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SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

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

A ukázalo se veliké 
znamení na nebi: 
Žena oděná sluncem, 
s měsícem pod nohama 
a s korunou dvanácti hvězd 
kolem hlavy.

Zj 12,1

Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii,
Rodičku svého Syna, s tělem i duší do nebeské slávy; 
pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi, 
aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 45  Po své pravici máš královnu ozdobenou ofi rským zlatem 
1: Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab                   2: 1 Kor 15,20-27a                         Ev. Lk 1,39-56         
Ordinárium: Olejníkovo č. 502             
příště Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  16. srpna  Sv. Štěpána
Úterý  18. srpna  Sv. Helena
Sv. Helena vykonala kolem r. 325 vykonala významnou pouť do Svaté země, údajně na po-
kyn ve snu. Na Kalvárii se prý setkala s pohanstvím v podobě uctívání Venuše. Její modlu 
dala zničit a nechala očistit Golgotu od nánosu zeminy a smetí. Nalezla přitom, s přispěním 
Jeruzalémského biskupa Makaria, Kristův kříž, trojici hřebů i Spasitelův hrob 
Čtvrtek  19. srpna  Sv. Jana Eudese
Pátek  20. srpna  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Sobota  21. srpna  Památka sv. Pia X., papeže  

Sv. Pius X., rodným jménem Giuseppe Melchiorre Sar-
to (2. června 1835 – 20. srpna 1914), byl 257. papežem 
katolické církve od 4. srpna 1903 až do své smrti. Je do-
sud posledním, který byl prohlášen za svatého. Během své-
ho pontifi kátu zreformoval kurii, církevní právo, liturgic-
kou hudbu a kněžský breviář. Založil úřední tiskový orgán 
Svatého stolce Acta apostolicae sepis.V rámci svého učitel-
ského úřadu tvrdě zakročil proti modernismu, který od-
soudil jako herezi. Byl horlivým mariánským ctitelem, což 
vyjádřil např. v encyklice Ad diem illum, kde popsal své 
přání skrze Marii „obnovit vše v Kristu“, což si určil jako 
heslo svého pontifi kátu.

FARNOST SVÉBOHOV. Tuto  neděli 15. srpna bude pouť k Panně Marii Nanebevzaté 
ve Svébohově. Poutní mše svaté budou slaveny v 8.30 a v 10.30 hod. Svátostné požehná-
ní ve 14.30 hod.    P. František Eliáš   

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 26. srpna na Zábavné od-

poledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje 
skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 
40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJE WIHANOVO KVARTETO. V pondělí 30. 
srpna se v Katolickém domě uskuteční koncert souboru, který se bezesporu řadí mezi 
špičková světová smyčcová kvarteta. Vznikl roku 1985 a nese jméno zakladatele České-
ho kvarteta Hanuše Wihana. V programu zazní skladby J. N. Hummela, V. Kalabise a F. 
Schuberta. Vstupné 60 Kč, děti 20 Kč, žáci a učitelé ZUŠ mají vstup zdarma. Začátek v 19 
hodin.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

VŘESOVÁ  STUDÁNKA. Na závěr školního roku, v sobotu 28. srpna ve 14.30 hod., 
bude pro poutníky slavena mše svatá na Vřesové Studánce v Jeseníkách. A za 14 dní na 
to, v sobotu 11. září také ve 14.30 hod., bude na Vřesové Studánce slavena mše svatá ke 
cti Panny Marie Bolestné.  P. František Eliáš
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ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH
Úterý 24. srpna, den svátku sv. Bartoloměje patrona děkanského kostela 
v Zábřeze, budou mít farníci ze Zábřeha i okolí možnost prožít v celoden-
ní adoraci. Po mši svaté v 9.40 hod. bude farní kostel otevřen k soukromé 
adoraci před vystavenou nejsvětější svátostí až do 18 hod., kdy adorační 
den farnosti zakončíme mší svatou. Takto se duchovně připravíme na zá-

břežšké patrocinium (svátek patrona kostela) a hody (poděkování za úrodu, tedy po-
žehnání tohoto roku), které oslavíme v neděli 29. srpna.   P. František Eliáš 
 

SCHOLA PICCOLA si vás dovoluje pozvat na koncert Doteky srdcí se Srd-
cem, který se uskuteční v sobotu 4. září v 19.00 hodin v zábřežském kostele sv. 
Bartoloměje. Během koncertu zazní skladby klasické, spirituálové, gospelové a 
mnohé jiné.                                                                             Barbora Hamplová

DUCHOVNÍ POBYT PRO ŽENY NA VELEHRADĚ
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum Zábřeh připravuje v termínu od 
6. – 11. 9. 2010 duchovní cvičení pro ženy. Exercicie se budou konat na 
Velehradě v poutním domě Stojanov pod vedením P. Lva Eliáše. Cena 
činí 2.000 Kč a zahrnuje ubytování a plnou penzi. Přihlásit se můžete 
na telefonním čísle 731 626 506 či na e-mailové adrese lenka.hamplo-
va@seznam.cz. Lenka Hamplová 

VYJDĚTE SI OSMKRÁT NA RANDE 
- PŘIJĎTE NA MANŽELSKÉ VEČERY!
V příjemném prostředí s občerstvením manželé absol-
vují osm večerů zaměřených vždy na konkrétní téma tý-
kající se manželství (vzájemné poznávání svých potřeb, 
efektivní komunikace, řešení konfl iktů, síla odpuštění, 
vyjadřování lásky k partnerovi, jak dobře vycházet s ro-
diči a rodiči partnera, manželská intimita, jazyky lásky). 
Během každého večera mají manželé dostatečný prostor 
povídat si o tématu podle připravených materiálů. Sou-
kromí každého páru je zaručeno - součástí kurzu není 
skupinová diskuse. Kurz „Manželských večerů“ začíná 11.10. 2010, probíhat bude vždy 
v pondělí od 19 hod. do cca 21.30 hod. v Katolickém domě. Kurzovné za manželský pár 
je 1.250 Kč. (Zahrnuje 14krát občerstvení, slavnostní večeři a dvě příručky). Přihlášky 
a podrobnější informace na tel. 737517102 (po 20. hod.) nebo na rodinazabreh@gmail.
com. Těšíme se na setkání s Vámi. Monika Sikorová

NA POMOC RODINÁM, 
KTERÉ CHTĚJÍ STAVĚT.
Římskokatolická farnost Maletín může nabídnout rodi-
nám z našich farností řezivo na stavbu či opravu rodin-
ného domu se slevou 10 %. Po předcházející domluvě na 
tel. 731 626 500.  P. František Eliáš 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
S odkazem na 1. a 2. čtení – l. Kor 15,20-27;54-57
 Dnes pozvedáme zraky k té, která byla sa-
mým andělem nazvána milosti plnou, požehna-
nou mezi všemi ženami. K té, která byla matkou 
Božího Syna, Ježíše Krista. Je to ona, která také 
stála pod křížem a u jeho hrobu, a která ještě asi 
50 let žila zde na zemi v opatrování svatého Jana, 
apoštola v Éfesu, aby tak byla i matkou prvotní 
církve svého Syna a duchovní matkou každého 
z nás.
 Zvláště pro Ježíše a Marii platí „Kde je Syn, 
tam má být i matka“. Syn zemřel a vstoupil do 
nebe. Touto cestou půjde i matka Ježíšova. Ze-
mře, ale její tělo jako tělo jediného člověka se 
nerozpadne v prach, ale bylo vzato do nebe a to 
hned po své smrti.
 Bylo to spravedlivé. „Prach jsi a v prach se 
obrátíš“ tak to zaznělo na prahu ztraceného ráje. 
Byl to trest a následek hříchu naši prarodičů. Ale 
na Pannu Marii se tento trest nevztahoval, byla 
přece od prvého okamžiku svého života bez hří-
chu. A navíc! Tělo Mariino nosilo po devět měsíců samého Boha, bylo tedy opravdovým sva-
tostánkem. Proto už prostým rozumem vnímáme, že nebylo vhodné, aby se tělo Boží matky 
rozpadlo v prach. Ježíš Kristus, ten, který vládne vesmírem, hvězdami i každým malým ato-
mem, měl moc uchránit svou maminku tělesného rozkladu a vzít ji k sobě, tedy do nebe, hned 
po její smrti.
 Tuto skutečnost prohlásil papež Pius XII. 1. listopadu 1950 jako dogma – defi nitivní jis-
totu Církve, předloženou k víře. Tím také papež defi nitivně potvrdil dávné přesvědčení křes-
ťanů, uložené do té doby jako poklad víry. Svátek „Nanebevzetí Panny Marie“, správněji snad 
„Přijetí Marie do nebe“ byl slaven ve východní církvi brzy po roku 431. Byzantský císař Mau-
ritius (582-602) ustanovil svátek Nanebevzetí na 15. srpen a to dokonce za státní svátek. 
V římské církvi byl slaven od 7. století. I nám je tento svátek milý, vždyť mnoho kostelů je to-
muto mariánskému tajemství zasvěceno. A donedávna byl i v naší vlasti slaven jako svátek, 
den pracovního volna. A ty poutě, to bývala krása, nadšení a radost!
 Panna Maria svým nanebevzetím, přijetím do nebe, je předzvěstí i našeho života. Jsme 
přece Kristovi bratři a sestry, děti Marie. Proto i naše životní cesta bude cestou Mariinou. Jako 
ona, máme i my žít spravedlivě, v lásce k Bohu a bližnímu, v duchu evangelia Kristova. Přesto 
to občas bývá cesta slzavým údolím a na jejím konci je smrt. Naše duše, tedy naše vlastní já, 
vstupuje hned po smrti do nového stavu života, na věčnost a to s možností blaženosti nebe. 
Tělo, které duši nosí, zůstane určitou dobu na zemi a rozpadne se v prach. V krematoriu nebo 
po letech v hrobě. Ale přijde i chvíle, kdy se naše tělo probudí a promění a bude vzato do nebe. 
Tak i my vejdeme ve své celosti do společenství Nejsvětější Trojice, Panny Marie a všech spra-
vedlivých, ve stavu věčné blaženosti, plnosti svého lidství, naplnění všech tužeb po životě bez 
konce. Vždyť netouží po takovémto stavu života každý člověk?
 Nedávno celým světem hýbaly zprávy o světovém mistrovství ve fotbalu, o snaze spor-
tovců získat zlatou nebo aspoň bronzovou medaili. Jsou lidé, kteří fotbalistům medaile závidí, 
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i tisíce, které za medaile dostanou. Ale jen málo z nich si uvědomuje, kolik obětí, sebe zapírání 
i fi nančních nákladů tento úspěch sportovce stál. 
 Ale co je všechna jejich sláva a bohatství proti vyhlídkám věřících křesťanů na věčnou 
budoucnost, která nás čeká v nebi u Krista, s Marií a všemi svatými? V tomto světle může-
me chápat, že žádná oběť, která přispěje k získání věčné blaženosti, k našemu nanebevzetí do 
Božího lůna, není dost velká a těžká. Skrze svízele a oběti se kráčí ke hvězdám - to je zásada, 
která platí v řádu přirozeném i nadpřirozeném.
 Nám věřícím je nepochopitelné, že většina lidí kolem nás nepočítá se skutečností živo-
ta po smrti, a s jeho pokračováním na věčnosti. Už v okamžiku smrti je rozhodnuto o věč-
ném údělu každého člověka. A to v takovém stavu, jaký si zasloužil za pozemskou etapu své 
existence. Buď v jasu a blaženosti nebe, nebo v bolestném odloučení od Boha, s nímž se mi-
nul. Tedy v pekle nebo v toužebném očekávání nebe, tedy v očistci. Jak se ale tito lidé, kteří ve 
svém životě s Bohem nepočítali, budou cítit, až stanou před Bohem-Soudcem zcela nepřipra-
veni, s náplní života daleko od jeho směrnic.
 Drazí bratři, sestry! Pohleďme častěji do svého srdce, zkoumejme, co by nám třeba dnes 
bránilo k nanebevzetí, k přijetí do nebe. Pokud je to něco vážného, nejen dnešní lítostí, ale i 
svatou zpovědí se snažme vše napravit. Proto také ať častěji z hloubi našeho srdce vytryskne 
vroucí prosba: „Táhni nás, Maria nanebevzatá, k sobě, po cestě k nebi, vůní ctností svých!   
 Amen.   P. Antonín Pospíšil

PANNA MARIA V PÍSMU SVATÉM 
*  Kdo je to: vychází jak zora, krásná jak luna, jasná jak slunce, hrozná jak 
seřazené šiky?  Pís 6,10
*  „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ L 1,28
*  „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ L 1,38
*  „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého života!“ L 1,42
*  „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 
 neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.“ L 1,46-48
*  Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala.   L 2,19
*  „…a tvou vlastní duší pronikne meč.“   L 2,35
*  „Dítě, proč jsi nám to udělal?“ L 2,48
*  Třetí den byla svatba v galilejské Káně, a byla tam Ježíšova matka.   
 J 2,1
*  „Udělejte všechno, co vám řekne.“ J 2,5
*  U Ježíšova kříže stála jeho matka. J 19,25
*  „Ženo, to je tvůj syn.“ J 19,26
*  Jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií. Sk 1,14
 Budiž vděčně velebena, Matko Boží, Maria. 
 Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria.

MARIA – CESTA POŽEHNÁNÍ A ŽIVOTA
 Ve všech lidských požehnáních je vyjádřena prosba o Boží požehnání, o jeho působení, 
které dává život. Život je Božím darem při stvoření. 
 Život je rovněž Božím darem Abrahámovi a vyvolenému národu. 
 Maria je zvláštní mírou požehnaná; stvořitelská moc Boží ji uschopňuje, aby předala lid-
ský život Ježíšovi, Božímu Synu. Přináší světu Pána, který je Pánem života, jehož smrtí je pře-
možena smrt - skrze něho je nám darován věčný život.     (Petr Mareček, www.bible-cz.org)
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 8. srpna: Červená Voda 867; Mlýnický Dvůr 240; domov důchodců sv. 
Zdislavy 228; Písařov 1385; Jakubovice 420. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

VŠÍ SILOU. Tatínek pozoroval svého malého syna, který se snažil vší silou odsunout velmi 
těžký květináč s květinami. Dítě se namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč 
posunout ani o milimetr. „Použil jsi opravdu všechny své síly?“ zeptal se ho tatínek. „Ano“ 
odpověděl chlapec. „Ale ne, to víš, že ne,“ odpověděl mu táta. „Ty jsi mě totiž nepoprosil, 
abych ti pomohl.“ 
K ZAMYŠLENÍ: Modlit se, znamená použít „všechny“ své síly. Díky modlitbě můžeme 
zvládnout v životě úžasné věci. Modlitba je dýchání duše. Bez dechu není života. Bez mod-
litby není víry ani naděje ani lásky. Pamatujme na to a o svátku Nanebevzetí, poprosme 
Matku Boží, aby nám vyprosila dar modlitby. Maria je učitelkou modlitby. Taky proto rádi 
putujeme do mariánských svatyní.  P. Pavel Kavec CM

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

V sobotu 21. srpna bude v Postřelmově od 8 hod. pobožnost a mše 
svatá ke cti Ducha Svatého.

SLAVNOST V SUDKOVĚ. V sobotu 28. srpna požehná otec arcibis-
kup Jan Graubner v sudkovské kapli při bohoslužbě v 11 hod. obec-
ní znak a prapor. Všichni jste zváni na mši svatou i na další pro-
gram obecní slavnosti.                                                   P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 8. srpna: Mohelnice 4.460; Úsov 748; Studená Loučka 540 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara
 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. srpna: Štíty 1.930; Cotkytle 810; Horní Studénky 1.100 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
ŠTÍTECKÁ POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ. Poutní mše svatá 
ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté bude v 9 hod., ve 14.30 hod. svá-
tostné požehnání. 
Doprovodný program dopoledne 8 – 12 hod.: výstava historických fotogra-
fi í na Městském úřadě (1. patro) spolu s prodejní výstavou olejomaleb; v tu-

ristickém informačním centru soutěže pro dospělé i děti CESTA EVROPOU.   
  Zvou farníci a P. Stanislav Suchánek

FARNOST JEDLÍ            FARNOST JEDLÍ    

Koncert pod názvem „SRPNOVÁ NOC PRO PIANO“ v sále Obecního úřadu v Jedlí se 
uskuteční v neděli 15. srpna 2010 v 18 hodin.  Zvou pořadatelé. 
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INFORMACE CENTRA PRO ŠKOLY 
- plán vzdělávání pedagogů v 2. pololetí 2010
 V příštím školním roce plánuje Centrum pro školy další semináře určené nejen uči-
telům, ale i široké laické veřejnosti. 
Přehled plánovaných seminářů:
•  18. 9. 2010 – Česká spirituální literatura v letech 1895 až 1938 – přednáší Mgr. 
Petr Komenda, Ph.D. z Filozofi cké fakulty UP Olomouc 
•  6. 11. 2010 – Evoluce a Bible I. – přednáší P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
•  20. 11. 2010 – Velká Morava a význam cyrilometodějské mise – přednáší prof. 
Pojsl z CMTF UP Olomouc. 

PROJEKT „VSTUPY DO ŠKOL S NÁBOŽENSKÝMI TÉMATY“: 
12. a 23. 10. 2010. – Lidová tradice Dušiček a Halloween
17. a 20. 11. 2010 – Vánoce 
 Pozvánky s podrobnými informacemi najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Ol-
din a na http//www.ado.cz/obsah/vzdelavaci-instituce. Další podrobnosti a dotazy rádi 
zodpovíme na adrese: Centrum pro školy, Helena Polcrová, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel. 587 405 219 (243), e-mail: polcrova@arcibol.cz

Pozvánka na seminář Česká spirituální literatura v letech 1895 až 1938 
•  Přednáší: Mgr. Petr Komenda, Ph.D. z Filozofi cké fakulty UP Olomouc. 
•  Seminář se uskuteční dne: 18. 9. 2010 v době od 9 do 15 hod. ve velkém sále ar-
cibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Seminář je akreditován MŠMT 
v programu Dalšího vzdělávání pedagogů. 
•  Program: Otokar Březina a jeho význam pro vývoj české spirituální poezie; poe-
zie Jana Zahradníčka; Josef Florian: osobnost, nakladatelství, ediční počiny, korespon-
dence. Literární kritik Bedřich Fučík a nakladatelství Melantrich za Fučíkova působení; 
Jakub Deml; Bohuslav Reynek; expresionistické období; setba samot; báseň, čas a tran-
scendentalita. Poezie času a smrti. Tvorba Josefa Hory, Františka Halase a Vladimíra 
Holana ve třicátých letech; Jan Čep. Poplatek za seminář pro ty, kdo budou požadovat 
osvědčení, je 200 Kč, platba při prezentaci. 
Přihlášky a bližší informace: Helena Polcrová, Arcibiskupství olomoucké, Centrum 
pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 219, e-mail: polcrova@arci-
bol.cz 

IX. ročník festivalu Film ve znamení ryby v Olomouci. Od 29. 9. do 3. 10. 2010 se 
bude v Olomouci konat již IX. ročník mezinárodního festivalového setkání duchovní-
ho fi lmu s názvem Film ve znamení ryby. Volba programu a výběr festivalových hostů 
jsou široce ekumenicky otevřené. Účastník má možnost navštívit 
fi lmové projekce a setkat se v diskusích s fi lmovými tvůrci, kteří 
hledají inspiraci pro svou tvůrčí práci především v duchovním 
odkazu křesťanství. 
Vstup na celý program festivalu je zdarma. Letošním hlavním té-
matem je společnost in-out, společnost vs. jedinec a jako hlavní 
host festivalu dorazí polský režisér Jerzy Stuhra. 
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SBÍRKY Z NEDĚLE 8. SRPNA: Zábřeh 9.290; Jedlí 2.200; Svébohov 1.800; Klášterec 
1.320; Zvole 3.850; Postřelmůvek 640 Kč. DARY – Zábřeh: 6.000,- na farnost; 1.500,- na 
povodně; 500,- na Proglas; společenství živého růžence 500,- na Haiti. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Na kostel sv. Barbory jste v měsíci červenci do kasičky v kostele sv. Bartoloměje daro-
vali 3.550 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Jitka Karešová Marie Hrubá a Anna Doubravská 

DARY NA LEPRU. Dne 8. srpna byly předány na likvidaci lepry částky: ze Zábřeha 
3.300 a z Rovenska 3.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh odplať.  Marie Zíková

CHARITA
 SBÍRKA CHARITY ČR NA POMOC OBĚTEM POVODNÍ V ČECHÁCH

Konkrétní pomoc již začaly poskytovat příslušné místní Charity, například 
Oblastní charita Česká Kamenice a Oblastní charita Liberec.
*  Na pomoc obětem vyhlašuje Charita ČR veřejnou sbírku na konto: 
5015003434/5500 u Raiff eisenbank, variabilní symbol 444 (majitelem konta 
je Diecézní charita ostravsko-opavská).
*  Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 
na číslo 87777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.)
*  V hotovosti je možné přispět skrze CHARITU ZÁBŘEH, s možností vystavení po-
tvrzení daru, nebo anonymně do zapečetěné pokladničky v recepci Charity Zábřeh 
(přízemí Charitního domu, v pracovní dny 7 – 16.30 hod.)

* FINANČNĚ PŘISPĚT JE 
MOŽNO I SKRZE FAR-
NOSTI. Poskytnuté fi nanč-
ní prostředky budou použi-
ty na krátkodobou pomoc 
a pomoc s obnovou bydlení 
pro znevýhodněné skupiny 
obyvatelstva v postižených 
oblastech.
Chcete-li pomoci s odklí-
zením následků povodní 
osobně jako dobrovolník, 
nahlaste se nám na chcipo-
moci@charitazabreh.cz.
 

 AUTOMATICKÁ PRAČKA PRO POTŘEBNÉ. Najde se někdo, kdo daruje soci-
álně potřebné rodině funkční automatickou pračku jen za odvoz? Nabídněte prosím: 
Charita Zábřeh - Tomáš Hampl (tel. 736 509 434).

 DMS NA POMOC PAKISTÁNU. Od 5. srpna mohou dárci zaslat také dárcovskou 
SMS ve tvaru: DMS POMOCPAKISTAN na telefonní číslo 87 777.


