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23. 11. 2014
Ročník XXI., číslo 47

slavnost ježíše krista krále
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

Aleluja. 
Požehnaný, který přichází 
ve jménu Páně, 
požehnané království 
našeho otce Davida, 
které přichází.
Aleluja.

      Zpěv před evangeliem 

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu 
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; 
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, 
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

Žalm 128   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Ez 34,11-12.15-17                           2: 1 Kor 15,20-26.28                               Ev. Mt 25,31-46
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502  
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svátkY a PaMátkY tÝDne
Pondělí 24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 
Úterý 25. listopadu  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 

Tyto neděli 23. listopadu ve 14.30 hod. bude bohoslužba slova v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  Martin Rumíšek, jáhen 

PoseZení s DivaDÉlkeM. Zveme všechny příznivce malých divadelních forem na 
přátelské setkání s divadelními scénkami, monology, dialogy a zpěvem tuto neděli 23. 11. 
2014 v 15.00 hod. do malého sálu katolického domu v Zábřeze. Vstupné dobrovolné.

Víte, že organizace nazvaná Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již 
přes 20 let? Nebo že působí na více než 60 místech světa - mimo jiné, v zemích 
jako jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? 
toto a mnohem více se můžete dozvědět při setkání se zástupci ll, které při-
pravujeme na úterý 25. listopadu. 
nejprve za zdar tohoto díla budeme od 16.30 hodin prosit při mši svaté v kos-
tele sv. Barbory v Zábřeze. Celebrantem bude prezident tohoto díla Dr. Vojtěch Eliáš. 
Setkání bude poté pokračovat od 18 hodin v Katolickém domě přednáškou o činnosti LL. 
Přednášejícími budou jednak Dr. Vojtěch Eliáš a jednak pracovník této organizace Mgr. Vili-
am Staněk.  Josef Klimek

HníZDo – MateŘskÉ a roDinnÉ CentrUM vás zve v úte-
rý 25. listopadu na interaktivní seminář - Důležitost dětských ma-
sáží pro vztah Matka – dítě, zajímavou besedu s paní Helenou Hec-

lovou. Provoz Hnízda začíná od 8.30 hod., beseda je na programu od 9.30 hod. Těšíme se 
na vás a vaše děti.  Irena Švédová 

laMPionovÝ PoDveČer s BroUČkY. V pátek 28. 11. od 17 hodin vás srdečně zve-
me na tradiční „Lampioňák“ s broučky. 
Sraz bude u Sázavy, u kostela církve husitské (červený), odkud vyrazíme po hrázi průvo-
dem k Hnízdu, kde bude pro všechny účastníky připraveno něco na zahřátí. Nezapomeňte 
si doma lampion. Těšíme se na Vás.  Vaše Hnízdo

náCvik rYBovY Mše vánoČní. Termíny zkoušek na Rybovu mši se z technických 
důvodů přesouvají z úterý na pondělí vždy v 17.00 hod.  Mgr. Pavel Doubrava

PŘíPrava na PŘijetí svátosti a UDĚlování PoMaZání neMoCnÝCH 
v Zábřeze bude příprava a udělování svátosti pomazání ve dnech pondělí 24. až čtvrtek 
27. 11., mše svatá vždy v 9.40 hod. a modlitba RŮŽENCE vždy půl hod. před mší svatou.
svátost sMíŘení, která je k pomazání nemocných nutným před-
pokladem, bude možné přijmout vždy přede mší svatou. 
V úterý 25. 11. od 9.15 hod. zpovídá P. Bohuslav Směšný a ve středu 26. 
11. zpovídají kněží děkanátu od 9.15 do 16.30 hod.

v Hněvkově bude příprava a přijetí svátosti pomazání nemocných 24. 
– 26. 11. 2014 (mše svaté v 16.00)                                                  P. Lev Eliáš
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svatá BarBora ZáBŘeH z. s. vás zve na VALNOU HROMADU, 
která se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 15 hod. v sídle spol-
ku v Katolickém domě, Sušilova 38.
Program: Volba výboru a dalších orgánů spolku sv. Barbora Zábřeh, 
schválení nových stanov po změně zákona č.89/2012, projekt rekon-
strukce kostela sv. Barbory – plán na rok 2015, plán činnosti na rok 
2015. Svou účastí potvrdíš podporu projektu rekonstrukce kostela sv. 
Barbory v Zábřeze a naplnění jeho funkcí v oblasti liturgické a kul-
turní.

 Na setkání a další spolupráci se těší Jaroslav Jašek a Dr. Alois Frank

PatroCiniUM kostela sv. BarBorY oslavíme o svátku sv. Barbory při mši svaté 
ve čtvrtek 4. prosince v 17.30 hod.  P. František Eliáš

kálikŮv PoDZiM - v kostele sv. Bartoloměje vystoupí čtyři pěvecké sbory 
Občanské sdružení Kálik ve spolupráci s kulturním domem a řím-
skokatolickou farností pořádá v sobotu 29. listopadu již dvaadva-
cátý ročník Kálikova podzimu, tradiční přehlídky pěveckých sborů, 
kterou si Zábřeh připomíná osobnost hudebního skladatele Václava 
Kálika. 
Vyvrcholením celodenní akce bude koncert v kostele sv. Bartoloměje 
určený pro širokou veřejnost, během něhož se od 15 hodin představí 
čtyři pěvecká tělesa: smíšený pěvecký sbor z Uničova, pěvecký sbor 
Kantika Litovel a domácí sbory Slavice a Carmen. Závěr koncertu 
bude patřit společnému vystoupení více než stovky sboristů.  
 PhDr. Zdeněk David

tUnklŮv kaPr. Dovolujeme si vás pozvat na sobotu 29. listopadu k přátelskému po-
sezení při akci nazvané Tunklův KAPR. Jak už název akce napovídá, budeme nabízet tra-
dičního smaženého kapra, ale budete moci ochutnat například i kapra uzeného, pstruha na 
másle, uzeného tolstolobika, či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři 
můžete zakoupit mražené kapří půlky. K příjemné pohodě zahraje kapela Kamarádi z Loš-
tic. Pro nejmenší budou připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 13 hodin, vstupné 
dobrovolné.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

sCHola GreGoriana PraGensis rozezpívá zpěvy 15. století chrám sv. Bartolo-
měje v Zábřehu při koncertu v pondělí 1. 12. 2014 v 18 hod. 
V jedinečném adventním programu „Radujte se, Pán je blízko“ se interpreti zaměřili na tři 
vnitřní postoje, které jsou pro spiritualitu adventu typické: radost z blízkosti Boží, odstra-
ňování překážek z vlastního nitra a konečně vnitřní pokleknutí před Bohem, který je zpří-
tomněn v podobě narozeného dítěte. Vstupné dobrovolné.                     Red. 
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oČisteC (kkC 1030-1032)
 Jsou tři takzvané „poslední věci člověka“, které nás oče-
kávají po smrti. Nebe, očistec a peklo. Dnes bych se chtěl 
zamyslet nad očistcem. Nenašel jsem vhodnější vysvětlení 
této otázky než u prof. Dr. Václava Wolfa v jeho knize Syn-
téza víry. Stačí jen něco málo doplnit. 
 Je nutno předpokládat, že řadu lidských bytostí zastih-
ne pozemská smrt sice ve stavu posvěcující milosti a Boží-
ho přátelství, avšak s neodpuštěnou vinou všedních hříchů 
a s neodpykanými časnými tresty. Posvěcující milost na 
jedné straně poskytuje sice těmto bytostem jistou věčnou 
spásu, zbytky hříchů a trestů však na druhé straně zabra-
ňují tuto milost (bezprostřední patření na Boha) v daném 
okamžiku přijmout. 
 Víru v existenci nějakého posmrtného očistného stavu dosvědčuje většina světových 
náboženství tím, že praktikují modlitby a různé smírčí obřady ve prospěch zemřelých. 
 To se týká především židovsko-křesťanského prostředí, jak o tom svědčí biblické texty, 
které sice výslovně o očistci nemluví, ale jeho existenci předpokládají svým doporučením 
modliteb za zemřelé (2 Mak 12,45-46) a připuštěním možnosti doplnit zbývající nedostat-
ky vůči Boží spravedlnosti i za hranicí smrti (Mat 5,26; 12,32; 1 Kor 3,10-15). Takže lidská 
duše, u které je na základě soukromého soudu po smrti shledáno, že před blaženým patře-
ním na Boha potřebuje ještě dodatečné očištění, zahajuje ihned stav očistného procesu. Po-
silována silně prožitkem blízkosti Boha, kterého sice dosud nevidí, ale kterého miluje jako 
nikdy předtím, ihned se zbavuje zbylých vin všedních hříchů úkonem dokonalé lítosti. 
 Zbývá však ještě odčinit zbytky dočasných trestů. Protože však okamžikem pozemské 
smrti skončila doba, během které bylo možno získat nadpřirozené zásluhy, nezbývá této 
lidské bytosti nic jiného, než bolestnými výčitkami svědomí a bolestnou touhou po spatře-
ní milovaného Boha nahradit v podobě utrpení to, čeho se jí ještě nedostává. Možno říci, že 
lidská duše prožívá v tomto očistném stavu současně radost i bolest na zemi dosud nepo-
znanou. Nejprve nepředstavitelnou radost z Boží blízkosti a pak nepředstavitelnou bolest 
z oddálení okamžiku, kdy si s milovaným Bohem padnou do náruče.
 Toto oddálení patření na Boha je podobné pekelnému prostředí, na rozdíl od pekla ovšem 
pouze trestem, bolestí dočasnou. Očistcovým „ohněm“ je podle výkladu sv. Kateřiny Janov-
ské a sv. Jana od Kříže sám přibližující se Bůh, který svou stále těsnější přítomností spaluje 
zbytky lidských nedokonalostí a postupně přetváří lidského ducha do své božské podoby, po-
dobně jako plamen hmotného ohně přetváří do své žhnoucí podoby dřevěná polena do něj 
vložená. Toto očistné období lidské duše končí okamžikem vstupu duše do nebe. 
 Kromě popsané skutečnosti, je zde ještě možnost pomoci duším v očistci z titulu nauky 
o společenství svatých. Lidské duše v očistci jsou jako „církev trpící“, tvoří totiž láskyplnou 
jednotu s námi na zemi jakožto „církví bojující“ a se svatými v nebi jakožto „církví vítěz-
nou“. Proto se máme přimlouvat za duše v očistci formou modliteb, dobrých skutků a ze-
jména obětí mše svaté, a tím přispívat k uspíšení viditelného spojení těchto duší s Bohem 
v blaženosti nebe.
 Často si připomínejme radu dušičkové písně: Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim 
pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat.   P. Antonín Pospíšil 
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Pozvánka na „Církevní silvestr“
Zveme všechny sportovkyně a sportovce, kteří mají chuť si především 
zasportovat, pobavit se, ale také zamyslet nad uplynulým církevním ro-
kem, aby se zúčastnili oslav církevního silvestru 2014. Začínáme 29. 11. 
2014 v 18 hodin mší svatou v kostele sv. Barbory v Zábřeze. Poté pokra-
čujeme (nejlépe poklusem J) do Kulturního domu v Nemili. Zde pro-
běhne slavnostní zahájení Olympijských her a následné měření sil v několika disciplínách. 
Občerstvení bude zajištěno, stejně tak ceny pro vítěze i poražené. O půlnoci bude společná 
modlitba a přípitek. Startovné činí 50 Kč, pro zvlášť unavené sportovce bude možnost pře-
spání přímo v KD ve vlastním spacáku. Akce se koná pod záštitou OS Sarkander. 
  Srdečně zvou animátoři děkanátu Zábřeh.

aDvent – příští neděle je první v adventu!
Čtvrteční večerní bohoslužba pro děti v době adventu slavena nebu-
de (děti budou přicházet na roráty).
rorátY v ZáBŘeZe. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše 
svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však 
děti. Po mši bude pro děti na faře připravena jako obvykle jednodu-
chá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů. 
Jakákoliv pomoc bude vítána. Pokud upečete pro zpestření jídelníčku 
koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Janů na mobil 
731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo 
nezbývalo!  P. František Eliáš

vánoČní HvĚZDU si můžete už tradičně zakoupit v Zá-
březe, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje o první advent-
ní neděli, 30. listopadu, přede všemi bohoslužbami a po jejich 
skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematolo-
gicky nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar kon-
to Sdružení Šance). Vážíme si Vaší podpory a věříme, že i v letoš-
ním roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha do-
movech.                                                                     A. Tempírová

tříkrálová sbírka 2015
žeHnání kŘíD pro tříkrálové koledníky proběhne o prv-
ní adventní neděli 30. listopadu 2014 v kostele sv. Bartolo-
měje. Malí králové přinesou křídy k požehnání při ranní 
mši svatou v 6.50 hodin. Křídami budou při sbírce ve dnech 
1. - 11. 1. 2015 označovány domovy navštívených. 

aDventní vĚneC. I v letošním roce připravuje Chari-
ta Zábřeh ke kostelu sv. Bartoloměje velký adventní věnec. 
Věnec bude požehnán o první adventní neděli 30. listopadu 

před ranní mší svatou v 6.50 hodin.
       Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 16. listopadu – na Charitu: Červená Voda 4.665, Jakubovice 941, Písařov 
1.755, Domov důchodců sv. Zdislavy 182 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč
 Na 1. neděli adventní 30. listopadu bude v Jakubovicích Svatohubertská mše v 10.30 
hod. (mše v obvyklých 7.30 hod. tedy nebude). 
 V Písařově se díky tomu posouvá čas mše svaté na 7.30 hod. (v obvyklých 10.30 tedy 
nebude).  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z minulé neděle na Charitu: Loštice 4.843, Moravičany 6.474 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary.  P. Miroslav Obšívan, CM

loštice: náboženství bude v úterý v 14.30 ve škole, adorace bude v pátek v 16.30 hod. 
*  V sobotu 29. listopadu vás zveme na pouť ke sv. Barboře. Sraz ve 13.00 u kostela v Loš-
ticích.
*  V neděli 30. listopadu bude žehnání adventních věnců
Moravičany: náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře, adorace bude ve čtvrtek 16.30. 
*  PoZvánka na konCert. V sobotu 29. 11. 2014 v 18.00 vás zveme do chrámu sv. 
Jiří na koncert vážné hudby. Účinkují: Žesťové kvarteto žáků ZUŠ Loštice, Studenti sólové-
ho zpěvu z Olomouce, Schola Jiřinky Moravičany. Vstupné dobrovolné. 
*  V neděli 30. listopadu bude žehnání adventních věnců.

Misie v HonDUrasU (5. pokračování)
 Když jsem jednou uvažoval o něja-
kém projektu pro farnost, z kterého by-
chom mohli trochu vyžít, tak mě napadl 
chov hovězího dobytka. 
 A tak si představte, že kromě toho, že 
jsem farář a mám asi 35 000 duší, jsem 
taky farmář a mám 17 krav. No ale, aby 
ten projekt skutečně fungoval, potřebuje-
me minimálně 30 krav. A tak drazí věří-
cí, jestli máte nějakou zatoulanou kravku, 
tak ji pošlete a my už si s ní poradíme. 
 Vidíte, co všechno ještě mají misioná-
ři na práci. Když jsem nedávno kupoval 
dvě krávy, tak to taky byla pěkná zábava... 
Ani se to nepokusím zevrubně popsat, 
protože ani ten papír by to neunesl. 
 Náš zakladatel sv. Vincent nás učí milovat Boha v chudákovi. Pán Ježíš jasně říká: „Co-
koliv jste udělali pro jednoho z těchto nejmenších, pro mě jste udělali.“
 Děkujeme vám za modlitby a oběti i za vaši štědrost. Mějte neustále radost z víry. Kris-
tus je tu, mezi námi.                                                      P. Stanislav
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postřelmovsko    postřelmovsko

 V úterý 25. listopadu bude v Postřelmově od 16.30 hodin mše svatá a modlitby k Du-
chu Svatému. Všichni jsou zváni. 
 O první adventní neděli 30. listopadu se budou při bohoslužbách žehnat adventní 
věnce.  P. Vladimír Jahn

PoZvánka na aDventní konCert. Farnost Lesnice a Obecní úřady 
Lesnice a Leština vás zvou na „Adventní koncert“, který se koná v neděli 30. lis-
topadu 2014 ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje žen-
ský pěvecký sbor SLAVICE ze Zábřeha pod vedením paní J. Štěpánkové. Vstup-
né dobrovolné. 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 16. listopadu na Charitu: Mohelnice 7.944; Úsov 1.593; Studená Loučka 
1.290 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky
Příchod faráře Dr. roberta jaschka
O šest týdnů později, na svátek sv. Anny byl dosavadní třebářovský 
farář, bývalý prefekt spirituál a vedoucí Freudentálského (Bruntál-
ského) chlapeckého semináře, Dr. Robert Jaschek uveden do úřadu 
mohelnického faráře. O něco později přišel do Mohelnice nový koo-
perátor Ernst Janas. Během války museli z mohelnické fary naruko-
vat kooperátoři Anton Jaschek a Hubert Nowak. 
Až do roku 1962, jsou záznamy v kronice od ThDr. Roberta Jaschka, kterého již pamatují 
mnozí současníci, včetně mne.  Bartoš H.

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 16. listopadu – na Charitu: Štíty 4.320; Cotkytle 1.560; Horní Studénky 
1.200 Kč (sbírka z 9. listopadu 2.150). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

Zastupitelstvo obce Horní Studénky Vás srdečně zve na aDventní kon-
Cert dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, který se bude konat v sobotu před 
první adventní nedělí 29. 11. 2014 v 16.00 hod. v kostele sv. Leonarda v Hor-
ních Studénkách.

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 16. listopadu na Charitu: Tatenice 4.500, Hoštejn 1.660, Kosov 680, Lub-
ník 1.530 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
 ve čtvrtek 27. listopadu nebude mše svatá v Hoštejně.  P. Jaroslav Přibyl 

aDventní konCert dechového orchestru ZUš Zábřeh bude první adventní neděli 
30. listopadu ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici. 
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sBírkY Z neDĚle 16. listopadu - na Charitu: Zábřeh 20.480; Jedlí 4.000; Svébohov 
4.300; Klášterec 2.490, Zvole 8.330; Maletín 1.830; Rovensko 1.240 Kč. 
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. 
   P. František Eliáš

konCert v jeDlí. Tuto neděli 23. listopadu v 15 hod. o Slav-
nosti Ježíše Krista Krále jste zváni do kostela sv. Jana Křtite-
le v Jedlí na benefiční koncert, nad kterým převzali záštitu 
Ing. Zdeněk Brož, senátor a starosta v Šumperku a jeho před-
chůdce v senátu Ing. Adolf Jílek.  Mezi pozvanými hosty jsou 
také Ing. arch. Ivo Skoumal, zastupitelé obce, restaurátor MgA. 
Dušan Rohlík a Mgr. Petr Arijčuk, památkář z NPÚ v Pardubi-
cích – znalec regionálního malířství východních Čech a sever-
ní Moravy. 
 na koncertě vystoupí děti Zš jedlí, hudebníci Petr strakoš 
– na varhany, David škařupa – trubka, jana kurečková – zpěv 
a schola Gaudium pod vedením j. Hrocha. součástí programu 
bude přednáška Mga. Dušana rohlíka k restaurování oltářního obrazu sv. jana křtitele. 

PoZvání na Mši svatoU s biskupem Mons. Pavlem Posádem
 V rámci setkání spolupracovníků, poutníků a přátel CA AWER 
TOUR s.r.o. bude i letos slavena v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu mše 
svatá, na kterou vás tímto srdečně zveme. Mši svatou bude v úterý 2. 12. 2014 v 16.30 hod. 
již tradičně celebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný - světící biskup českobudějovický.   
   Za AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu srdečně zve Lenka Hamplová

veČer CHval. srdečně vás zveme na „večer chval“, 
který se uskuteční v pátek 5. prosince od 18.30 hodin v 
kostele svaté Barbory v Zábřehu.
Večery chval jsou místem setkání a oslavy. Setkání s dob-
rým Bohem a lidmi. Oslavy, protože milosrdný Bůh nám 
dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něj věří, ne-
zahynul, ale měl život věčný. Je dobré chválit Pána písněmi 

- zpívat Mu ze srdce písně díků: „…plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a du-
chovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce…“ (Ef 5,19) Nejedná se o koncert 
křesťanských písní, ale o společnou modlitbu. Texty písní se promítají na plátno, takže se 
může zapojit každý. Celý Večer chval bude hudebně doprovázet Chválová kapela od sv. Fi-
lipa a Jakuba ze Zlína, kterou můžete znát například z Večerů chval pořádaných ve Zlíně, 
Festivalu pod věží či televize Noe.  Barbora Hamplová

Diamantového výročí svatby se dožívají ve čtvrtek 27. listopadu manželé
Hugo a Matylda Hohnovi.

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let společného života. 
 rodina společně se zábřežskou farností

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.


