost byla obdivuhodná. Za každého počasí (mráz, déšť...) 
dojížděl z Leštiny každou neděli i svátek na mši svatou. Rovněž se zúčastňoval pravi-
delně jednání Spolku Metoděj v podvečerním čase, což vyžadovalo obětavost, osobní 
nasazení, a náročnou večerní jízdu na kole domů. Pán Bůh mu dopřál zdraví, posled-
ních 10 roků nepotřeboval lékaře (to nám potvrdila jeho manželka Eliška).
 Pán Bůh si povolal svého věrného služebníka uprostřed práce ve službě bližním. 
Ve svých modlitbách vzpomeňme na našeho milého bratra v Kristu Josefa Fritschera 
(při mši svaté stával vzadu u klekátka pravé zpovědnice).  Mše svatá za něj bude obě-
tována 20. března t.r. v chrámě sv. Michaela v Olomouci. 
                                                         Za Spolek Metoděj a za společenství věřících Jan Gryc 



Drazí bratři a sestry,
na začátku čtyřicetidenního postu myslím na 
proroka Jonáše, který byl poslán do velkého 
města pohanů a zkažených lidí s výzvou k po-
kání, na které mají 40 dní, jinak bude jejich 
město vyvráceno. Nevím, co u Jonáše převlá-
dalo, zda strach z námahy a nepřijetí, či nechuť 
pomoci těm nešťastníkům, nebo pochybnost, 
že je to stejně zbytečné, ale vím, že raději utíkal 
na opačnou stranu. Do plnění úkolu se pustil až 
po tom, co Hospodin tvrdě zasáhl do jeho živo-
ta a přinutil ho. Tehdy se sám obrátil a změnil 
nejen směr cesty, ale i myšlení. Město Ninive 
kupodivu výzvu přijalo, dalo se na pokání a by-
lo zachráněno.
 Svět kolem nás někdy vidíme podobně jako 
to Ninive, zkažený, bez zájmu o Boha a skutečné 
hodnoty, propagující kulturu smrti s vymíráním 
národa a ztrátou naděje. Snad bychom někdy 
i řekli, že jeho dny musí být sečteny. Ale dáme 
mu aspoň těch 40 dnů jako Bůh městu Ninive?
 Pak přiznejme, že Bůh posílá Jonáše i dnešnímu Ninive, že ten Jonáš má jméno 
kohokoliv z nás křesťanů, kteří přijali na křtu účast na prorockém poslání Ježíšově. To 
my jsme posláni vydat svědectví o Božím milosrdenství pro všechny, kdo o ně stojí. To 
my jsme posláni do tohoto světa, abychom byli viditelným znamením živého Boha. 
 Možná máme pokušení jako Jonáš a myslíme si, že je to stejně zbytečné, nemá to 
smysl, chtělo by to příliš velkou námahu, je tu riziko nepřijetí a posměchu. Nebo si do-
konce myslíme: dobře jim tak? Není naše schovávání víry do svého soukromí či klidu 
rodiny a kostela až příliš podobné Jonášově cestě na opačnou stranu? Ale pak bychom 
museli počítat také s tím, že Bůh nepříjemně tvrdě zasáhne do našeho života, aby nás 
obrátil. Není snad těchto 40 dnů velkého postu, který začínáme, právě příležitostí pro 
naše obrácení, abychom mohli být použitelným nástrojem Božím pro svět?
 Máme-li ve světě přispět k porážce kultury smrti, pokusme se o to nejprve ve svém 
životě. Zkusme v době postní kategoricky odmítnout každý fi lm či knihu a časopis, 
který skrze násilí či nemravnost či nactiutrhačné zprávy poskvrňuje naše srdce. Pro 
někoho to bude náročné, ale získaná svoboda stojí za to. Vždyť je známo, že kultu-
ra smrti člověka nejprve navykne na násilí a nemravnost jako na samozřejmost, uká-
že mu, že ve světě je zlo všude, že všichni jsou horší než on, takže není třeba, aby se 
měnil k lepšímu, pak mu vezme svobodu odpoutat se a nakonec mu vezme i naději. 
Pokud někdo mezi námi hledá cestu k lepšímu pocitu svobody v alkoholu či drogách, 
řekněme tomu podvodu jasné ne. 
 Odmítání zla je však málo. Civilizaci lásky je možné budovat jen konkrétními činy, 
které ukazují, že chceme pro druhé skutečné dobro. Skutek pomoci, odpuštění či šíře-
ní dobré zprávy, která inspiruje k dalším dobrým skutkům, jsou stavební kameny kul-
tury života. Nejlepší inspiraci k dobru však získáváme od Boha, když jsme zahleděni 



do jeho velikých skutků lásky, když nad nimi dovedeme žasnout a obdivovat ho, když 
zatoužíme odpovědět na jeho dary. Najděme si v postní době více času na modlitbu, 
rozjímání a duchovní čtení, abychom využili Boží inspirace pro náš krásnější, bohatší 
a plodnější život.
 Společenství církve nás však vede k tomu, abychom dovedli spojit síly a – kromě 
osobního úsilí o dobrý křesťanský život a kromě budování zdravých křesťanských ro-
din, bez nichž není obnova společnosti možná, – vytvořili společná díla. Byl bych rád, 
kdyby se v každém děkanském městě spojili lidé s vysokoškolským vzděláním, a pokud 
tam již neexistuje jiná instituce zaměřená na křesťanské vzdělávání, založili v místě po-
bočku Moravskoslezské křesťanské akademie, která by nabízela veřejné přednášky pro 
vzdělávání v křesťanském duchu, případně křesťanské kulturní programy. Jinak nedo-
kážeme okolnímu světu nabízet a sdělovat poklady, které jsme dostali i pro něj. Podob-
ně slouží k umocnění našich dobrých skutků ve prospěch sociálně potřebných Charita. 
Ta by měla fungovat v každé farnosti, která si říká živá farnost.
 Rád bych vyzval k postnímu zamyšlení také Vás, mladí lidé, jestli zakoušíte radost 
z Boha, jestli máte v sobě touhu udělat něco pro posvěcení našeho světa. Přemýšlejte, 
jestli vás Bůh nevolá k nějaké formě života zasvěceného Bohu, jestli byste se nechtě-
li stát služebníky Boha i svých bratří v kněžské službě. Mnozí kolem nás Boha nevzý-
vají, protože v něho neuvěřili. A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? 
Jak o něm mohou slyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, když nebyli posláni? 
(Řím 10,14–15) Snad v duchu slyšíte jako Izaiáš, který slyšel hlas Páně, jak praví: Koho 
mám poslat, kdo nám půjde? Na to řekl: Zde jsem, mne pošli! (Iz 6,8) Nejde o malou 
věc. Jde o proměnu světa, o Boží revoluci, a vy byste mohli být u toho.
 Drazí bratři a sestry, postní doba se taky nazývá svatou dobou velkého postu. Kéž 
následující dny jsou pro nás svatou dobou vnitřního osvobozování, odmítání zla i šíře-
ní dobra, dobou, v níž lépe slyšíme Boží hlas a rosteme díky působení Boha 
v nás, když mu říkáme jasné ano. Máme před sebou 40 dní a okolní svět na 
nás čeká! Zahrnuji Vás do svých modliteb a všem ze srdce žehnám.                                     
                                                                                                        arcibiskup 

ADOPCE NA DÁLKU 
 Vážení přátelé, rádi bychom Vás pozvali na turné projektu Adopce na dálku, kterého se 
mimo jiné zúčastní i ředitel naší partnerské organizace v Ugandě, pan Steven Ssenyonjo, 
který Českou republiku navštíví poprvé.
 V pátek 12. března bude setkání v Olomouci na VOŠs Caritas – Křižkovského 6, 
(tramvaje 2,4,6 – zastávka U Muzea). V 15 hodin proběhne tisková konference  a v 18 hod. 
bude setkání s adoptivními rodiči. Na programu bude povídání o projektu Adopce na dál-
ku, diskuze s ředitelem projektu v Ugandě, setkání s pracovníky ADCH Praha, informace 
o novinkách v adopcích a o tom, jak se stát naším dobrovolníkem, promítání fotek z Ugan-
dy, ukázky ugandských hraček a obrázků, které namalovaly naše děti.
Srdečně zveme i „adoptivní“ rodiče, kteří mají své dítě v Indii nebo Litvě. Rádi se s Vámi 
setkáme a zodpovíme Vaše dotazy.  Děkuji Vám jménem našich čekajících dětí. S pozdra-
vem, Lenka Černá, public relations, 737/28 28 07 projekt Adopce na dálkuR Arcidiecézní 
charita Praha Londýnská 44, 120 00 Praha 2, tel: 224 25 09 85, mobil: 737 282 807 
www.charita-adopce.cz  -  lenka.cerna@charita-adopce.cz


