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8. 11. 2015
Ročník XXII., číslo 45

32. 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

Přišla také jedna 
chudá vdova a dala 
dvě drobné mince, 
asi tolik 
jako pár halířů.

Mk 12,42

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních 
i vnějších překážek svobodně sloužit. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 146   duše má, chval Hospodina! 
1: 1 Král 17,10-16                             2: Žid 9,24-28                                          Ev. Mk 12,38-44 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502      příště Břízovo č. 503 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí     9. listopadu  Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Úterý  10. listopadu  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
Středa  11. listopadu  Památka sv. Martina Tourského, biskupa 
Čtvrtek 12. listopadu Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Pátek  13. listopadu Památka sv. Anežky České, panny 

v Tuto neděli 8. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava 
v Hynčině. Po skončení mše svaté bude krátká pobožnost na hřbitově. P. Martin Rumíšek 
v Zveme Vás tuto neděli 8. listopadu na Olšanské Hory. Začátek poutní mše svaté ve 
14.00 hod.  
v Kruh přátel hudby Svébohov v zasedací místnosti obecního domu uvádí tuto nedě-
li 8. listopadu v 18.00 hod. koncert Jitky Čechové – klavír a Jana Páleníčka – violoncello. 
Vstupné dobrovolné.  red.

lÁSKA Je niKdY neHASnoUCí oHeŇ. Česká křesťanská akademie, 
místní skupina zábřeh vás zve v úterý 10. listopadu v 18.30 do kostela sv. 
barbory na pořad o sv. Hildegardě z bingenu „láska je nikdy nehasnoucí 
oheň“.
Seznámíte se s mimořádnou osobností 12. století, svatou Hildegardou z Binge-

nu – abatyší, magistrou, teoložkou, skladatelkou, malířkou. 
 Neustále se bojíme „něčeho strašného“, co nás čeká za rohem. Jak se máme s tímto stra-
chem vyrovnat? Jak ho překonáme a naučíme se používat svoji 
víru a žít život v hojnosti, který nám přišel dát Ježíš? Odpověď 
přišla téměř před tisíci lety. Hildegarda z Bingenu (1098 - 1179) 
nám říká, abychom se dali poučit ne tím, co vidíme a slyšíme 
okolo sebe, ale tím, co najdeme ve svém nitru.
Scénář připravila a Hildegardu z Bingenu přiblíží herečka Mi-
lena Steinmasslová. Hudbou doprovází a zpívá Hana Blocho-
vá. Aktuality ČKA sledujte na: http://cka-zabreh.webnode.cz/ 
                                                                       Jana A. Nováková 

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 11. listopadu. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. ve středu 11. listopadu 2015 od 
9 hod. do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice 
servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kon-
takt mezi T-Mobile 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

FARnoST zvole. V pátek 13. listopadu, na sv. Anežku Českou, v 17.00 hod. bude slou-
žena mše svatá pro děti.                                      P. Martin Rumíšek  
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TRAdiČní SvATomARTinSKÝ KonCeRT se bude konat příští neděli 15. listopadu 
v 15.00 hod. v kostele sv. martina v Rohli. Vystoupí Jana Kurečková, Petr Strakoš a hosté. 
V programu zazní skladby autorů: G. F. Handela, J. S. Bacha, Karla Jenkinse, Petra Hapky 
a dalších.  red. 
 

RYbovA vÁnoČní mŠe „HeJ miSTŘe“. První zchůzka pěveckého sboru 
na nácvik Rybovy vánoční mše je v pondělí 16. listopadu v 17.00 hod. v nové 
budově ZUŠ (Školská ulice). Prosíme všechny zpěváky, kteří se v loňském roce 
i v létech minulých na provedení této mše podíleli, aby se dostavili hned na 
první zkoušku.                                                                          Mgr. Pavel Doubrava 
mAlÝ zPěvníČeK zAPomenUTÝCH RAdoSTí si můžete za cenu 10 Kč 
koupit v kostele sv. Bartoloměje u stolku s novinami a časopisy. Peníze můžete dát do po-
kladničky „noviny a časopisy“. Zpěvníček je také k dostání na recepci Charity Zábřeh. 
   Pavla Houserková, 731 618 089

SPoleK meToděJ vÁS zve nA AKCe:
v  V Katolickém domě zahrají dechovky. Příz-
nivci dechovky pravděpodobně s netrpělivostí 
vyhlížejí 17. listopad. Tento den již bezmála dvě 
desetiletí patří v Katolickém domě festivalu dechovek. A nejinak tomu bude i letos. Akci 
pořádanou za podpory města Zábřeh, Olomouckého kraje a Nadace život umělce zahájí 
prvními tóny již v 10 hodin domácí Veselá kapela. V programu se dále představí Classic 

Band z Bludova a Loštická Veselka. Hanácký regi-
on bude na festivalu reprezentovat dechová hud-
ba Přespolanka z Uničova. Vyvrcholením festivalu 
bude vystoupení krojované dechové hudby Dúbra-
vanka z Valašských Klobouk. Slosovatelné vstup-
né činí při koupi na místě 140 korun, při rezervaci 
na telefonu 731 465 717 pouhých 100 Kč. Tombola 
a občerstvení zajištěno.

v  Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a Tunkl production zvou na so-
botu 21. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY 
STŘEDOVĚKÉ. Housti budou kapely POSTYLION a SKALDENE, tomboly, programu 
i občerstvení hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 130 Kč. Zahájení rázem 
osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni 
i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více informací 
a rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz.
v  Populární zábřežská folk & country skupina MADALEN Vás zve na tradiční vzpo-
mínkový koncert věnovaný zesnulým kamarádům. Koncert se uskuteční v Katolickém 
domě v neděli 22. 11. 2015. Hostem večera tentokrát bude pardubická folková skupina 
POUTA. Začátek v 17 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na rehabi-
litační program „Kosmík“ pro jedenáctiletou Terezku Křížkovou. Ta je od narození posti-
žena mozkovou obrnou a účast v programu jí napomůže zlepšit fyzické dovednosti a psy-
chické schopnosti.          Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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vdovin Peníz
Jednoho dne vešel Pan Ježíš do jeruzalémského chrámu a posadil se 
proti chrámové pokladnici. Stálo tam 13 pokladen. Příchozí do nich 
vkládali peníze, aby zaplatili předepsanou chrámovou daň, i dobro-
volné dary. Poblíž stálo několik kněží, kteří ověřovali zaplacení daně 
a udržovali pořádek. I Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval 
ruch. K pokladnám přicházelo mnoho boháčů a s velkou okázalostí 
vhazovali celé hrsti peněz v přesvědčení, že si tím získají vážnost ne-
jen u lidí, ale i u Boha. 
Mezi všemi se vlekla chudičká vdova, o kterou nikdo nedbal, a nepo-
zorována vhodila do pokladny dvě lepta, to je asi jeden haléř.
Tu Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: Tato chudá vdova dala více než 

všichni ostatní; neboť oni dávali z toho, co jim přebývalo, ona však dala ze svého nedostatku. 
Všecko co měla, všecko své živobytí. 
 Co chtěl Ježíš touto poznámkou říct? Tento učitel ducha, spravedlnosti a čestnosti se po-
stavil proti židovským učitelům, kteří dbali na okázalost a proti jejich snaze po chvále ze stra-
ny mocných. Jaké to sociální cítění k oné chudé ženě a příklad i pro nás, jak řešit problém 
chudoby! Pan Ježíš často klade důraz na to, že dobré skutky je třeba konat neokázale, ve skry-
tu, nenápadně, v duchu pokory a nezištnosti. 
 Na adresu těch, kteří se chtějí líbit lidem, říká: „Dostali už svou odměnu“, to je chválu od 
lidí, a proto jim Bůh už není povinen jejich dobré skutky nějak zvlášť odměňovat. Vezměme 
si to k srdci a nečekejme odměnu od lidí, ale od Boha. Nebojme se, že dobrá věc ve prospěch 
církve, nás kněží, nebo věřících zapadne. Bůh to vidí, a pravda vyjde najevo. Jistě jste už toho 
byli svědky, stejně tak, jako přišlo pokoření našeho pyšného „já“. 
 Mít velký majetek, být bohatý, to může být také Boží dar, ale jen tehdy, když jej tito správ-
ně užívají. Když ho užívají čestně a spravedlivě, a také přiměřeně podporují dobročinné akce. 
V Ježíšově době odevzdával každý prostřednictvím chrámu na dobré účely desátek. Každý 
desátý snop ze sklizně, jeden litr z deseti litrů oleje, jeden šekel z deseti šekelů výdělku! Ně-
které církve to praktikují i dnes. 
 Není úplně jedno, co a koho sponzoruji, kam dávám peníze, zejména když čekám, že se 
mi to propagací mé činnosti vrátí, když svého finančního daru využívám jako reklamy. Pení-
ze vynaložené na věci marné nebo hříšné mohou jednou stvrdit Ježíšova slova, že spíše projde 
velbloud uchem jehly, než boháč do nebeského království. 
 Dát něco ze svého přebytku není nic zvláštního. Pravá zbožnost se však ukáže ve velkory-
sosti. Ta začíná tam, kde daruji něco, co by mně samotnému mohlo být k užitku, co bych sám 
potřeboval, tam, kde dávám nejen svůj majetek ale také své síly, svůj čas, svůj život!
 Ježíš by mohl říci: „Dal jsem vám příklad“. A krásným svědectvím o pravé zbožnosti je 
také to, že se tato malá epizoda s chudou vdovou uchovala ve vzpomínkách prvokřesťanů, že 
se předávala vyprávěním a že evangelista Marek právě tuto scénu uvedl na závěr svého vyprá-
vění o Ježíšově působení a jeho učení v jeruzalémském chrámu. 
   P. Antonín Pospíšil 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ OTCI MARTINOVI, který si „v dušičkovém čase“ pro nás udělal 
čas a při pobožnosti se spolu s námi pomodlil za všechny naše blízké zemřelé. 
                                       Děkují klienti zábřežské interny
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veleHRAd
bUĎTe miloSRdní JAKo vÁŠ oTeC je název přednášky, na kte-
rou jste zváni v sobotu 14. listopadu na velehrad. Přednáší P. Tomasz 
Kazaňski, z řádu pallotinů.
Program: 
9.00 mše svatá v bazilice; 10.00–12.00 přednáška o Božím milosrden-
ství v sále kardinála T. Špidlíka;12.00–13.00 oběd (pro nahlášené na Sto-
janově); 13.00–14.30 workshop pro učitele, pro ostatní možnost zhléd-
nout film o sestře Faustyně nebo možnost svátosti smíření či rozhovoru 
s knězem; 14.45–15.30 adorace v kapli na Stojanově.
 V přihlášce uvádějte jméno, farnost, a zda máte zájem o oběd (platba na místě).
 Přihlášky zasílejte e-mailem do 10. 11. na adresu: polcrova@arcibol.cz

vzdělÁvACí KURz v děKAnÁTU zÁbŘeH
 Karl Rahner říká: „Křesťan budoucnosti bude buď mystikem, nebo 
nebude vůbec.“ Jakým jsem a jakým křesťanem chci být já? 
mimořádně v pátek 20. 11. 2015 v 16.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kos-
tela) uskuteční páté setkání Vzdělávacího kurzu. 
 Tentokrát společně s řeholní sestrou Lucií Cinciálovou Th.D. na-
hlédneme do života, který je veden Duchem Svatým. Přijměte srdečné 
pozvání na přednášku s názvem „duchovní život“.   Mgr. Luděk Diblík

vARHAnY 
v KoSTele Sv. bARToloměJe 
v zÁbŘeze JUbilUJíCí
V sobotu 21. listopadu v kostele sv. Barto-
loměje v Zábřeze, v předvečer památky sv. 
Cecilie, patronky chrámové hudby si při 
koncertu Petra Strakoše a jeho přátel při-
pomeneme 60. výročí od postavení nové-
ho varhanního stroje na kůru děkanského 
kostela.  P. František Eliáš

PASToRAČní RAdA FARnoSTi Jedlí připravuje na závěr církevního roku v neděli 
22. listopadu v 15.00 hod. odpoledne o Slavnosti Ježíše Krista Krále koncert v kostele sv. 
Jana Křtitele a poté posezení s občerstvením a programem v kulturním domě.
Zveme všechny farníky, občany, rodáky a příznivce kostela sv. Jana Křtitele. 
    Pastorační rada farnosti Jedlí 

PomAzÁní nemoCnÝCH v zÁbŘeze A Jedlí
 S koncem církevního roku, po Slavnosti Ježíše Krista Krále se od pondělí 23. listo-
padu do čtvrtku 26. listopadu v zábřežském kostele s P. lvem eliášem můžete připravit 
a přijmout svátost pomazání nemocných. 
  Stejně tak ve farnosti Jedlí od pondělí 23. 11. do středy 25. 11. v odpoledních hodi-
nách.   P. František Eliáš
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 1. listopadu: Červená Voda 3.198, Jakubovice 752, Písařov 3.763, Morav-
ský Karlov 570 + dar na Haiti 262 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč 
v Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 9. listopadu v 16.45 
hod. na faře v Písařově. 
v Setkání nad biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 12. 11. ve 13 hod.
v biřmovanci se setkají v sobotu 14. listopadu v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko  
 ne quid expectes amicos, quod tute agere possies. 
 Nečekej od přátel to, co s jistotou můžeš udělat sám. Ennius

v Dnes, v neděli 8. listopadu v 16.30 hod. v kavárně Sirkárna bude promítání filmu 
z opravy kostela sv. Prokopa v Lošticích v roce 2001. 

v Moravičanská farnost zve všechny v neděli 22. 11. 2015 v 16.00 hod. do chrámu sv. Jiří 
v Moravičanech na koncert vážné hudby. 
Vystoupí: ARNALDO MERICO – baryton (Itálie), EVA HORNÍČKOVÁ – soprán, klavír-
ní doprovod – MILADA JEDLIČKOVÁ (pianistka Moravského divadla Olomouc). Vstup-
né dobrovolné.  P. Lubomír Konfederák CM
v neděli 15. listopadu po mši svaté v 9 hod. si na moravičanské faře můžete zakoupit 
knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. 
   Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 1. listopadu: Štíty 2.600; Cotkytle 1.000; Horní Studénky 1.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

HeRolTiCKÝ KoSTel doSTAl K 300. nARozeninÁm novÝ KAbÁT
 Kostel sv. Jana Křtitele se nachází v centru obce Heroltice 
u Štítů. S podporou města Štíty, veřejné sbírky „Živé Heroltice“ 
a ostatních dárců se podařilo tuto kulturní památku včetně dvou 
pískovcových soch zrenovovat. Stal se tak důstojnou dominantou 
obce, která není odsouzená k zániku. Fotogalerie z oprav kostela 
najdete na stránkách Města Štíty http://www.stity.cz.  
Kostel v Herolticích byl postaven v letech 1715–1718. Tato pů-
vodní stavba, dnešní loď kostela, byla postavena z kamene, jak 
bylo zjištěno letos při otloukání staré fasády. Další stavební úpra-
vy proběhly v roce 1910, kdy byla kaple zrekonstruována (právě 
tehdy byly vnitřní stěny vyzdobeny ojedinělým květinovým vzo-
rem), dále byla přistavěna věž a kůr s varhanami. Celý kostel tak 
získal podobu, jakou známe v současnosti. O šedesát let později, 
roku 1970, dostal ještě novou fasádu.                                          red.
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postřelmovsko    postřelmovsko

 SvÁToST biŘmovÁní bude v Postřelmově v sobotu 14. listopadu udělovat biskup 
Josef Hrdlička. Mše svatá bude v 10.30 hodin. 
 SvATÉHo mARTinA svého patrona budou v neděli 15. listopadu slavit v Kolšově. 
  Mše svatá v kolšovské kapli bude v 15.00 hodin. 
 V neděli 15. 11. bude při všech bohoslužbách sbírka na Charitu.  P. Vladimír Jahn

Příští neděli 15. listopadu v 9.30 hod. doprovodí zpěvem mši svatou v kostele sv. Jaku-
ba v lesnici pěvecký sbor ŘÁdU Sv. HUbeRTA ze zábřehu.  red.

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 1. listopadu: Lubník 1.130, Tatenice 1.380, Hoštejn 1.200, Kosov 600 Kč.  
 Pán Bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ se sejde v pátek 13. 11. v 18.00 v Tatenici na 
faře. 
 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 1. listopadu: Mohelnice 5.517; Úsov 1.120; Studená Loučka 580 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

v neděli 15. listopadu po mši svaté v 10.30 hod. si v mohelnickém farním kostele mů-
žete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. 
   Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh

z mohelnické farní kroniky, dr. Jaschek, lP 1949
Školství v mohelnici 
 Že je odůvodněná zvláštní péče o školní mládež ve farnosti mohel-
nické, se ukázalo hned na začátku školního roku 1949/50, kdy bylo nut-
no otevříti pro Mohelnici třetí národní školu v budově zimní zemědělské 
školy na Třebovské ulici. V obvodu mohelnické farnosti jsou tyto školy: 
Průmyslová škola (odbor elektro), 1.národní škola Masarykova – deset tříd, 2. národní ško-
la – pět tříd, 3. národní škola – pět tříd a zimní zemědělská škola. Národní škola v Libivé – 
jedna třída, národní škola v Křemačově – jedna třída, národní škola v Květíně – jedna třída, 
národní škola ve Slavoňově – jedna třída. 
 Přes velikou potíž se podařilo zajistit vyučování náboženství na škole střední a na školách 
národních (celkem 29 tříd) díky výpomoci důstojných pánů z Mírova, Moravičan a ze Zvole 
a rovněž „stachanovským“ výkonem zdejšího pana kaplana Gregorka, s týdenním břemenem 
30 hodin.
 Celkový přehled pohybu populace v celé farnosti vykazuje: 76 křtů, 32 svateb a 24 úmrtí; 
je to jistě obraz nepřirozeného rozvrstvení zdejšího obyvatelstva, které má své rodiče v bý-
valém protektorátě. Osm odpadů od církve katolické je důsledek již dávno konstatovaného 
vření v duších křesťanských. Kéž se obavy před budoucím duchovním zápasem nikdy neu-
skuteční! Nedostatek tradice by mohl míti lavinovitý průběh nevěry v novém obyvatelstvu.                                                       
  Bartoš H.
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Sbírky z neděle 1. listopadu: Zábřeh 11.750; Jedlí 2.900; Svébohov 1.600; Zvole 5.230; 
Klášterec 2.760; Vyšehoří 810 Kč. 
dary: zábřeh – na Haiti 200; růžencové společenství na pomoc pronásledovaným křesťa-
nům 400 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
dARY nA lePRU. Dne 1. listopadu byla ze Zábřehu předána částka 3.000 Kč. 
 Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková 
V měsíci říjnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. barbory 
částkou 1.600 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

 Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

PŘíŠTí neděli 15. liSToPAdU bUde ve vŠeCH FARnoSTeCH

SbíRKA nA CHARiTU!
SoboTní veČeŘAdlo začíná v době zimního času v 16.00 hod.  Jitka Karešová 

FloRbAlovÝ TURnAJ o PoHÁR Sv. mARTinA. Jste zapá-
lení hráči florbalu a chtěli byste poměřit síly s kamarády? Sestavte 
týmy alespoň o čtyřech hráčích + brankář a přijďte v sobotu 14. 
listopadu v 9 hodin do tělocvičny ZŠ Boženy Němcové v Zábře-
ze. S sebou budete potřebovat vlastní hůl, sálovky, 30 Kč na star-
tovné a hlavně sportovní nadšení.  Více informací na stránkách 
mladez-zabreh.webnode.cz, kde je také nutné svůj tým co nejdří-
ve přihlásit. 
 Akce se koná pod záštitou o. s. Sarkander. Srdečně zvou animátoři děkanátu Zábřeh

nenÁSilnÉ PŘedÁvÁní víRY v Rodině. Srdečně zveme na jed-
nodenní duchovní obnovu s letohradským farářem Václavem Vackem, 
která pod názvem „Nenásilné předávání víry v rodině“ proběhne Zábře-
hu v sobotu 14. listopadu v budově bývalé zUŠ na Farní 9. 
začínáme od 9 hodin, předpokládaný konec v 16 hodin.
Na oběd bude možnost objednat si pizzu dle svého výběru a finančních 
možností. K občerstvení bude k dispozici čaj či káva, případně Vámi připravené dobroty. 
Přihlašujte se na emailu: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 891 571, kapacita sálu 
je omezena.  Irena Švédová 

nA PoUŤ Ke Sv. mARTinovi do KAPle v lUPěnÉm jste zváni v neděli 15. listo-
padu ve 14.00 hod. (a do Maletína na 14.30 hod.)  P. František Eliáš 

SeTKÁní domÁCíCH PeČovATelŮ „UmíRÁní v Rodině“
Setkání proběhne ve středu 18. listopadu 2015 od 16 hodin v zasedací místnosti Chari-
ty zábřeh. lektorování se ujme Phdr. naděžda Špatenková, Ph.d. Srdečně Vás zveme.
         Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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