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33. 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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, 
ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka
je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 16,5+8.9-10.11

 Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.
1: Dan 12,1-3 2: Žid 10,11-14.18 Ev. Mk 13,24-32
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a mě-
síc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný 
svět se zachvěje. A  tehdy (lidé) uvidí Syna člověka při-
cházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle 
anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, 
od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání 
o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasa-
zují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až 
uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. 
Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se 
to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova 
nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani 
andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
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K evangeliu dnešní neděle   
Jak je pro apokalyptickou literaturu obvyklé, je při tomto pohledu na 
budoucnost viděno téměř jen to, co je hrozivé a strašné. Tím ale není 
řečeno, že by lidské dějiny byly tvořeny pouze katastrofami a příběhy Je-
žíšových učedníků pouze pronásledováním. Avšak na druhou stranu je 
třeba dodat, že katastrofy a pronásledování jsou pro tyto dějiny charakteristické a Ježíšovi 
učedníci mají s nimi počítat a připravit se na ně. České katolické biblické dílo 

O  STÁTNÍM SVÁTKU ZAZNÍ V  BARBORCE VARHANNÍ 
KONCERT
Na varhanní koncert u příležitosti státního svátku – Dne boje za 
svobodu a  demokracii – pozve kulturní dům ve středu 17. lis-
topadu. V kostele sv. Barbory vystoupí výrazná osobnost české 

varhanní scény Michaela Káčerková. Ta vystupuje pravidelně na koncertech a festivalech 
v České republice, v řadě evropských zemí, ale vrací se i do USA nebo do Japonska. Na 
programu slavnostního koncertu figurují skladby J. S. Bacha, Josepha Haydna a  Felixe 
Mendelssohna-Bartholdyho. Dokonalý prožitek zajistí návštěvníkům snímání hry na var-
hany a následná projekce. Koncert v Barborce má začátek v obvyklých 16 hodin, vstu-
penku lze zakoupit za příznivých 100 korun, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti 
vstup zdarma. Pořadatelé připomínají, že pro vstup na koncert lze uplatnit slevové karty 
zakoupené na sezonu 2019/2020.

VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ 17. LISTOPADU 2021
Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vy-
kročení do svobodné společnosti. Také letos chceme tento den připo-
menout zvoněním na kostelní zvony. 
17. listopadu symbolicky v 17 hodin se rozezní na několik minut kostel-
ní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. 

VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci letos v  Zábřeze opět za-
koupit první neděli adventní 28. listopadu, při vchodu do kostela 
sv. Bartoloměje, přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
„Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemoc-
ným dětem. Květina stojí 120 Kč (60 Kč činí dar na konto Sdruže-

ní Šance). Vážíme si vaší podpory a věříme, že i v letošním roce tato krásná květina ozdobí 
vánoční stoly v mnoha domovech.

ZKOUŠKY NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ začínají v pondělí 15. listopadu v 17.00 hod. 
v  ZUŠ Zábřeh – Školská 349/9. Nácvik bude probíhat pravidelně vždy v  pondělí 
v 17.00 hod.  Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ
Muži, kteří mají zájem o setkávání nad texty Bible a o společnou modlitbu, zveme do na-
šeho společenství. Scházíme se každé úterý v 19.30 hod. na faře v Zábřehu.

Marek Hackenberger
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 15. listopadu  sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
středa 17. listopadu  památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu; na její přímluvu dej 
i nám, ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. Vstupní modlitba 

Ve středu 17. listopadu o státním svátku v Den 
boje za svobodu a  demokracii a  mezinárodní 
den studentstva bude v kostele sv. Bartoloměje 
slavena mše svatá v 8.30 hod. 
„Proto stůjte v  té svobodě, ke které nás Kristus 
vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do otrockého 
jha.“ (srov. sv. Pavel, Gal., kap. 5)
Běh dějin dokazuje, že každá generace chce pro sebe nový život, méně prorostlý zkostna-
tělostí minulosti, osvobozující a nadějnější pro další pokolení. 
Toto si lidé vždy vydobývali různými způsoby. Přechod od nesvobody ke svobodě v Čes-
koslovensku se v roce 1989 pro mnohé stal inspirací. Některými byl kvitován také s velkým 
obdivem, že přerod nepřerostl v hrubé násilí, stal se vzorem pro řešení národních krizí.
Přejme si, aby v současné dějinné etapě tradice „sametu“ a stavění mostů sloužila nám 
i mnoha dalším zemím jako odkaz. Jak praví sv. Marek, po moci touží mnoho lidí. Ježíšova 
moc ale neslouží k ovládnutí druhých, ale k osvobození. A to k osvobození pro Boha, které 
má budoucnost. To platí i pro mne dnes.

Ing. Helena Žabžová, Rada Iustitia et Pax, 12. 11. 2010 (zkráceno).

NEVĚŘÍCÍ ODEJDĚTE
Středa 24. listopadu 2021 je Červenou středou, tedy každoroční připomínkou těch, kdo 
jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. 
Při této příležitosti přijměte pozvání na přednášku Michala Řoutila, Ph.D. nazvanou Ne-
věřící, odejděte! Začíná v 18.00 hod. v Katolickém domě. Součástí přednášky bude i před-
stavení stejnojmenné knihy za účasti nakladatele Pavla Mervarta. Vstupné dobrovolné. 
Přednáška bude věnována současné situaci křesťanů v oblasti Blízkého východu a severní 
Afriky s důrazem na různé formy diskriminace a pronásledování.
Michal Řoutil, Ph.D. (1973) ‒ zakladatel edice Pro Oriente.

Dědictví křesťanského Východu a šéfredaktor ročenky Parré-
sia. Revue pro východní křesťanství. 
Absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzi-
ty Karlovy v Praze (Ústav slavistických a východoevropských 
studií). Kromě slavistiky se věnuje studiu křesťanského Výcho-
du, osudům křesťanských minorit v Osmanské říši a arménské 
genocidě. Působí též jako překladatel, editor a odpovědný re-
daktor.
Je autorem a  spoluautorem knih Nevěřící, odejděte! (2020), 
Katastrofa křesťanů (2017), Dějiny Ruska (2016), Ve stínu is-
lámu (2016). 
Knihu bude možné na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.
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ZÁBŘEŽSKO NA ŠPICI EPIDEMIE. V Zábřeze přibývá téměř 200 naka-
žených denně. 
Dodržujme oficiální nařízení. Od pondělí 25. října 2021 vstoupila v plat-
nost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.

Opět platí povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách staveb, kde jsou přítom-
ny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti 
a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická 
čtení, přímluvy, modlitby a podobně.
Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu 
zpěvu. otec Radek Maláč 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Přihlašování na setkání se uzavírá již tuto neděli 14. 11.! 
Přihlašovací formulář najdete na našem webu mladez-zabreh.webnode.cz
V sobotu 20. listopadu v komunitním centru ve Zvoli společně oslavíme 
Světový den mládeže, přesunutý papežem Františkem z Květné neděle na 
neděli Ježíše Krista Krále. Letošní motto je: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ 
(Sk 26, 16). Pozvání přijal P. Jiří Kupka, v současnosti ředitel Teologického konviktu v Olo-
mouci, který má také v naší arcidiecézi na starosti ministranty. Setkání je určeno mládeži 
od 13 let, na závěrečnou mši v 15.30 hod. srdečně zveme i rodiče a všechny, kdo by se 
k nám chtěli připojit. Akce se koná pod záštitou Sarkander z.s. Animátoři Zábřeh 

SPOLEK KÁLIK si Vás dovoluje pozvat na Kálikův 
podzim, zábřežskou nesoutěžní přehlídku pěvec-
kých sborů, která se uskuteční v sobotu 20. listopa-
du v 15.30 hod. v aule gymnázia Zábřeh. Vystou-
pením sbory Č. A. S. Dolní Dobrouč, ŽAVEZ 
Šumperk a Smíšený pěvecký sbor Carmen Zábřeh 
připomenou nejen osobnost hudebního skladatele 
Václava Kálika, ale také se tímto zapojí do oslav 
125. výročí zábřežského gymnázia, kde otec Václa-

va Kálika, Dr. František Kahlik, působil jako první ředitel. Akce se koná za podpory města 
Zábřeh a Olomouckého kraje. Vstupné dobrovolné. MgA. Karol Ozorovský 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY
PRO ŽENY
V sobotu 27. listopadu v klášteře sester vincentek v Kroměříži vede 
duchovní obnovu P. Antonín Krasucki OP.
Program začíná v 9.00 hod. 
Hlaste se nejpozději do středy 24. listopadu.
KONTAKT: ces.prov@vincentky.cz, tel. 731 604 430. 
PRO MUŽE
V sobotu 4. prosince v klášteře sester vincentek v Kroměříži vede du-
chovní obnovu P. Jan Hrudík. Program začíná v 9.00 hod.
KONTAKT: ces.prov@vincentky.cz, tel. 731 604 430.
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Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 7. listopadu: Červená Voda 1.620; Písařov 1.025; Jakubovice 535; Ja-
noušov 253; domov důchodců 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 7. listopadu: Klášterec 1.600; Svébohov 1.700; Jedlí 1.100 + dar na opra-
vy 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z  neděle 7. listopadu: Loštice 2.690 + dar na kostel 1.000 Kč; Moravičany 
2.997 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

VÁNOČNÍ HVĚZDY. Farnost Moravičany se připojí k charitativní 
sbírce Vánoční hvězda, kterou organizuje  Šance Olomouc o.p.s
Cena vánoční hvězdy je: malá 60 Kč, velká 120 Kč.
Vánoční hvězdy si můžete vyzvednout v  pátek 26. 11. 2021 od 16.00 
do 18.00 hod. na Besedě v Moravičanech.
Zájemci, pište se na objednávkový list v kostele v Moravičanech.

KALENDÁŘE NA ROK 2022. Nabízíme dva typy stolních kalendářů na rok 2022. S kres-
lenými vtipy z  náboženského prostředí na podporu kostela v  Brně – Lesné a  kalendář 
s krásou gotických chrámů. Cena obou je 60 Kč. 

POMOZTE TĚM NEZRANITELNĚJŠÍM, KTEŘÍ JSOU 
OHROŽENI VÁLKOU NA UKRAJINĚ. 
„Chudí vám otevřou nebe.“ (sv. Vincent de Paul)
Vojenský konflikt na Ukrajině trvá už 7 roků a  stále má 
dopad na tisíce lidí. Konkrétně jde o  pomoc pro MISIJ-
NÍ CENTRUM ARCHA, nacházející se přímo ve válečné 
zóně, jenom 7 km od fronty. V centru bydlí děti, o které se 
rodiče v důsledku války nebo těžké životní situace nemohou postarat. 
Chceme pomoci také SESTŘIČKÁM VINCENTKÁM Z  MARIUPOLLE. Jejich služba 
spočívá v pomoci těm, kteří před válkou neměli kam utéci – jde o malé děti, staré lidi, 
opuštěné a těžce nemocné. Sestry jim mimo jiné zabezpečují materiální a zdravotnickou 
péči, teplé jídlo a pitnou vodu. 

Pokud by někdo chtěl pomoci lidem 
a  dětem zasaženým válkou na východě 
Ukrajiny, může přispět na číslo účtu: FIO 
banka 2901729260/2010.
Kontaktní osoba pro Českou republiku: 
P. Kristián Libant CM tel. 733 742 500, 
e-mail: kristiancm@gmail.com. 
Více na www.chubniadeti-ukrajina.sk
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postŘelMovsko            postŘelMovsko
O třetí neděli v měsíci 21. listopadu bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově 
(minule 4.667 Kč a dar 3.000 Kč) a v Chromči (minule hody 8.000 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
SBÍRKY z neděle 7. listopadu: Štíty 2.850; Cotkytle 500; Horní Studénky 2.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A  ÚČELOVÉ SBÍRKY VE FARNOSTECH NA SLAV-
NOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE:
Horní Studénky v neděli 21. listopadu při mši svaté v 7.30 hod. – sbírka na opravy
Štíty v neděli 21. listopadu při mši svaté v 9 hod. – sbírka na potřeby farnosti
Cotkytle v neděli 21. listopadu při mši svaté v 11 hod. – sbírka na potřeby farnosti
V Herolticích v sobotu 20. listopadu mše svatá v 16 hod. s nedělní platností, pak pobož-
nost na hřbitově. P. Jacek Brończyk 

Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 7. listopadu byla ve Zvoli 4.720 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

O státním svátku 17. listopadu mše svatá ve Zvoli v 8.00 hod. 

Hledáme nutně dobrovolníky na úklid našeho farního kostela, úklid vychází dva až třikrát 
ročně. Skupinek ubývá, protože stárneme. Děkujeme, že se k nám přidáte. Hlásit se může-
te u Dagmar Václavkové (tel. 731 600 091).
,,Jestli ti práce nahání strach, vzpomeň na odměnu.” (sv. Augustin)

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA ZVE DO KOMUNITNÍHO CENTRA
Ve čtvrtek 18. listopadu v 17.00 hod. na besedu na téma „Být 
člověku člověkem“.
Naše pozvání přijal vážený host Vítězslav Vurst, B.Th ., ne-
mocniční a hospicový kaplan, člen paliativního týmu fakultní 
nemocnice v Olomouci. Několik let působil v českých i zahra-
ničních projektech humanitární organizace ADRA. Vede akreditované kurzy se zaměře-
ním na vzájemnou podporu ve složitých životních situacích. 

Listopad uzavřeme ve čtvrtek 25. listopadu výstavou fotografi í našeho far-
níka, mladého nadějného fotografa Vojtěcha Plháka, kterou zaštítí beseda 
s jeho vysokoškolským pedagogem, českým dokumentárním fotografem 
Jindřichem Štreitem ze Sovince. Věříme, že si mezi připravovanými bon-
bónky vyberete ten svůj. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

PROMÍTÁNÍ V SOBOTU 13. LISTOPADU V KOMUNITNÍM CENTRU JE PRO NE-
MOC ZRUŠENO!
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Farnosti  spravované  z  dubicka
SVATOMARTINSKÝ KONCERT V ROHLI
Tuto neděli 14. listopadu ve 14.00 hod. Vás zveme na tradiční svato-
martinský varhanní koncert do kostela sv. Martina v Rohli.
Účinkují – Renata Klaputová a Tereza Kozubková, zpěv, David Škařupa, 
trubka a Petr Strakoš, varhany. Těšíme se na vaši účast. 

MUDr. Antonín Kutálek a Eva Petrášová, starostka obce Rohle

Farnosti  spravované  z  tatenice
Od soboty 13. listopadu včetně předpokládám, že budou mše svaté slaveny podle pra-
videlného rozpisu. P. Jaroslav Přibyl 

  

Z LISTU SVATÉHO AUGUSTINA BISKUPA K MODLITBĚ OTČE NÁŠ
Nač se rozptylujeme vším možným a klademe si otázku, oč se modlit? Proč se bojíme, že 
bychom se třeba mohli modlit nepatřičně, a neřekneme raději slova žalmu: Jedno od Hos-
podina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny 
dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám. Tam se přece 
všechny dny naplňují bez přicházení a pomíjení, začátek jednoho není koncem druhého; 
všechny jsou zároveň a bez konce, neboť ani život, jemuž ty dny patří, nemá konec.
Abychom dosáhli tohoto blaženého života, sám pravý Život nás naučil se modlit: ne mno-
homluvně, jako kdybychom měli být vyslyšeni tím spíš, čím budeme upovídanější – vždyť 
se modlíme k tomu, který, jak říká Pán, ví, co potřebujeme, dříve než ho o to požádáme. 
Můžeme se ptát, proč nás učí modlit, když zná naše potřeby dříve, než ho o něco popro-
síme. Tato otázka by nás mohla dráždit, kdybychom se nedovtípili, že náš Pán a Bůh tím 
nechce poznávat naši vůli, tu přece nemůže neznat, ale že se v modlitbách rozněcuje naše 
touha, jíž můžeme obsáhnout to, co se nám Bůh chystá dát. Neboť je to něco ohromného, 
my však jsme malí a pro přijetí tohoto daru je v nás těsno. Proto se nám říká: Otevřte 
dokořán srdce. 
Tímto ohromným darem je něco, co oko nevidělo, neboť to není barva, ani ucho neslyšelo, 
neboť to není zvuk, ani nevstoupilo do lidského srdce, neboť srdce člověka má naopak 
vystoupit k němu; a my jsme s to jej obsáhnout tím víc, čím víc a čím věrněji v něj věříme, 
čím pevněji v něj doufáme a čím horoucněji po něm toužíme.
Právě v této víře, naději a lásce se tedy nepřetržitě modlíme svou ustavičnou touhou. Avšak 
v určitých hodinách a dobách prosíme Boha také slovy, abychom se těmito znameními 

věcí sami povzbuzovali, abychom si sami uvědomo-
vali, nakolik jsme v této touze pokročili, a abychom se 
sami ještě více pobízeli k  jejímu rozněcování. Neboť 
čím vřelejší je láska, tím velkolepější je to, co působí. 
Říká-li tedy apoštol: Bez přestání se modlete, nezna-
mená to nic jiného než: bez ustání mějte touhu po 
blaženém životě, což není žádný jiný život než život 
věčný, a žádejte si ho od toho, který jediný ho může 
dát. (zdroj Breviář)
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SBÍRKY z neděle 7. listopadu: Zábřeh 16.377; Rovensko 1.206 Kč.
Dary: na misie 2.000, dar na potřeby farnosti 6.500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

cHaritativnÍ  sluŽba  cÍrkve  v  dĚkanátu
TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU
Drazí bratři a sestry,
tuto neděli bude ve všech našich kostelích tradiční kostelní sbírka 
na Charitu. Pro mne je to příležitost poděkovat všem věřícím, kteří 
Charitu podporují, a také veřejně poděkovat mnoha pracovníkům 
Charity nejen za obětavou službu potřebným, ale i za věrnost této 
službě. Minulý rok byl hodně mimořádný nejen pro Charitu, ale 
i pro celou společnost díky pandemii koronaviru, která nás přepad-
la, ochromila a vyzkoušela.
Zaslouženě jsme věnovali velkou pozornost zvláště nemocnicím, které byly přeplněné. 
Zdravotní personál podával mimořádné výkony a  přinášel náročné oběti. V  Charitách 
to však nebylo o mnoho lehčí. I přes mimořádné komplikace bylo potřebné se postarat 
o klienty bez ohledu na to, že někteří z nich byli nemocní covidem, nebo chyběl personál, 
kterému se covid taky nevyhýbal. Kdyby to charitní pracovníci nezvládli, tlak na nemoc-
nice by byl mnohem větší. 
Jsem na pracovníky Charit hrdý, protože si dovedli poradit a nebáli se přinést mimořádné 
oběti. Ze srdce jim i touto cestou děkuji za mimořádné nasazení. Podobně děkuji všem 
dobrovolníkům i podporovatelům charitního díla. Mám opravdovou úctu k lidské veli-
kosti většiny pracovníků Charity a denně na ně myslím v modlitbě, denně jim žehnám. 
Předem děkuji za vaši štědrost, kterou ukážete.
S vděčností každému z vás ze srdce žehná. 

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

PODZIMNÍ SBÍRKA POTRAVIN V sobotu 20. 11. 2021 od 8 do 18 hod. proběhne 
v supermarketech Kaufl and Zábřeh a Kaufl and Mohelnice podzimní sbírka potravin. 
Potraviny a hygienu (ze sbírek i darů supermarketů) ve spolupráci s úřady, dalšími po-
skytovateli sociálních služeb i zástupci obcí přerozdělujeme potřebným lidem v regionu, 

přičemž z 60% jde o domácnosti s dětmi.
Můžete nás podpořit dvěma způsoby: ZAPOJIT SE JAKO DOB-
ROVOLNÍK – pomoci nám v obchodech na 3 nebo 5 hodin (v čase 
8–18 hod.) vybírat potraviny darované nakupujícími. Proškolíme vás, 
vybavíme ochrannými prostředky, pojistíme. Ozvěte se na telefon 
736  529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz
Druhou možností je prosba: v sobotu 20. 11. PŘIDEJTE KE SVÉMU 
NÁKUPU NAVÍC I NĚCO PRO POTŘEBNÉ. Budeme na vás čekat 
v  prostoru za pokladnami. Jsme vděčni za jakoukoliv vaši pomoc 
a podporu.


