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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

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

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti 
jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

Žl 104 Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář 
země!

1: Sk 2,1-11 2: 1 Kor 12,3b-7.12-13 Ev. Jan 20,19-23

Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze stra-
chu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 
Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zara-
dovali se. 
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako 
Otec poslal mne, tak i  já posílám 
vás.“ Po těch slovech na ně dechl 
a řekl jim: „Přijměte Ducha Svaté-
ho! Komu hříchy odpustíte, tomu 
jsou odpuštěny, komu je neodpus-
títe, tomu odpuštěny nejsou.“ 
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K EVANGELIU
Jan 20,19-23 
Pane, nazýváš mě požehnaným, neboť věřím bez smyslových dů-
kazů. Jsi pro mne víc, než co mohu vidět, slyšet, cítit nebo čeho 
se mohu dotknout; jsou ale chvíle, kdy znejistím. Pane, věřím, 
pomoz mé nedověře.
Vzkříšený Ježíš proniká obranou učedníků, překonává jejich 
strach a přináší jim radost. 
Ježíš vždy přináší pokoj a usmíření. Svatý Augustin nazývá pokoj 
„klidem řádu“, čímž míní pořádek ve vztazích k Bohu, ostatním 
lidem a sobě samému. 

Kde je v mém životě nedostatek pokoje? S kým potřebuji uzavřít mír? Vytvářím prostor 
pro to, abych mohl zakusit Boží odpuštění a dar pokoje? Prosím o jeho pokoj, abych mohl 
přinášet pokoj druhým? Zdroj: Posvátný prostor 

Smíšený pěvecký sbor Carmen ze Zábřeha na Moravě pod 
vedením Jiřího Nováka slaví 30. výročí vzniku sboru. 
V rámci těchto oslav zve SPS Carmen všechny své přízniv-
ce na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v  úterý 
7. června 2022 v 19.00 hod. v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
Spoluúčinkují Schola Gaudium ze Svébohova a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta 
pod vedením Josefa Hrocha. Vstupné dobrovolné.  

ŽOFIE HEKELOVÁ – AIGEN. V roce 2020 uplynulo sto let od na-
rození Žofie Hekelové, spisovatelky, která pro svoje styky s Václavem 
Renčem či Janem Čepem trpěla mnohými ústrky a  málem upadla 
v zapomnění. Patří do generace prozaiků, kteří do literatury vstou-
pili za protektorátu. Je autorkou několika rozhlasových her, povídek 
a románů. Část svého života prožila v Zábřeze a právě i za finanční 
podpory města Zábřeh se podařilo znovu vydat její románovou pr-
votinu Aigen, která čerpá námět z autorčina totálního nasazení na 

práci v Tyrolských Alpách a poprvé tiskem vyšla v roce 1944.
Slavnostní představení knihy se uskuteční v úterý 21. června v 18 hodin v Katolickém 
domě.

POUŤ DO MEDŽUGORJE 1. 7. – 9. 7. 2022
Autobus je naplněn, ale zájem trvá. Pokud by se našlo dost poutníků, mohly by jet 
autobusy dva. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí na faře v Zábřeze nebo ke stažení na 
stránkách www.rkfzabreh.cz
Od 26. 5. 2022 byla zrušena pro cizince vstupující do Bosny 
a Hercegoviny povinnost mít potvrzení o prodělání očkování či 
nemoci nebo negativní PCR či antigenní test.
NIC Z TOHO SE NYNÍ JIŽ NEVYŽADUJE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
neděle 5. června SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
pondělí 6. června  památka Panny Marie Matky Církve 
čtvrtek 9. června  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze se začal slavit ve 
Španělsku, kde jej povolil papež Pavel VI. v roce 1970. O jeho za-
vedení se velmi zasazoval arcibiskup Valencie José María García 
Lahiguera, zvaný Apoštol kněží, který pomáhal pronásledovaným 
kněžím během občanské války ve Španělsku. O  zavedení svátku 
v celé Církvi rozhodl papež Benedikt XVI. v červnu 2012 s tím, že 
jednotlivé biskupské konference mohou svátek zavést do svých liturgických kalendářů.
sobota 11. června  památka sv. Barnabáše, apoštola 
neděle 12. června  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V  KOSTELE SV. BARBORY SE USKUTEČNÍ 
V PONDĚLÍ 6. ČERVNA V 18.00 HOD. 

MODLITBY ZA UKRAJINU v pondělí 6. června se nebudou konat.
Sejdeme se opět v pondělí 13. června. Začátek zůstává i do budoucna v 18.30 hod. 

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
V kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 10. června po skončení mše svaté, která začíná 
v 17.30 hod. adorace s přímluvnými modlitbami. 

POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A  ŠUMPERK ZA OBNOVU RODIN 
A ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 11. ČERV-
NA V OLOMOUCI. V sobotu 11. června jsme zváni na pouť děkanátů Zábřeh 
a Šumperk za obnovu rodin a kněžských povolání. Pouť začíná v 15.00 hod. 
modlitbou růžence, pokračuje v  16.00 hod. adorací a  zakončena bude 

v 17.00 hod. mší svatou s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.

KROK PRO KEŇU A NAMIBII
V neděli 19. června v 17.00 hod. jste zváni do Katolického domu na besedu s misionářkou 
Markétou Peichlovou o dobrovolnické misijní službě v Keni a Namibii.
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 29. května: Červená Voda 2.339; Písařov 1.569; Jakubovice 790; Janoušov 
300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

NOC KOSTELŮ V PÍSAŘOVĚ 10. 6. 2022
Farnost Písařov zve na NOC KOSTELŮ do kostela Rozeslání apoštolů. 
Zahájení v 17.00 hod., 17.05 koncert písařovské scholy, 17.30 tvo-
řivá dílnička pro děti, divadelní představení dětí ZŠ, 19.30 koncert 
dechové hudby, 20.30 recitační pásmo, 21.00 troubení z věže koste-
la, 21.15 dobrodružná stezka pro děti. Během celého programu prohlídka kostela a kůru.  

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 29. května: Tatenice 1.310; Lubník 970; Hoštejn 1.750; Kosov 1.250 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 29. května: Štíty 2.240; Horní Studénky 2.300; Cotkytle 360 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ O SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
bude v neděli 12. června při mších svatých:
Horní Studénky v 7.30 hod.; Štíty v 9.00 hod. 

NOC KOSTELŮ V CRHOVĚ 10. 6. 2022
Dva roky jsme tuto akci odkládali, a letos si Vás dovolí-
me pozvat do crhovské kaple zasvěcené Cyrilu a Metodě-
ji. Hlavním bodem programu bude pan Miroslav Kobza 
(také má crhovský kořínek) s vyprávěním o „Historii kostelů a kapliček“. Součástí pro-
gramu bude  promítání fotografií kaple. 
Proto Vás chci požádat, pokud máte foto kaple, svatby, křtin nebo jiných slavností z Cr-
hova, prosím o  zapůjčení. Naskenuji a  vrátím. Foto můžete předat Miroslavě Šulové 
z Crhova nebo Evě Pecháčkové tel: 736 529 295. 
PROGRAM: 
16.45 zahájení zvoněním, 17.00 program pro děti, 20.00 s Miroslavem Kobzou o historii 
kostelů, 21.30 závěr – prohlídka kaple za svitu svíček, promítání historických fotografií, 
troubení z věže. 

  

Farnost Bludov a  Spolek pro Kostelíček Božího Těla vás v  sobotu 18. a  v  neděli  
19. června zvou na pouť.
PROGRAM: 
sobota – 15.00 ke kostelíčku na pivo, 17.00 benefiční koncert 
neděle – 9.00 průvod s dechovkou, 10.30 mše svatá, 13.30 benefiční koncert, 15.00 mše 
svatá
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LoŠticko              LoŠticko              LoŠticko
Sbírky z neděle 29. května – na pronásledované křesťany: Loštice 3.610 Kč; Moravičany 
2.622 Kč; Bílá Lhota 864 Kč. 
Příští neděli o Letnicích bývá sbírka na CM, na odvody do provincie. Této sbírky se jako 
loštická komunita zříkáme ve prospěch zakoupení auta na misijní potřeby na Hondurasu. 
Obě auta, která tam mají jsou už zastaralá a v havarijním stavu. Silná a fungující auta jsou na 
takové misii nezbytně potřebná. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Příští neděli 12. 6. v 17.00 hod. bude v Lošticích v Prokopce přednáška otce Jána Jaku-
boviče o jeho misijní zkušenosti z Hondurasu.

 Tuto neděli je v Moravičanech slavnost prvního sv. přijímání. Modleme se za děti, 
aby si budovaly živý vztah s Pánem Ježíšem. 

 Tuto neděli v 11.30 hod. vás zveme ke kapličce sv. Pavlíny, která je na cyklostezce u Pa-
lonína, na výroční mši svatou, která bude sloužena za všechny živé a zemřelé obyvatele 
Palonína a na úmysly poutníků.

 V pátek 10. června srdečně zveme na Noc kostelů do Moravičan. 
 Program:  18 hod. mše svatá se scholou Jiřinky; 19 hod. ztišení s duchovní hudbou, 

20 hod. koncert poprock akustik kapely The Addams Sisters; 
 19, 20, 21 hod. komentovaná prohlídka zvonů s Jiřím Hrochem; 
 18–22 hod. bude otevřena kavárna na Besedě.

 V sobotu 11. 6. se v Moravičanech, ve Farské zahradě a v komunitním centru Beseda 
uskuteční malý festival pod názvem „Den zdraví“. Po celý den budou probíhat před-
nášky a praktická cvičení na téma zdravý životní styl.

 Příští neděli 12. 6. v 15.00 hod. o Slavnosti Nejsvětější Trojice zveme na výroční mši 
svatou do Doubravice, která bude obětována za všechny živé a  zemřelé obyvatele 
Doubravic. 

SLAVNOST TĚLA A  KRVE PÁNĚ SE ZASTAVENÍMI U  OLTÁŘÍKŮ a  s  procesím 
budeme slavit v Moravičanech ve čtvrtek 16. června v 18.00 hod. a v Lošticích v neděli 
19. června v 9.30 hod.

 O víkendu 18. a 19. 6. proběhne na Besedě řemeslný kurz knihvazačství pod záštitou 
společnosti Mistr a žák. Máme poslední volná místa. Více na www.mistrazak.cz

 Aktuální informace o aktivitách MOS naleznete na sociálních sítích spolku nebo na 
webu www.moravicanskeokraslovaci.cz 

Ohlášky
Svátost manželství si v sobotu 11. června

v kostele sv. Prokopa v Lošticích udělí
Zdeněk Bílek z Loštic a Jana Achillesová z Javorníka ve Slezsku.

Modleme se za ně, ať vytrvají v lásce a vzájemné věrnosti.
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Farnosti  spravované  z  kLÁŠterce
Sbírky z neděle 29. května: Klášterec 600; Svébohov 650; Jedlí 1.400 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
V neděli 12. června ve 14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlit-
bě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.

FARNOST JEDLÍ – NOC KOSTELŮ 10. 6. – kostel otevřen
od 18–21 hod., výstava fotografi í, prohlídka věže a varhan.

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
Sbírka z neděle 29. května byla ve Zvoli ve výši 6.070 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

NOC KOSTELŮ. Při příležitosti Noci kostelů v pátek 10. června 
2022 vystoupí v  19.00 hodin v  kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie ve Zvoli písničkář, básník a inspirátor české hudební scény Oldřich Janota. 
Obsazení: Oldřich Janota – kytara, zpěv, Romana Janotová – zpěv, housle. 

Srdečně Vás zveme.

ČERVEN SE SV. ANTONÍNEM
Všechny červnové soboty se budeme scházet ke mši svaté v Rájci u sv. 
Antoníčka. Zvány jsou především rodiny, tématem bude apoštolská ex-
hortace papeže Františka o lásce v rodině. 
V sobotu 11. června v 16.00 hod. celebruje mši svatou s nedělní plat-
ností P. František Eliáš.

V sobotu 18. června je přeložena poutní mše do zvolského farního kostela. Začne ve 
13.30 hod. a poté následuje farní den.
V sobotu 25. června celebruje poutní mši svatou „U Antoníčka“ P. Felix Mária Žiška 
OFM 

FARNÍ DEN 18. 6. 2022 – VIZ PŘEDCHOZÍ ČLÁNEK 

POZVÁNÍ DO KOMUNITNÍHO CENTRA
Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s  Biografem Láska vás srdečně zvou na 
komedii Petra Kolečka ZBOŽŇOVANÝ. Letní kino se uskuteční ve čtvrtek 
16. června v 21.00 hod. na zahradě Komunitního centra. Za nepříznivého po-
časí bude fi lm promítán v sále KC. Vstupné 80 Kč. Kinokavárna je otevřena od 19.30 hod. 

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 23
Jak číst výroky papeže Františka? Papež František se často vyjadřuje k  událostem na 
Ukrajině, někdy i trochu diskutabilně. Jeho slova je však třeba chápat v širším kontextu 
učení církve.
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Kněžky v církvi?

Následující příspěvek vznikl jako reakce na jednu kapitolu nedávno vyšlé knihy, která pojedná-
vá o mnoha dalších tématech. Napsal jsem ho dříve, než jsem se dozvěděl, že její autor, Zdeněk Jan-
čařík, zavítá i do naší farnosti s prezentací této své knihy. Není tedy odpovědí na jeho přednášku, 
ale na to, co je doložitelné v jeho psaném textu.

Sílí u nás hlasy na podporu kněžského svěcení žen. Kniha „Žena ať v církvi promluví“ od 
Zdeňka Jančaříka, která patří k  takovému názorovému proudu, obsahuje dokonce modlitbu, 
v níž najdeme slova: „Dej, aby ženy, které touží po kněžství, nevyšly kvůli falešným teologic-
kým argumentům naprázdno“ (str. 187).1 Prosba je to nepochybně upřímná a hezky napsaná. 
Domnívám se však, a za tím si stojím, že je zcela bezbožná. Je to totiž vzdoro-modlitba: usiluje 
o „obnovu“ církve, a  to církvi navzdory. Hledá cesty ke zdánlivému povznesení žen v církvi, 
ale ignoruje hlas církve, Snoubenky Kristovy a naší Matky a Učitelky. A ta nám říká, že nemá 
žádnou moc udělovat kněžské svěcení ženám.2 Tečka. Ne středník. Ne dvojtečka. Tečka. Lze 
diskutovat o tom, proč to církev učí, ne o tom, že to učí. Zeptejte se na to papeže. Kteréhokoli.

Církev totiž svým učením v prvé řadě následuje Ježíšův příklad, nikoli jeho argumenty (ty 
nechme teologům). Trvá na tom, že Ježíšova volba mužů-apoštolů ke kněžskému poslání je 
svobodným, záměrným a nikoli jen dobově podmíněným rozhodnutím vtěleného Božího Syna, 
které církev proto vždy považovala za závazné a nezměnitelné. 

Jakožto Kristův učedník jsem bez uzardění feminista. Nikdo mi nesebere přesvědčení, že 
žena je korunou, třešničkou na dortu a vrcholným dílem viditelného Božího stvoření. Z fleku 
vám vyjmenuji deset příslušnic něžného pohlaví schopných kázat a pečovat o farnost lépe, než 
stejný počet náhodně vybraných kněží, mne nevyjímaje. A přesto tvrdím spolu s papežem, že 
žádná z nich se z podstaty věci nikdy – touha netouha–kněžkou stát nemůže, ani kdyby na ni 
ruce vložilo sto biskupů.

Oponenti možná jízlivě namítnou, že kněžství nevisí na pohlaví příjemce. Svatý Jan Pavel II. 
by jim ale odpověděl, že u kněžství jako svátosti – stejně jako u manželství – na pohlaví příjemců 
závisí. Eucharistie je totiž svátost Ženicha a Nevěsty. Kněz je pak ikonou Krista-Ženicha, nového 
Adama a Beránka obětovaného za spásu Nevěsty. Na těle ve svátostném řádu záleží. Protože tělo 
– tělo Kristovo – jak by řekl Tertulián, je stěžejním bodem spásy.

A tak si dovolím opravit onu vzdoro-modlitbu citovanou výše: „Dej, Bože, náš Otče, aby 
ženy, které touží po kněžství, zakusily do hloubi srdce, že jsou tebou milované a v tvých očích 
vzácné a že jsou darem pro církev a svět; že jejich touhu naplníš jinak, než si představují, ale tak, 
jak to umíš ty: velkoryse a překvapivě. Neboť naše touhy jsou příliš malé a ty dáváš víc, než si 
dovedeme představit (srov. Ef 3, 20).“

 P. Karel Skočovský

1 Připojuji zde znění celé modlitby, aby bylo zřejmé, že citovanou část nevytrhávám z kontextu: 
 Pane, Ježíši, v zástupu žen, které s tebou chodily, byly jistě i ty, které se staly apoštolkami. Samařanka běžela 

po rozhovoru s tebou do svého města a „mnoho Samařanů z onoho města uvěřilo pro slovo té ženy, která 
svědčila“ (Jan 4,39), zatímco Židé „se divili, že mluví se ženou“ (Jan 4, 27). Máří Magdaléna byla první 
u tvého hrobu a po setkání s tebou se stala první apoštolkou tvého vzkříšení. To prvenství jí nikdo nevezme! 
Pane, tyto ženy dostaly od tebe pověření, ty jsi byl garantem pravosti a opravdovosti jejich apoštolátu. Dej, 
aby ženy, které touží po kněžství, nevyšly kvůli falešným teologickým argumentům naprázdno. Dej, aby také 
ženy mohly mít podíl na té «moci», která je „jádrem Kristovy výlučné totožnosti“. (OA, 88) Amen.

 Zdeněk Jančařík zde bohužel nerozlišuje mezi misijním posláním k hlásání evangelia (které je společné 
pro všechny, kdo uvěřili v Krista) a kněžským svěcením. Např. Katka Lachmanová má nepochybně od 
Ježíše povolání hlásat tisícům posluchačů radostnou zvěst na Charismatické konferenci a jinde. Je tedy 
v tomto smyslu „apoštolka“. Má v církvi mnohem větší „vliv“ a „moc“ než kdejaký venkovský kaplan a pro 
její slovo se Pán dotkl životů bezpočtu lidí. Ale k tomu nepotřebuje být „kněžka“.

2  Jak potvrdil svatý papež Jan Pavel II., toto učení je definitivní a nezměnitelné a všichni věřící ho musejí 
jako takové přijímat. Církev současně považuje pokus o svěcení ženy za závažný zločin, který je trestán 
automatickou exkomunikací (vyloučením z církve). 
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TUTO NEDĚLI 5. ČERVNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍR-
KEVNÍ ŠKOLSTVÍ 
Sbírky z neděle 29. května: Zábřeh 19.104; Rovensko 1.120 Kč. 
DARY: TV NOE 2.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

POUŤ K  MARII GORETTI DO HOŠTEJNA BUDE V  SOBOTU 
11. ČERVNA 
V sobotu 11. června srdečně zveme všechny mládežníky na pouť k Ma-
rii Goretti do Hoštejna. Sraz bude v  8.30 hod. na vlakovém nádraží 
v Zábřehu. Cestou do Hoštejna nás čeká adorace v Pobučí a v 15.00 
hod. mše svatá v kostele svaté Anny v Hoštejně.
Předpokládaný návrat do Zábřeha je v 17.43 hod. Přihlásit oběd si 

můžete na stránkách mladez-zabreh.webnode.cz. Cena oběda je 40 Kč.
 Těší se na vás Animátoři Zábřeh

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – HRADEC KRÁLOVÉ 
Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: 
https://celostatnisetkanimladeze.cz/.

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE
BRNO VÝSTAVIŠTĚ BVV 6. – 10. 7. 2022

Motto: „V něm je náš pokoj . . .“ (Ef 2, 14 - 22) 
Informace na plakátech nebo na www.cho.cz, kde je též kompletní přihlašo-
vací formulář. Lze se hlásit i na jednotlivé dny.

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  dĚkanÁtU

ZVEME VÁS DO TEMATICKÝCH KLUBŮ:
PSYCHOLOGICKÁ POMOC JINAK. Zajímají vás, jaké jsou možnosti 
a prostředky psychologické pomoci? Kdy je „už čas“ ji vyhledat? Setkáním na 
zajímavé a potřebné téma vás v Klubu o páté provede psycholožka Mgr. Jana 
Poláková. Klub proběhne v pondělí 6. 6. od 15 hod. v prostorách střediska 

SOREHA (Žižkova 5, Zábřeh). 

KLUBY PEČUJÍCÍCH. Zveme pečující ze Zábřežska i Mohelnicka na poslední společná 
setkání v rámci projektu „Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk“. První 
setkání se uskuteční ve středu 8. 6. od 16 hodin v Mohelnici (prostory Denního stacioná-
ře Okýnko, Zámecká 11), a vás, kteří to máte blíž do Zábřeha, zveme ve středu 15. 6. od 
16 hod. do Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh). Projekt je fi nancovaný 
z Evropského sociálního fondu.


