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TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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 25 Ukaž mi své cesty, Hospodine!
1: Jon 3,1-5.10 2: 1 Kor 7,29-31 Ev. Mk 1,14-20
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Gali-
leje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas 
a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte 
evangeliu!“ 
Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona 
a  jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž 
rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám 
z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následova-
li ho. 
Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna 
Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; 
a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea 
s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom 
zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. 
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 EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
Ostravák Marek

Všimli jste si? Dnes dvakrát zaznělo v evangeliu jedno slůvko, které by si evangelista 
Marek mohl dát patentovat: „hned“. Šimon a Ondřej „ihned“ nechali sítě a šli za Ježíšem. 
Ten pak, sotva spatřil Zebedeovy syny, „hned“ je povolal. 

Z Markova podání jde cítit zvláštní neklid. Už sama skutečnost, že jeho evangelium je 
nejkratší, to naznačuje: radostnou zvěst je třeba předat bez otálení, ještě zatepla. Inkoust 
ještě nestihl zaschnout a už dává papyrus do ruky čtenářům. Aby nepromarnili ani vteři-
nu. Radostná zvěst nesnese odklad. Je třeba začít hned. Naslouchat. Věřit. Hlásat. Roznést 
ho do všech světových stran. Žít ho. Tančit v jeho rytmu. Vyzpívat ho do samoty a chudo-
by lidských srdcí. 

„Hned“, Markovo příslovce, které se v jeho evangeliu objevuje častěji než v Matoušovi, 
Lukášovi a Janovi dohromady. Dokonce je ho tolik jako v celém zbytku Nového zákona. 
Mám podezření, jestli on ten Marek nebyl Ostravák. Bo Ostravaky maju kratke zobaky. 
Šetří slovem, šetří časem. Je celý nesvůj, když je v okolí někdo, kdo Radostnou zvěst ještě 
neslyšel. Proč? Bo neni čas. Nebeské království nepočká...
A prakticky?

Třetí neděle v mezidobí (tedy právě tato neděle) je na přání papeže Františka Nedělí 
Božího slova. Ne, že by jiné neděle takové nebyly. Svatý otec nám chce připomenout po-
klad, který máme pod nosem, ale třeba jsme ho ještě nevykopali. Chce z nás udělat váš-
nivé čtenáře Písma. 

No jo, ale jak na to? Nejlepší způsob, jak začít je – začít. V posledních letech – teď 
i s velkým přispěním koronaviru – se ve světě rozmohl fenomén, kterému se v angličti-
ně říká binge-watching, tedy maratonový způsob sledování seriálů nebo jiných pořadů 
v televizi či na internetu. Dobrý příklad je zhlédnutí všech tří dílů Pána prstenů v pro-
dloužené verzi bez přestávky. Nebo všech pokračování seriálu Bratrstvo neohrožených na 
HBO. Nebo (v extrémním případě) všech 24 bondovek. Nová doba má prostě nové výzvy 
a nové „dobyvatele“, kteří zkoušejí, co všecko je lidský mozek schopen ještě snést, než úpl-
ně zcvokne.

Binge-watching jistě není zrovna počin hodný následování. I když... Co kdybychom 
ho my věřící „pokřtili“ a přetavili na binge-reading – vášnivou četbu Bible? Co třeba si na 
jedno posezení přečíst celé evangelium? Třeba to nejkratší – Markovo. „Vezmi a čti,“ za-
slechl kdysi budoucí svatý, tehdy ještě velice nesvatý Augustin. „Vezmi a čti“ ten samý hlas 
říká i nám. Now. Hned. Nebo aspoň jednou za tenhle život.

Kde na to ten Karel chodí?
Možná si někdy při poslechu kázání otce 

Karla říkáte, kde na to ten Karel chodí. Já si to 
občas říkám taky. Je na čase jít s pravdou ven.

Nemůžu vyloučit, že něco z toho, co jsem 
kdy řekl, jsem sám vymyslel. Ne, že bych se 
o  to fakt nepokoušel. Čtu a  rozjímám a  pak 
kážu, co z toho vyšlo. Jenže ono to s tou origi-
nalitou bude obecně dost špatné. Kdo si mys-
lí, že v Bibli objevil něco fakt originálního, je 
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buď heretik, nebo málo čte knížky těch, kdo tu byli před ním. Ostatně – když jsme u toho 
– i vymyslet novou herezi je pěkný oříšek...

Rád ve svých přípravách na nedělní kázání vycházím z výkladu jednoho amerického 
biblisty, který se jmenuje Brant Pitre. Je to velice poctivý katolík, navíc laik, táta od rodi-
ny, který dobře vysvětluje logiku nedělních čtení při mši svaté a odhaluje jejich vzájemné 
souvislosti. Pokaždé čerpá i z křesťanské tradice, takže nevykládá Písmo izolovaně od ži-
vota církve během staletí.

Brant Pitre zveřejňuje svoje videa (v angličtině) na stránkách Catholic Productions. 
Pro tento liturgický rok (B) najdete jeho výklad na adrese:

https://catholicproductions.com/blogs/mass-readings-explained-year-b. Je tu k  dis-
pozici vždy jedno video pro evangelium, první čtení a žalm a druhé video pro druhé čtení. 
Na stránce jsou k dispozici i přepisy jeho promluv a další materiály ke studiu. Plná verze 
je placená, ale můžu potvrdit, že to jsou dobře investované peníze. Některé jeho příspěvky 
můžete najít i zdarma na youtube.

Velmi se mi líbila i jeho kniha Jesus the Bridegroom (Ježíš Ženich), ze které rád čer-
pám ve svém duchovním životě. P. Karel Skočovský 

SVÁTKy A PAMÁTKy TÝDNE
Pondělí 25. ledna  svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
Končí týden modliteb za jednotu křesťanů. 
Na cestě do Damašku nastal u Pavla zlom, či dokonce převrácení per-
spektivy. Tehdy náhle začal považovat za „škodu“ a „brak“, to, co pro 
něj dosud bylo nejvyšším ideálem… Co z toho vyplývá pro nás?
Úterý 26. ledna  památka sv. Timoteje a Tita 
Čtvrtek 28. ledna  památka sv. Tomáše Akvinského 

NOVé FArNÍ INTErNETOVé STrÁNKy. Zkušební verzi si můžete prohlédnout. 
Odkaz je na stávajících stránkách http://rkfzabreh.rps.cz   

KrAJSKé DOTACE NA PAMÁTKy A KULTUrU 
Olomoucký kraj vyhlásil dotační programy na rok 2021, mezi nimi programy tematicky 
zaměřené například na obnovu drobných sakrálních staveb, zapsaných kulturních pamá-
tek či na podporu kulturních aktivit. Žádat lze od 25. ledna do 5. února. Více informa-
cí k jednotlivým programům najdou žadatelé na internetových stránkách www.olkraj.cz.
 RNDr. František John 

MArIÁNSKé VEČEŘADLO. Přijďte a přidejte se. Scházíme se každou sobotu v 16.00 hod. 
Každou první sobotu v kostele sv. Barbory, ostatní soboty v měsíci před kapličkou Panny 
Marie Lurdské v kostele sv. Bartoloměje.  Jitka Karešová

Zdravím štědré dárce a přispěvatele na vysílání radia Proglas a TV Noe. 
V průběhu roku jsem odeslala Vaše příspěvky: pro Radio Proglas částku 
12.000 Kč, pro TV Noe částku 9.000 Kč. 
Přeji vám všem mnoho Boží lásky a požehnání do ce-
lého roku 2021, zdravíčko, a těším se na další spolu-
práci. Helena Fuchsová
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ALFA ONLINE. Protože není v současné situaci možné se setkávat na 
kurzu Alfa osobně, zveme vás na Alfu online. Připojíme se k celorepub-
likovému kurzu, který pořádá Česká kancelář kurzů Alfa. Kurz začíná 
26. ledna 2021 a potrvá do 30. března. Setkání budou vždy v úterý od 
19.00 hod. a budou probíhat přes ZOOM. 
Na začátku každého setkání bude videopřednáška, po ní bude následo-
vat diskuse ve skupinkách. Počítá se s tím, že po celé republice vznikne mnoho debatních 
skupinek. Pokud byste chtěli být ve skupince se zábřežskými farníky, uveďte to v přihlášce. 
Přihlašovat se můžete na www.kurzyalfa.cz v záložce Kurzy Alfa ONLINE. Pokud máte 
další otázky, rádi je zodpovíme na tel. 605 917 519. Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 4/2021
TÉMA: JAK MLUVIT O VÍŘE?
Jedním z povolání křesťana je přinášet Ježíšovo poselství všem lidem. Jenže jak s nimi ho-
vořit, abychom byli srozumitelní...
Začalo očkování nejzranitelnějších 
Ze samoty karantény 
Oprávněná obava z virové nákazy uzavřela mnohé do samoty. Podle odborníků dokonce 
každý desátý člověk prožívá tíživou osamocenost
Únos bez jediného výstřelu – co předcházelo násilnému vniknutí demonstrantů na půdu 
amerického Kapitolu

CENA MĚSTA ZÁBŘEH ZA rOK 2020 PrO CHArITU
Zábřežská Charita obdrží ocenění zaslouženě, a to za své aktivity v době 
koronavirové epidemie, rozhodli zastupitelé Města Zábřeh na svém pro-
sincovém zasedání. „Je to poděkování za neúnavnou, obětavou a nezišt-
nou pomoc druhým nejen v době první vlny koronavirové epidemie, ale 
i nyní, kdy čelíme vlně druhé. Je to poděkování nejen zaměstnancům Cha-
rity Zábřeh, ale také všem aktérům z řad dobrovolníků, sponzorů, podpo-

rovatelů aj., bez jejichž zapojení by tato podpora nemohla být realizována zdaleka v tako-
vém rozsahu,“ stojí v závěru zdůvodnění ocenění. Zpravodaj města Zábřeh

  

Po zážitcích opuštěnosti se dostavují okamžiky radostného zjištění, že je Boží pomoc 
opravdu s námi. Lepší pocit životní bezpečnosti si nemůžeme přát.

Jean Pierre de Caussade

ČervenovoDsko              ČervenovoDsko

Sbírky z neděle 17. ledna: Červená Voda 1.951; Písařov 782; Jakubovice 372 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 17. ledna na potřeby farnosti: Loštice 2.069; Moravičany 1.787 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM
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mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko

Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygiena – potvrzení uzavření Mohelnického bet-
léma „Mohelnický betlém tedy musí být v současné době uzavřen.“ – toto je závěr do-
pisu, který jsem dostal 13/1/2021 z Ministerstva zdravotnictví, z právního odboru.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje mi sdělila, že „zastává názor, že zpřístup-
nění Mohelnického betlému by bylo v současném okamžiku v rozporu s vládním opatře-
ním. 
Oba dopisy si můžete přečíst v plném znění – jsou dostupné na internetových stránkách 
www.farnostmohelnice.cz, anebo ve vývěsce kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici. 
Mohelnický betlém jsem se rozhodl uzavřít z  důvodu opatrnosti a  ve prospěch dobra 
a zdraví lidí (především těch, kteří betlém každoročně hlídají + jeho návštěvníků). Ná-
sledně jsem se obrátil na výše uvedené instituce s žádostí o stanovisko ve věci zpřístupně-
ní betléma. 
Na závěr chci říci, že rozhodnutí uzavřít Mo-
helnický betlém pro mne nebylo lehké, a  že 
jsem ho provedl s  těžkým srdcem. Všechny, 
kteří betlém o letošních Vánocích neviděli, pro-
sím o prominutí. Věřím, že brzy všechna vládní 
opatření pominou a  že Mohelnický betlém už 
bude otevřený znovu celoročně a bez jakýchko-
li omezení. Mějte hezký rok 2021!
 Mgr. Petr Souček, farář Římskokatolické farnosti Mohelnice

tatenicko            tatenicko           tatenicko

Sbírky z neděle 17. ledna: Lubník 830; Tatenice 640 + 500 dar; Hoštejn 1.100; Kosov 500 Kč. 
Z  tříkrálových pokladniček: Lubník 6.020; Tatenice 13.200; Hoštejn 7.480; Kosov 
3.930 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl  

 Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici v neděli 24. ledna v 18.00 hod. 

 Ve středu 27. ledna nebudou slouženy mše svaté v Lubníku a v Tatenici. 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 17. ledna: Štíty na potřeby farnosti 2.850; Horní Stu-
dénky na opravy 8.100; Cotkytle na opravy 330 Kč. Všem dárcům Pán 
Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTy: ve středu 3. února o  svátku Uvedení Páně do chrámu, bude 
v  17  hod. mše svatá, svěcení hromniček 
a svatoblažejské požehnání. 

HOrNÍ STUDéNKy: v  pondělí 1. úno-
ra o svátku Uvedení Páně do chrámu bude 
mše svatá v  16 hod., svěcení hromniček 
a svatoblažejské požehnání. 
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 17. ledna: Klášterec na restaurování obrazu 2.800; Svébohov na opravy 
3.700 + dary na opravy 10.000; Jedlí na opravy 4.600 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

HISTOrICKÁ PAMĚŤ FArNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Dle knihy paní Marie Hamplové
21. Římskokatolická farnost Svébohov (Schwillbogen) s farním kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie. V letech 1887-1888 zde působil jako expozita pozdější olomoucký arcibis-
kup ThDr. Antonín Cyril Stojan. Od července 2016 byl ustanoven administrátorem excu-
rrendo P. Mgr. Władysław Mach, SDS. 
Nejstarší zpráva je z r. 1358, kdy byl Svébohov součástí zábřežského panství, i když zde 
měl nějaké statky i klášter z nedalekého Klášterce. Následná léta přinášejí žaloby proboš-
ta Oldřicha: r. 1405 žaluje Tase z Boskovic, že drží jeho klášteru ve vsi Svébohově násilím 
statky, které odkázala Tasova manželka Markéta jako své věno klášteru, r. 1413 podává 
stížnost na Oldřicha Mikše Šestáka, že mu drží jeho ves Svébohov, která je nadáním kláš-
tera v Klášterci. 
Před rokem 1848 se zde objevila skupinka evangelíků helvetského vyznání, která si posta-
vila v roce 1860 za vsí vlastní kapli-modlitebnu. Po roce 1918 zde vznikl první sbor česko-
bratrské církve evangelické, ale jeho sídlo bylo brzy přeneseno do Hrabové. 
Po roce 1848 se objevily snahy přičlenit Svébohov k soudnímu okresu Šilperk, ale nakonec 
zůstal v okruhu působnosti okresního soudu i hejtmanství v Zábřehu, protože byl odedáv-
na pod zábřežskou vrchností a do Zábřeha má lid blíž a lepší cestu než do Šilperka. 
Katolická církev zřídila v roce 1862 v obci misionářskou stanici s páterem Josefem Wiesne-
rem, který zde působil dalších 25 let. První bohoslužby se konaly na rychtě. V následují-
cích letech byla rychta upravena na kapli, která byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie, 
avšak obyvatelé usilovali o vybudování vlastního farního kostela.
Základní kapitál získali pomocí sbírek a v roce 1867 byla stavba zahájena.
V roce 1869 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie 17. října benedikován P. Josefem Mi-
kulkou, farářem v  Horních Studénkách a  děkanem Štíteckým. Do té doby ve Svébo-
hově stávala zvonice, památkou na ni je zvon sv. Jana Nepomuckého a  Panny Marie 
z roku 1853, převěšený později do farního chrámu. Cennou památkou náležící ke kos-
telu je raně gotický zvon ulitý ve druhé polo-
vině 14.  stol., který se však do svébohovského 
kostela dostal až po druhé světové válce a  je 
zřejmě klášterního původu. Jedná se o nejstar-
ší zvon v celé olomoucké arcidiecézi. Svébohov 
byl přifařen do Jedlí, farnost byla zřízena teprve 
až v roce 1892. 
Mezitím byla postavena fara a  v  80. letech byl 
kostel zásluhou intervence tehdejšího pátera A. 
C. Stojana rozšířen o boční kapli sv. Antonína Pa-
duánského a zakoupeny tři zvony. Ty byly zaba-
veny pro válečné účely v roce 1916. 
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Zvole sbírka z neděle 17. ledna 4.670 Kč. P. František Eliáš

SVÁTEK OBrÁCENÍ SV. PAVLA. V pondělí 25. ledna o svátku Obrácení sv. Pavla bude 
ve farním kostele ve Zvoli od 16.30 do 17.30 hod. adorace a v 17.40 mše svatá v rámci ok-
távu modliteb za jednotu křesťanů. 

DALŠÍ PLÁNy. Inspiroval jsem se novými zpovědnicemi v Zábřeze, kde občas zpoví-
dám. Požádal jsem architekta Ivo Skoumala, aby vytvořil návrh na pěknou funkční zpo-
vědnici také pro farní kostel ve Zvoli. Rád bych, abychom ji během léta měli zrealizova-
nou. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTrUM. Členové a pří-
znivci spolku Zvolská čtyřka nadále řeší 
další fungování a provoz Komunitního cen-
tra Zvole. Je to hlavně rozvrh sportovních 
a vzdělávacích aktivit a  také další zajištění 
finančních prostředků na provoz a splácení 
dluhu, který máme ve výši 2 mil. Kč. 
Akce, které budeme pořádat, až to situace 
dovolí, včas zveřejníme na www.zvolska4.
cz a na vývěskách. 
Nadále Vás prosíme o podporu ať už modlitbou nebo finančně. Můžete přispět jakoukoliv 
menší či větší částkou na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. 
Všem dárcům a ochotným pomocníkům děkujeme. 
Díky vám se činnost komunitního centra začíná rozbíhat.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

PAMĚTNÍ LIST ZE ŠPIČKy VĚŽE ZVOLSKéHO KOSTELA
(překlad z němčiny, objeveno  na podzim 2019  při renovaci špičky kostelní věže, celý text na-
jdete na internetové stránce farnosti http://farnostzvole.cz/)
Dne 26. září 1854 vyhořel ve Zvoli farní kostel sv. Jiljí včetně farních a hospodářských bu-
dov. Kostel i kostelní věž byly provizorně pokryty novým šindelem.
Protože ve vesnicích, které patřily do zvolské farnosti (Zvole, Koloredov, Rájec a Ráječek, 
Jestřebí, Lukavice, Vlachov, Theodorov a Skalička), žilo celkem 3 497 duší a starý kostel 

o  rozloze 52 sáhů čtverečních (187 m2) se je-
vil jako příliš malý a příliš prostý, rozhodl vy-
soce urozený kníže, arcibiskup Friedrich Egon 
hrabě von Fürstenberg o stavbě nového kostela 
a stavbu nařídil. 

Úryvky z pamětního listu budeme ve Farních informacích průběžně zveřejňovat …redakce.
 

maletín               maletín               maletín

Mše svaté v kostele sv. Mikuláše ve 14.30 v neděli 24. a 31. ledna.
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TUTO NEDĚLI 24. LEDNA JE VE VŠECH FArNOSTECH SBÍrKA NA BIBLICKé DÍLO
SBÍrKy z neděle 17. ledna: Zábřeh 10.637; Rovensko 936 + na Charitu 600 Kč
Dary na potřeby farnosti na účet 4.100 + v hotovosti 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč 

TŘÍKrÁLOVÁ SBÍrKA – DĚKUJEME VÁM 
Stejně jako my, i většina z vás – našich podporovatelů a dárců, prošla novou zkušeností s letošní 
Tříkrálovou sbírkou. Nemohli jsme se setkat fyzicky, popřát si do nového roku „z očí do očí“, ani 
přímo vložit dar do plastové kasičky s logem Charity. Přesto vám patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. 
Za to, že jste se rozhodli podpořit naši Charitu na dálku; za to, že pomáháte svým starším pří-
buzným, aby i oni mohli zažít virtuální koledu (prostřednictvím webových stránek Tříkrálové 
sbírky) a mohli díky vám věnovat svůj dar Charitě; díky za to, že jste vnímaví ke svým spolufar-
níkům a snažíte se pomoci i jim. 
Že jsou lidé ze zábřežského děkanátu nejštědřejší i počítačově velice zdatní, svědčí průběžný stav 
darů právě na kontě online, virtuální koledy. Na variabilní symbol 77707042 a PSČ našeho regi-
onu jste přispěli částkou 206.000 Kč, což je v olomoucké arcidiecézi zatím nejvyšší částka a 10 % 
celkových adresných darů. Přispět prostřednictvím online nástrojů bude možné až do 30. dub-
na. Děkujeme vám i za to, že požehnanou křídou označujete domovy. Pokud již nemáte křídy, 
ozvěte se nám.
Jsme si vědomi toho, že ne každý, kdo chtěl podpořit charitní dílo v regionu, si poradil se sbírkou 
pořádanou jen ve virtuálním prostoru internetu. Pokud tedy máte cestu do/po Zábřehu a chce-
te ještě přispět, můžete tak učinit do námi pořádané veřejné sbírky. Zapečetěné pokladničky 
jsou po celý rok umístěny ve vchodu do charitního domu sv. Barbory (Žižkova 7/15, všední dny 
7-16.30 hod.) a na výdejním místě zásilek a balíčků (Žižkova 235/5, všední dny 8-17.00 hod.). 
Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pro financování činnosti naší neziskové organizace, po-
máhá s udržením stávajících a při zřízení nových potřebných služeb. Výtěžek z té letošní chceme 
použít například na podporu a zlepšení dostupnosti domácí hospicové a mobilní paliativní péče, 
dovybavení půjčovny zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; a také na zkapa-
citnění centra potravinové a materiální pomoci, jehož služby jsou ve stávající koronavirové době 
stále potřebnější a stále více využívány. 
Letošní rok bude obtížný pro mnohé subjekty – nás nevyjímaje. Proto plánujeme to, že bychom 
ve spolupráci s ochotnými dobrovolníky u vašich dveří letos na jaře či v létě (hned jakmile to 
půjde s ohledem na uklidnění situace kolem pandemie covid-19) zazvonili s prosbou o finanční 
příspěvek do pokladničky. O této náhradní veřejné sbírce konané již osobně a pochůzkou dům 
od domu vás budeme samozřejmě zavčas a dopředu informovat.


