5. 10. 2014
Ročník XXI., číslo 40
27. neděle v mezidobí
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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 Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více,
než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho,
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 80

Dům Izraelův je vinicí Páně.

1: Iz 5,1-7
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Flp 4,6-9
příště Ebenovo č. 504

Hospodář poslal tedy
jiné služebníky,
ještě ve větším počtu než poprvé,
ale naložili s nimi zrovna tak.
Naposled k nim poslal
svého syna . . .

Mt 21,36-37
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Ev. Mt 21,33-43

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 7. října Památka Panny Marie Růžencové
v MALETÍN. Tuto neděli 5. října, jako obvykle v 15 hod. bude slavena
mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
P. František Eliáš
v K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA můžete putovat
v neděli 5. října. Mši svatou v 15 hod. celebruje P. Bohuslav Směšný.
		
P. František Eliáš
v SETKÁNÍ KATECHETŮ proběhne v Zábřeze na faře ve čtvrtek 9. října
od 19.30 hod.
Martin Rumíšek, jáhen
PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ. V neděli 29. června 2014 o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla přijal v klášteře Matky Boží
v Novém Dvoře kněžské svěcení svébohovský rodák P. Maria
Lev Frank. Za tento velký dar spolu s vámi poděkuje Bohu slavením PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Svébohově v sobotu 11. října 2014 v 10.00 hod.
Již předtím, v pátek 10. října bude slavit se svými spolubratry trapisty večerní mši svatou v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. P. Maria Lev Frank bude po skončení mše svaté udělovat novokněžské požehnání.
Řád cisterciáků přísné observance, jehož členové se nazývají
trapisté, vznikl v 17. století v opatství La Trappe ve Francii.
Život trapisty má přísná pravidla. Vstává se velmi brzy ráno (v klášteře Nový Dvůr ve
3.15 hod.). Den je ve znamení pravidelného střídání modlitby, bohoslužeb a duchovní četby,
k nimž tvoří protiváhu manuální práce.
Trapisté do Čech přišli v roce 1999. Začali opravovat ruinu statku v Novém Dvoře u Toužimi. Mniši se do objektu nastěhovali již během stavby a sami se stavbou pomáhali. Komunitu
v Novém Dvoře tvoří asi 30 řeholníků. V září 2011 bylo rozhodnuto o jeho povýšení na opatství.
v HODY V DROZDOVĚ oslavíme v neděli 12. října při mši svaté v 9.00 hod.
		
P. František Eliáš
v SENIOŘI se sejdou ve středu 15. října v 17.00 hod. ve Svébohově.
M. Šanovcová
v Kruh přátel hudby Svébohov vás zve v pátek 17. října v 16 hod. do zasedací místnosti
KD na koncert ČESKÉHO KOMORNÍHO TRIA.
red.
v SETKÁNÍ MINISTRANTŮ bude v sobotu 18. října od 8 hod. Martin Rumíšek, jáhen
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. října oslaví své 85. narozeniny
paní Eva Popelková.

Do dalších let jí vyprošují hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie farníci a celá rozvětvená rodina
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CHARITA ZÁBŘEH
BABÍ LÉTO S CHARITOU – PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme vám všem, kteří
jste přišli minulý pátek do amfiteátru před zábřežský zámek prožít příjemné
odpoledne (i když trochu chladivé) a zároveň podpořit klienty Denního stacionáře Okýnko. Právě jim je určen výtěžek této akce – na pořízení bubínků
a hudebních perkusních nástrojů. Částka, kterou jste darovali do pokladniček přímo na akci, byla 6.735 Kč.
Děkujeme také kapelám Velmi krátké vlny a Marien, dobrovolníkům za pomoc, sponzorům za podporu a všem návštěvníkům za krásnou atmosféru.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně vás zveme ve středu 8. října od 9 do 16 hodin
k prohlídce zábřežských středisek Charity s doprovodným programem. Můžete si nechat
změřit tlak, vypočítat index BMI, seznámit se s nově nabízenou službou – rehabilitací, vyzkoušet zdravotní pomůcky a informovat se o aktivitách v charitním lese a zpracovně dřeva. Do svého zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16) - k prohlídce i výtvarnému tvoření. Těšíme se na setkání s vámi.
SBÍRKA POTRAVIN „KRAJÍC PRO POTŘEBNÉ“. Ve středu
8. října (9-16 hodin) proběhne na parkovišti u kostela sv. Bartoloměje první sbírka potravin pro lidi, kteří si je sami nemohou
zajistit. Během roku rozdá Charita i několik stovek balíčků potravinové pomoci, avšak je stále obtížnější tyto potraviny získat.
Do připraveného koše budou sbírány potraviny základní (těstoviny, rýže, mouka, luštěniny, konzervy, instantní polévky, pečivo, trvanlivé mléko, jogurty,
balené sýry) i přebytky ze zahrádek. Touto sbírkou startujeme projekt „Krajíc pro potřebné“ jehož realizací chceme posílit vzájemnou solidaritu a předcházet plýtvání s potravinami. Děkujeme vám.
Jednorázovou sbírku potravin uskuteční Charita také v Mohelnici, a to v pátek 10. října od
9 do 17 hodin na náměstí Svobody. Koš na potraviny bude součástí prezentačního stánku
Charity, v němž kromě sbírky bude možné zakoupit výrobky uživatelů služeb a přítomná
zdravotní sestra změří návštěvníkům tlak, glykemii a vypočte index BMI.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – POMOC POTŘEBNÝM A TRPÍCÍM NA UKRAJINĚ
Ve dnech 9. – 11. října proběhne tradiční sbírka šatstva, obuvi,
lůžkovin, domácích potřeb. Vzhledem k blížící se zimě Charita preferuje zimní oblečení a obuv – chce tak pomoci lidem
v nouzi a lidem strádajícím na Ukrajině. Věci bude Charita
sbírat na obvyklých místech (v Zábřehu bývalý sklad Českých
drah, v Mohelnici do přistaveného nákladního auta na náměstí
Svobody), ve čtvrtek a pátek v době od 9 do 17 hodin a v sobotu pak od 9 do 12 hodin.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by nám s organizací sbírky pomohli – jak v Zábřehu,
tak v Mohelnici. Jedná se především o přebírání krabic a pytlů s věcmi od dárců, manipulaci s nimi a třídění. Pokud chcete pomoci, ozvěte se, prosím, panu Františku Klíčovi – vedoucímu Střediska Naděje. Děkujeme za pomoc a ochotu.
Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz
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PASTÝŘSKÝ LIST K ZÁVĚRU ROKU RODINY
Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad
důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali na některé podněty, že jste se také pokusili o konkrétní kroky k pozvednutí
vaší křesťanské rodiny. To je povzbuzením i pro mě. Když vidím, že
se o pozvednutí rodiny snažíme společně, věřím, že se nám společně
podaří přispět k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i společnosti.
Ukázali jsme si, že manželství není jen nějaká obyčejná věc, ale že je to společná cesta
ke svatosti, ke společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží
láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí z Boží blízkosti. Naopak
k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by
Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru
a zlu.
Život bez Boha se stal životem bez lásky a bez naděje. Přijaté Boží milosrdenství však
přináší odpuštění a novou naději. Život se zmrtvýchvstalým Kristem dává účast na vítězství, jak jsme zakusili v době velikonoční. Pak jsme poznali, že kdo má Ducha Svatého,
miluje, tedy zachovává přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Svátost manželství je svátostí
lásky. Jako manželé máte vlastní stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a
ve společnosti. Život otevřený Boží lásce je náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je
nádherný a přináší uzdravení světa.
Někdy se lidé ptají: Nestačí nám lidská láska ke společnému štěstí i bez svatby? Lidé,
kteří se nechtějí zavázat manželským slibem, jako by říkali: Budu s tebou tak dlouho, dokud se mi budeš líbit a dokud mě budeš bavit, dělat mě šťastným. Pak tě jako nepotřebného opustím, protože mi nejde o tebe, ale o mě. O Boží požehnání k manželství nestojím,
protože spoléhám jen na sebe. Dokud se takoví lidé neobrátí znovu k Bohu, nemají právo
na odpuštění ve zpovědi a na svaté přijímání. Vám, kteří jste se kdysi vydali takovou cestou, nabízím Boží pomoc a požehnání Vašemu společnému životu skrze svátost manželství, kterou můžete přijmout i dodatečně.
Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkým hříchem vraždy nevinného člověka, který
se ještě nenarodil. Je třeba však připomenout,
že nezáleží na způsobu potratu, že použití dnes
státem schválené „potratové pilulky“ je stejnou
vraždou jako chirurgický potrat. Každý lékař,
který pilulku předepíše, žena, která ji použije, ale i všichni, kteří ji k tomu nutí, jsou stejně jako při chirurgickém potratu vyloučeni z
přijímání svátostí, dokud nedosáhnou zrušení
trestu. Těm z vás, které stihl tento trest a chcete se smířit s Bohem, může poradit každý zpovědník.
Někteří si myslí, že se ubrání potratům tak,
že budou používat antikoncepci. Svatý Jan Pa4

vel II. píše: Antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno
popírá neporušenou pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky,
druhé pak ničí život člověka. To první odporuje ctnosti manželské čistoty, to druhé ctnosti spravedlnosti a ve skutečnosti přestupuje přikázání „nezabiješ“.1
Velkou bolestí je pro manžely situace, kdy nemohou mít děti. Oplodnění ve zkumavce však není z mravního pohledu správným řešením. Dnes už existuje skutečná léčba neplodnosti. V každém církevním centru pro rodinu dostanete kontakt na odborníky, kteří
léčí manželskou neplodnost, ale i na ty, kteří učí přirozeným metodám regulace porodnosti.
Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové manželství není možné nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. Někteří se snaží změnit
pohlaví. To ve skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen pohlavní orgány, ale mužskostí nebo ženskostí je poznamenána každá buňka v těle. Kdybychom toto chtěli měnit,
museli bychom se podruhé narodit.
Drazí bratři a sestry,
vím, že tato témata jsou velmi náročná. Přesto je mou povinností to všem jasně říct.
Kdybych vám zamlčel tak důležité pravdy, byl bych špatným biskupem. Pravdu musíme
říkat, i když není příjemná. Toužíme přece po věčné spáse. Manželství vidíme jako společnou cestu ke svatosti. Na cestě svatosti čeká každého boj s Božím nepřítelem i s vlastní slabostí. Jestliže jsem v prvním listě k Roku rodiny vyzval, abychom se v každé rodině
pokusili udělat aspoň malý krůček na cestě ke společné modlitbě, dnes vás prosím, abyste
poctivě přemýšleli před Boží tváří o těch zmíněných tématech, která se vás týkají. Začněte hledat cestu k pochopení a přijetí Božího pozvání na cestu ke svatosti, která se týká celého člověka a celého života, nejen našich zbožných citů. Mějte odvahu vyhledat dobrou
duchovní radu a dělat postupné krůčky k nalezení harmonie vlastního života s Božím plánem. Změna bude tím těžší, čím víc nás ovlivňuje společnost, která se hrdě nazývá ateistickou, tedy odmítající Boha, či nepočítající s Bohem. Do této společnosti nás Bůh poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní byli světlem a solí. Nejprve musíme
důvěřovat Bohu víc než vlastním názorům přejatým ze světa. Pak můžeme být nástrojem
Božího působení, praktickým příkladem člověka žijícího s Bohem v krásném a šťastném
přátelství. Nic se nebojme. Mučedníci, kteří vydávali svědectví Kristu vlastní krví v dějinách i v současnosti, to měli těžší.
Modleme se za sebe navzájem, abychom uměli slyšet Boží volání a také se Bohem nechali vést. Modleme se zvláště za ty, pro které je poslechnutí Boha mimořádně těžké. Modleme se za synodu biskupů o rodině, kterou dnes zahajuje papež František. Já tam zastupuji české biskupy a denně se za vás modlím. Čím více se vás k modlitbě přidá, tím více
vyprosíme. Pán Ježíš přece slíbil: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a
budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. 2
Všem vyprošuje světlo a sílu Božího Ducha a všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

1 Jan Pavel II. v Evangelium vitae (čl. 13); 2 Mt 18,19
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 28. září: Červená Voda 2.148, Písařov 1.474, Jakubovice 305, Janoušov
1.240 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 9. října, tentokrát ve
14.00 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka o slavnosti svatého Václava z neděle 28. září byla v Lošticích 2.418 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan, CM
v SETKÁNÍ DĚTÍ, které se přihlásily do náboženství, bude v úterý 7. října v 17.30 hod.
na faře v Lošticích a ve čtvrtek 9. října v 17.00 hod. na faře v Moravičanech.
v Ve středu 8. října v 16.30 hod. bude mše svatá v Žádlovicích.
v Prosím biřmovance (i z farnosti Moravičany), aby přijeli v pátek 17. října na mši svatou
v 18.00 hod., do kostela v Lošticích - zahájíme přípravu na přijetí svátosti biřmování.
v Adorace před Nejsvětější svátostí v Lošticích – každý pátek od 17.30 hod.
v Svátost smíření můžete v obou farnostech přijmout, kromě neděle, vždy půl hodinu
přede mší svatou.
v V neděli 19. října v 8.00 hod. bude v Moravičanech slavena mše svatá pro mládež.
		
P. Miroslav Obšivan, CM
POZVÁNKA NA KONCERT. Obec Moravičany, Sokol a skupina našich farníků z hudební skupiny A. M. Úlet vás v sobotu 11. října v 17 hod. srdečně zvou
na koncert skupiny A. M. Úlet a jejich hostů, u příležitosti 20. výročí vzniku
skupiny. Akce se koná v moravičanské sokolovně. Vstupné je dobrovolné.
ROZPIS MŠÍ SVATÝCH V ŘÍJNU V PAVLOVĚ A PALONÍNĚ:
5. 10. v 11.00 hod. Pavlov; 12. 10. v 11.00 hod. Palonín; 19. 10. v 11.00 hod. Pavlov;
26. 10. v 11.00 hod. Palonín.
P. Miroslav Obšivan, CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 28. září: Štíty 2.440; Cotkytle 590; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
V neděli 12. října v 15 hod. se sejdeme na Olšanských Horách v kapli sv. Martina ke slavení
mše svaté.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 28. září: Tatenice 1.340, Hoštejn 950, Kosov 500, Lubník 720 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ V KRASÍKOVĚ. Tuto neděli 5. října jste zváni na pouť (patrocinium) do kaple Andělů strážných v Krasíkově. Mše svatá ve 14 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 28. září: Mohelnice 3.513; Úsov 3.610 (na opravy); Studená Loučka 235 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
MOHELNICKÁ KRONIKA LP 1931 (Josef Haselmann)
Po mnoha letech byly díky zvláštní milosti Boží v našem farním
kostele ve velikonočním týdnu od 8. dubna misie Otců redemptoristů z Hory Matky Boží u Králík: P. Reinhold Mattig, P. Josef Watzel a
P. Otto Grohmann.
Do 11. dubna se konala krásná příprava školních dětí, zakončená
v neděli svatým přijímáním školáků.
12. dubna začaly misie pro věřící lid. Zpočátku byla účast na nich celkem zklamáním,
zvláště u pracujících a také venkovanů z přifařených vesnic. Pak se však účast zlepšila. Závěr byl velmi pěkný, imposantní bylo procesí k hrobce husity povražděných Mohelničanů,
kde byla krátká smuteční pobožnost. Následným posvěcením misionářského kříže misie
šťastně skončily. Doufejme, že dobrá setba Božího slova a obětavá námaha důstojných otců
misionářů přinese hojné ovoce. Deo gratias!
Pozn. k osudu Mohelnického pomníku obětem první světové války
Pomník stál na dnešním nám. Tyrše a Fugnera od roku 1930. Na podstavci nesl jména 168 padlých německých i českých občanů města v první světové válce. Pomník měl tři
sousoší, válečnou vdovu se sirotkem, vojáka v uniformě a muže upírajícího zrak do míst,
kde jsou pochováni jeho kamarádi. Po vystěhování německých občanů byl pomník v roce
1947 brigádnicky zbourán a hozen do navážky. Údajně měl germánský styl, který působil
pohoršení. Podobně byly zničeny pomníky v Křemačově, Libivé, Řepové, Líšnici, Maletíně
a Javoří.
Bartoš H.

zábřežsko

zábřežsko

zábřežsko

VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI - EXPEDICE ANNABERG. Podzimní dobrodružný víkend pro táty s dětmi proběhne ve dnech 17. - 19. října 2014 na salesiánské turistické základně Stará Voda. Bližší informace a přihlašování na mailu „osikora@seznam.cz“.
SEDMIKRÁSEK v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze začíná už tuto první říjnovou neděli! Sedmikrásek je určen pro děti předškolního věku, pro
které je v Sedmikrásku vhodnou formou připraven program, který vychází z nedělního evangelia. Hledáme také nové spolupracovníky, kteří by se
s námi podíleli na vedení. Materiály jsou dostupné, v začátcích můžeme
pomoci.
Marta Rýznarová
MATEŘSKÉ A RODINNÍ CENTRUM VÁS ZVE NA AKCE:
v V úterý 7. Října v 9 30 hod. - Uplatnění na trhu práce - beseda s personalistou Pavlem
Podroužkem
v V úterý 14. Října v 9 30 hod. Křestní kmotr ve 21. století - beseda s děkanem P. Františkem Eliášem o úloze kmotra
Více o pravidelném programu i novinkách na www.hnizdozabreh.cz , nebo na facebooku. Těšíme se na Vás.
Irena Švédová
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Sbírka z neděle 28. září: Zábřeh 11.480; Jedlí 1.500; Svébohov 1.200; Klášterec 1.190; Zvole
6.200; Postřelmůvek 460 Kč.
Dary: Zábřeh – růžencové společenství na potřeby farnosti 700; Zvole – na opravu kostela
2.000; Svébohov – na likvidaci lepry 5.000; Jedlí – na účet veřejné sbírky 11.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci červenci a srpnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel
sv. Barbory částkou 2.100 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Příští neděli 12. října proběhne po pěti letech pro účely statistiky ve všech kostelích a
kaplích sčítání účastníků bohoslužeb.
ČKA připravuje v náhradním termínu (v květnu se přednáška z důvodu nemoci přednášející nemohla uskutečnit) v úterý 14. října v 18.00
hodin v Katolickém domě přednášku nazvanou Katedrála viditelná
a neviditelná - představení nového zpracování historie katedrály sv.
Víta, kterou pronese Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. (Archeologický ústav Akademie věd České republiky).
Letos uplyne 670 let od založení gotické katedrály sv. Víta na Pražském
hradě, která stavebně i liturgicky navazovala na předrománskou rotundu
a románskou baziliku. Příběh stavby, která v českých zemích nemá obdoby, vám představí Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Je to příběh, který se skládá z
osudů vynikajících architektů a umělců, jejichž jména se ne vždy dochovala a z osudů uměleckých děl, se kterými se můžeme potkat ještě dnes.
Za ČKA Jana A. Nováková
V KOSTELE SV. BARBORY ZAZPÍVÁ SÓLISTKA OPERY
Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského divadla Olomouc Ley Vítkové nabídne další koncert cyklu Bravo Zábřeh. Uskuteční se v sobotu 11. října od 18 hodin v kostele sv. Barbory.
Lea Vítková ztvárnila v opeře olomouckého divadla na tři desítky rolí, několikrát se stala laureátkou Ceny Thálie a byla rovněž poctěna cenou Moravského divadla Olomouc za
mimořádný ženský jevištní výkon. V programu jejího zábřežského recitálu, který je pořádán u příležitosti Roku české hudby, zazní díla A. Dvořáka, B. Smetany, J. Křičky, L. Janáčka a dalších autorů.
PhDr. Zdeněk David
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o.
Ve středu 15. října 2014 od 9 hod. do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní
sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, která má na starost energie pro
domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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