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pátá neděle velikonoční
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

téma na květen
eucharistie a panna maria
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni,
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 22 Budu tě chválit,
1: Sk 9,26-31
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Hospodine, ve velkém shromáždění
2: 1 Jan 3,18-24
příště latinské č. 509

„Já jsem pravý vinný kmen
a můj Otec je vinař.
Každou ratolest na mně,
která nenese ovoce,
odřezává, a každou,
která nese ovoce, čistí,
aby nesla ovoce ještě více.“

Jan 15,1
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Ev. Jan 15,1-8

Středa 6. května
Pátek 8. května

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Panny Marie, Prostřednice všech milostí

MALETÍN. Tuto neděli v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše slavena mše svatá.

KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE

V pátek 8. května při pouti k Šubrtově kapli oslavíme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. Začátek mše svaté v 8.00 hod.
Májové pobožnosti, v pondělí, úterý a ve středu od 18.00 hodin bývají v kostele sv. Barbory.
Pobožnosti vedou jednotlivá společenství farnosti. Rozpis je ve vývěsce.
P. František Eliáš
VELKÉ ZPOVÍDÁNÍ PŘED Diecézním EUCHARISTICKÝM KONGRESEM
v zábřeze
„Velké zpovídání“ od 9.00 do 18.00 hod. bude ve středu 13. května, v den památky Panny Marie Fatimské. Tato svátost smíření bude zároveň velkou přípravou věřících na Diecézní eucharistický kongres v Olomouci. (15. a 16. května)
Svátost smíření je možno přijímat v zásadě také před každou bohoslužbou.
		
P. František Eliáš
VÝSTAVA „CESTA KŘÍŽŮ“ v Šumperku. Výstava představuje
pozoruhodnou sbírku křížů z období 16. – 20. století. Kolekce křížů je výsledkem sběratelské aktivity Františka a Boženy Hojgrových z Hrabové u Zábřehu. Vůbec poprvé si také může veřejnost
prohlédnout řezbářskou realizaci křížové cesty od regionálního
umělce Břetislava Vávry z Klopiny.
Pokud se najde dost zájemců, navážeme na úspěšnou návštěvu
vlastivědného muzea v lednu letošního roku (AVE MARIA) a vypravíme ze Zábřeha v úterý 19. května autobus. Odjezd z Valové
v 15.00 hod. Hlásit se můžete u paní Korgerové č. tel. 583 414 512
nebo ve farní kanceláři v Zábřeze. (tel. a e-mail v tiráži FI) red.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. května 2015 od 9 hod.
do 15.30 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
P. ELIAS VELLA V KOCLÍŘOVĚ. Fatimský apoštolát v ČR zve v sobotu 9. května od
14.00 hod. na EVENGELIZAČNÍ ODPOLEDNE s. P. Eliasem Vellou.
red.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 12. května v 18.30 hod. v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
P. František Eliáš
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DEN MATEK

Všechny maminky a babičky zve KDU-ČSL, Orel-jednota Zábřeh a Mateřské a rodinné centrum Hnízdo v neděli 10. května do Galerie Tunklův
dvorec. Začátek v 15.00 hod.
Vystoupí: Divadélko na okraji a spojené dětské sbory Písnička a Slavík ze
ZŠ Boženka a ZŠ Školská. Pro maminky a babičky bude připraveno malé
pohoštění. Vstupné dobrovolné.
V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE ZAHRAJE LAUREÁT PRAŽSKÉHO JARA
Hudební cyklus Bravo se po půldruhém roce vrací do chrámu sv.
Bartoloměje, aby zde v neděli 10. května představil špičkového českého varhaníka, laureáta Pražského jara z roku 2013 – Pavla Svobodu, kterého doprovodí profesorka houslové hry na Konzervatoři
Pardubice Iva Kramperová.
V programu koncertu, který začíná v 16 hodin, zazní především zásadní díla Johanna Sebastiana Bacha, ale i hudební ochutnávky z děl Giuseppe Tartiniho, Ference Liszta či Jana
Jiřího Bendy. Koncert slibuje opravdu výjimečný zážitek. Hru na varhany bude snímat kamera a posluchači ji budou moci sledovat na plátně před sebou.
Vstupenky jsou v prodeji v infocentru kulturního domu. Vstupenka zakoupená v předprodeji je o 30 korun levnější než vstupné na místě. Výraznou slevu na vstupném mají rovněž abonenti Bravo, děti za vstup neplatí.
PhDr. Zdeněk David
28. ročník SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ se bude konat 10. května 2015 ve 14.00 hodin
v Kulturním domě ve Svébohově. Za Sbor dobrovolných hasičů Svébohov Lubomil Polách

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 15. – 16. KVĚTNA
V OLOMOUCI

Pátek 15. května – setkání dětí z náboženství:
10.00 společná mše svatá, od 11.45 kulturně-sportovní program,
14.00-14.30 adorace dětí v šesti kostelích centra Olomouce
Pátek 15. května – předprogram:
19.00 mše svatá v katedrále, 20.00-23.00 adorace v katedrále (do
21.00 adorace s přihlédnutím k dospělým, od 21.00 večer chval pro
mládež – možnost přespání)
Sobota 16. května – setkání věřících arcidiecéze:
10.00 – 11.30 programy v kostelích v centru Olomouce (přednášky: Slavení Eucharistie,
Plody sv. přijímání, Adorace – klanění – chvála, Eucharistie buduje církev jako společenství, Rodina a Eucharistie)
12.30 – 13.30 adorace v jednotlivých kostelích, 13.30 eucharistické průvody z jednotlivých
kostelů do katedrály, 15.00 mše svatá v katedrále
ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU. Charita ČR podpoří partnerskou Caritas
Nepal z prostředků veřejné sbírky, kam mohou lidé posílat finanční dary.
Číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 107.
Z prostředků krizového fondu Charita ČR okamžitě uvolnila částku na krizovou pomoc ve výši 200.000 Kč.
red.
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KRISTUS – VINAŘ

Když čteme slova Kristova evangelia, žasneme, jak živými příklady dokáže Ježíš objasňovat ty nejhlubší náboženské pravdy. Dnes nám
na obraze vinného kmene a ratolestí vysvětluje, že On jediný je pramenem našeho života. Ale
přitom nám vlastně odhaluje i smysl životních
zkoušek a utrpení.
Ježíš je vinný kmen. Tedy ta část vinné révy, která přivádí výživu z půdy k ratolestem.
Kmen je část nejdůležitější a my jsme ratolesti, které mají nést ovoce. Proč užil Ježíš pro
sebe příměr – vinný kmen? Když byl člověk stvořen, žil v ráji v přátelství s Bohem. Bible
říká, že měl přístup ke stromu života. Svým hříchem však všechno ztratil. Odřízl se od pramene života, kterým je Bůh a tak propadl věčné smrti.
Pak přichází slíbený Vykupitel Ježíš a svou smrtí a vzkříšením znovu sjednává lidem
přátelství s Bohem. Skrze něho znovu proudí Boží život k člověku – skrze kmen k ratolesti.
Je důležité, aby ratolest byla pevně zasazena na kmeni. Jen tehdy má dost živin a nese
krásné, šťavnaté hrozny.
My jsme na Krista naroubování křtem. Ale to nestačí. Ratolest musí dále sát výživu, jinak zahyne. Člověk se musí neustále živit Jeho slovem a svátostmi. Když to nedělá, usychá,
nenese ovoce. Je vlažným, matrikovým křesťanem.
Církev je tedy vinná réva, má jeden kmen – Krista a spoustu ratolestí – nás věřící. Ale
není ponechána svému osudu. Má vinaře, který o ni pečuje, který ji čistí. Je jím Bůh a jako
vinařský nůž mu slouží zkoušky, kterými církev navštěvuje… Právě ve vinicích je řez během růstu a zrání révy velmi důležitý.
A tak když vypukne nějaké pronásledování církve nebo útlak, najednou mnoho ratolestí odpadá, jak jsme toho nedávno byli svědky i u nás. Stačilo jen trochu vyhrůžek, strachu, posměšků, naděje na zisk a prospěch a ratolesti církve hned schly a odpadaly. Vždy zůstanou jen ty živé, pevně uchycené na kmeni, věřící, kteří se pevně drží Krista a vědí, proč
to dělají. A protože nenarážejí na nezájem a lhostejnost těch vlažných, nesou o to hojnější
ovoce, podobně jako prořezaný strom.
Otec vinař čistí i každou jednotlivou ratolest osobními zkouškami. Kolikrát se ptáme:
Proč člověk, který byl tak dobrý, všem pomáhal a nikomu neublížil, proč právě on musí tolik trpět? Odpověď zní: Aby nesl ještě hojnější ovoce. Představte si ještě jednou vinný keř,
který by vinař nožem neprořezával. Z vinice by byl prales. A to platí i pro mnohé z nás.
Bůh ví, že dobrý křesťan je silnou, plodnou ratolestí, a že si může dovolit odříznout z ní
ještě ten nebo onen zbytečný list – ten či onen zájem o nějakou pozemskou marnost. Člověk v nemoci nebo utrpení najednou vidí život v jiném světle. Poznává lépe, co je podstatné
a co ne. Zaměří život ještě více k Bohu a jeho ovoce je ještě krásnější. Utrpením spolupracuje s Kristem na spáse světa. Copak může udělat ještě víc?
Jsme ratolesti. Naše hodnota je dána hodnotou našeho ovoce, mírou dobra, které vykonáme. Máme nakonec jen to, co dáme svýma rukama a hlavně svým srdcem! Držme se
kmene – Krista. Jen on nám k tomu může dát sílu.
A nebojme se, odřezává-li Bůh nějaký ten list, nějakou pozemskou radost. On ví, že
nám už jen bránila na cestě k Němu.
Antonín Pospíšil
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PASTÝŘSKÝ LIST K VÝROČÍ KONCE VÁLKY
Drazí bratři a sestry,
rád bych Vás pozval ke třem věcem. Především k vděčné vzpomínce na ukončení druhé světové války, k poděkování za 70 let míru, který je pro nás velkým darem Božím.
S úctou a vděčností děkujme za všechny, kteří pro ukončení války nasazovali životy. Modleme se za padlé vojáky i za
všechny, kteří byli popraveni či zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech. Jen z naší diecéze to bylo 34 kněží české i německé národnosti.
Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce druhé světové války zvonit
všechny zvony po dobu 7 minut v předvečer státního svátku ve čtvrtek 7. 5. 2015
v 19.30 hod. Při zvonění se všichni spojme v tiché modlitbě za oběti války.
O státním svátku 8. 5. 2015 vložte do mše svaté přímluvu: Přijmi, Bože,
naše poděkování, že žijeme v naší zemi už 70 let v míru, a prosíme Tě, uveď do
svého království všechny, kdo zahynuli v hrůzách 2. světové války. Po mši sv.
zazpívejte českou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou
modlitbu u pomníku padlých ve 2. světové válce.
Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní eucharistický kongres
v Olomouci, o němž už víte. Na pátek 15. května zvu všechny děti, které chodí
do náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu 16. května vás všechny.
V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla a svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou přijede někdejší papežův sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál Stanislav Dziwisz.
Těším se na setkání s Vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o modlitbu.

SLAVNOST 20. VÝROČÍ NÁVŠTĚVY JANA PAVLA II. V OLOMOUCI

Program slavnosti na SVATÉM KOPEČKU u Olomouce v sobotu 16. května 2015
18.00 – Koncert Václava Hudečka, bazilika na Svatém Kopečku
u Olomouce, vstup volný
20.00 – adorace studentů VKH Olomouc
neděle 17. květen 2015
10.30 – mše svatá s uložením ostatku sv. Jana Pavla II., hlavní celebrant kardinál Stanislaw Dziwisz, arcibiskup a metropolita krakovský
(12.00 – Modlitba Anděl Páně, 12.30 – 15.00 občerstvení a zábavný program pro děti, ambit baziliky, 13.00–14.30 komponovaný
vzpomínkový program v bazilice)
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O MŠI SVATÉ

Bratři a sestry, chci v několika číslech FI sdělit, ne vyčerpávajícím způsobem, co je
dobře aspoň promýšlet, když se MŠE SVATÉ „účastním“, a „na MŠI SVATOU chodím“,
nebo po NÍ toužím.
Hlavním aktérem v bohoslužbě je Bůh sám. Dalo by se říci, hned druhým činitelem
je jeho tajemné tělo – Církev, která má Hlavu i údy a všechny si Trojjediný Bůh v osobě
Ježíše Krista, působením Ducha Svatého posvěcuje a přitahuje. MŠE SVATÁ je ZPŘÍTOMNĚNÍ „záchranné Boží akce“ pro člověka hříšného a smrtelného. MŠE SVATÁ je
děj, kterým jsme posvěcováni. Děj, který se ve MŠI SVATÉ uskutečňuje na oltáři. To působí Ježíš Kristus naprosto sám – ne my. My všichni můžeme být příjemci posvěcení
Boží milostí. Někteří přitom nějak přisluhují – jsme služebníci MILOSTI. Jsme buď posvěceni, ustanoveni, určeni a všichni co nejlépe připraveni a sloužící dohromady.
Tento šťastný součinný děj Boha a lidí se nazývá liturgie. TAK Bůh pozvedá lid a lid
oslavuje Boha. To je liturgie.
Liturgie je tedy Boho-lidská aktivita. V liturgii všichni členové Církve jsou aktivní.
Jan Pavel II. napsal o nejcennější a nejzákladnější aktivitě Božího lidu při MŠI SVATÉ
tyto myšlenky: A zatím co kněz vyslovuje Ježíšova slova, „Toto je moje TĚLO…“ a „Toto
je má KREV…,“ věřící lid očima duše se snaží zahlédnout Ježíše Krista vstupujícího do
Getseman, kde začíná prolévání Ježíšovy Krve, jež bude dovršeno na Golgotě o Velkém
pátku. Toto je nejtěžší, nezastupitelná a nejplodnější aktivita Božího lidu. TOTO. Snažit
se zahlédnout Ježíše… . VIDĚT.
K tomu, aby to věřícímu lidu bylo možné, potřebuje kněze. Mít mezi sebou kněze.
Knězi mohou při slavení MŠE SVATÉ pomoci různí pomocníci, ať už to jsou: jáhen,
akolyté, lektoři, ministranti, zpěváci a všichni, kteří upravují prostor… .
ALE všichni co nejpečlivěji připraveni a nikdo jen podle svého nejlepšího mínění,
zručnosti a snahy. ALE všichni v secvičené součinnosti s knězem.
I v orchestru (přestože jsou všichni profesionálové, svým způsobem umělci, každý
má svůj úkol, místo, nástroj, hodiny nacvičování, účel, noty) musejí vždy předem velmi
pečlivě cvičit. A to je přece JEN lidské dílo.
Ti, kdo nikdy nemusí nacvičovat, je Bůh a andělé, k nimž se také při MŠI SVATÉ k
oslavě Boha připojujeme. Ti, kdo se musejí vždycky slaďovat předem, jsme my, lidé.
		
P. Lev Eliáš

červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 26. 4. – na křesťanská media: Mlýnický Dvůr 470, Červená Voda 3.070,
Domov důchodců sv. Zdislavy 474, Písařov 1.091, Jakubovice 614, Janoušov 543 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 4. 5. v 17.00 na faře
v Písařově.
v V neděli 10. 5. bude mše svaté ve farnostech Jakubovice, Písařov a Červená Voda sloužit P. RNDr. Mgr. Miloš PACHR, CSc.
Po mších bude udělovat novokněžské požehnání.
P. Radek Maláč
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lošticko

lošticko

lošticko

Loštice - sbírka z minulé neděle na misijní společnost sv. Vincenta 3.002 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
v Ve středu 6. května v 18.45 hod. bude na faře v Lošticích příprava na biřmování. Pozvání platí i pro „biřmovance“ z Moravičan.
v Májové litanie budou bývat v Lošticích po večerní mši svaté a v neděli ve 14.30 hod.,
v Moravičanech po večerní mši svaté.
v Mše svatá o státním svátku 8. května bude v Lošticích v 9.30 hod. a v Moravičanech
v 11.00 hod.
P. Miroslav Obšivan

postřelmovsko

postřelmovsko

Na BIBLICKOU HODINU jste všichni srdečně zváni ve středu 6. května od 19.30 hod. na
faru v Postřelmově.
P. Vladimír Jahn
Všechny, kteří chtějí prožít duchovní čas u Panny Marie a letní odpočinek u moře, zveme na pouť do Medžugorje s pobytem v kempu u
moře. Odjezd z ČR je v neděli 2. 8. v 16.00 hodin a příjezd v pondělí
10. 8. v ranních hodinách.
Tři dny strávíme v kempu u moře a čtyři dny v Medžugoriji. Cena za
autobus je 2.100 Kč a ubytování za 6 nocí 36 – 65 €. Přihlásit se můžete na tel. 583 437 113 (farní úřad Postřelmov).

štítecko

štítecko

P. Vladimír Jahn

štítecko

Sbírky z neděle 26. dubna na křesťanská media: Štíty 2.420; Cotkytle 1.480; Horní Studénky 1.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
MÁJOVÁ POBOŽNOST A MŠE SVATÁ v kapli sv. Martina na Olšanských Horách se
koná v neděli 10. května ve 14.30 hod.
Srdečně zvou farníci z Olšan
CHRÁMOVÝ SBOR BŘEZOLUPY doprovodí v neděli 17. května v 11 hod. ve Štítech liturgii mše svaté a odpoledne v 15 hod. jste zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie na
koncert.
Chrámový sbor Březolupy má na svém kontě mnoho koncertů, zpívání v TV NOE, při
Cyrilometodějských slavnostech na Velehradě, Sv. Hostýně a ve Staré Boleslavi a mnoho
dalších koncertů.
Nedělní mše svatá 17. 5. v Cotkytli bude z těchto důvodů již v 9.00 hod.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. dubna – na křesťanská média: Lubník 2.020, Tatenice 1.210, Hoštejn
1.900, Kosov 470 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
NA POUŤ K JANU NEPOMUCKÉHO V KOSOVĚ jste zváni v neděli 17. května.
Poutní mše svatá v 10.15 hod.
V HOŠTEJNĚ bude slavena mše svatá v sobotu 16. května v 18.30 hod. P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 26. dubna na křesťanská media: Zábřeh 11.290; Jedlí 2.100; Svébohov
1.500; Klášterec 1.410 (neděle 19. dubna 870 Kč); Zvole 6.320; Pobučí 220; Postřelmůvek
220 Kč.
DARY: Zábřeh – z Hněvkova na křesťanská media 500; Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: z Rovenska byla dne 23. dubna odeslána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať pán Bůh“.

Marie Zíková

SPOLEK METODĚJ

v V Zábřeze opět zacvrliká MORAVSKÝ VRABEC. Do jubilejního dvacátého ročníku své existence vstupuje mezinárodní soutěžní přehlídka folkové, country a trampské hudby nazvaná „Moravský vrabec“. Přestože uzávěrka přihlášek je stanovena až na
konec dubna, tak už teď se můžeme těšit na premiérové vystoupení skupin DIVOUSY Kroměříž, JIŽNÍ RYBA Prostějov či ZAHRÁDKÁŘI Šternberk. O přízeň odborné poroty i publika se budou dále ucházet kapely známé z předešlých ročníků: B. P. T. Zlín,
KUPODIVU Brno, RENDEZ-FOU Jihlava, HUBERTUS Uničov,
NOACO Litovel, VĚNEBAND Litomyšl a další.
Soutěžní klání se za podpory Města Zábřeh a Olomouckého kraje uskuteční v pátek 8. května na zahradě Katolického domu. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas
Olomouc, který bude z akce pro své vysílání pořizovat zvukový záznam. Moderuje držitel
Zlaté Porty Josef MLOK Grim. Začátek ve 14.00 hodin.
v ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Se zajímavou nabídkou prožití svátečního Dne osvobození
připadajícího na pátek 8. května přichází Spolek Metoděj.
Souběžně s akcí Moravský vrabec bude na zahradě Katolického domu probíhat „pohodové odpoledne“ pro malé i velké. Kromě tradičního guláše budou od 14.00 hodin pro
návštěvníky připraveny makrely, grilované speciality a bohaté občerstvení všeho druhu.
Nejmenší se budou moci těšit na skákací hrad, na různé soutěže o sladkosti či bohatou
tombolu. Zpestřením programu bude vystoupení skupiny Old country dance ze Šumperka.		
Josef Klimek

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZVE:

 v úterý 5. května na besedu s Mgr. Ivou Sovadinovou „Domácí vzdělávání“.
		
Irena Švédová
 Srdečně Vás všechny zveme dne 9. 5. 2015 v 9 hodin do Mateřského a rodinného centra
Hnízdo na promítání pásma diapozitivů o Turínském plátně. Toto promítání bude doplněno doprovodným slovem a jistě v každém z nás uchová hluboký zážitek
z poznání živého Krista.
Vzhledem k tomu, že je počet míst omezen, prosíme případné zájemce,
aby se přihlásili na tel. číslo: 603 881 367.
Na setkání s Vámi se těší Petra Krejčí
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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