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4. 10. 2015
Ročník XXII., číslo 40

27. neděle v mezidobí
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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více,
než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, 
a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

Žalm 128

ať nám Hospodin žehná
po všechny dny našeho života  
1: Gn 2,18-24       2: Žid 2,9-11     Ev. Mk 10,2-16 

Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

Proto opustí muž otce i matku, 
připojí se ke své ženě, 
a ti dva budou jeden člověk. 
Už tedy nejsou dva, ale jeden.
                                                                       Mk 10,8
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Úterý 6. října  Sv. Bruna, kněze 
Středa 7. října  Památka Panny Marie Růžencové

Pivonín. Pannu Marii Růžencovou, které je zasvěcena kaple v Pivoníně, oslavíme tuto 
neděli 4. října při mši svaté ve 14.30 hod. 

svÉboHov. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV je tuto neděli 4. října. Po mši 
svaté v 10.30 hod. bude před vystavenou nejsvětější svátostí adorace, která bude zakonče-
na požehnáním v 17.30 hod. 

maleTín. Tuto neděli 4. října v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše slavnostní mše 
svatá – liturgii doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš a jeho přátelé.

drozdov. Hody oslavíme v neděli 11. října. Mši svatou v 9.00 hod. celebruje P. Bohu-
slav Směšný.  

zvole – pravidelně každý čtvrtek je ve zvolském kostele neposkvrně-
ného početí P. marie od 17.00 do 18.00 příležitost k tiché adoraci.
Při adoraci neexistuje „ztracený“ čas. Nejde tu o nabývání vědomostí, napl-
ňování nějakého programu, o absolvování určitých modliteb, a už vůbec ne 
o mimořádně moudré myšlenky a osvícení, nýbrž „jen“ o to, abychom se tě-
šili z jeho lásky. Bůh nepožaduje „výkony“, ale touží jen a jen po naší lásce. 
Nechce něco od nás, ale chce nás."

 (z brožurky Ingeborg Obereder: V paprscích lásky)
spolek zvolská čtyřka zve malé i velké do divadelního kroužku. První informační se-
tkání bude ve středu 7. října od 18 hodin. neváhejte a přijďte!

národní eUCHarisTiCKÝ KonGres
Ve dnech 15. – 17. října v Brně, se poprvé od vzniku České re-
publiky koná Národní eucharistický kongres. vyvrcholením celé-
ho programu bude slavnostní bohoslužba na náměstí svobody, 
která bude slavena v sobotu 17. října od 10.30 hodin.
Ze Zábřeha doporučujeme využít vlakového spojení. Přímý 
rychlík (R 914 bez přesedání) odjíždí v 6.31, příjezd do Brna 
v 8.44 hod. 
 Od vlakového nádraží v Brně na Náměstí Svobody je to chůzí cca 5 minut. 
 Ve 12.30 se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen 
vyznáním víry a obnovou věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie.
 V centru města je na odpoledne připravená pestrá nabídka programů. 
  Více na www.nek2015.cz
Přímé zpáteční rychlíky jedou z Brna ve 13.13, 15.13 a v 17.13 hod. 
Pokud se rozhodnete k účasti na neK, nahlaste se svým farářům kvůli zajištění vstu-
penek do sektorů.                                                redakce
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děTsKÉ sPoleČensTví. zveme děti od devíti let na dětské spole-
čenství, na kterém se budeme modlit, povídat si na téma víry a roz-
jímat nad Písmem. začínáme od října, scházet se budeme každou 
středu od 15.30 do 16.30 – 17.00 hod. v budově staré zUŠ u kostela. 
Těšíme se na vás.  Klára Švubová a Monika Peková (tel. 604 719 767

nebo 732 637 963, e-mail: monika.pekova@seznam.cz) 

zveme vŠeCHny malÉ i velKÉ děTi boŽí do 
sCHoly. Společně budeme jednou za dva týdny zpěvem 
chválit Hospodina na čtvrteční dětské mši svaté. 
Scházet se budeme každý týden ve čtvrtek v 16.00 na oratoři. 
  Těšíme se na Vás. Maruška Skrottová a Maruška Hojgrová 

Milí rodiče, rádi bychom vám oznámili otevření oratoře v době nedělní mše v 8.30 hod. 
Pokud máte zájem, můžete tam během bohoslužby přijít se svými dětmi. Místnost je ur-
čena hlavně pro malé lezoucí děti a děti do tří let. Je zařízena reproduktorem, kobercem 
a hračkami pro děti. Vchod na oratoř je bočními dveřmi do sakristie, u kterých je zvo-
nek. Pokud máte doma nějaké nepotřebné hračky, můžete je vzít s sebou a podělit se o ně 
s ostatními dětmi. Moc děkujeme všem, kteří svou pomocí přispěli k zařízení a otevření 
oratoře pro malé děti.   Za rodiče Lucka Velzlová

víKend Pro TáTy s děTmi – další pokračování dobrodružné Expedice Annaberg 
proběhne 9. až 11. října na salesiánské základně Annaberg. Přihlášky a informace na mai-
lu osikora@seznam.cz.   Ondřej Sikora

milion děTí se modlí rŮŽeneC. Děti celého světa se společ-
ně účastní modlitebního setkání „Milion dětí se modlí růženec“. Ná-
zev a cíl dostala akce od sv. Pia, který řekl: „Když se milion dětí po-
modlí růženec, svět se změní.“  Iniciativy se ujala německá katolická 
nadace „Kirche in Not“. I v naší diecézi se mnohé školy, farní sku-
pinky a rodiny s dětmi této akce pravidelně účastní. Srdečně zveme 
všechny zájemce, aby se letos též zapojili.

modlitební setkání se koná každý rok vždy 18. října v 9 hodin. letos se tedy v modlitbě 
spojíme v neděli, každý tam, kde se nachází, a budeme se modlit slavný růženec.

vzdělávaCí KUrz děKanáTU zábřeH. Křesťanské vzdělá-
vání usiluje nejen o zralost lidské osoby, ale směřuje hlavně k tomu, 
aby pokřtění byli postupně uváděni do tajemství spásy a stále více si 
byli vědomi přijatého daru víry.
v sobotu 10. 10. 2015 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) usku-
teční druhá přednáška vzdělávacího kurzu s názvem – „CrÉdo“. 
Společně s P. Jaroslavem Přibylem se budeme zamýšlet nad články 
APOŠTOLSKÉHO VYZNÁNÍ VÍRY. Přijměte srdečné pozvání.
  Mgr. Luděk Diblík
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MANŽELSTVÍ – rozvod – rozluka
 Pokud se manželství vydaří, je to jedna z nejskvělejších věcí v životě – jak pro manžele 
samotné, tak i pro jejich děti a okolí. Dobré manželství ale nevzniká náhodou a samospádem. 
Žádné manželství není (jen) procházkou v růžovém sadu.
 Každý, kdo chce vstoupit do manželství, sní o životě ve dvou, ve vzájemné lásce, věrnosti 
a štěstí. A když svatbou vstoupí do této životní situace, tu v nemnoha případech s bolestí 
zjišťuje, že sen o štěstí byl jen větrným zámkem, že věrnost je druhou stranou porušována, 
manželské pouto se rozkližuje, až se jednoho dne rozpadne docela. Přichází na program 
rozvod. Rozvod – tragédie někdy pro oba dva, někdy pro jednoho z nich a vždycky pro děti, 
pokud už v rodině jsou. Znáte to z denního života. 
 Jak se vlastně církev staví k rozpadu manželství? Církevní právo užívá pro tuto situaci 
dva pojmy: rozvod a rozluku. Rozvod uznává jako krajní řešení, z důvodu nevěry, kdy jeden 
z partnerů uteče z manželství k jinému partnerovi. Případně, když je vinou jednoho nebo 
obou ohroženo soužití, dochází ke scénám, újmám na zdraví partnerů, zvláště dětí.  Výchova 
dětí je zoufalá a naděje na zlepšení není. Církev tento rozchod manželů povoluje – říká se 
tomu: rozvod od stolu a lože. Manželé se rozejdou a nemusí spolu nadále žít. 
 To, co je v tomto případě nejzávažnější a nejtěžší, je to, že jsou dále vázáni slibem vzájemné 
věrnosti, a že tedy nemohou uzavřít další církevní sňatek. Manželství je nerozlučitelné a platí: 
„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“
 V církvi je možná i rozluka, to je úplné zrušení manželství od jeho samotného počátku, 
a tím uvedení do stavu svobodných. Církev toto zrušení manželství uznává v případě, když 
se dokáže, že toto manželství od prvního okamžiku vůbec neexistovalo, že vlastně nebylo 
právoplatně uzavřeno. Bylo například prokázáno, že bylo uzavřeno pod silným tlakem, bez 
dokonalého souhlasu, nebo jej uzavřeli pod podmínkou, že nebudou mít děti. Případně 
nebyly jednou ze stran sděleny závažné okolnosti, prokázala se impotence (nemohoucnost) 
k manželskému životu apod. 
 Posouzení, zda manželství může být z nějakého kanonického důvodu prohlášeno za 
neplatné nebo rozloučeno – stejně jako procesně právní postup s tím spojený – je značně 
komplikovaná záležitost. Proto lze jen doporučit, aby se žadatelé v takovýchto případech 
obraceli na odborníka. V současné době jsou k dispozici advokáti církevního soudu, jejichž 
seznam může poskytnout každý farní úřad.
 Po rozpadu manželství to bývalí manželé řeší většinou dvojím způsobem. 
 Jedni nemají sílu zůstat sami a nést tíhu života, a tak naváží další vztah, ovšem uzavřít 
mohou pouze civilní sňatek. Tím se pak vylučují z možnosti přijímat svátost smíření 
a eucharistii. Smíření prostřednictvím svátosti pokání může být uděleno pouze těm, kteří 
litovali, že porušili znamení smlouvy a věrnosti Kristu, a kteří se zavázali, že budou žít 
v naprosté zdrženlivosti.
 Druhým řešením je zachovat nadále manželský slib, zůstat sám a nést plně tíhu osamocení 
i tíhu péče o děti. S tím, že zůstávají nadále živou ratolestí na stromě církve a žijí plně 
křesťanský život se svatou zpovědí a se svatým přijímáním. 
 V obou případech je to velmi těžké. V prvém případě se stává, že ani v novém vztahu 
štěstí nenajdou a dochází k rozvodu znovu. Církev si váží i těchto lidí, zvláště strany, která 
rozvod nezavinila. Ale přece jenom vznikají ne správně řešené situace a každé porušení řádu 
je ranou pro společnost. 
 V druhém případě jde často o velké hrdinství, které si zaslouží tu největší úctu, soucit 
a pomoc. Hmotnou, duchovní i přátelskou.                                            P. Antonín Pospíšil
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Manželství - sny v troskách? - Až své životy spojíte navždy, poznáte ještě větší výšky, ale 
také nečekanou tvrdost pádů. A vaše sny budou často ležet v troskách. Budete podstupovat 
mnoho zkoušek a pýcha vám často bude napovídat, abyste si místo Lásky zvolili sebe. Ale 
teprve tehdy dokážete opravdu rozpřáhnout křídla. Ale nevzdávejte žádný z těchto bojů, 
protože nic vám tolik nemůže prospět. Jestli vyhrajete, zvítězili jste.

 (z knihy Prorok větru Stefana Biavaschi)

CHariTa zábřeH
babí léto s Charitou – poděkování 
Děkujeme vám všem, kteří jste přišli minulý pátek před zá-
břežský kulturní dům prožít příjemné odpoledne a zároveň 
podpořit hospicové pacienty, o které se Charita stará. Jim je 
určen výtěžek této akce - na pořízení lineárního dávkovače 
léků. Na akci bylo vybráno 7.755 Kč. Děkujeme také kape-
le A. M. Úlet za dramaturgii, našim hostům – dětem z MŠ 
Severáček za krásné vystoupení, dobrovolníkům za pomoc, 
sponzorům za podporu a všem návštěvníkům za krásnou 
atmosféru. 

den otevřených dveří
Srdečně vás zveme ve středu 7. října od 9 do 16 hodin k prohlídce zábřežských středi-
sek Charity s doprovodným programem. Můžete si nechat změřit tlak, vypočítat index 
BMI, seznámit se s probíhajícími projekty, vyzkoušet zdravotní pomůcky a informovat se 
o aktivitách v charitním lese a zpracovně dřeva, nechat si vypočítat výši nezabavitelného 
minima pro případ exekuce. Do svého zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního 
stacionáře Domovinka (Leštinská 16) – k prohlídce i výtvarnému tvoření. Těšíme se na 
setkání s vámi.
Humanitární sbírka
Ve dnech 8. – 10. října proběhne tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, domácích po-
třeb. Věci bude Charita sbírat na obvyklých místech (v Zábřehu bývalý sklad Českých 
drah, v Mohelnici do přistaveného nákladního auta na náměstí Svobody) ve čtvrtek a pá-
tek v době od 9 do 17 hodin a v sobotu pak od 9 do 12 hodin. 

Kočárek – košatina k zapůjčení
Denní centrum Oáza shání k zapůjčení kočárek – koša-
tinu (viz obrázek). Poslouží při výstavě k oslavám 20. na-
rozenin Oázy. (25. – 27. 11.) Po skončení výstavy a oslav 
bude v pořádku vrácen. Děkujeme.
 Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propa-

gace@charitazabreh.cz

                      * * *
Římskokatolická farnost Bludov vás zve tuto neděli 4. října v 17 hod. do kos-
tela sv. Jiří v Bludově na koncert mysTeriUm mUsiCUm. Účinkují: alt – 
Pavla Kšicová; housle – Jan Kvapil; varhany – Josef Kšica.                                     
redakce
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 27. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 239, Červená Voda 2.427 , Jaku-
bovice 970, Písařov 647, Janoušov 1.255 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 P. Radek Maláč
v Farnost Jakubovice všechny srdečně zve v neděli 4. října v 10.30 hod. na SVATOHU-
BERSTSKOU MŠI (mše v obvyklých 7.30 hod. tedy nebude). 
Pozor, změna: V Písařově bude mše svatá v obvyklých 10.30 (odslouží ji cizí kněz).

v Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 8. října ve 13 hod.
v Biřmovanci se sejdou v sobotu 10. října v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.

 P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z minulé neděle: Moravičany 2.047; Loštice 3.040 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štěd-
rost!  P. Lubomír Konfederák CM 
v Tuto neděli 4. října vás zveme na tradiční putování ke sv. Františku. 
  Sraz ve 14.00 hod. u kostela. 
v Ve středu 7. října v 16.30 hod., na svátek Panny Marie Růžencové bude mše svatá 
v kapli v Žádlovicích. 

Poslední soUd Podle miCHelanGela
 Renesanční sochař, rodák z Florencie Michelangelo Buonarotti (*06. 03. 1475 † 18. 02. 
1564) v Posledním soudu, na pozadí Sixtinské kaple namaloval anděla, který nabízí ubo-
hému hříšníku růženec, aby se ho chytl a tak ho vysvobodil z hrozícího nebezpečí. Růže-
nec je velký a silný… Mistr pochopil, že právě růženec je jedinečný prostředek, jak se do-
stat do nebe. Hodně vytrvalosti při této nádherné modlitbě.  P. Lubomír Konfederák CM

MAUTHAUSEN. Ve spolupráci s Památníkem hrdinů Heydrichiády a Památníkem Mau-
thausen si vás dovolujeme pozvat na zájezd do koncentračního tábora MAUTHAUSEN, 
který se koná v sobotu 24. 10. 2015 u příležitosti 73. výročí hromadné popravy 294 čes-
kých vlastenců.
 Odjezd z náměstí v Lošticích 24. 10. v 5 hod., návrat téhož dne cca v 21 hod. 
 Cena zájezdu: 700 Kč (jen za autobus, vstup do areálu tábora je pro účastníky akce 
zdarma). Kontaktní osoba: Petr Pokorný, Sokolská, Loštice, tel. 724 024 473, e-mail: peta-
budul@seznam.cz. Pokud se mi nedovoláte, napište SMS ve tvaru „MAUTHAUSEN“ na 
číslo 724 024 473 a já se vám ozvu na Váš telefon. 
 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 27. září: Štíty 1.860; Cotkytle 1.770; Horní Studénky 2.000 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                               P. Josef Altman

v neděli 11. října v 15 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. martina na olšanských 
Horách.                                                        P. Josef Altman 
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farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 27. září: Lubník 430 (+ 1.000 dar), Tatenice 1.990, Hoštejn 1.350, Kosov 
500 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
v Na pouť do Krasíkova k andělům strážným jste zváni tuto neděli 4. října. 
  Mše svatá ve 14.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl 

28. září oslavila 95. narozeniny paní Anežka Šimečková, bývalá hos-
podyně na faře v Tatenici. 
Do dalších let přejeme hodně optimismu, zdraví a Boží požehnání. 

Farníci a P. Jaroslav Přibyl 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 27. září: Mohelnice 5.700; Úsov 4.294 na opravy; Studená Loučka 351 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, dr. jaschek, lP 1948
 POUTĚ. Potěšitelnou stránkou náboženského života ve farnosti byly i letos poutě, jež dů-
stojný pan kaplan Sedlář vedl na Svatý Hostýn a k svatokopeckému jubileu na Svatý Kopeček 
u Olomouce. Dp. farář vedl poutníky do Rychnova u Mor. Třebové.
 VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ. K novému školnímu roku bylo třeba vyučování kato-
lického náboženství poněkud přebudovati. V Mohelnici převzali vyučování vedle dp. kap-
lana (22 hod.) dp. sousední farář Novák z Moravičan (10 hod.), exposita Švehlák z Mírova 
(8 hod.). Přespolní školy byly převzaty takto: Křemačov – P. Švehlák; Libivá – dp. kaplan; 
Květín a Slavoňov – dp. děkan Kolaja ze Zvole. Tak bylo vše dobře urovnáno, aniž bylo nut-
né využívat katechetku, kterou nabízela arcibiskupská konsistoř.
 Růžencová pobožnost se těšila po celý říjen pěkné účasti i školní mládeže, avšak dušič-
kové požehnání bývalo slaběji navštěvováno; snad se farní kostel pro ně přece jen méně hodí 
a konečně je z přistěhovalého obyvatelstva dosud příliš málo úmrtí zde v místě, takže zájem 
o tuto pobožnost je jen nepatrný.
 Roráty zůstávaly přes slibný začátek přece jen celkově za loňskou účastí.
 V listopadu převzal farní úřad i duchovní správu ve středisku přestárlých Němců na far-
ním pozemku v parku. Mimo obvyklých výkonů duchovní správy, se zde v neděli ve 14.30 
hod. odpoledne, se zvláštním povolením arcib. konsistoře, pravidelně sloužívá i mše svatá 
s promluvou německou. 
 O pohybu obyvatelstva za rok 1948 se v kronice píše, avšak nejsou uvedeny počty křtů, 
sňatků a pohřbů. 23 odpadů od církve je varovným mementem. Jak neklidná je ještě farnost. 
Jen opatrným řízením duchovní správy bude možno, aby stále nově se přistěhovávající oby-
vatelstvo nábožensky neztroskotalo. Bartoš H. (pokračování příště)

postřelmovsko    postřelmovsko

V pondělí 5. října 2015 oslaví 60. narozeniny paní Alena Vybíhalová 
z Postřelmova. K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, radost, 
pokoj, Boží požehnání a ochranu a pomoc Panny Marie.                   

členové živého růžence z Postřelmova
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sbírky z neděle 27. září: Zábřeh 9.550; Jedlí 2.300; Svébohov 1.300; Klášterec 1.290; Zvole 
(na opravy)10.230; Postřelmůvek 450 Kč. 
dary: Svébohov – na farnost 2.000; Jedlí – na farnost 300 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
V měsíci září jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory 
částkou 2.900 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

 Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

liKvidaCe lePry. rádi bychom vás pozvali ke sledování pořadu „na-
děj i beznaděj“ v rámci cyklu misie na živo, který vysílá Televize noe ve 
čtvrtek 1. října v 18 hod. Tento pořad se věnuje činnosti Likvidace lepry a 
je zaměřen na reálný život v Indii, Kolumbii a Libérii. Na společenský strach 
spojený s malomocenstvím, pramenící z pověr a obecné nevědomosti, a pře-
devším na to, jak se takovému strachu bránit.        Lubomír Hajas, ředitel LL

barvy PísKU – vÝjimeČnÝ doKUmenT z mUslimsKÉHo svěTa
 Slovenský režisér Ladislav Kaboš před rokem zaujal diváky i filmové kritiky pozoru-
hodným dokumentem „Všechny moje děti“. Po roce přichází s dalším hluboce lidským 
příběhem zobrazujícím skutečné drama života a smrti. 
 Časosběrný dokument „Barvy písku“ je sondou do duše ženy – Slovenky, která kon-
vertovala k islámu a pro kterou se Lybie a arabský svět staly novým domovem. Tento fil-
mový projekt je výjimečný nejen tím, že jej tvůrci natáčeli od roku 2006 v totalitním reži-
mu, ale posléze také dvakrát vycestovali do Lybie zmítané občanskou válkou. Ve filmu jsou 
navíc použity unikátní záběry lybijských kameramanů z bojů v první linii. 
 Kino retro jej uvede v předpremiéře ve středu 7. října od 17.30 hodin. 

 PhDr. Zdeněk David 

svaToHUberTsKá mŠe v zábřeze. V sobotu 10. října v 9.00 
hod. budeme v kostele sv. Bartoloměje slavit mši svatou ke cti sv. Hu-
berta. V nenápadné, světové premiéře zazní ve mši Missa in Honorem 
Sancti Huberti pro mužský sbor a lesnice autora Jiřího Laburdy. Účinku-
je mužská část sboru Chorus Odry a Trubači Zábřeh. Celebruje P. Fran-
tišek Eliáš.  redakce

KrisTÝn slUŽebníK s.r.o. ve středu 7. 14. října 2015 od 9  
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mo-
bile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s 
další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. 
 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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