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svátek křtu páně
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, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý;
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody
a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 29

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu

1: Iz 42,1-4.6-7
Ordinárium: Ebenovo č. 504

A z nebe se
ozval hlas:
„Ty jsi můj
milovaný Syn,
v tobě
mám zalíbení!“

2: Sk 10,34-38
příště latinské

Mk 1,11
1

Ev. Mk 1,6b-11

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

úterý 13. ledna Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
sobota 17. ledna Památka sv. Antonína, opata

ŽEHNÁNÍ VRTU PITNÉ VODY. Přijměte pozvání na slavnostní žehnání vrtu pitné vody
pro Rovensko. Tento nově zbudovaný obecní vrt pitné vody požehná zábřežský děkan
P. František Eliáš v neděli 11. ledna 2015 ve 14.30 hod. Sraz účastníků bude ve 14.15 hod.
u obecního vodojemu v Rovensku.
Josef Šincl, starosta
Tuto neděli 11. ledna bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bohoslužba slova.
		
Martin Rumíšek, jáhen

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO

V úterý 13. ledna v 9.30 hod. - vás zveme na
besedu s Bc. Lenkou Davidovou na téma „Jak
porozumět dětským pocitům“. Seminář se zaměří na důležitost přípravy dětí na lékařské
zákroky i rutinní, zákroky na pohotovosti či
hospitalizaci. Podíváme se, jaké jsou prožitky dětí v takových situacích, jaká existují následná rizika a na co se mohu zaměřit jako rodič, abych možné negativní prožitky dítěte co
nejvíce zmírnil.
PROVOZ HNÍZDA: pondělí až pátek 8.30 až 11.30 hod. (www.hnizdozabreh.cz)
POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE:
20. ledna 9.30 hod. Masáže jako upevnění vztahu rodiče a dítěte - Helena Heclová
27. ledna 9.30 hod. Proč používat v dnešní době látkové pleny? - Ing. Tereza Krieglerová a Mgr. Markéta Rochovanská
3. února 9.30 hod. Knihy a vývoj dětí - Mgr. Jana Švehlíková
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. ledna. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 14. ledna 2015 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
SETKÁNÍ KATECHETŮ bude na faře v Zábřeze ve čtvrtek 15. ledna od 19.00 hod.
		
Martin Rumíšek, jáhen
FARNOST JEDLÍ. Patrocinium kaple svatých Fabiána a Šebestiána v Drozdově oslavíme
při mši svaté v neděli 25. ledna. Slavnostní mši svatou celebruje P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
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Kamarád Proglasu - KaPr

KaPři jsou členové Klubu přátel Radia Proglas,
kteří své členství rozšíří o pomoc při doručování Zpravodaje nebo Vlnění mezi další členy Klubu (tzv. rybičky), kteří bydlí v okolí jeho bydliště. Ušetří tak Proglasu nemalé náklady na poštovném. Významná je i
služba informační (hlásí změny adres, příjmení, úmrtí apod. od svých
rybiček) a propagační (mohou oživit nástěnku nebo stolek v kostele
„proglasáckými“ materiály). S KaPry se pracovníci Proglasu každoročně setkávají v Brně
na velice milém Setkání Kaprů.
Prosím o pomoc ochotné lidičky, kteří by mi pomohli s doručováním pošty z Radia
Proglas a z TV Noe. Už na to sama nestačím. Jedná se o oblast Výsluní a okolí, Sokolská ul.
a okolí, Ráječek, a další. Bližší informace vám ráda sdělím a předem děkuji za pomoc.
		
KaPr + KaNoe Helena Fuchsová
V roce 2013 jsem odeslala vaše příspěvky pro Radio Proglas v částce 44.000 Kč a v roce
2014 v částce 40.500 Kč. Pro TV Noe v roce 2013 v částce 32.000 Kč, v roce 2014 v částce
38.500 Kč. Děkuji a přeji vám všem jen vše dobré do celého roku 2015. Helena Fuchsová
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V NEJBLIŽŠÍCH
MĚSÍCÍCH PŘIPRAVUJE:
3. února (úterý), 18.00, Katolický dům
„Být nablízku“ - vernisáž putovní výstavy a beseda o službě nemocničních kaplanů
10. března (úterý), 18.00, Katolický dům
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR ) - Vliv neznamená hrozbu: úvahy o vzájemném obohacování jazyků
9. června (úterý), 18.00, Kino Retro
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)
pořádáno ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, s.r.o.
Jana A. Nováková
MO KDU-ČSL Zábřeh si vás dovoluje srdečně pozvat na OKRESNÍ LIDOVÝ PLES, který se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v pátek dne 23. ledna 2015 od 19.30 hod. se zahájením ve
20.00 hod.
K poslechu i tanci hrají Triangl a Junior BigBand. Vystoupí Centrum stepu a tance PRAHA „Four taps“ a TJ Šumperk oddíl moderní gymnastiky pod vedením paní Zajícové. Bohatá tombola.
Cena 100 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a šatna. Předprodej
vstupenek od 5. 1. 2015 v recepci Charity Zábřeh.
Všechny děti zveme na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v Katolickém
domě v Zábřeze v neděli 25. ledna 2015 od 14.00. Pro děti bude připraven bohatý program.
Vstupné dobrovolné.
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Vážení a milí farníci, bratři a sestry!
Slavnost Křtu Páně uzavírá církevní vánoční období, proto vám dnes předkládám dopis, který jsem psal
jistému panu doktorovi před jeho křtem.
Vážený pane doktore, stojíte před důležitým krokem svého života. Po tři měsíce jste se poctivě připravoval na přijetí křtu a to za velkých obětí. Dnes vyvrcholí toto vaše úsilí přijetím křtu za účasti vaší kmotry,
snoubenky i dalších vašich přátel, kteří vás na této cestě podporovali. Je to všechno dar Boží milosti. Svědčí
o tom Kristův výrok: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal.“ Ano, Bůh nás volá, a na nás je, abychom se rozhodli a přijali jeho pozvání. A vy jste to udělal vědomě a upřímně.
Základním předpokladem pro přijetí křtu bylo vaše vnitřní obrácení a víra v Ježíše Krista.
A tak máte dnes za co děkovat. V tajemství a hlubinách svého lidství nesete i vy v sobě dědičnou vinu našich prarodičů. Ta vám bránila dosáhnout v plnosti věčného společenství s Bohem. Tato vina z vás bude dnes smyta spolu se všemi osobními hříchy od nejútlejšího dětství až
do dnešního dne a s tím i odpuštěny tresty věčné i časné. Kdybyste snad dnes zemřel, přišel byste, na rozdíl od nás ostatních, ihned do nebe. My bychom tam šli zřejmě přes očistec. Proto byly
v dějinách případy, že se někteří dávali pokřtít až na smrtelné posteli. (Například císař Konstantin Veliký.)
Ode dneška budete mít svou životní knihu s čistými listy, a co na ně napíšete, to se bude promítat ve vašem životě tady na zemi i na věčnosti.
Dnešním dnem se stáváte dítětem Božím, dědicem nebeského království, bratrem Kristovým, členem katolický církve.
Toto spojení s Kristem je tak hluboké, že pokřtěný je vtažen do tajemství smrti a vzkříšení.
Křest je tedy branou k novému životu, je novým narozením. Křtem je také do duše vtisknuto
nezrušitelné znamení, že jste Kristův. To vám bude na věčnosti k větší cti a slávě, nebo v případě
zrady křestního slibu k větší bolesti a hanbě.
Křtem se stane v duši podstatná proměna. Pokřtěný se stává účastným Boží přirozenosti.
Tímto zbožštěním má účast na božské podstatě a božských vlastnostech. To činí lidského ducha
nadpozemsky krásným a svatým, stává se Božím přítelem, ba adoptivním dítětem Božím, chrámem Ducha Svatého i celé Boží trojice.
Do vaší duše bude tedy zaseto semínko víry a Božího života. Znáte to z přírody, vše živé se
musí udržovat. Nestačí jen dobré sémě a dobrá půda, ale ke vzrůstu je třeba také světlo, teplo
a déšť. Těmito hodnotami bude vaše upřímná snaha žít podle Desatera Božích přikázání a Kristova evangelia, s vědomím, že takový způsob života se neobejde bez obětí a sebezáporů.
Teplem a světlem vám jistě bude vaše manželka, kmotra i dobří přátelé. A hlavně pravidelná
a častá modlitba, účast na nedělní mši svaté, duchovní četba i pravidelné přistupování ke svátosti smíření a svatému přijímání.
Přijetím svátosti křtu, se pane doktore, zavazujete, že se budete učit žít jako žil Kristus. Znamená to pochopit, že zápas o lepší, lidštější svět se nevybojuje jen vyšší výrobou, vyšší spotřebou, pečlivou lékařskou péčí, ale že zápas o pravé dobro rodiny, společnosti i sebe samého se
odehrává ve snaze o dosažení vyšších mravních a duchovních hodnot. Dnes se o ně v národě
a vůbec v Evropě začíná doslova boj. Vy buďte na straně křesťanských hodnot.
Nezapomínejte, že na konci svého pozemského života máte dojít k plnosti života v Bohu. Ať
vám v tom pomáhá Panna Maria.
P. Antonín Pospíšil
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CHARITA ZÁBŘEH

Pěkné, obrázkové kalendáře z minulých let můžete věnovat klientům DOMOVINKY. Stačí, když je předáte pracovníkům recepce v sídle Charity na Žižkově ulici. Předem děkujeme.
Anna Krieglerová
PROMÍTÁNÍ PRO KOLEDNÍKY A PŘÍZNIVCE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Kino Retro připravilo nabídku sedmi filmů pro koledníky a
příznivce sbírky. Promítání proběhne ve třech termínech: 11.
1., 25. 1. a 1. 2. vždy v časech 13, 15 a 17.30 hod. Předprodej a další informace najdete na stránkách www.kinoretro.
cz. Vstupné je sponzorováno.

LOŠTICE - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Srdečně vás všechny zveme v neděli 18. ledna 2015 od 14.30 hod. do
kulturního domu v Lošticích na Tříkrálový koncert, kterým vyvrcholí letošní Tříkrálová sbírka. Zahrají skupiny Madalen, Vodníci a
představí se také sbor dětí z Duhové školky v Lošticích.
Poprvé se dozvíte výsledky sbírky a další zajímavosti z letošního koledování. Z úspěšných luštitelů tříkrálové tajenky budou vylosováni výherci poukazů do
sportovního areálu Bozéňov. Program pro malé návštěvníky připravuje mateřská školka
Sluníčko. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.

ROZBÍHÁ SE DALŠÍ ETAPA PROJEKTU PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

Další šanci lidem s chronickým duševním onemocněním nabízí právě se rozbíhající
třetí etapa projektu „Šance zapojit se…do práce a do života“, který již od ledna 2013 realizuje Charita Zábřeh. Projekt si klade za cíl rozvinout schopnosti a zvýšit šance na následné
pracovní uplatnění formou přednášek a praktických činností. Právě v těchto dnech je možné přihlásit se do třetího běhu, jehož začátek je plánován na únor 2015.
Na účastníky projektu čeká teoretická část, která je formou skupinové práce vybaví
znalostmi v oblastech souvisejících s pracovním uplatněním. Jedná se například o oblast
komunikačních dovedností, jak hledat práci, napsat motivační dopis či se připravit na pohovor, zasvětí je do znalostí v oblasti finanční gramotnosti a poskytne orientaci v základních právních předpisech i v sociálním prostředí. V případě zájmu se mohou účastníci zapojit i do praktické části projektu – mohou si vyzkoušet práci v dřevařské a keramické dílně.
Projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR a pro účastníky je tedy zcela zdarma. Dojíždějící účastníci budou mít propláceny náklady na jízdné.
Zájemci o účast v třetím běhu projektu se mohou hlásit nejpozději do 23. ledna 2015, v případě nenaplnění kapacity do konce ledna 2015. Víte-li o někom, případně máte-li o tento
projekt zájem sami, je možné se přihlásit u asistentky projektu Bc. Kateřiny Šilberské na telefonu 733 741 840, případně e-mailu socprac.oaza@charitazabreh.cz.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 1. ledna: Červená Voda 2.282, Písařov 1.366 Kč.
Sbírky ze 4. ledna: Červená Voda 2.074, Jakubovice 2.019 (1.1. + 4.1), Písařov 675 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

Chtěla bych poděkovat těm, kteří se podíleli na celoroční výzdobě farního kostela sv. Matouše, jak květinovými dary, tak finančními prostředky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať a
doufáme, že nám svými dary budou pomáhat i v roce 2015. Vše nejlepší do nového roku!
		
Helena Kurucová
 V neděli 18. ledna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule
4.770 Kč) a v Chromči (minule 6.570 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost!
 Ve středu 14. ledna v 19 hod. bude biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni jsou
zváni.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA PLES. MO KDU-ČSL Leština zve na společenský ples,
který se koná v sobotu 10. ledna 2015 od 20 hodin v kulturním domě
v Leštině. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Halogen z Olomouce.
V průběhu plesu vystoupí MAŽORETKY ZUŠ Zábřeh. Občerstvení a bohatá tombola zajištěny. Vstupenky možno dopředu zajistit u paní Dany
Ruprechtové tel. 737 610 889.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z 1. a 4. ledna 2015: Lubník 1.800; Tatenice 960; Hoštejn 3.100; Kosov 450 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

lošticko

lošticko

lošticko

Loštice:
Vzpomínáme na Květušku Švecovou, kterou si Pán povolal v předvánoční době v nedožitých 90 letech. Rozloučili jsme se s ní 20. prosince 2014 v kostele sv. Prokopa v Lošticích,
o který s láskou a vděčností dlouhé roky pečovala. V modlitbě vzpomínají věřící.
 Srdečně vás všechny zveme v neděli 18. ledna 2015 od 14.30 hod. do kulturního domu
v Lošticích na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 23. ledna v 18.00 hod na faře v Lošticích.
 V neděli 25. ledna ve mši svaté v 9.30 se budeme v Lošticích modlit za jednotu křesťanů.
 Sbírka z minulé neděle 2.435 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Moravičany:
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 23. ledna v 18.00 hod na faře v Lošticích.
 Sbírka z minulé neděle 1.626 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 1. a 4. ledna 2015: Mohelnice 3.150, 2.572; Úsov 865, 897; Studená Loučka 312,
580 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Životní příběh faráře Jana Kostrouna - pokračování

Po svém zatčení byl Jan Kostroun vyslýchán nejdříve ve věznici v Opavě, poté byl 19. července převezen do koncentračního tábora Dachau
u Mnichova.
Paní Penková vzpomíná: O koncentračních táborech jsme neměli ani tušení a jméno Dachau nám nic neříkalo.
Mysleli jsme si, že pan kaplan je ve vězení v Tachově v Čechách.
Ani žádost nadporučíka Emila Kostrouna, kaplanova bratra
a učitele v Maletíně, který se v olomouckém lazaretu léčil ze zranění, které utrpěl ve válce, nepřinesla knězi žádnou, byť omezenou
úlevu. Šéf bezpečnostní policie v Berlíně mu odpověděl: „Lituji,
ale musím Vám sdělit, že propuštění Vašeho bratra nepřichází v úvahu s ohledem na závažnost přitěžujících okolností. Nedbal policejního varování a výzvy, zneužil svého úřadu
duchovního k tomu, aby pokračoval v pobuřujících a státu nepřátelských projevech, a tak
podkopával soudržnost vnitřní fronty.“
Podle údajů knihy „Boj proti kněžím v Sudetech v letech 1938 až 1945“, sdílelo stejný
osud jako pater Jan Kostroun 108 sudetoněmeckých kněží. Koncentrační tábory, káznice, vězení či pracovní tábory, to byla místa, kam tehdejší mocipáni zavřeli mnoho těch, kteří v katolické církvi něco znamenali. Nacisté nazývali koncentrační tábory „ ochrannou vazbou“.
Třicet sedm ze sto osmi kněží ji nepřežilo. Byli zavražděni stejně jako vicesuperior (zástupce
ředitele) olomouckého kněžského semináře pater Karel Schramel. A nemálo těch, kteří pobyt
v koncentračních táborech přežili, zemřelo na následky nelidského týrání v nich.
I při pobytu v Dachau vykonávali mnozí kněží významné služby pro tzv. schönstattské
společenství (klášter v biskupství Trevír). Vytvořili v koncentračním táboře skupinu s názvem „Mariiny ruce“. Protože P. Kostroun směl v táboře pracovat ve mzdové účtárně, odvážil se odtamtud posílat motáky. Byla to jediná možnost, jak zůstat se svým schönstattským
společenstvím ve spojení. Avšak pro P. Kostrouna a pro jeho spolehlivou osobu v mohelnické spořitelně by to v případě vyzrazení znamenalo jistou smrt.
Příště ukončení příběhu kaplana Jana Kostrouna.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z doby vánoční:
24. prosince: Štíty 5.760, Horní Studénky 2.100 Kč
25. prosince: Štíty 2.240, Cotkytle 1.600, Horní Studénky 1.850 Kč
28. prosince: Štíty 2.290, Cotkytle 470, Horní Studénky 1.190 Kč
1. ledna: Štíty 2.280, Horní Studénky 1.970 Kč
4. ledna: Štíty 2.160, Cotkytle 600, Horní Studénky 1.200 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
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P. Josef Altman

Sbírky z 1. a 4. ledna 2015: Zábřeh 21.160; Jedlí 3.000; Svébohov 3.400; Klášterec 1.940;
Zvole 9.195; Postřelmůvek 540 Kč.
DARY: Zábřeh – růžencové společenství na opravu fary 500; ze sbírek v Rovensku (rok
2014) 15.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V prosinci jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory částkou 4.000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Za rok 2014 jste na nemocné leprou darovali 51.300 Kč. Z toho: Jedlí 3.000; Rovensko
16.500; Zábřeh 31.800 Kč. Od roku 1993 do roku 2014 činí darovaná částka 987.870 Kč.
Všem štědrým dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V ZÁBŘEZE

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů jste srdečně zváni k následujícím setkáním:
úterý 20. ledna 2015 v 18.00 hod.
filiální kostel svaté Barbory
čtvrtek 22. ledna 2015 v 16.00 hod.
kostel Církve československé husitské
Na konci ledna, v sobotu 31. 1. 2015 bude v 18.00 hod. v kině RETRO v Zábřeze videoprojekce s diskuzí, nazvaná: CHVÁLA PRAMENÍCÍ Z HLOUBKY UZDRAVENÉ BOLESTI. Během dvouhodinového pořadu se budeme moci seznámit s tvorbou a těžkým životním příběhem Jeremyho Campa, křesťanského zpěváka z USA,
který letos vystupoval na CampFestu. Uvidíme pěkné audiovizuální záznamy písniček s hlubokými texty plnými bolesti, ale i naděje
a útěchy, kterou Jeremy našel v Bohu. Všechna videa budou s českými titulky. Mezi videoklipy nás bude náš host P. Pavel Šupol (vícerektor kněžského semináře v Olomouci) seznamovat s bolestným životním příběhem tohoto zpěváka a vírou, kterou
našel v Bohu. Vstupné 30 Kč. Více se můžete dozvědět na facebookové stránce:
https://www.facebook.com/events/1516647165285425/
Michael Bucha
POZVÁNÍ NA ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
Přes 16.000 km pěšího putování a 31 měsíců na cestě ke třem křesťanským poutním místům – do Santiaga de Compostela, Říma a Jeruzaléma.
Zábřežská kulturní zve na zajímavé vyprávění osobního příběhu poutníka Petra Hirsche,
mimo jiné o pohnutkách, proč na podobnou
cestu vyrazit.
Přednášku spojenou s promítáním autorských fotografií nabídne kino Retro ve čtvrtek 15. ledna od 17 hodin. Jedná se o první
akci 12. ročníku festivalu Welzlování, vstupné je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David
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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