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2. 7. 2017
Ročník XXIV., číslo 26

13. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní
a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, 
ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého, žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen 

žalm 89   na věky chci zpívat o Hospodinových milostech 
1: 2 Král 4,8-11.14-16a                                2:  6,3-4.8-11                                Ev.  Mt 10,37-42 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502                 příště Břízovo č. 503

A kdo 
nebere svůj kříž 
a nenásleduje mě, 
není mě hoden.

Mt 10,38
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
zvole – vÝRoČí PoSvěCení FARníHo KoSTelA. Tuto neděli 2. července si při mši 
v 10.15 hod. si ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie připomeneme 141. vý-
ročí od jeho konsekrace.  P. František Eliáš
Tuto neděli 2. července bude slavena mše svatá v kostele sv. mikuláše v maletíně. 
    P. František Eliáš
V pondělí 3. července oslavíme svátek sv. Tomáše při mši svaté v 8.00 hod. v kostele sv. Bar-
bory v Zábřeze.                                                                                        P. František Eliáš  
Na svátek sv. Prokopa v úterý 4. července v 9.40 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze.               P. František Eliáš  
 

PoUŤ Ke Sv. PRoKoPovi nA SKAliČCe 
V úterý 4. července o svátku sv. Prokopa oslavíme na Skaličce při mši svaté v 17.00 hod. pat-
rocinium kapličky.   P. Martin Rumíšek 

PoUŤ v RÁJeČKU. Ve středu 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila 
a Metoděje. Dovoluji si Vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke 
společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší 
zábřežský kaplan prof. František Kunetka a hudbou a zpěvem jí dopro-
vodí Rytmická schola. Protože v letošním roce v místní kapli probíhají 
opravy, tak mše svatá bude slavena na venkovním prostranství v hasič-
ském areálu v Ráječku. Slavnost pak bude pokračovat tradičním Sou-
sedským posezením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a těšit 
se mohou mj. na kouzelnické vystoupení iluzionisty Michala Janzy či 
balónkovou show. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude 
připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární dvo-
jice VAŠEK a PEPA a DJ MAXX. Slavnost pak ve večerních hodinách vyvrcholí ohňovou 
show skupiny FIRE & LIGHT. Zkrátka a dobře sláva bude veliká a tak nezapomeňte přijít!  
Za farníky z Ráječka Josef Klimek

veleHRAdSKÉ SlAvnoSTi – dnY lidí dobRÉ vŮle 4. – 5. července 
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě, která začíná večerem lidí 
dobré vůle. Účinkují: Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Marie Rotterová, Filharmonie Bohuslava 

Martinů, Slza, Jaroslav Wykrent, Sbor Sto-
janova gymnázia a další. Koncert moderu-
je Tereza Kostková a Filip Tomsa. 
ve středu budou slavnosti pokračo-
vat nÁRodní PoUTí. Podrobný pro-
gram celých slavností najdete na stránkách 
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-
vule/program. 
Přímý přenos slavnostního večera vysílá 
od 20.00 hod. ČT 2 a Český rozhlas Dvoj-
ka, stejně jako národní pouť ve středu 5. 7. 
2017.   Red. 
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PoUŤ K ŠUbRTově KAPli 
O státním svátku ke dni upálení Jana Husa, ve čtvrtek 6. července (sv. Marie Goretti, pan-
ny a mučednice) bude slavena v 8.00 hod. mše svatá u Šubrtovy kaple.   P. František Eliáš
SvÁToST SmíŘení o prvním pátku 7. července můžete přijmout v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze od 15.30 hod.  P. František Eliáš

viii. ročník 
mezinárodních 
interpretačních kurzů
 zábřeh
Prvním z koncertů bude vystoupení komorního souboru PETROF PIANO TRIO při slav-
nostním zahájení hudebního týdne v neděli 9. července od 19.00 v kostele sv. Barbory.

zA neCelÉ dvA měSíCe zAČínÁ CeloSTÁTní 
SeTKÁní mlÁdeŽe v olomoUCi. Jedná se o mimořádnou pří-
ležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. 
Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlá-
sit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz.  red. 

PRÁzdninovÉ PUTovÁní S meToděJem
Jednodenní výlety pro děti i dospělé – srpen 2017
  Středa 9. 8. KUNÍN – zámek, NOVÝ JIČÍN –  
  historické město 
  Sraz na nádraží ČD v 7.00 hod., návrat ve 20.42 hod. 
  Sobota 12. 8. SVATOJÁNSKÉ PROUDY – naučná stezka kolem Vltavy 
  Sraz na nádraží ČD v 5.30 hod., návrat v 21.17 hod.
  Středa 16. 8.  BRNO – komentovaná prohlídka historické části města 
  Sraz na nádraží ČD v 6.15 hod., návrat v 19.24 hod.
  Sobota 19. 8.  PULČÍNSKÉ SKÁLY – pískovcové město, HORNÍ LIDEČ
  Sraz na nádraží ČD v 7.00 hod., návrat v 20.42 hod.
  Středa 23. 8.  HELFŠTÝN – hrad
  Sraz na nádraží ČD v 7.00 hod., návrat v 18.42 hod.
Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý 
dopravní prostředek, nebo pas. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na 
celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny. 
děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové, 
na výlety pořádané v srpnu nejpozději do 31. 7. 2017. 

* * *
PŘÁTelSKÉ PoSezení v RoHli 
Dechový soubor Rohelanka zve na přehlídku hudby, tance a zpěvu s přátelským poseze-
ním. „Setkání sousedů po třiceti letech“ se bude konat v sobotu 15. července 2017 od 15.00 
hod. v areálu kulturního domu v  Rohli. V programu vystoupí: Loštická Veselka, Morav-
ští muzikanti, Nákelanka, Postřelmovská muzika, Rohelanka, Gabča Jiříčková a Rohelské 
Radušky. K občerstvení budou připraveny myslivecké speciality.   Zvou pořadatelé
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miSiJní RozměR CíRKve
 Ježíš Kristus po tříletém putování zde na zemi, kte-
ré skončilo obětí kříže a vrcholnou událostí jeho zmrt-
výchvstání, svolává své učedníky na horu Olivovou, kde 
se s nimi loučí, předává jim poslání – hlásání a šíření „ra-
dostné zvěsti“ – evangelia všem národům, které je ještě 
nepoznaly. Putující církev byla poslána k národům světa, 
aby jim zvěstovala naplnění dávných proroctví o přícho-
du Mesiáše a jeho spásného díla, které je příslibem pří-
chodu Božího království, nejprve zde na zemi a pak na 
věčnosti. Prvním misionářem, i když pouze ve své vlasti 
byl sám Ježíš. 
 Přinášet světu Kristovu pravdu, jeho lásku a pokoj, to není nic jiného, než aby lidé měli 
podíl na společenství, které existuje mezi Otcem a Synem v jejich Duchu lásky. 
 „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“, píše v 2. listě Korintským sv. Pavel. Vyja-
dřuje tím, že kdo přijímá Kristovu lásku, má lásku i k lidem a to k jejich věčné spáse. Bůh 
chce přece skrze poznání pravdy spásu všech – a to je konečným cílem misií. 
 Takto církev pokračuje během tisíciletých dějin v poslání samého Krista. Křesťané 
mají hlásat radostnou zvěst, kterou přinesl Kristus, a to tak, že jdou jeho cestou, ochotni 
se obětovat až k mučednictví, což mnozí dokázali i dokazují. 
 K tomu říká papež Benedit XVI.: „Pozornost k evangelizačnímu dílu církve a spolu-
práce na něm se nemůže omezovat jen na některé okamžiky či zvláštní příležitosti, ani ji 
nelze považovat jen za jednu z mnoha pastoračních činností; misijní rozměr církve je pod-
statný, a proto je třeba vést ho stále v patrnosti. Neustálé hlásání evangelia totiž oživuje cír-
kev, její horlivost i jejího apoštolského ducha a obnovuje její pastorační metody...“
 A říkal to už blahoslavený Jan Pavel II.: „Misie totiž obnoví církev, upevní víru a křes-
ťanskou identitu a vnese novou horlivost a nové stimuly. Víra zesílí předáváním! Nová 
evangelizace křesťanských národů najde podnět a oporu v práci pro misii na celém světě.“ 
(Novo millennio ineunte čl. 59)
 Aby církev byla věrohodná ve své misijní činnosti, pokračování a dějinném rozvíjení 
Kristovy církve, musí i ona jít stejnou cestou, jakou šel On. Totiž cestou chudoby, posluš-
nosti, služby a sebeobětováním až k smrti, nad kterou Pán zvítězil svým zmrtvýchvstáním. 
Toto zdůrazňuje a svými činy naplňuje nynější papež, svatý otec František a dodává: 
 „Misionáři vědí ze své zkušenosti, že evangelium odpuštění a milosrdenství může při-
nášet radost a smíření, spravedlnost a mír. Příkaz evangelia „Jděte tedy, získejte za učed-
níky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachová-
vat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20) není vyčerpán, ale naopak nás všechny 
zavazuje, abychom za současné situace a při všech dnešních výzvách cítili své povolání – 
nově „vyjít ven“ jako misionáři.“
 Co znamená být misionářem evangelia? Odpověď nacházíme ve třech výjevech z evan-
gelia: počátek Ježíšova poslání v Nazaretě (Lk 4,16-30), zjevení Ježíše učedníkům na cestě 
do Emauz (Lk 24,13-35) a podobenství o semínku, které roste dnem i nocí (Mk 4,26-27).
Úzká cesta, kterou máme kráčet, láskyplné přijetí kříže a vroucí modlitba ať se na nás pro-
jeví radostí útěchy.   P. Antonín Pospíšil 
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Hnízdo děkuje všem návštěvníkům za jejich přízeň, kterou nám proje-
vovali svou účastí na programech, které jsme pro ně s láskou připravovali 
v tomto školním roce. 
Přejeme všem požehnaný čas dovolených a prázdnin a těšíme se na setká-
ní s Vámi v září.

Prázdninový čas využije Hnízdo k nezbytným činnostem jako je generální úklid, malé 
úpravy  a opravy a k přípravě programu na nový školní rok.  Irena Švédová

dovolenÁ: nechat se „políbit“ volnou chvílí
Dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný a duševní 
odpočinek. Přesto zůstává naše psychika mnohdy ošizena, bez od-
počinku. Aby si člověk mohl odpočinout, potřebuje čas. V hlavě to-
tiž nelze něco jednoduše přepnout a změnit životní rytmus.
Dovolenou mají mnozí přesně naplánovanou měsíce předem. A po 
konci dovolené se cítí tak, že by se z ní potřebovali zotavit.
Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vypnout?
Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme „políbit“ volnou chvílí?
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občer-
stvím,“ praví Ježíš. www.vira.cz

mŠe SvATÉ o dovolenÉ A o PRÁzdninÁCH. Blíží se čas prázdnin a dovolených. 
Pokud budete mimo svou farnost, můžete si předem naplánovat účast na mši svaté a na 
internetu najít začátky bohoslužeb. 
Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na http://www.ado.cz/farnosti. 
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na https://bohosluzby.cirkev.cz/ 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 25. června: Štíty 1.480; Horní Studénky 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty
  Ve středu 5. 7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude v Crhově poutní mše sv. v 15 
hod.
  V pátek 7. 7. v 15 hod. bude adorace na 1. pátek v měsíci a svátost smíření.
Děkujeme za výzdobu jednotlivých oltářů ke slavnosti Božího Těla květinami a také za do-
vez břízek do kostela.         P. Jacek Brończyk
Farnost Horní Studénky 
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ V HORNÍCH STUDÉNKÁCH a po-
žehnání obrazu svatého Huberta.
Řád svatého Huberta – komenda Morava a myslivecký spolek Lísek 
v Horních Studénkách srdečně zve všechny milovníky a přátele přírody 
do kostela sv. Linharta tuto neděli 2. července 2017 v 11.00 hod. na mši 
svatou, při které bude požehnán obraz sv. Huberta. Mši svatou celebruje 
P. František Eliáš. Liturgii doprovodí Pěvecký sbor sv. Huberta Zábřeh.
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V neděli 16. 7. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.883 Kč) 
a v Chromči (minule 1.720 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
   P. Vladimír Jahn 

BLAHOPŘÁNÍ. Ve středu 5. července 2017 oslaví 70. narozeniny paní 
Anna Krmelová z Postřelmova. 
K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj, Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie. Členové živého růžence z Postřelmova
 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 25. června: Jedlí poutní sbírka na opravy kostela 5.100; Klášterec 1.300; 
Svébohov 2.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

Farníci z Olšan srdečně zvou ve středu 5. července v 9.00 hod. na olšanské hřiště, na pout-
ní mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje.

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 25. června: Mohelnice 4.594; Úsov 4.052; Studená Loučka 433 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

PoděKovÁní. Tuto neděli 2. 7. slouží poslední mši svatou v kostele sv. Jiljí v Úsově  otec 
Petr Šimara. Celá farnost děkuje za 13 roků duchovní ale i lidské péče, kterou nám otec 
Petr věnoval.                                                                             Za farnost Úsov Leoš Eckelhart 

moHelniCKÁ KRoniKA – dokončení roku 1975
 P. František Martinek stále doufal, že se uzdraví a že bude moci ještě připravit děti 
k prvnímu svatému přijímání. Ale zatím zemřel zaopatřen P. Novákem a nastaly prázdni-
ny a tak už nebylo možno děti k svatému přijímání připravit. 
 Počet dětí přihlášených do náboženství silně klesl. Na ZDŠ u par-
ku se přihlásilo 8 dětí a na ZDŠ na sídlišti též 8 dětí. Učí se jedna ho-
dina v měsíci. 
 Po pohřbu děkana Martínka jezdil do Mohelnice P. Novák z Mo-
ravičan. Mše svatá bývala v neděli jedna v 9 hod., ve všední dny v úte-
rý a pátek v 17.30 hod. 
 Od 1. října byl P. Novák jmenován excurrendo administrátorem v Mohelnici. V Mo-
helnici byl též jmenován kaplanem P. Euegen Spodný, který bydlel ve Zvoli. Přestěhoval 
se do Mohelnice, převzal farní auto, protože spravoval ještě Studenou Loučku, Vyšehorky 
a Mírov. V Mohelnici mohl vypomáhat jen ve všední dny. 
 Výzdoba kostela o Vánocích byla stejná jako jiná léta, stromků v chrámové lodi bylo 
snad méně, ale proslulý betlém zase přitahoval. Mše svatá na Štědrý den byla v 22.30 hod. 
večer. K opravě sv. Stanislava letos nedošlo, jednak pro nemoc P. Martinka, jednak pro ne-
dostatek finančních prostředků, ježto konsistoř neposkytla žádný příspěvek, ani státní pří-
spěvek nebyl poskytnut. K opravám je vše připraveno pro rok 1976. Bartoš H.

postřelmovsko    postřelmovsko



7

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 25. června:  Domov důchodců sv. Zdislavy 221; Písařov 831; Písařov na 
Haiti 182; Jakubovice 811; Janoušov  742; Červená Voda 2.712 Kč.    
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Radek Maláč                                                                        

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 25. června: Lubník 480; Tatenice 4.540 (+ dar 500); Hoštejn 920; Kosov 
550 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                               P. Jaroslav Přibyl

  Společenství modlitby chlapů se sejde v neděli 2. července v 18.00 hod. mimořádně 
v Lubníku u Totušků.
  O SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE budou mše svaté jako v neděli, mimo Ko-
sov (Lubník 7.20, Tatenice 8.40 a Hoštejn 10.00 hod).                         P. Jaroslav Přibyl  

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 25. června: Loštice 4.272; Moravičany 1.884 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.        P. Kristián Libant, CM

FARnoST loŠTiCe 
  BRIGÁDA na faře v Lošticích bude v pondělí 3. července od 15.30 hod. a v sobotu 8. 
července od 10.00 hod. Požehnání společensko-pastorační místnosti, kterou jsme nazvali 
„Stodola“, bude v neděli 16. července po mši svaté. Po požehnání bude možnost prohlídky 
místnosti včetně nově zbudovaného sociálního zázemí a obeznámení  s průběhem a zá-
měrem stavby.
  AdoRAČní den ve FARnoSTi loŠTiCe je v úterý 4. července. Nejsvětější svá-
tost bude k uctívání vystavena od 10.00 do 17.55 hod. Mše svatá bude v 18.00 hod.
  FARNÍ ODPOLEDNE bude letos na svátek Cyrila a Metoděje ve středu 5. července. 
Posezení začne v 15.00 hod. na Sirkárně. 
  Hody a Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Pavlově ve středu 5. července při mši 
svaté v 11.00 hod. P. Kristián Libant, CM

FARnoST moRAviČAnY 
  POBOŽNOST K SV. CYRILU A METODĚJOVI bude u obnoveného kříže u cesty 
před Moravičany z Loštic, protože cesta ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje v polích je za-
rostlá. Pobožnost spojená s požehnáním obnoveného kříže bude ve středu 5. července v 
17.00 hod.
  Mše svatá ve čtvrtek na státní svátek bude ráno v 8.00 hod.

duchovní SeTKÁní U mARiÁnSKÝCH SloUPŮ bude: v Lošticích u sochy Immacu-
laty před kostelem sv. Prokopa, v pátek 7. července, po večerní  mši svaté. 
 V Moravičanech na návsi v neděli 9. 7.  po mši svaté.

  Kvůli státním svátkům bude tento měsíc změna v NÁVŠTĚVĚ NEMOCNÝCH se sv. 
přijímáním. Nemocné navštívíme v pátek 7. 7. 2017.   P. Kristián Libant, CM



8

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 25. června: Zábřeh 9.880; Zvole 4.080; Postřelmůvek 1.010; Pobučí 
170 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                     P. František Eliáš

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

KonTeJneR PRo HAiTi 
Připojte se k materiální sbírce věcí, které pomohou chudým li-
dem na Haiti vyučit se švadlenou, mít vybavenou třídu, školní 
knihovnu, ale také ošetřit si drobné úrazy. 
Sbírku vyhlásila Arcidiecézní Charita Olomouc, která také 
věci do kontejneru shromažďuje. 
Stěžejní je vybavit šicí dílnu, kterou otevřeli naši spolupra-
covníci v Gonaïves. 
Haiťané se mohou na šicích strojích naučit řemeslu, získat tak práci a zároveň začít šít školní 
uniformy, které jsou pro haitské školáky povinné, přestože spousta jejich rodičů si je nemůže 
dovolit zaplatit. Proto sbírka počítá hlavně se ŠLAPACÍMI FUNKČNÍMI šicími stroji (elektric-
kými NE! – ve slumu není dostatek přívodu elektřiny) a s vybavením dílny. 
Dále také se školními pomůckami, knihovnami, školními židlemi a lavicemi, sportovními, 
zdravotnickými a hygienickými potřebami, letní obuví a oblečením, nářadím a moskytiérami.
Sběrným místem pro děkanát zábřeh bude recepce a podatelna Charity zábřeh (přízemí 
charitního domu sv. barbory, Žižkova 15, zábřeh) a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 7.00 
do 16.00 hod. 
Sbírka potrvá až do 30. září 2017. Kontaktní osoba: Kamila Smetanová, tel: 736 509 474, 
email: fead@charitazabreh.cz
PozoR! Velké věci (šicí stroje, školní nábytek – židle, stoly, lavice a plastový nábytek) bere-
me PoUze po předchozí telefonické domluvě na dohodnuté sběrné místo.  
 Více informací na webu www.charitazabreh.cz

KníŽKY do PRÁzdninovÉHo KUFRU 
Nezapomeňte si přibalit do prázdninového zavazadla knížky pro sebe i pro své děti. Čtení 
nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu si vyberete na 
Recepci Charity každý všední den od 7.00 do 16.30 hod. 
naše tipy pro dospělé: ŽIVOT V TEMPU ANDANTE – nová 
kniha Hany Pinknerové o prospěšnosti přímluvných modliteb a 
vztazích s našimi blízkými. NA ORLÍCH KŘÍDLECH – sám Elias 
Vella k této své novince uvádí: „Mým záměrem je předat vám zku-
šenost s Ježíšem, vtáhnout vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním 
nově setkali.“ A spousta dalších! Například velmi oblíbené příbě-
hy povzbuzující na duši od Bruna Ferrera, které probouzí v člověku naději, lásku a touhu po 
poznání pravdy, touhu po tom být lepším člověkem a více se zajímat o lidi kolem sebe. Dě-
tem můžeme nabídnout například dobrodružný příběh o prázdninovém putování na kole 
do Španělska - 3333 KM K JAKUBOVI. 
 Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto Vám přejí pracovnice Recepce.


