
1

10. 5. 2020
Ročník XXVII. číslo 19

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

Žl 33 Ať spočine na nás, Hospodine,
 tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe
1: Sk 6,1-7  2: 1 Petr 2,4-9 Ev. Jan 14,1-12
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i  ve mne. 
V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám 
připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, 
abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ 
Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ 
Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ 
Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl 
Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slo-
va, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své 
skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. 
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba 
ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, 
které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné 
plody a dosáhnou radostí věčného života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť 
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU  (otec Krzysztof Leon Klat) 
Na jaře většina z nás, kteří máme zahradu, dělá pořádek. Kontroluje stromy po zimě, 
připravuje barely na dešťovou vodu, připravuje záhony, seče trávu. 
Když je doma a na zahradě pořádek, tak se cítíme velmi dobře, máme z toho radost. 
Když se u nás někdo zastaví, tak ho velmi rádi přijmeme a pozveme domů i na za-
hradu. 
Ale máme ještě jiný domov. A ten nám připravil Bůh. Jak říká Ježíš v evangeliu: V domě 
mého Otce je mnoho příbytků. 
Ten domov, o kterém mluví Ježíš, to je věčný život. Na ten se připravujeme již zde na 
zemi, a to svými dobrými skutky, tím co zde na zemi děláme pro druhé, tím jak mi-
lujeme Boha i člověka. Ten domov v nebi, o kterém nás ujišťuje Ježíš, to je věčnost. 
Ne na 50, 70… let. Proto je tak důležité si uvědomit, že zde na zemi jsme jen pout-
níky. Ten skutečný domov máme v nebi. Ježíš, jak sám o sobě řekl, je cestou k tomu-
to domovu. Je potřeba se na něho spolehnout a jít za ním. Následovat ho a důvěřo-
vat mu. 
Rakouský psychiatr a vědec Viktor E. Frankl prožil několik let v koncentračních tábo-
rech v Terezíně, Auschwitz a Dachau. A tam, kde často člověk ztratil víru, naději a ži-
vot, tam pochopil, že ti, kteří někoho milovali, měli rodinu, děti a chtěli se k nim vrátit, 
ti měli sílu a chuť k životu. 
André Frossard, francouzský fi losof 20. století, se jednou ptal lidí: Jaký je smysl života 
člověka? Proč člověk žije? Pro koho žije?
Je zajímavé, že 80 % žen uvažuje o životě jinak než muži. Ve svém výzkumu zjistil, 
že muži většinou uvažují o tom: Proč žít? A jaký to má smysl? Ženy přemýšlejí: Pro 
KOHO žít? Ženy totiž přemýšlejí srdcem. Ženy vidí smysl svého života ve vztazích: 
manžel, děti, rodina. A proto i k Bohu a víře nacházejí snadněji vztah než my muži. 
My muži hledáme většinou rozumové řešení všeho, s čím se v životě setkáváme: Proč 
máme něco dělat, proč máme věřit. 
Dobře to vidíme v dnešním evangeliu. Tomáš se ptá Ježíše… „Pane, nevíme, kam jdeš. 
Jak můžeme znát cestu?“
Typický muž chce znát na všechno odpověď a chce mít ve všem jasno. Cesta víry a po-
chopení potřebuje často svůj čas.
Albert Einstein, geniální fyzik a vědec, na konci svého života zjistil, že bez víry 
v  Boha není možné najít smysl života a  odpovědět na otázky odkud pocházím 
a kam směřuji.  Jedině Bůh je smyslem, cílem a odpovědí na základní lidské otáz-
ky. Na tyto otázky nám dnes odpovídá Ježíš Kristus slovy: Já jsem CESTA, PRAV-
DA A ŽIVOT. 
I když dnes ještě nemůžeme určité věci plně pochopit, ten, který ví a zná budoucnost, 
nám říká: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce 
je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. 
A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy 
byli tam, kde jsem já.“
Bratři a sestry, přeji vám, abyste naslouchali a uvěřili Bohu, který nás ujišťuje, že je ne-
ustále s námi a má pro nás připravený domov věčný a chce být pořád s námi.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 13. května Panny Marie Fatimské 
čtvrtek 14. května  svátek sv. Matěje, apoštola
sobota 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 13. května. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

USNESENÍ VLÁDY ČR O ZVÝŠENÍ POČTU OSOB 
NA BOHOSLUŽBÁCH
Vládní usnesení z 27. 4. povoluje do 11. května 15 účast-
níků. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dub-
na určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných  
podmínek se zvýší na 100 účastníků. 
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vyko-
návají služby: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, 
apod., toto rozhodnutí o  nezapočítávání se hlavních 
vedoucích bohoslužby platí od 12. 3. 2020, jak sdělil od počátku prof. Roman Prymula. 
Vládní usnesení ze 30. 4. podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje 
všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňo-
val a měnil. 
Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český v poslední den svého úřa-
du předsedy ČBK 30. 4. 2020

– Účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou 
členů domácnosti, 

– účastníci bohoslužby si před vstupem do kostela dezinfikují ruce, 
– účastníci bohoslužby nosí roušky, 
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje. 

MŠE SVATÉ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V ZÁBŘEZE od soboty 16. 5. 2020
Sobota – kostel sv. Bartoloměje 18.00 hod. 
Neděle – kostel sv. Bartoloměje 7.00, 8.30, 10.00, 18.00 hod. 
Neděle – kostel sv. Barbory 7.00, 8.30 hod.  

Účastníci mše svaté mohou přede mší přistoupit ke svátosti smíření. 

Ve čtvrtek se v kostele sv. Bartoloměje  můžete účastnit adorace Nejsvětější svátosti 
a to v čase 15.00 – 17.30 hod. 

WEBOVÉ STRÁNKY ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI. 
Na stránkách farnosti se stále můžete připojit ke sledování mše svaté  
každou neděli v 8.30 hod. 
Během měsíce května každou středu v 18.00 hod. můžete být účastni 
MÁJOVÉ pobožnosti.
Děti najdou na webových stránkách farnosti katecheze otce Krzysztofa.
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ARCIBISKUP JAN GRAUBNER
ZVOLEN NOVÝM PŘEDSEDOU ČBK

Čeští a moravští biskupové se setkali v úterý 28. dubna 2020.
Novým předsedou byl zvolen arcibiskup olomoucký a metro-
polita moravský Jan Graubner. Arcibiskup Graubner působil 
jako předseda ČBK v letech 2000 - 2010 a místopředsedou ČBK 
byl poslední dvě volební období.
Za místopředsedu členové ČBK zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála.
Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-
-opavský pomocný biskup Martin David.
Nové vedení ČBK se svých funkcí ujme k 1. květnu 2020.

Z rozhovoru s novým předsedou ČBK Janem Graubnerem 

Jaké největší výzvy teď před Vámi jako novým předsedou ČBK stojí? Jaký první krok 
budete muset podniknout?
Především situace je dnes jiná, než byla před dvaceti lety, když jsem tuto službu při-
jímal poprvé. Tehdy to bylo pořád ještě porevoluční budování a  kladení kolejí. Dnes 
je vidět spíše únava, ale nová situace je výzvou nejen na poli pastorace, která je na-
ším hlavním posláním, ale i  v  oblasti ekonomické. Církev vstupuje do těžké hospo-
dářské etapy, ostatně celosvětová společnost vstupuje do další hospodářské krize 
a všichni si budou utahovat opasky, ale snad právě pod tím tlakem vzniknou nové věci 
a  více se sblížíme i  vyrosteme ve vztahu k  Bohu, na nějž budeme muset daleko více  
spoléhat.

Mohl byste stručně zhodnotit dopady koronavirové pandemie na církev? Lze už teď 
odhadnout ekonomické ztráty, které pandemie církvi způsobila? Dokázala být církev 
lidem dostatečně nablízku i v době nouzového stavu?
Jako pozitivní mohu vidět, že si mnozí uvědomili lidskou omezenost a  křehkost na-
vyklých jistot. Pandemie ovšem ukázala, jak je snadné ovládnout lidi strachem a rozbít 

vztahy i zbavit svobody. Nejde při tom jen o strach o sebe, 
ale mnozí, přestože se cítí zdraví, ze strachu, aby někoho 
nenakazili, nechají staré lidi v samotě. Církvi to taky uka-
zuje, že v praxi je u většiny asi větší strach ze smrti, než 
víra v  život věčný, a  to je výzva. Vedle toho je třeba vi-
dět jako pozitivní znamení množství ochotných dobro-
volníků a spoustu iniciativ i ve farnostech. Většina kněží 
byla aspoň v  telefonickém spojení se spoustou lidí. Veli-
ce si vážím obětavosti nejen zdravotníků, ale i pracovníků 
Charity, kteří měli zpočátku nejméně ochrany. Skutečný 
ekonomický dopad na církev ještě neumíme odhadnout, 
ale bude veliký. K důsledkům koronaviru musíme připo-
číst dopady sucha na zemědělství a lesnictví.
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Jak se díváte na současnou roli Evropské unie? Na jednu stranu se zdá být garantem 
stability a  ekonomického rozvoje, na druhou stranu otevřeně podporuje ideologie, 
které jsou v rozporu s učením katolické církve, a vydává je za tzv. evropské hodnoty. 
Kdo se proti tomu ozve, bývá označen za ultrakonzervativce nebo za Putinova agen-
ta. Co s tím?
Především, když mluvím o EU, nechci říkat ONI, ale MY. V tom taky vidím klíč k ře-
šení a výzvu k aktivitě. Křesťanská kultura není poklad v trezoru či v muzeu. Ta vzniká 
z žitého evangelia a umírá, když se evangelium nežije. Ekonomická stabilita nestojí jen 
na výrobě a obchodu, ale i na důvěře, spravedlnosti a solidaritě. Nezachrání nás žád-
ná ideologie, ale otevřenost Bohu, kterého necháme v sobě milovat a ze sebe vyzařovat. 
Nauka církve je důležitá, ale důležitější je život křesťanů, bez toho by se i skvělá nauka 
mohla stát jen teorií či ideologií. Promiňte, ale ten soumrak Evropy, to zatemnění mno-
ha hlav a srdcí vidím jako výzvu či dluh nás, kteří máme úkol být světlem. Tmu nelze 
přemoci jinak než světlem.
Evropská unie se umí zastat mnohých menšin, někdy i takových, které ve skutečnosti 
vůbec utlačovány nejsou. Nemáte pocit, že se z hájení práv menšin stává až jakýsi dik-
tát? Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou, ale o této skutečnosti jako by se ve-
řejně bálo hovořit. Je Evropa stále ještě křesťanská?
Bohužel, Evropa dnes vypadá jako postkřesťanská. My si musíme častěji vzpomenout na 
první křesťany, kteří žili v pohanské říši. Římská kultura a společnost se rozpadala. Křes-
ťany dokonce považovala za bezbožníky a zabíjela, ale oni proměnili společnost zevnitř, 
protože měli odvahu žít podle evangelia a nebáli se obětí. V tom byla jejich síla. Dnes se 
nesmíme bát nálepkování a marginalizace. Křesťanská obnova společnosti je možná jen 
tehdy, jestli se obnoví křesťané, křesťanské rodiny.
Slovensko nedávno odmítlo přijmout Istanbulskou smlouvu, proti níž se jasně vyslo-
vila i Česká biskupská konference. Potěšil vás postoj našich východních sousedů? Jak 
to podle vašeho názoru dopadne v České republice? 
V souvislosti s koronavirem se dnes mluví o potřebě promořit společnost, aby získala imu-
nitu. Myslím, že postkomunistické země byly za totality marxismem tak silně promořeny, 
že máme větší imunitu k marxistickým idejím, i když přicházejí v nových kabátech neo-
marxismu. Tím nechci říct, že jsme na Východě lepší než na Západě, a že se můžeme vy-
tahovat. V mnohém se musíme od nich učit, ale pokud nechceme zahodit utrpení našich 
otců a  zpronevěřit jejich zkušenosti, máme povinnost se bránit zhoubným ideologiím. 
Nejsem prorok, abych věděl, jak to dopadne, vidím, že mladá generace tu draho zaplace-
nou imunitu ztrácí, ale mám naději.
Ekonomové varují před tím, že nás čeká hospodářská krize, jaká tu nebyla od třicátých 
let minulého století. Vzhlížíte k budoucnosti spíše s obavami nebo nadějí?
Vážnou hospodářskou krizi v nejbližších letech považuji za realitu, ale ne za katastrofu. 
Jestli se na čas dokážeme uskrovnit, a poučit se z minulosti, může být poměrně brzy pře-
konána, ale byl bych moc rád, kdybychom se jen nechtěli vracet do minulosti. Je třeba jít 
dál a v ekonomice nevidět zisk jako jediný cíl, ale myslet i na národní soběstačnost a soli-
daritu s nejchudšími nejen v EU, ale ve světě, nedívat se na cizince jako na levnou pracovní 
sílu, ale nezištně pomoci s rozvojem v chudých zemích. 

Konzervativní noviny, 29. 4. 2020, převzato ze zpráv ČBK
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štítecko            štítecko            štítecko

ŠTÍTY
* Ve středu 13. května v 18 hod. bude po mši svaté Fatimská pobožnost. 
 Své prosby můžete dávat do schránky na oltář Panny Marie.
* V neděli 17. 5. bude bohoslužba pro děti v 9.00 hod. a při ní sbírka na provozní náklady, 

energie.

POUTNÍ MŠE SVATÉ
Horní Studénky – v neděli 17. května v 7.30 hod. bude slavena poutní mše svatá ke cti 
sv. Linharta, při ní bohoslužba pro děti a sbírka na opravy.

Cotkytle – patrona kostela ve Strážné, sv. Isidora oslavíme při poutní mši svaté  s nedělní 
platností v sobotu 16. května v 16.00 hod. 
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému budeme slavit v Cotkytli v neděli 17. května při mši svaté 
v 11.00 hod., při ní bude také bohoslužba pro děti a sbírka na opravy. P. Jacek Brończyk   

farnost  zvole                    farnost  zvole

ZVOLSKÁ ČTYŘKA  INFORMUJE
Stavební práce na farním domě – Komunit-
ním centru ve Zvoli už tak pokročily, že je třeba 
v krátkém termínu dokončit ty přípravné práce, 
které provádějí členové a  příznivci spolku. Jed-
na z posledních akcí se týká podlahy. Je třeba do 
konce května odstranit čtyřiceticentimetrovou 
vrstvu z podlahy, což činí 60 m3 objemu materiá-
lu, tedy 10 plně naložených tatrovek. 
Proto naléhavě prosíme všechny, kteří mohou pomoci. Brigády jsou v úterý a ve čtvrtek 
od 16.00 hod. Kontaktujte nás prosím, abychom mohli práci dobře zorganizovat. 

Tomáš Čvančara, předseda spolku Z4, mobil: 732 746 345,
nebo Josef Bartoň, mobil: 725 796 359

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 3. května, v závorce sbírky za duben: Lubník 900 (1.020), Tatenice 2.010  
(3.640), Hoštejn 650 (2.570), Kosov 640 + 2.200 dary (2.940).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

Od pondělí 11. 5. ve farnostech spravovaných z Tatenice již bude bývat obvyklý pořad bo-
hoslužeb. 

* * *
Redakce doporučuje: na youtube najdete
(https://www.youtube.com/watch?v=h1_cAuK5Bf0)  půlhodinové vyprávění Marka Ebe-
na z knihy Jeana Giona  „Muž, který sázel stromy“, doplněné o snímky z původního ka-
nadského animovaného filmu.
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DEN MATEK 
Tuto neděli 10. května slavíme DEN MATEK. Všem 
maminkám děkujeme za všechnu péči a  starostli-
vost. 
Ať vám Pán žehná a chrání vás, ať naplní vaše srdce 
vlídností a vaši duši radostí, ať vám udělí svůj pokoj 
a vyrovnanost. 

Přejí, spolu s vašimi blízkými,
kněží zábřežského děkanátu

MODLEME SE ZA DÉŠŤ, VYBÍZÍ ARCIBISKUP GRAUBNER 
Současná epidemie ochromila náš život, ale také upoutala naši pozornost, a tak si téměř 
nevšímáme mimořádného sucha a hrozící neúrody, píše arcibiskup Jan Graubner kněžím 
své arcidiecéze – a jejich prostřednictvím také všem věřícím.
„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhod-
ný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do 
polí sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arcibiskup kněžím a dodává: 
„K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.“
Svůj list pak arcibiskup Graubner zakončuje vyjádřením vděčnosti za osobní zapojení 
kněží i farníků a všem ze srdce žehná.
 
MODLITBA ZA DÉŠŤ
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme!

Dej nám přiměřeného deště, abychom byli dostatečně obdařeni tvými 
pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou. 

Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úz-
kostech na tvou lásku a od veškerých protivenství byli Tebou chráněni. 

Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť  a vyprahlou půdu zavlaž dostateč-
ně svou nebeskou rosou. Amen

* * *
KVALITNÍ ROUŠKY PRO VEŘEJNOST 
Od začátku propuknutí koronavirové infekce vyrábíme díky ochotě mnoha dobrovolníků 
roušky – pro potřeby svých pracovníků, zábřežských institucí i široké veřejnosti. Rozšíři-
li jsme nabídku roušek o nový typ: látkovou roušku k opakovanému použití s kapsou na 
vložení filtru. 
Roušku lze používat pro každodenní běžné preventivní nošení venku (bez filtru), i pro 
pohyb v rizikových podmínkách, kde se vyskytuje více osob (s vloženým filtrem) – což 
může být například i při návštěvě bohoslužeb, kterých se už konečně znovu můžeme 
osobně účastnit. Roušky (a do nich i  zásobu náhradních filtrů) si můžete odebrat na 
recepci Charity Zábřeh za dobrovolný finanční příspěvek do pokladničky, na pokrytí 
vstupních nákladů. Děkujeme!
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charitativní služba církve v děkanátu

PRODEJNA BARBORKA ZNOVU OTEVŘENA 
Charitní recepce a prodejna křesťanských potřeb pro 
celý děkanát BARBORKA opět obnovila prodej kní-
žek, devocionálií, výrobků klientů Charity i  dceři-
né sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. Pracovníci 
prodejny se na vaši návštěvu těší každý pracovní den 
od 7.00 do 16.30 hodin. Z knižních novinek pro vás 
vybíráme.

PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE:
Když není motorka, lépe chodit pěšky – po sto-
pách P. Josefa Toufara – kniha Miloše Doležala skvěle 
doplňuje předchozí autorovy knihy o Josefu Toufarovi a zavede nás na místa, která jsou 
s tímto knězem neodmyslitelně spojená.
Jízda v  levém pruhu – rozhovor s  Jožinem Valentou. Pokud se chcete dozvědět více 
o P. Marku Orko Váchovi jako o člověku, o jeho životě a formování, pak určitě vezměte 
do ruky tuto knihu.
Zápisky z trolejbusu – tato kniha je dobrou zvěstí: podívejte, co zažívá jeden řidič trolej-
busu a jak ho to proměňuje. Duch totiž vane, kam chce. Vane i v trolejbuse, pronikne kam-
koliv – nikdy a nikde nejste odříznuti od zdroje.
Manželství: dobrodružství ve dvou – chystáte se na velké dobrodružství jménem 
manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tato kniha tou pravou právě  
pro vás.

NAŠE TIPY PRO DĚTI:
Taumur – cesta temným lesem k Beránkovi – dobrodružná cesta je rámována příběhy 
z dějin spásy, z nichž Taumur a Miria čerpají odvahu a naději.
Vlk a štít – dobrodružství se svatým Patrikem – dobrodružný příběh se odehrává v 5. sto-
letí na ostrově zvaném Irsko, v době, kdy žil svatý Patrik. A právě s ním se setkává jedenác-
tiletý chlapec Kieran, který se stará o osiřelé vlčí mládě, jemuž hrozí nebezpečí.

PROSBA O STARŠÍ, POUŽITOU LEDNIČKU 
Pro jednu aktuálně – ve spolupráci s úřadem práce – vypravovanou materiální pomoc 
sháníme starší, použitou ale stále plně funkční ledničku. Může být i menší do jedno-
členné domácnosti. Pokud vám tedy doma chladnička přebývá a můžete ji postrádat, 
nabídněte ji prosím naší Charitě (Josef Blažíček, tel. 736 509 436), zajistíme její vyzved-
nutí a odvoz.


