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2. 11. 2014
Ročník XXI., číslo 44

vzpomínka
na všechny věrné zemřelé

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

Blahoslavení jste, 
když vás budou kvůli mně tupit, 
pronásledovat 
a vylhaně vám připisovat
každou špatnost; 
radujte se a jásejte, 
neboť máte v nebi 
velkou odměnu.“

Mt 5,12

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry 
a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, 
vstaneme k novému životu i my, a že se u tebe znovu shledáme. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                             Amen

Žalm 116  Budu kráčet před hospodinem v zemi živých.
1: Mdr 3,1-9                                              2: Řím 5,5-11                                        Ev. Mt 5,1-12a
Ordinárium: Olejníkovo č. 502              příště Břízovo č. 503
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SvÁTky a pamÁTky TÝDne
Úterý 4. listopadu      památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Tuto neděli 2. listopadu vzpomínÁme na všechny věrné zemřelé
v mše svaté budou slaveny jako každou neděli, 
v v maletíně bude mše svatá v kostele sv. mikuláše ve 14.30 hod. 
v Pobožnosti na hřbitovech v neděli 2. listopadu budou: v Zábřeze 
v 15.00 hod., ve Svébohově ve 14.00 hod., v Jedlí v 15.00 hod. a v Drozdově 
po skončení mše svaté, která bude slavena v 10.30 hod. 

poBoŽnoSTI na hřBITově v zÁBřeze každý den od pondělí 3. do pátku 7. listo-
padu v 16.00 hod. a v sobotu 8. listopadu v 15.00 hod.  P. František Eliáš

paSToraČní raDa farnosti Jedlí se sejde ve středu 5. listopadu od 17 hod. 
  P. František Eliáš 

SeTkÁní S hereČkoU marTInoU pavlíkovoU. MgA. Mar-
tina Pavlíková, pastorační asistentka pro kulturu mluveného projevu 
a interpretaci slova Arcibiskupství olomouckého připravila program 
pro mladé, děvčata i chlapce, kteří se chtějí zapojit do čtení Písma sva-
tého při mši svaté, zvláště pak při letošních rorátních mších svatých. 
Zájemci o tuto službu se sejdou s Martinou v pátek 7. listopadu v 16 
hod. a setkání bude pokračovat v sobotu 8. listopadu od 8 hod. „do-
polední dílnou“ – prací s textem.  P. František Eliáš

vÝroČí 260 leT oD první BohoSlUŽBy v koSTele 
Sv. BarToloměJe v zÁBřeze. 
 Toto velké výročí s námi příští neděli 9. listopadu 
oslaví ekonom Arcidiecéze olomoucké Ing. Vojtěch Ko-
loš a zastoupí tak generálního vikáře Mons. Josefa Nuzí-
ka, který se musí neodkladně ujmout dalších povinností 
v arcidiecézi.
 Bohoslužba začne v 8.20 hod. na Masarykově náměstí 
průvodem od Mariánského sloupu, abychom si připomně-
li, že zábřežští farníci v minulosti často, zvláště za moro-
vých nákaz, slavili mši svatou v Zábřeze pod širým nebem 
na náměstí, jak to připomíná morový sloup se sochou Pan-
ny Marie Neposkvrněné. Loni jsme si připomněli tři sta let od jeho vzniku. 
 Večerní mši svatou v 18.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje celebrovat mi-
sionář P. Stanislav Bindas, CM, který i do tohoto čísla FI poslal příspěvek z misie 
v Hondurasu.   P. František Eliáš

poUŤovÁ mše SvaTÁ ke cTI Sv. marTIna se koná v neděli 9. listopadu 2014 ve 14 
hod. v kapli na Olšanských horách.                  Srdečně zvou farníci z Olšan
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Česká křesťanská akademie připravuje na úterý 11. listopadu v 18.00 hod. 
v Katolickém domě přednášku RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. nazva-
nou „Z historie moravského zvonařství - přednáška k 400 letům zvonu sv. 
Barbory.“                                                                                       Jana Nováková

o pohÁr SvaTého marTIna
Jako každý rok, tak i letos se bude konat florbalový turnaj o pohár sv. Martina. Tentokrát 
v sobotu 15. 11. 2014 v tělocvičně II. ZŠ Zábřeh. Registrace družstev od 8.30, v 9.00 se za-
čne hrát. Pokud patříš do jedné ze dvou kategorií (ZŠ nebo SŠ+VŠ), slož si svůj vlastní tým 
a vyhraj putovní pohár sv. Martina. S sebou si nezapomeň vzít sálovou obuv, něco na sva-
činu a na pití, a když to bude možné, tak vlastní hokejku. Svůj tým nezapomeň přihlásit na 
mladez.zabreh@gmail.com.  Srdečně zvou animátoři zábřežského děkanátu.

pozvÁní Do hnízDa
 V úterý 4. listopadu v 9.30 hod. - přednáška Ing. et Mgr. 
Pavlíny Vaculkové - TRANSAKČNÍ ANALÝZA
 V úterý 4. listopadu v 17.30 hod. - PILATES pod vedením 
Terezy Marešové aneb přijďte si zacvičit (ZŠ B. Němcové, malý sál)
 V úterý 11. listopadu v 9.30 hod. - přednáška Mgr. Nadi Skývové - SOUVISLOSTI 
MEZI NEMOCEMI DĚTÍ/ RODIČŮ A PSYCHOLOGIÍ
Podrobnější informace naleznete na www.hnizdozabreh.cz  Irena Švédová 

proSBa z hnízDa. Prosíme čtenáře dětských misálků, které jsou k zapůjčení v kostele 
během mše svaté, o jejich navrácení i pro ostatní děti. Děkujeme.  Daniela Johnová 

Do vašIch DIÁřŮ.... Duchovní obnovu v naší farnosti povede 20. prosince 2014 P. Martin 
Sklenář.  Za organizátory MRC Hnízdo
 
pozvÁnka Do kIna – TřI BraTřI
Uživatelé oázy – centra denních služeb vás zvou v úterý 4. 11. v 9 hodin do kina retro 
zábřeh na společné promítání nové české pohádky TřI BraTřI. Filmu plného dobro-
družství, překvapivých situací, laskavého humoru a písniček z pera Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře. Lístky za příznivou sníženou cenu 50 Kč je možné si zajistit předem v před-
prodeji kina Retro, Infocentru KD či přímo před představením. Možný je i bezbariérový 
vstup. Přijďte strávit příjemné dopoledne u příjemného filmu.

 Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz

krISTÝn SlUŽeBník s.r.o. Ve středu 12. listopadu 2014 od 9 
hod. do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servis-
ní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi 
T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, 
spolu s další pracovnicí, která má na starost energie pro domác-
nost. 

Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv 
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.                             P. František Eliáš, děkan
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LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ 
O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM
Drazí bratři a sestry,
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, 
v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické 
republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech 
trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantní-
mi lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 mi-
lionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umu-
čeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v do-
bách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komu-
nistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském. 
 Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodi-
ny. Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl 
upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás upřím-
ně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. Mají-li být 
ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské svě-
dectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ 
žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.
 Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažo-
vali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají 
strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení 
našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi 
od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích 
přikázání.
 Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za proná-
sledované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se za-
pojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, 
který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním listopadovém týdnu se účastněte 
dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den v poled-
ne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou. 
 Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i naši-
mi dary. Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na po-
moc lidem v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. U nás bude 
sbírka v neděli 2. 11. 2014.
 Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jmé-
nu společně prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle. 
Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme

   Biskupové českých a moravských diecézí
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„zarUČené InFormace“
 V poslední době intenzivně běhají internetem 
mezi věřícími i nevěřícími různé „zaručené“ infor-
mace, které znevažují autoritu papeže a takto ze-
vnitř naleptávají důvěru v něho a v Církev. 
 Kristus svěřil lodičku Církve Petrovi a jeho ná-
stupcům: Myslím si, že podstatou šíření těchto „za-
ručených“ poplašných zpráv, které jakoby nahlížely 
do kuloárů Církve, je vědomý či nevědomý strach. 
Svět se mění, ale potýká se pořád se stejným hří-
chem, jehož ovocem je beznaděj. To je jakési pro-
žívání pekla s předstihem. Dante má ve své Božské 
komedii nad branami pekla nápis „zanechte vší naděje, kdo vstupujete“. 
 Vzpomínám si z dob svého mládí, že takové informace opisované strojem někteří šířili 
na dnes již blahoslaveného Pavla VI., potom na Jana Pavla II., stejně tak na Benedikta XVI. 
Ano, a v současné době na papeže Františka. 
 Když to všechno unese, tuším, že ho jeho budoucí nástupci také uvedou do seznamu 
svatořečených, ale šiřitelé těchto podivuhodných, „zaručených“ zpráv se budou potýkat 
s hříchem pomluvy.   P. František Eliáš

„miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,39)
 Mnozí z nás se snaží milovat a vážit si svých bližních – rodiny, přátel, kolegů… Proč se 
nám to ale někdy nedaří? Myslím, že jako u mnoha jiných situací, bychom měli začít sami 
u sebe. Vážím si sebe sama?
 Nesmíme totiž zapomínat na to, že i náš život je darem. Nejen pro nás, ale i pro ostatní, 
a jako s takovým s ním musíme nakládat. Nedokážeme-li přijmout sebe sama, odmítáme 
Boží štědrost. Někdy to není jednoduché. Vidíme na sobě spoustu chyb. Nepřipadáme si 
dost dobří, ať už se to týká našich vlastností nebo fyzického vzhledu. Ale pro Boha jsme ti, 
které si vyvolil. Jsme jeho dětmi, miluje nás takové, jací jsme. Neodvrátí se od nás proto, že 
nejsme dost atraktivní, schopní nebo chytří. Touží po nás stále.
 Přijmeme-li tento fakt, nebudeme se nikdy cítit nemilovaní a sami. Přijmeme-li sami 
sebe takové, jací jsme, dokážeme snáze přijímat i naše bližní, protože to nejtěžší přijetí – 
sám sebe se všemi svými nedostatky – máme již za sebou.  Vira.cz

moDlITBa a SlUŽBa. pozvánka pro dívky (od 15 do 35 let) k prožití několika 
dní v klášteře sester boromejek, naplněných modlitbou a pomocí starým lidem.
Zveme tě v těchto termínech: 14. -17. 11. 2014 a 29. 1. - 1. 2. 2015.
místo konání: Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích a přilehlý klášter.

přihlášky posílejte na adresu: 
S. M. Lucie Horáková, Komenského 907, 
676 02 Moravské Budějovice, tel: 737 764 008, 
e-mail: lucie@boromejky.cz.
Více najdete také na: www.boromejky.cz (nabídky/akce pro dívky), 
www.dsvamb.cz, 

www.facebook.com/modlitbaasluzba
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červenovodsko    červenovodsko
Sbírky z neděle 26. října: Červená Voda 3.768, Jakubovice 938, Písařov 879, Domov důchodců 
sv. Zdislavy 127, Mlýnický Dvůr 1.482, Janoušov 1.130 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
v  změny bohoslužeb: od středy 5. listopadu budou středeční mše svaté v Červené Vodě již od 
17.30 hod. 
v  Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 6. listopadu ve 14 hod.  
  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. Zpověď dětí bude v pátek v 16.10 hod. 
v kostele. 
 Adorace bude v pátek v 16.30 hod. 
 Sbírka z minulé neděle na opravy kostela 2.820 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
moravičany: 
 Náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře. Zpověď děti bude ve čtvrtek v 17.10 hod. 
v kostele. Adorace bude ve čtvrtek 16.30 hod. 
 Sbírka z minulé neděle na opravy kostela 1.358 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

mISIe v honDUraSU (3. pokračování)
 Někdy člověk zažije události, které úsměvem nekončí. Moje 
farnost je z 85 % černošská a moji černí farníci, i když jsou věřící, 
nemají čistou katolickou víru. Čeká nás ještě dlouhý proces evan-
gelizace. Animizmus, teda víra v duchy je všeobecně rozšířená. 
Ještě horší je, když se někteří zaprodají zlému duchu. 
 Jednou mi telefonovali moji věřící, že v jejich dědince ďábel 
zabíjí lidi, přesněji děti a mládež. Z ničeho nic se mladé děvče za-
čalo celé třást, mělo pěnu u úst a nakonec zemřelo udušením. Nic 
mu předtím nebylo a lékařská pitva nepotvrdila žádnou nemoc, 
přesto nám stejně odešlo dalších pět dětí. Strach zachvátil celou 
dědinu, mnozí se odstěhovali a už se ani nevrátili. Co bylo příčinou? Šaman. Vesničané ho 
nakonec vyhnali. Měli jsme tam odprošující pobožnost, žehnal jsem a rozdal spoustu škapu-
lířů, požehnal jsem vodu, kterou si lidé vykropili svoje domky a to všechno, aby nás Bůh a 
Panna Maria chránili. Díky Bohu se situace utišila, ale život těch dětí už nikdo nevrátí. Jak 
tedy bojovat proti ďáblovi? Jedině milostí Boží. Když jsem plni Boha, jsme zachráněni.  
  P. Stanislav 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 26. října: Tatenice 840, Hoštejn 2.050, Kosov 440 (+ dar 3.000 Kč), Lubník 
950 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

poBoŽnoSTI na hřBITovech v neDělI 2. lISTopaDU:
Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00, Tatenice 17.00 hod. (ve hřbitovní kapli)
Mimořádná mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných bude v Lubníku v pondělí 3. 
listopadu v 17.00 hodin.                                P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 26. října: Mohelnice 5.516; Úsov 5.650 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, Josef Haselmann LP 1934
 Dalším velkým úkolem bylo vymalování farního kostela, který už výmal-
bu velmi potřeboval. A opět to bylo především zásluhou kaplana Blaschkeho, 
že se vymalování uskutečnilo. Nedal se odradit žádnými potížemi.
 Vymalování bylo zadáno zdejšímu malířskému mistru Ant. Uvierovi, kte-
rý odvedl práci k plné spokojenosti, takže náš farní kostel vypadá opět čistě, světle a krásně, tak-
že to každého v kostele vede k pobožnosti.
 Také bylo opatřeno pět nových malovaných oken (vitráží), k čemuž svým odkazem přispěla 
paní Marie Smrschová, vdova po odborném učiteli. Získala si trvalou památku. Nová okna vy-
robila firma Lucke v Jablonci - jsou umělecky provedena a jsou skutečnou ozdobou kostela. Při-
tom je nutno ze srdce poděkovat vld. panu prelátu, universitnímu profesoru Dr. Janu Nevěřilovi 
za jeho cenné rady, které nám ochotně poskytoval. Jedná se o vitráže v kapli sv. Anny. Následuje 
záznam s podpisy o provedené vizitaci ve farnosti.
Vidi in visitatione canonica die 19. Junii 1935. Wilhelm Plhak, arcikněz v. r. Stefan Šebík, kon-
komisař v. r.  Bartoš H.

křeSŤanSkoU lITeraTUrU zakoUpíTe I v mohelnIcI. V neděli 16. listopadu 
po mši svaté (v 10.30 hod.) si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s du-
chovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své 
blízké kvalitní literaturou.  Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 26. října: Štíty 2.780; Cotkytle 532; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 
v DUšIČkovÁ poBoŽnoST v Horních Studénkách je tuto neděli 2. listopadu v 15 
hodin.
v aDoraČní Den FarnoSTI horní STUDénky je ve čtvrtek 6. listopadu. Mše 
svatá v 7.30 hod., svátostné požehnání v 16 hod. 
v pozvÁní na hoDy do Horních Studének v neděli 9. listopadu. Mše svatá bude sla-
vena mimořádně v 10 hod.  P. Josef Altman

Dne 27. 10. 2014 oslavil 89. narozeniny 
pan Jan Turek z Horních Studének. 
Přejeme mu hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie. 
                                                          Farníci a růžencové společenství 

postřelmovsko    postřelmovsko

v Pobožnost na hřbitově v Brníčku bude v pondělí v 16.00 hodin. 
v Svátost smíření a tichá adorace před prvním pátkem bude ve středu v Leštině od 15.30, 
ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBírky z neDěle 26. zÁří: Zábřeh 9.860; Jedlí 2.500; Svébohov 1.600; Klášterec 780; 
Zvole 7.470 (na opravy), Pobučí 420, Postřelmůvek 490 Kč. 
Dary: Zábřeh – na misie 3.000, na kostel sv. Bartoloměje 1.000, na Haiti 200 Kč; Zvole – 
na potřeby farnosti 700 Kč. na opravy kostela 2.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí 
Pán.  P. František Eliáš

Dary na likvidaci lepry. Dne 26. října byla ze Zábřeha odeslána částka 4.300 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková 

TUTo neDělI 2. lISTopaDU Je ve všech FarnoSTech SBírka na pomoc 
pronÁSleDovanÝm křeSŤanŮm 
Těm, co přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci. 
 Naši biskupové nás vyzvali nejen k pomoci finanční, ale také k modlitbě, postu a spole-
čenské angažovanosti: „Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro 
spravedlnost ve světě, lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím 
vůči agresorům, i za cenu oběti.“ (z listu českých a moravských biskupů).

v zÁBřeze BUDe proSeBnÁ aDoraČní poBoŽnoST ve středu 5. listopadu bez-
prostředně po dopolední mši svaté a potrvá až do výjimečné večerní mše svaté v 18 hod., 
která bude obětována za JakkolIv pronÁSleDované křeSŤany v Dnešním 
SvěTě. K modlitbě patří i oběť postu, proto na tento účel můžete obětovat půst o kterém-
koli pátku.   P. František Eliáš

Sestry premonstrátky na Svatém kopečku u olomouce hledají samostatného vedou-
cího provozu menšího ubytovacího zařízení. Předpokládaný nástup je k 1. lednu 2015.
Požadují: SŠ vzdělání, řid. průkaz skupiny B, organizační schopnosti, trestní bezúhonnost, 
orientaci v oboru, zodpovědnost (nepravidelná pracovní doba - můžeme poskytnout i uby-
tování). Zájemci zašlete svůj životopis na email: cesmor.pro@volny.cz.  Red.

vršky pro JUlInkU. Malé barevné plastové uzávěry 
od PET lahví stále pomáhají. Letos sbíráme vršky pro pě-
tiletou Julinku Bartošovou z Lukavice s dětskou mozkovou 
obrnou, která díky prostředkům z prodaných vršků bude 
moci absolvovat rehabilitaci a pořídit si potřebné rehabili-
tační a kompenzační pomůcky. Vršky můžete odevzdávat 
na sběrných místech – např. v přízemí budovy Charity (Žiž-
kova 15, Zábřeh), v kostele sv. Bartoloměje a v dalších kos-
telích, na obecních úřadech, v prodejnách. Jejich seznam 
a další informace naleznete na stránkách Charity www.za-
breh.caritas.cz/cs/vrsky.php. O Julince se více dočtete na je-
jím krásném webu: http://www.julie.websnadno.cz.

V loňské sbírce věnované Lukáškovi Bílému bylo nasbíráno a darováno celkem 6,3 tun vrš-
ků, které po vytřídění a odevzdání k dalšímu zpracování vynesly celkem 40.950 Kč! Každý 
vršek má hodnotu. Proto střádejte, opravdu POMÁHAJÍ. Děkujeme Vám!

     Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz


