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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Marána Thá! 
Přijď Pane Ježíši!
Ten den je už tady 
a ten den přijde. 
Bůh soudí a zachraňuje 
dnes a stále.
Čas se ubírá 
ke svému konci. 
Naděje a věrnost 
dojdou završení
V Božím jase. 

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 s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

ŽALM 98 Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
1: Mal 3,19-20a                               2: 2 Sol 3,7-12  Ev: Lk 21,5-19 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příště Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 21. listopadu  Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek 22. listopadu Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Sobota 24. listopadu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
Neděle  25. listopadu SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Tuto neděli 18. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava 
v Hynčině.  P. František Eliáš

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT koncert mladých naděj-
ných varhaníků – žáků zábřežské Základní umělecké 
školy. Někteří teprve začínají, ti pokročilejší už i dopro-
vázejí liturgii ve farnostech Zábřežska. Ve skladbách 
H.Purcella, Ch.Fr. Witta, D. Zipoliho, F. X. Brixiho i J. 
S. Bacha se vám představí: M. Žváčková, J. Focherová, 
P. Haltmar, M. Sitta a J. Grulich.
Koncert se koná v pondělí 19. listopadu 2007 v 18. ho-
din v chrámu sv. Bartoloměje. Slovem provází Jan Ada-
mec. Přijďte podpořit zábřežské varhanické naděje.   Marie Vintrová 

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
S DOBROU PŘÍPRAVOU

Letos bude příprava probíhat ve dvou třídenních cyklech, a to od 
pondělí 19.11. do středy 21.11. a od pondělí 26.11. do středy 28.11. 
2007.
 Ve středu 28.11. při dopolední mši svaté udělí kněží svátost po-
mazání nemocných těm, kteří se na ni připraví. Je to jedinečná 
šance nepromarnit čas životní přípravy na setkání s Pánem. Vzpo-
meňte na několik svých přátel a známých, kteří se loni připravili 
a letos už na ně vzpomínáme. A zároveň vzpomeňte v modlitbě 

na ty, kteří se nepřipravili a smrt je zaskočila. Také na ně vzpomínáme, ale jinak. 
  Začátek bude vždy v 9.00 a mše svatá bude slavena v 9.40 hod. Duchovní obno-
vu povede bratr Lev Eliáš, kapucín.  P. František Eliáš
 

VZDĚLÁVACÍ KURZ. V pátek 23.listopadu v 16.00 hod. se v Katolic-
kém domě uskuteční další přednáška vzdělávacího kurzu s názvem 
– „UZDRAVENÍ SKRZE SÍLU SVÁTOSTÍ“. Otec děkan František Eli-
áš nás seznámí s tím, co jsou to svátosti obecně a poté se zaměří na 
to, co správně přijaté svátosti přinášejí do života těch, kteří je přijali. 
Na přednášce si budete moci koupit knihy s náboženskou tématikou 
– mezi nimi také knihy, které se vztahují k prezentovanému tématu – „SVÁTOSTI“. 
Přednášek vzdělávacího kurzu je možné se zúčastňovat pravidelně, ale také naho-
dile dle zájmu o přednášené téma. Přednášky jsou pro všechny zúčastněné zdarma. 
Přijměte srdečné pozvání.
P.S. Pokračování přednášky „UZDRAVENÍ SKRZE SÍLU SVÁTOSTÍ“ se uskuteční 
v pondělí 3.12. 2007 opět v 16.00 hod. v Katolickém domě.  Mgr. Luděk Diblík



KATOLICKÝ DŮM

� POZVÁNKA NA POHYBOVÉ CVIČENÍ S HUDBOU V KATOLICKÉM DOMĚ. 
Zvu dívky, ženy, dámy všech věkových kategorií na hodinové cvičení do Katolického 
domu, které bude probíhat vždy ve středu od 19.30. Pokud se Vám nechce cvičit doma 
samotným a máte chuť se aspoň jednou týdně „protáhnout“, budete srdečně vítány 
na pohybovém cvičení s hudbou mnoha stylů. Jedná se o uvolnění a protažení svalů 
a jejich následné posílení v rytmu hudby. Cvičení nespočívá pouze v posilování svalů 
a ve skupinové formě. Záleží zcela na každé z nás, jak jednotlivé cviky pojme v rámci 
svých možností, fyzické kondice a nálady. Tedy společné cvičení s ryze individuálním 
pojetím. K celkové pohodě budete potřebovat pohodlné oblečení, CD s Vaší oblíbenou 
muziku (jakýkoliv styl), šátek, příspěvek 30 Kč.  Kája Karešová
� POZOR ZMĚNA TERMÍNU! „Jak pečovat o rodinné památky“. Máte doma obrá-
zek, sošku, řetízek či křížek po babičce a nevíte jak jim navrátit jejich původní slávu 
a lesk? Bojíte se, že použitím čistících prostředků z televizní reklamy je můžete nená-
vratně poškodit? Pak právě pro Vás, s blížícími se vánočními svátky, v čase předvánoč-
ního gruntování připravuje Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slez-
ské křesťanské akademie přednášku restaurátorů Jiřího Látala a Dušana Rohlíka, při 
které dostanete odpovědi na tyto, ale i mnohé jiné otázky. Přednáška s praktickými 
ukázkami se neuskuteční v původně ohlášeném termínu, ale již v pondělí 19. listopa-
du od 18 hodin v Katolickém domě.
� Všechny příznivce dechovky zveme na neděli 25. listopadu na setkání dechovek 
a jejich příznivců. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale i k tanci 
zahrají Loštická Veselka, Jedeláci, Rohelanka a Veselá kapela. Vstupné 50 korun. Ob-
čerstvení zajištěno.
� Dovolujeme si Vás pozvat na sobotu 1. prosince k přátelskému posezení při akci 
nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název akce napovídá, budeme nabízet tradič-
ního smaženého kapra, ale budete moci ochutnat například i uzeného tolstolobika, 
pstruha na másle či jiné rybí speciality. K dostání budou i mražené kapří půlky. K dob-
ré pohodě přispějí svými vstupy členové Divadélka na okraji. K poslechu, případně 
i k tanci zahraje country kapela „Kamarádi“. Po celé odpoledne budou pro nejmenší 
připraveny různé soutěže o sladkosti a současně bude probíhat soutěžní klání v jízdě 
zručnosti dálkově ovládaných autíček. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.
� Všechny děti, jejich rodiče a známé zveme na neděli 2. prosince na Setkání s Mi-
kulášem. V letošním roce bude setkání součástí Mikulášského odpoledne. Od 15 ho-
din bude na Masarykově náměstí probíhat kulturní program. Čekání na Mikuláše si 
můžete zpříjemnit nákupem vánočního zboží, či občerstvení u přítomných stánkařů. 
Celá akce vyvrcholí příchodem Mikuláše a jeho družiny v 17 hodin a následnou nadíl-
kou.
� Prostřednictvím Farních informací si dovoluji poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na zabezpečení virtuální pouti za sv. Jakubem. Zvláště si dovoluji 
poděkovat rodinám Tempírových, Macákových, Janů, Smolných a Doležalových, kte-
ré pro náš projekt ochotně zapůjčily rotopedy. Upřímné Pán Bůh zaplať.

 Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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SBÍRKY Z NEDĚLE 11. LITOPADU: Zábřeh 9.720; Jedlí 1.750; Svébohov 2.200 ; Klášte-
rec 1.110; Lupěné 1.260 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 2.000, na Haiti 7.500 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                P. František Eliáš

Dary na lepru: za farnost Zábřeh byla dne 4.11.2007 předána částka 3.350 Kč 
a dar 5.500 Kč.  „Pán Bůh zaplať“.                                                    Marie Zíková 

PAN JINDŘICH MAJSTRŠÍN JUBILUJÍCÍ 
Deo Gratias zazní v úterý 20. listopadu v 17.30 hod. ve farním koste-
le sv. Bartoloměje jako poděkování za pětaosmdesát let života bratra 
Jindřicha Majstršína. Náš neúnavný kostelník strávil ve službě této 
farnosti více než 60 let. Jako člen třetího řádu kapucínů přijal jméno 
Kryštof (latinsky Christoforos, tedy ten, který nese Krista) a stejně 
jako jeho svatý patron, „nosí Krista“ na svědectví všem stálým i ná-
hodným návštěvníkům zábřežského kostela. 
Připojujeme se k zástupu gratulantů a vyprošujeme panu Majstršíno-

vi zdraví a požehnání v radosti a pokoře, která je mu vlastní. Využíváme této příleži-
tosti k poděkování za jeho službu strážce a správce farního kostela, za jeho trpělivost, 
vytrvalost a ochotu, se kterými doprovází zástup těch, kteří kráčejí ke Kristu.   

Zábřežští farníci

ZE VZPOMÍNEK KOSTELNÍKA PANA J. MAJSTRŠÍNA
„Jak jste se dostal ke kostelničení?“ zeptala se v roce 1995 re-
daktorka FI pana Majstršína. Jeho odpověď je jistě platná i po 
dvanácti letech. 
„Otec byl katolík a také babička, která mě vedla k Bohu, byla vel-
mi zbožná žena. A tak jsem se nějak „vyvedl“. V roce 1944, když 
zuřila II. světová válka, probíhalo v Zábřeze velké zatýkání všech 
odpůrců režimu, byl zatčen také kostelník – Jan Jašek. Byl jsem 
požádán, abych se věnoval kostelní službě. Milerád jsem to přijal 
a snažil jsem se tuto práci vykonávat usebraně, jak se sluší a pa-
tří. Čekal jsem, že se pan Jašek brzy vrátí, ale ono se to protáhlo 
do konce války. Když se pan Jašek koncem května roku 1945 vrá-
til z Terezína, tak jsem mu kostelničení předal a koncem července 
odešel do Olomouce ke kapucínům. Chtěl jsem nastoupit do kláštera jako pomocný bratr. Zku-
šební rok jsem prožil v Opočně a pak, až do roku 1947 v Praze. Nato jsem se vrátil do „civilu“, 
protože mi bylo řečeno, že i tak mohu udělat mnoho dobrého. Nabídl jsem panu Jaškovi své 
služby v horním kostele a tak sloužím dodnes a budu sloužit, dokud nepadnu, protože z této 
služby se neutíká.“

Se všemi, kteří chtějí oslavit jubileum pana Jindřicha Majstršína se těšíme na setkání 
v úterý 20. listopadu v 17.30 hod. při mimořádné mši svaté. Hlavním celebrantem bude 
P. Bedřich Jagoš, a kázat bude bývalý zábřežský kaplan Mons. Bohuslav Novák za účas-
ti kněží, kteří v minulých desetiletích v Zábřeze působili. 



LIST BISKUPŮ 
K HOMILETICKÉMU PROJEKTU UČÍCÍ SE CÍRKEV 

Bratři a sestry v Kristu, milé Boží děti!
Svatý otec Benedikt XVI. ve své nedávné výzvě upozornil na význam ho-
milie při bohoslužbě. Homilie a kázání mají úzce spojit hlásané Boží slovo 
jak s bohoslužbou, tak s životem farnosti i jednotlivců, aby se jim stalo po-
vzbuzením a oporou v životě. Ježíš dal učedníkům příkaz, z kterého přímo 
vyplývá, že jejich posláním je hlásat, zvěstovat a učit. 
Již několik let jsme si při jednáních biskupské konference kladli otázku, 
jak přispět k tomu, aby se překonala větší či menší neznalost křesťanské 
nauky. Z této snahy se postupně rodil projekt zvaný UČÍCÍ SE CÍRKEV. 
Při každé nedělní mši svaté se nabízí vzácná příležitost, jak po doznění 
Božího slova pravidelně nabídnout našim věřícím homilii, aby obsahovala 
ucelenou katechezi na důležité téma víry, které z úryvku přímo vyplývá. 
V průběhu liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře se tak seznámí-
me postupně se všemi pravdami víry, jak je předkládá Katechismus kato-
lické církve.
Je nyní před námi dlouhá cesta, jak probudit, oživit a obohatit svou víru. 
Věta apoštola Pavla: „Vím, komu jsem uvěřil!“ zavazuje i nás, abychom při-
jali Kristovo učení a pravdy víry v celistvém a plném poznání. Věříme, že 
touto cestou nám Duch Svatý pomůže v růstu naší víry a lásky, bez níž by 
i naše snaha o evangelizaci stála jen na chabých základech. 
Tento krok vyžaduje ochotu a odhodlanost nás všech. Klade nároky jak na 
kazatele, aby se v přípravě homilií rádi a cílevědomě podřídili této službě 
Slovu, tak i na věřící, aby při kázání zaujali postoj pozorného naslouchá-
ní. Budeme se snažit uvědomit si a zapamatovat všechny podstatné pravdy 
naší víry, abychom je mohli uvádět do vlastního života a obhájit ve světě 
plném duchovního tápání a dezorientace.
V den slavnosti hlavního patrona naší země svatého Václava jsme slyšeli 
biblickou výzvu: „Počátkem moudrosti je zcela upřímná snaha poučit se, 
chtít se poučit je láska k ní…“ (Mdr 6,17) Tato slova nadčasově platí i pro 
nás: poznáním Boha poroste i naše láska k Němu, a také přesvědčivá síla 
našeho svědectví, které o Něm chceme vydávat.
Prosíme Boha za to, aby projekt Učící se Církev byl přijat kněžími, jáhny 
i všemi věřícími. Jde o naše společné a závazné poslání k Boží slávě a pro-
spěchu Církve. 

Vaši čeští a moravští biskupové



VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHŮ OPATŘENÍ
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Řídící skupina Komunitního plánování sociálních služeb Zá-
břežska na svém zasedání dne 8.11.2007 dokončila schvalo-
vání návrhů cílů a opatření v oblasti sociálních a navazujících 
služeb. Skončila tak více než rok trvající přípravná etapa, kte-
rá hledala prostor pro rozvoj v oblasti pomoci znevýhodně-
ným skupinám obyvatel. Výsledek práce pracovních skupin je 
opřen o zjištění z dotazníkového šetření. Navržená opatření 
přitom mají různou finanční náročnost, do jejich formulace bylo zapojeno více než 80 lidí 
z celého mikroregionu.
Opatření budou součástí připravovaného 1. komunitního plánu sociálních služeb v oblasti 
zábřežského mikroregionu, který bude závazným strategickým materiálem pro tuto oblast 
na roky 2008-2010. Bude vydán na začátku roku 2008.
Od pátku 9.11. do úterý 20.11.2007 má veřejnost příležitost připomínkovat vypracované 
návrhy opatření. Předkládáme jim naši práci s prosbou o zpětnou vazbu, o předložení ná-
vrhů na doplnění a provedení úprav.
Všechny došlé připomínky budou zpracovány a vypořádány. Definitivní podoba opatření 
bude následně předložena ke schválení zadavatelům – městu Zábřeh a obcím Mikroregi-
onu Zábřežsko. 
Občané si mohou plná znění navrhovaných opatření přečíst nebo vyzvednout na těchto 
místech:
� na webových stránkách www.kp-zabrezsko.cz,
� u koordinátora na novém kontaktním místě Farní 1, Zábřeh (vchod z Masarykova 

nám.),
� na obecních úřadech všech obcí Mikroregionu Zábřežsko,
� na Odboru sociálním a zdravotním MěÚ Zábřeh (Nám. Osvobození 15),
� u jednotlivých členů řídící skupiny KPSS Zábřežska,
� na požádání lze návrhy opatření poslat poštou.
Připomínky pak lze podávat těmito způsoby:
� zasláním zadní stránky Informátoru č.5 na kontaktní místo KPSS Zábřežska,
� návštěvou nového kontaktního místa KPSS na Farní 1, 789 01 Zábřeh,
� telefonickou připomínkou koordinátorovi 739 524 393,
� připomínkou zaslanou na e-mail info@kp-zabrezsko.cz,
� osobně kterémukoliv členovi ŘS KPSS Zábřežska.

Veřejnému připomínkování opatření se věnuje také poslední číslo Informátoru, které 
bude 16. listopadu distribuováno do všech domácností mikroregionu. Již teď si jej mohou 
zájemci stáhnout na našem webu www.kp-zabrezsko.cz .

 Mgr. Josef Zika – koordinátor projektu KPSS Zábřežska

* * *
� První prosincovou sobotu v měsíci vás zveme na pouť do KOCLÍŘOVA. Hlaste se 
na tel. 583 414 512 u paní Ludmily Korgerové.

� SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve čtvrtek 22. listopadu v 17 hod. 
Marie Šanovcová 



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 11. října: Lubník 960; Tatenice 1.010; Hoštejn 800; Kosov 300 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

V pátek 30. listopadu zvu bývalé biřmovance k setkání na faře v Tatenici. Začá-
tek v 18.30 hod.  Srdečně zve P. Jaroslav Přibyl

UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU PRO MLÁDEŽ DĚKANÁTU 1. PROSINCE 
NA ZÁMEČKU V TATENICI. Bližší informace v příštích FI. Omezená možnost 
přespání (cca 35 lidí).  P. Jaroslav Přibyl 

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 11. listopadu: Červená Voda 1.085; Mlýnický Dvůr 300; Morav-
ský Karlov 120; Jakubovice 293,50; Písařov 1.457 Kč. 
Dar: Červená Voda, sbírka na diakonii 500 + dar 500 Kč; Jakubovice dar 1.000 Kč. 

Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

� BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě na faře ve středu 21. listopadu 
v 18.30 hod.
� ADORAČNÍ DEN v Písařově bude v úterý 20. listopadu od 9 hod. do 15 hod. 
Ve 14.30 hod. společné zakončení adorace, v 15 hod. mše svatá. Zapište se prosím 
na připravený papír! Přijďte se modlit za naši arcidiecézi, farnost a bohoslovce, 
kteří se tento den modlí také za naši farnost. 
� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY v Červené Vodě bude v neděli 25. listopadu 
v 18 hod. na faře. 
� DO SBÍRKY NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT můžete přispívat do krabičky 
v kostele až do konce roku.  P. Pavel Vágner

Našim farnostem už bylo charitou přiděleno dítě k adopci! Je to dívka a jmenuje 
se Blandine Joseph. Více se o tom dozvíte na nástěnkách. Další dítě (chlapec) bylo 
přiděleno Cursilistům. Vy, kteří jste se přihlásili přispívat na adopci, přineste co 
nejdříve paní Jaroslavě Knápkové (v Jakubovicích a v Písařově panu faráři) příspě-
vek 120 Kč. Celková výše příspěvku na dítěte na 1 rok je 6.500 Kč.

 Jaroslava Knápková

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. listopadu: Štíty 1.830; Cotkytle 760; Horní Studénky 900 Kč. 
                                Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

Na první neděli adventní ve všech farnostech po bohoslužbě je možnost zapsat si 
úmysly na mše svaté pro další rok.                                    P. Stanislav Suchánek



MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 11. listopadu: Mohelnice 4.913; Úsov 1026; Studená Loučka 435 Kč.   
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

Informace: v úterý 20. listopadu v 14.00 hod. se koná setkání seniorů na faře. 
 Všichni jsou srdečně zváni.  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

SVÁTOST NEMOCNÝCH se bude udělovat: 
v pondělí:  Kolšov 16.00, Brníčko 17.00 hod.
v úterý:  Postřelmov 18.00, středa: Lesnice 17.00 hod. 
ve čtvrtek:  Chromeč 17.30 hod.

� Ve středu 21. listopadu je biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.00 ho-
din.  Všichni jste srdečně zváni.
� V neděli 25.11. je mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově a v Dlouhomilově.   

P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 11. listopadu byla 3.280 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehná-
ním. 
UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU.V sobotu 24. listopadu se ve Zvoli uskuteční přá-
telské setkání farníků ke konci církevního roku. V 15 hod. bude mše svatá, v 16 hod. 
zahájíme setkání ve farním domě. Je připraven program pro děti, pro dospělé káva 
nebo čaj. Dobrou náladu a dobré jídlo k vzájemnému pohoštění s sebou. Zveme far-
níky všech věkových skupin, kteří mají chuť posedět a popovídat si. Karla Hrochová

* * *
FLORBALOVÝ TURNAJ MINISTRANTŮ POD ZÁŠTI-
TOU SVATÉHO MARTINA. Minulý víkend se v Roven-
sku uskutečnil florbalový turnaj ministrantů. Začalo se 
rytmickou mší v rovenském kostele. Celkem se účastnilo 
ve dvou kategoriích (mladší – starší) 13 týmů z celého dě-
kanátu. V mladší kategorii vyhrálo družstvo Lupevoma, 
které tvořilo pět kluků ze čtyř obcí (Svébohov, Hoštejn, 
Postřelmůvek a Nemile). Ve starší kategorii vyhrálo druž-
stvo z Chromče. Velký dík patří všem, kteří se jakkoliv na tomto turnaji podíleli (or-
ganizací, vytvořením plakátu, přípravou mše sv., napečením sladkostí, řidičům, kteří 
přivezli své ministranty, těm, kteří potom po nás v Orlovně uklidili, všem, kteří nás 
podporovali svou modlitbou a dalším). 
Hlavní cenou byl speciální putovní pohár se svatým Martinem na koni – vyřezaný do 
kmene stromu. Putovní pohár je darem autorky ze Šternberka s doporučením, aby-
chom věnovali dar misii na Haiti. Díky!
Fotky najdete na adrese: http://www.signaly.cz/fotkyAlbum.php?albumId=2276

Za animátory děkanátu Veronika Drlíková a P. Martin Vévoda.


