
Žl  17,1.5-6.8+15 Až procitnu, Hospodine,
 nasytím se pohledem na tebe
1: 2 Mak 7,1-2.9-14 2: 2 Sol 2,16 – 3,5 Ev. Lk 20,27-38
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho:  
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale 
byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo 
tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně 
tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena.
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji 
mělo za manželku všech sedm!“ 
Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo bu-
dou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrt-
vých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, 
jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na 
vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vy-
právění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, 
Bohem Izákovým a  Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem 
mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“

6. 11. 2022
Ročník XXIX číslo 45

32. 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

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví 
do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 
Prosíme o to 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 
„On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro 
něho.“ Jsme součástí kosmu, který přesahuje prostor a  čas a  zahr-
nuje nejen Abraháma, Izáka a  Jákoba, ale i  naše rodiče a  všechny 
naše předky až k počátku stvoření. Při vzkříšení budeme mít podíl 
na věčném Božím Nyní.

Na prahu smrti se život mění, nekončí. Sám Ježíš používá obraz velké hostiny, kde se ko-
nečně naplní všechny naše touhy a my se staneme plně živými. Když se bojíme, že jsme 
„ztratili“ své blízké, musíme věřit, že nejsou ztraceni. Vztah pokračuje dál.
Ježíš potvrzuje skutečnost věčného života a to, že radosti tohoto života budou naplněny 
ještě hlubšími radostmi a vztahy. V novém životě žijí všichni tváří v tvář a tímto vzta-
hem jsou spojeni v jedno. Zdroj: Posvátný prostor 

Naléhavý úmysl Celosvětové modlitby s papežem
na měsíc listopad 

Úmysl papeže – za děti, které trpí
Modleme se, aby především děti žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly 
přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.

POUŤ NA OLŠANSKÉ HORY
Skauti a skautky střediska Skalička Zábřeh Vás srdečně zvou na tradiční pouť do 
kaple sv. Martina na Olšanské Hory, která se uskuteční v neděli 6. listopadu. Mši 
svatou ve 14.00 hod. celebruje biskup Antonín Basler. 

Česká křesťanská akademie vás v  úterý 8. listopadu v  18.00 hod. zve na 
přednášku Mgr. Jana Koblížka, Th .D. „Společné dobro a  rezistence vůči 
tyranům“.

ŠUBRTOVA KAPLE. V  sobotu 12. listopadu v 8.30 hod. uvítáme ochotné brigádníky, 
kteří mohou pomoc při shrabování listí. Karel Fišnar  

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze udělo-
vána ve středu 16. listopadu při mši svaté v 9.25 hod. 

NOVÁ VĚŽ NA KAPLI NAROZENÍ PANNY MARIE V ROVENSKU
Obec Rovensko provádí v současné době „výrobu“ nové věže na kapli Naro-
zení Panny Marie. 
Prosíme o pomoc a případnou nabídku na odkup cca 1m3 modřínových trá-

mů (nejlépe vyschlých) o rozměrech 16 x 14 cm a 14 x 14 cm, které chybí.
 Josef Šincl, starosta obce, tel. 606 885 139

Velké poděkování od pacientů, příbuzných i  nemocničního personálu patři P. Lvovi 
za slavnostní prožitek mše svaté, kterou sloužil na Interně v Zábřeze v úterý 1. listo-
padu.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Středa 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Čtvrtek 10. listopadu památka sv. Lva Velikého
 výročí posvěcení kostela sv. Bartoloměje 
Pátek 11. listopadu památka sv. Martrina Tourského, biskupa 

SVATOMARTINSKÉ HODY V  LUPĚNÉM budou v  neděli 13. listopadu. Hodová 
mše svatá v 10.30 hod. 

NABÍDKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Premiéra VÁNOČNÍ POHÁDKY je plánovaná na 11. 12. 2022 
v 10.00 hod. na Devítce a zatím nemá obsazení rolí hlavních ani 
vedlejších. 
Pokud rád(a) hraješ divadlo, hledáme právě TEBE. 
KONKURZ, rozdělení rolí a informativní schůzka s rodiči i dětmi, 
které by chtěly hrát, bude ve Hnízdě v neděli 6. 11. 2022 v 10.00 hod.
Zkoušky budou čtyři a  generálka (vždy ve středu odpoledne na Devítce v  sále, čas dle 
domluvy).
Zveme všechny, kteří rádi hrají divadlo i  ty, kteří jsou ochotni jakkoli pomoci, např. 
s osvětlením, ozvučením, přípravou a malováním kulis, změnou scén při samotném diva-
dle (kulisáky), nápovědou, režírováním, doprovodnou hudbou nebo s přípravou občerst-
vení, úklidem sálu apod.
Bližší informace Markéta Johnová (777 094 114, gretka.m@email.cz) MRC Hnízdo Zá-
břeh.

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
 Pátek 11. listopadu od 17.00 hod. – LAMPIOŇÁK 

S BROUČKY, sraz u „červeného kostela“ (pod hrá-
zí), po průvodu něco na zahřátí pro děti i rodiče, s sebou roz-
svícené lampiony.

 V úterý 15. listopadu v 9.30 hod. přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Frydrychovské 
na téma: NÁLEPKOVÁNÍ DĚTÍ, CO NA TO JEJICH SEBEVĚDOMÍ?

 V úterý 22. listopadu  v 9.30 hod. beseda na téma: ADOPCE JAKO CESTA... ŽIVOT-
NÍ PŘÍBĚH A CESTA JEDNÉ RODINY Irena Švédová

OPĚT OTVÍRÁME – OD NEDĚLE 13. LISTOPADU KAVÁRNU V MRC HNÍZDO!
ZVEME VÁS PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ DO HNÍZDA NA KÁVU (cca od 9.30-11.30). 
Občerstvení z vlastní pekárny vítáno. � Markéta Johnová

SETKÁNÍ s  těmi, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy „farní ka-
várny“ na Devítce, se uskuteční ve středu 9. listopadu v  18.00 hod.  
v Katolickém domě.
 Za pastorační radu Jana A. Nováková
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VÝBOR SPOLKU METODĚJ HLEDÁ: samostatného, spolehlivého a loajálního zájemce 
na pozici „Provozní vedoucí Katolického domu“. 
Hlavní náplň:

→ Řízení a zajišťování provozu domu
→ Pronájmy
→ Zajišťování kulturních akcí
→ Vedení účetnictví

Nabídky se stručným životopisem a  představu o  vedení Katolického domu zasílejte do 
20. listopadu 2022 na e-mail: jirkak@centrum.cz (případné dotazy na tel č. 605 320 884).
 Krňávek Jiří, předseda

V Barborce vystoupí řecká flétnistka, na klavír ji do-
provodí Martin Hroch
V neděli 13. listopadu v 16.00 hod. zve hudební cyklus Bravo 
do kostela svaté Barbory na koncert významné řecké flétnistky 
a skladatelky Sophie Mavrogenidou, v současnosti působící na 
umělecké škole v Aténách. 

Na koncertu zazní mj. skladby J. S. Bacha, Ch. W. Glucka a ve světové premiéře také profe-
sora Masarykovy univerzity v Brně Miloše Štědroně. Ten o letošním státním svátku 28. říj-
na obdržel z rukou prezidenta republiky Medaili Za zásluhy I. stupně v oblasti umění. 
Osobní účast prof. Štědroně, který je kromě jiného autorem hudby ke kultovní Baladě pro 
banditu, je v jednání. Sophii Mavrogenidou doprovodí na klavír dramaturg cyklu Bravo 
Martin Hroch. Vstupenku lze v předprodeji pořídit za zvýhodněnou cenu 120 Kč, držitelé 
karty Bravo mají třicetikorunovou slevu, děti vstup zdarma. PhDr. Zdeněk David

V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY
Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně s netrpělivostí vy-
hlížejí 17. listopad. Již po třiadvacáté bude tento den v Katolickém 
domě patřit festivalu dechovek. Akci pořádanou za podpory města 
Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí již v 10 hodin prvními tóny dechová hudba Rohe-
lanka. V programu se dále představí dechová hudba Kdo Má Čas, Loštická veselka a Po-
střelmovská muzika. Festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikan-
ti. Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. 
Tombola a občerstvení zajištěno. Josef Klimek

KATOLICKÝ TÝDENÍK 45
Pletení a vnitřní klid
Sloveso plést je základem pro množství odvozených slov, která používáme, když se nám 
zrovna nedaří. „Ty popleto!“ řekneme. Učme se od těch, které se nebojí šmodrchanců – 
žen s jehlicemi – dobře vědí, jak v životě držet řádek

Farnosti  spravované  z  Klášterce

Sbírky z neděle 30. října: Klášterec 1.600 + dar na potřeby farnosti 1.000; Svébohov 2.700; 
Jedlí 1.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
Sbírky z neděle 23. října na misie: Červená Voda 5.280, Písařov 3.314, Jakubovice 1.560 Kč
Sbírky z neděle 30. října: Červená Voda 2.799, Písařov 1.585, Jakubovice 825, Janoušov 
210 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

dubicKo              dubicKo              dubicKo

SVATOMARTINSKÝ KONCERT V ROHLI
Tradiční Svatomartinský varhanní koncert se uskuteční v  ne-
děli 13. 11. 2022 v kostele sv. Martina. Začátek ve 14.00 hod.
Účinkují: Eliška Minářová – soprán, Tereza Kozubková – alt, 
David Škařupa - trubka a zpěv, Petr Strakoš – varhany. Srdečně 
zveme k účasti. Za pořadatele MUDr. Antonín Kutálek

lošticKo              lošticKo              lošticKo

Sbírka z neděle 30. října: Loštice 4.004; Moravičany 2.458 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA se ze zdravotních důvodů lektorky Martiny 
Pavlíkové odkládá na leden. 

 Ve farnosti Loštice, vždy první neděli v měsíci, zveme všechny děti na 
dětskou mši. Setkání maminek s dětmi bývá každou středu v 9.30 hod. 
v Prokopce.

 Kulturní dům Loštice zve na přednášku Marka Wilhelma – HISTO-
RIE KOSTELA SV. PROKOPA. Přednáška o loštickém kostelu od jeho  
založení po současnost bude ve čtvrtek 10. listopadu v 17.00 hod. 

 SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH budeme vysluhovat v  penziónu 
v Lošticích v sobotu 12. listopadu v 9.00, v Moravičanech a v Bílé Lhotě ve 
čtvrtek 24. listopadu při mši svaté.

 V Moravičanech v   neděli 13. listopadu po mši svaté bude Charita Zábřeh prodávat 
svíčky na adventní věnce, knihy, kalendáře apod. 

 PMD nabízí misijní stolní kalendáře na rok 2023. Darem 150 nebo 300 Kč pomůžete 
lidem v těžké situaci ve Rwandě. Dar můžete odevzdat v sakristii. 

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 30. října: Tatenice 1.440; Hoštejn 1.800; Kosov 1.800 + 2.000 Kč dar na 
okna. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 13. listopadu v 18.00 hod. na faře v Tate-
nici.



6

štÍtecKo              štÍtecKo              štÍtecKo
Sbírky z neděle 30. října: Štíty 3.340; Horní Studénky 2.200; Cotkytle 680 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

HORNÍ STUDÉNKY 
HODOVÁ MŠE SVATÁ. Tuto neděli 6. listopadu v 11.00 hod. bude sla-
vena hodová mše svatá k 350. výročí posvěcení kostela sv. Linharta.
Neděle 6. listopadu je také ADORAČNÍM DNEM farnosti Horní Studén-
ky. Nejsvětější svátost bude k adoraci vystavena od 8.00 do 10.30 hod.  
Změny začátků mší svatých v neděli 6. listopadu: Štíty 7.30, Cotkytle 9.00 hod.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
V sobotu 12. listopadu v 17.00 hod. bude ve Zborově mše svatá s nedělní platností, po ní 
pobožnost na hřbitově.
V sobotu 19. listopadu v 17.00 hod. bude v Herolticích mše sv. s nedělní platností, po ní 
pobožnost na hřbitově. P. Jacek Brończyk

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z neděle 30. října byla ve výši 5.590 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Dnes 6. listopadu v 17.00 hod. se sejde pastorační rada farnosti Zvole. 

CHRÁMOVÝ SBOR – PŘÍPRAVA NA VÁNOCE
Svolávám a srdečně zvu všechny zpěváky a hudebníky, kteří chtějí vrá-
tit vánoční chrámové liturgii její krásu. 
První setkání a zkoušku budeme mít v pátek 11. listopadu v 18.45 hod. 
ve Zvoli na faře (po mši svaté). Ladislav Kolčava

Albánie – země, která zná cenu svobody. Albánie byla dlouhou dobu 
zemí uzavřenou a  nedostupnou. Albánie – země v  poslední době 
znovu objevovaná.
Ve čtvrtek 10. listopadu v 17.00 hodin vás srdečně zveme do Komunit-
ního centra ve Zvoli na vyprávění Vítězslava Vursta o této krásné zemi. 
Uvidíme překrásné přírodní scenérie, navštívíme liduprázdné kaňony, 
národní parky, budeme se toulat po zapadlých vesnicích a okouzlují-
cích městech. Poznáme ale i tíživé dědictví země – smutné pozůstatky 

z  období komunistické krutovlády Envera Hodži, která zavedla Albánii až na samotný 
chvost Evropy.

Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s  Biografem Láska Vás v  sobotu 12. listopadu 
v 16.00 hod. zvou do sálu komunitního centra na fantasy rodinnou pohádku ZAKLETÁ 
JESKYNĚ. Vstupné dospělí 80 Kč, děti 40 Kč. 
V 19.00 hod. bude promítán hudební životopisný fi lm ELVIS. 
Vstupné 80 Kč, kinokavárna od 18.30 hod.
 Za Spolek Z4 Jitka Bezděková
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PAPEŽ FRANTIŠEK, KATECHEZE K ROZLIŠOVÁNÍ
TOUHA
Jakého druhu je toto poznání? Italské slovo desiderio 
pochází z krásného latinského výrazu de-sidus, doslo-
va „chybějící hvězda“, což je zajímavé. Touha vystihuje 
absenci této hvězdy, opěrného bodu, který řídí naši ži-
votní pouť. Vyvolává představu trýznivého nedostatku 
a zároveň vzepětí k dosažení nedostávajícího se dobra.
Touha na rozdíl od chvilkového zaujetí či emoce trvá 
v čase, a  to též dlouhodobě, a  tíhne ke konkrétnímu 
uskutečnění. Jestliže například nějaký mladý člověk touží po lékařském povolání, bude 
si muset zvolit takovou studijní a pracovní náplň, která mu zabere několik let života. 
V jejím důsledku si stanoví určité meze a naučí se odmítat především jiná studijní zamě-
ření, ale též případná povyražení a rozptýlení, a to zejména v době nejintenzivnějšího 
studia. Touha po nasměrování jeho života a dosažení vytyčeného cíle, v tomto případě 
lékařského povolání, mu nicméně napomůže, aby tyto nesnáze překonal. Touha posi-
luje, dodává kuráž a podněcuje vpřed, neboť člověk chce dospět k tomu, po čem touží.
Je zajímavou skutečností, že se Ježíš předtím, než vykoná nějaký zázrak, dotazuje na 
tužby onoho člověka. „Chceš být zdráv?“ Občas se taková otázka jeví nemístně – vždyť je 
vidět, že je onen člověk nemocný... Kupříkladu když Ježíš potkává ochrnulého u rybníka 
Bethzatha, který tam ležel již mnoho let a nikdy se pro něj nenaskytla vhodná chvíle, 
aby vstoupil do vody, klade mu otázku: „Chceš být zdráv?“ (Jan 5,6). Ale proč se tak ptá? 
Odpověď onoho ochrnulého totiž vyjevuje řadu podivných výmluv a  bědování proti 
možnému uzdravení, které se netýkají pouze jeho. Mějte se na pozoru před bědováním 
v rodině, kde si manželé stěžují na sebe navzájem anebo děti na tatínka, či kněží na bis-
kupa, anebo biskupové na něco jiného... Stížnosti jsou téměř hříšné, protože nenechají 
touhu růst.
Právě touha totiž leckdy odlišuje vydařené, důsledné a  trvalé počínání od tisícerých 
choutek a mnoha dobrých předsevzetí, jimiž, jak se říká, „je vydlážděno peklo“. Ono 
„chtěl bych, chtěl bych“... ale pak nic neuděláš. Epocha, ve které žijeme, zdánlivě upřed-
nostňuje navýsost svobodné rozhodování, avšak současně přispívá k zakrňování touhy, 
jež se většinou umenšuje na okamžitou žádostivost. Na toto zakrňování touhy si musí-
me dávat pozor. Dopadají na nás tisíce návrhů, projektů a možností, které nás mohou 
uvrhnout do roztržitosti a nepovolují klidné vyhodnocení toho, co skutečně chceme. 
Tolikrát se setkáváme s lidmi, například mladými, kteří něco ustavičně hledají s mobi-
lem v ruce... „Zastavíš se někdy, abys přemýšlel?“ „Ne.“ Orientují se na okolní svět, na 
druhé, ale takto touha nemůže růst, protože člověk žije a sytí se daným okamžikem, aniž 
by touha rostla.
Mnozí lidé strádají, neboť nevědí, co si přát od svého vlastního života. Pravděpodobně 
nikdy nevešli do styku se svou nejhlubší touhou, nikdy ji nepoznali. „Co chceš od života?“ 
„Nevím“. Odtud plyne riziko, že své bytí strávíme střídáním různorodých pokusů a triků, 
aniž bychom kamkoli dospěli, a maříme tak vzácné příležitosti. Ačkoli si teoreticky pře-
jeme změnu, nikdy k ní nedojdeme, byť by se naskytly vhodné okolnosti, protože schází 
silná touha k jejímu uskutečnění. Zdroj: vaticana.news, redakčně zkráceno 
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU
Sbírky z neděle 30. října: Zábřeh 16.968; Rovensko 917 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 
Na likvidaci lepry byla 25. října odeslána z Rovenska částka 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

cHaritativnÍ  sluŽba  cÍrKve  v  dĚKanátu

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT
V  pořadí již 26. ročník benefi čního koncertu domácí folk&country kapely 
MADALEN  a jejich vzácných hostů, brněnské kapely PŘÍSTAV a vítěze ro-
venského Fesťáčku Vojty Šincla, se uskuteční tuto neděli 6. 11. 2022 od 17.00 
hodin v sále zábřežského Katolického domu. Jde o  tradiční muzikantskou 

„VZPOMÍNKU“ na bývalé členy kapely Honzu Šebestu a Standu Hojgra, pravidelně s vý-
těžkem na dobrý úmysl.
Letos na podporu od narození handicapovaného chlapce – sedmiletého PETŘÍKA FIED-
LERA původem z Hynčice na Moravě, který se „pere“ mj. i se vzácným Westovým syn-
dromem. Dobrovolné vstupné pomůže chlapci s úhradou nákladů na pořízení speciálního 
sportovního vozíku xRover. 
Příběh jeho maminky o naději i beznaději najdete na webu charitazabreh.cz. V předstihu 
skrze portál darujme.cz lze za dobrovolný příspěvek zakoupit virtuální vstupenku.  Za vaši 
ochotu pomáhat druhým moc děkujeme a těšíme se na setkání na koncertu!

SBÍRKA POTRAVIN. V sobotu 12. 11. 2022 od 8.00 do 18 hodin proběhne v prodej-
nách KAUFLAND Zábřeh a  Mohelnice podzimní „SBÍRKA POTRAVIN“. Darované 
potraviny a  hygienické prostředky doplní stav skladu našeho výdejního místa POM-
PO – potravinové a materiální pomoci. Odtud celoročně pomáháme například matkám 
samoživitelkám, rodinám s více dětmi, seniorům s nízkými důchody, lidem v krizi, bez 
domova či lidem s psychickým onemocněním a zdravotním handicapem.
Chceme vás pozvat ke společnému dílu ve prospěch lidí v nouzi. Hledáme dobrovolní-
ky, kteří by mohli pomoci s organizací sbírky do námi spravovaných obchodů. Sbírka je 
rozdělena do 3–4 hodinových směn, je možné vybrat si čas i prodejnu. V každém ob-
chodě budou současně v jednu dobu přítomni čtyři dobrovolníci, kteří budou na sbírku 
upozorňovat rozdáváním letáčků a přijímat dary nakupujících. Skupinku vždy povede 
zkušený dobrovolník nebo zaměstnanec Charity. Neostýchejte se tedy přihlásit, i pokud 
jste v této oblasti „nováčky“. 
Nabídky k účasti a vám vyhovující čas (dopolední, polední, podvečerní směna) posílejte 
na e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz.
Pokud potřebujete další informace, volejte vedoucí Dobrovolnického 
centra Evu Pecháčkovou 736 529 295.
Děkujeme předem za vaše zapojení i  praktickou pomoc chudým mezi 
námi!


