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12. 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

téma na červen
slavení eucharistie
Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 107

Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství

1: Job 38,1.8-11
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 2 Kor 5,14-17
příště Ebenovo č. 504

„Mistře,
je ti to jedno,
že hyneme?“

Mk 4,38
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Ev. Mk 4,35-41

STUDENTSKÁ MŠE NEJEN PRO STUDENTY, ale i pro všechny mladé duchem s následnou besedou s Dr. Zbigniewem Janem Czendlikem.

Zveme Vás na mši svatou, kterou bude celebrovat lanškrounský děkan Zbigniew Jan Czendlik. Společně s Vámi chceme poděkovat za všechna přijatá dobrodiní a zdar ve studiu v právě
končícím školním roce a pokračovat tak v tradici děkovných studentských mší „na Barborce“.
Na tuto mši následně naváže beseda o všem, co Vás v současné době provází a co Vás zajímá a
na co i Vy hledáte odpověď.
Dr. Zbigniew Czendlík se narodil v polské Brenne; teologii vystudoval v Katowicich a ve
Warszawie. V roce 1992 byl vyslán na misijní pobyt do Čech, od roku 1993 působí v Lanškrouně
a v roce 2008 se stal děkanem v lanškrounské farnosti. V rámci svého povolání se věnuje charitě
(zajišťuje finanční prostředky na projekty např. na svoz tělesně postižených dětí do školy, založil senior dopravu, vybudoval dům pro pěstounské rodiny, pomáhá občanskému sdružení Cesta 121, které se stará o kněze seniory). Stará se také o opravy církevních objektů ve své farnosti.
Neuzavírá se jenom v lanškrounské farnosti. Má spoustu přátel v oblasti sportu, kultury ale také
i politiky. Vídat ho můžeme i na televizní obrazovce v nedělním pořadu „Uchem jehly“. Přes
všechny své aktivity však nezapomíná na to, co je pro něj nejdůležitější: na život spojený s vírou
a Bohem.
	I vy můžete společně s ním prožít 24. června v 18 hod. v kostele sv. Barbory zajímavý
středeční podvečer (změna data oproti FI 24).
Ing. Jaroslav Jašek

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Kněžské svěcení přijme v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 27. 6. 2015 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
stávající zábřežský jáhen Mgr. Martin Rumíšek. Do kněžské služby mu vyprošujeme hojnost Božích milostí.
PRIMIČNÍ MŠÍ SVATOU poděkuje za dar kněžství v pondělí 6. 7. 2015 v 10.30 hod.
v kostele sv. Matouše v Nové Lhotě.
	Ze Zábřeha bude vypraven do Nové Lhoty autobus. Odjezd z Valové v 7.00 hod.
Hlásit se můžete u paní Korgerové tel. 583 414 512 nebo 732 805 427, případně ve farní kanceláři v Zábřeze.
	Novokněžské požehnání bude otec Martin v Zábřeze a ve Zvoli udělovat v neděli
12. července po dopoledních bohoslužbách.

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK
Srdečně Vás zveme na Modlitební triduum, které se bude konat v Zábřeze ve dnech 26. 6.-28. 6. 2015 vždy v 17.00 hodin v kostele sv. Barbory:
 v pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy a nechat Pána uzdravovat naši minulost,
 v sobotu budeme stát v roli přímluvců a budeme prosit o milost odpuštění a obrácení
pro ty, kteří ublížili nám a našim dětem, za ty, kteří jsou původci a nositeli zla a za naplnění lidských srdcí milosrdnou Boží láskou,
 v neděli chceme chválit a děkovat Pánu za všechno, co učinil a stále činí v našich životech.
Naše setkání budou přibližně hodinová, ale modlitba na uvedené úmysly nás má provázet celým dnem. V pátek také můžeme připojit půst o chlebu a vodě (nakolik můžeme),
rovněž je vhodné přistoupit ke svátosti smíření.
Na setkání s Vámi se těší společenství Modliteb matek
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POUTĚ A SLAVNOSTI
POUŤ V JEDLÍ. Tuto neděli 21. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí mší svatou narození svého patrona sv. Jana Křtitele.
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
V sobotu 27. června vás zve „Sdružení obnova kulturního dědictví údolí Desné“ na POUŤ LIDÍ DOBRÉ VŮLE na
Štolnavu – Prameny u Žárové.
Doprava: ve 13.00 hod. pěšky od fary z Velkých Losin, ve
13.30 hod. pěšky od kostela z Rejchartic nebo vlastními dopravními prostředky.
Program: 15.00 hod. mše svatá, koncert scholy, setkání s bývalými obyvateli a jejich potomky, program pro děti, v 17.00 hod. závěrečné požehnání.
red.
VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI
4. – 5. července
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě, která začíná Večerem lidí dobré vůle, a v neděli budou
slavnosti pokračovat NÁRODNÍ POUTÍ.
Podrobný program celých slavností najdete na stránkách http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program nebo www.velehradinfo.cz .
red.
POUŤ V RÁJEČKU. Protože ne každý se může zúčastnit národní
slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás, tak jako každoročně, pozvat
do Ráječka ke společné oslavě apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou,
kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv.
Bartoloměje.
Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde
místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční „Sousedské posezení“. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a těšit se mohou také na westernovou
show v podání dvojice LIGHTNING JACK & ANNIE OAKLEY, či svezení na koních. Pro
všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá
tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří hudební skupiny POHODÁŘI a
PÍSKLATA, ŠLAPETEČKO, či KAMARÁDI. Slavnost pak ve 22.30 hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT.
Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
XXXV. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOvA DO ČENSTOCHOVÉ
Pojďte v rámci české skupiny na tradiční pěší pouť z Krakova do Čenstochové.
Datum: 5. - 12. 8. 2015. Cena:1.500 Kč (studenti: 1.300 Kč).
Místo odjezdu autobusu do Polska: Přerov.
Více informací: www.kyjov.dekanat.cz nebo u otce Pawla Zaczyka, tel 736 139 264,
mail: pawelzaczyk@onet.eu
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FEJETON P. MARKA VÁCHY

My, katolíci, máme na své straně celý vesmír
s jeho krásami, máme na své straně přírodu a nebesa, která vypravují o Boží slávě, a přednášíme, že
věda s vírou si neprotiřečí a je přitom jasné, že nejen si neprotiřečí, nýbrž že věda neobyčejně inspiruje víru.
Jak dlouho ještě budeme muset zpívat tuto píseň? S tak vysokými kartami, co máme v ruce, je to
zoufale málo.
Žijeme v universu, kde se hmota proměnila
v nás, a přitom bereme vážně lidi, kteří se nediví nikdy ničemu a bohorovně říkají, že se
tak stalo náhodně a bez mysli v pozadí, a že neinteligentními náhodnými procesy vznikla
inteligence, a nepovažujeme je za blázny, jak by zasluhovali.
Máme za sebou hospicové hnutí, léčebny alkoholiků, charitu i sbírky potřebným –
a v televizi posloucháme den co den, jak jsme hamižní a jak jsou restituce nespravedlivé.
Jsme inteligentní, sebevědomí, přemýšliví a rádi diskutujeme – a v novinách stereotypně
čteme o ovečkách v kostelních lavicích.
V našich novinách se dočítáme, že v Keni byli radikálními islamisty zmasakrováni
studenti univerzity, ale teprve ze zahraničního zpravodajství se dozvíme, že to byli naši, že
to byl cílený masakr nikoli studentů univerzity, nýbrž křesťanských studentů univerzity.
Pomáháme bezdomovcům a v léčebnách dlouhodobě nemocných, a už nás ani nepohoršuje, že v televizi se při reportážích o církvi vždy a pravidelně díváme v rámci tzv. ilustračních záběrů na snímky z jakési význačné liturgie s hierarchií v purpuru. Aby se dramaturg
s kameramanem obtěžovali pro ilustrační záběry do hospice, to by bylo příliš mnoho práce nebo to jaksi není na pořadu dne.
Na školách základních i středních se setkáváme s neklidnými dětskými poutníky, kteří
se po celý život protloukali v houští druhých maminek a čtvrtých tatínků, a necháváme si
od velmi drzých lidí z generace jejich rodičů namlouvat, že všechno je v pořádku.
Žijeme mezi dospělými dětmi, které své okamžité emoce a aktuální cítění povyšují na
nezadatelná lidská práva, a kdo by protestoval, je prý fanatik či náboženský tmář.
Musíme my katolíci opravdu obhajovat očividné? Musíme zdůrazňovat, že mezi mužem a ženou jsou rozdíly, a ano, jsou, a že doposud jsme pro výchovu dětí nevymysleli nic
lepšího než rodinu tvořenou tatínkem maminkou a dětmi? Musíme zdůrazňovat, že nejlepší způsob, jak si užít života, je život předat?
To vše mimochodem v době, kdy během posledních třinácti let stoupla spotřeba antidepresiv v Česku pětkrát. Hlavně, že je všechno v pořádku. (převzato z KT 23/2015 str. 8)
BLAHOPŘÁNÍ.
Dne 26. června oslaví své 80. narozeniny
pan Jan Zíka ze Zábřeha.
Svěřujeme jej do Boží ochrany a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme dobré zdraví a hojnost požehnání.
Všechno dobré přejí P. František Eliáš, farníci a rodina
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2015/2016.
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického
náboženství. Seznámí se postupně s obsahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami
křesťanského života. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů ZŠ.
O podrobnostech celoroční organizace výuky ve škole budete informováni nejpozději první týden v září a to na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje a ve Farních informacích
farnosti Zábřeh. Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře
v Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě
dotazů se můžete informovat na telefonním čísle 731 621 288. Mgr. Jana Kratochvílová

CHARITA ZÁBŘEH

	DOBROVOLNÍCI NA PRÁZDNINOVÝ POBYT. Hledáme dobrovolníky k zajišťování programu pro děti na „Psychorehabilitačním pobytu pro
rodiče a děti s Turnerovým syndromem“. Dobrovolník se bude podílet na realizaci předem připraveného programu: výroba předmětů, organizace sportovních a zábavních aktivit – cca 2 hodiny denně. Pobyt se uskuteční v termínu 12. - 19. 7. na Vaňkově statku, Dubovice, okres Pelhřimov. Cesta tam
i zpět, ubytování a strava zdarma. Požadavky na dobrovolníka: nadšení pro práci s dětmi, spolehlivost, zodpovědnost, min. věk 18 let. Více informací o pobytu podá Ing. Pavla
Ochranová, tel: 777684687. Přihlášky je možné odevzdat na recepci Charity nebo mailem:
dobrovolnik@charitazabreh.cz
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Srdečně vás zveme na další setkání svépomocné skupiny pro laické pečovatele v domácnosti. Tématem bude „Rehabilitace v domácím
prostředí“ – zásady cvičení s pacientem v domácím prostředí, polohování, nácvik přesunů – sedu, stoje, chůze s berlemi; využití kompenzačních pomůcek; základy masáže. Lektoruje Mgr. Marta Rýznarová, DiS. Setkání se uskuteční ve středu 24. června od 16 hodin
v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Srdečně vás zveme.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

lošticko

lošticko

lošticko

Loštice: sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti 3.563 Kč.
Moravičany: sbírka z minulé neděle na potřeby farnosti 4.757 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
POZVÁNKA. V sobotu 27. června 2015 v 9.00 hod. při bohoslužbě v areálu stadionu TJ Slavoj v rámci slavností města
Loštice poděkuji s Vámi všemohoucímu Bohu za nezasloužený dar 25 let kněžské služby.
Pro ty, kterým uvedený termín a čas nevyhovuje, platí pozvání na mši svatou v neděli 28. června 2015 v 8.00 hod. do
chrámu sv. Jiří v Moravičanech. Bohoslužbu bude doprovázet schola Jiřinky a dechová hudba Bijacovčanka ze Slovenska. Děkuji Bohu za každého z Vás a prosím o vzpomínku ve
Vašich modlitbách!
P. Pavel Kavec, CM
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P. Miroslav Obšivan

červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 14. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 177, Moravský Karlov 120,
Červená Voda 2.904, Jakubovice 645, Písařov 1.493 Kč.
Dary: Červená Voda 1.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Mše svaté o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele ve středu 24. června:
Jakubovice 15.30, Písařov 16.30, Červená Voda 18.00 hod.
v Setkání seniorů: ve čtvrtek 25. června v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě.
v FARNÍ DEN farnosti Červená Voda bude v sobotu 27. června od 16 hod. na faře
v Červené Vodě. Občerstvení zajištěno. Tradiční soutěž v lukostřelbě, hry pro děti. K poslechu i zpěvu zahraje na harmoniku pan Jurenka.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 14. června: Mohelnice 4.053; Úsov 1.685; Studená Loučka 770 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v V úterý 23. června ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

Z mohelnické farní kroniky Dr. Jaschek LP 1945 – duchovní správa

V říjnu byl vypsán konkurs na místo nového varhaníka. Ze sedmi
uchazečů se čtyři pánové zúčastnili konkursu před olomouckým dómským kapelníkem Pivoňkou. Podle jím určeného pořadí byl povolán
pan Alois Lexman ze Zábřeha na Moravě, který absolvoval dvouletý
vzdělávací kurs v Praze. Nový ředitel chóru nastoupil své místo 1. listopadu.
Státní svátek – 28. říjen – byl s laskavým svolením národního výboru oslaven svátečním kázáním a svátečními bohoslužbami. Podobně také Mezinárodní
den studentstva (17. listopad) z nařízení arcibiskupského ordinariátu slavnostním Requiem!
Také návštěva rorátů se neobešla bez jazykového problému. Proto se ve všední dny zpívalo střídavě a to takto: v pondělí, ve středu a v pátek německy, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu česky. Tím se Mohelnice stala pro duchovní správu zcela dvojjazyčným místem se všemi
omezeními, které tato nutnost přináší. Doufejme, že se duchovní správě podaří každodenní
tvrdosti aspoň trochu obrousit!
Přijímání svátostí ve vánoční době bylo letos znatelně lepší než loni.
O Vánocích byla v Mohelnici poprvé půlnoční mše svatá s latinským sborovým zpěvem,
k jejímuž slavení dalo místní policejní oddělení povolení i Němcům. Přece alespoň jedno vánoční, smířlivé gesto! Bohužel byli zato postiženi návštěvníci „hrubé“ na svátek sv. Štěpána,
kdy byli odkázáni jít zpět do svých domovů.
O svátcích ukázal kostelní sbor, jak dobře pod novým vedením dorostl svou obětavou
činností požadavkům bohoslužby.
Pobožnost na ukončení roku byla pro obě národnosti slavena opět odděleně. Bilance
úkonů duchovní správy dosáhla pro Mohelnici nezvyklých hodnot: 110 křtů, 26 sňatků a 128
(+ cca 25) úmrtí, které si u nás vyžádala skončená válka. Přese všechno: Te Deum laudamus,
protože zbraně mlčí a národy kráčejí k jednání.
Bartoš H.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 14. června: Štíty 2.260; Cotkytle 710 (7. 6. NEK 1.300), Horní Studénky
1.250 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
Tuto neděli 21. června:
v je ve Štítech sbírka na opravu fary
v od 14.00 hod. na farním dvoře ve Štítech bude pro farnosti Štíty, Cotkytle a Horní Studénky FARNÍ DEN s občerstvením a táborákem.
		
Srdečně všechny zve P. Altman a pastorační rady farností
27. června v 17.00 hod. bude slavena poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích.

27. června jste zváni na 7. ročník SETKÁNÍ
NA POMEZÍ ČECH A MORAVY.
Mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích ve
12.00 hod.
Slavností zahájení ve 13.00 hod., následuje bohatý program, myslivecké speciality, atrakce pro děti. V případě
nepříznivého počasí se všechna vystoupení konají v kulturním domě ve Štítech.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. června: Lubník 610, Tatenice 990, Hoštejn 1.400, Kosov 810 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v Setkání chlapů na faře v Tatenici se uskuteční tuto neděli 21. června v 18.00 hod.
v Ve středu 24. června bude mše svatá v Hoštejně mimořádně v 18.00 hod. (ve čtvrtek
25. 6. již nebude). V Tatenici a Lubníku mše svatá 24. června nebude!!!
v POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme v neděli 28. června. Poutní mše svatá v 10.15 hod.
Změny mší svatých:
v sobotu 27. 6. nebude mše svatá na Koruně, ale bude mše svatá
v Lubníku v 18.30 hod. s nedělní platností (v neděli již nebude).
V neděli 28. 6. bude mše svatá v Kosově v 7.30, v Hoštejně v 8.45
a v Tatenice v 10.15 hod.
v POUŤ KE SVATÝM PETRU A PAVLU V LUBNÍKU oslavíme v neděli 5. července
v 10.15 hod.
Změny mší svatých:
v sobotu 4. července bude mše svatá v Tatenici v 18.30 hod. s nedělní platností (v neděli již nebude).
V neděli 5. července bude mše svatá: v Kosově v 7.30, v Hoštejně v 8.45 a v Lubník
v 10.15 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 14. června: Zábřeh 10.060; Jedlí 2.000; Svébohov 1.000; Klášterec 1.140;
Zvole 3.710; Pobučí 320; Vyšehoří 490 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 200; růžencové společenství na opravu fary 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
KNÍŽKY DO PRÁZDNINOVÉHO KUFRU. Nezapomeňte si přibalit do prázdninového
zavazadla knížky pro sebe i pro své děti. Čtení nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu si vyberete na Recepci Charity každý všední den od 7 do 16.30 hod. (změna v době
prázdnin 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hod.).
Naše tipy: Oživ plamen – knížka světícího biskupa Josefa Hrdličky je věnována katechetům, katechumenům, animátorům, biřmovancům, studentům i manželům, mladým
lidem i seniorům. „Protože mě letos nemoc omezila v pastoračním působení, chtěl bych
aspoň touto cestou sdílet s nimi stále rostoucí radost z víry,“ píše otec biskup.
Štěstí – jak ho najít, prožívat, sdílet - Guy Gilbert ukazuje podmínky, v nichž může
každý dospět k pocitu štěstí, sděluje, jak otevírat srdce, nepožadovat nemožné, pěstovat
pozitivní myšlení, vytvářet pouta s ostatními, žít současným okamžikem a nacházet drobné radosti právě v něm, umět se radovat z darů i z dávání a třeba i z obyčejného prožitku
samoty v klidu uprostřed přírody. Jeho slova míří ke všem generacím – lidem středního
věku, seniorům i mladým.
Oddechová četba od Jiřího Barhoně: Princezna z pivovaru, Všichni svatí s hašlerkou, Malý muž ve velkém vápně … a mnoho dalších.
Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto Vám přejí pracovnice recepce Charity Zábřeh.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM

BUCHLOV – hrad, BUCHLOVICE – zámek, BAŤŮV KANÁL
Autobusový zájezd, sraz u kulturního domu v 7.30, návrat v 21.30 hod.
Pondělí 10. 8. ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Sraz na nádraží ČD v 7.20 hod., návrat 20.20 hod.
Středa 12. 8. 	ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – skanzen
Sraz na nádraží ČD v 7.00 hod., návrat 18.39 hod.
Čtvrtek 20. 8. HRAD HOUSKA – brána pekel
Sraz na nádraží ČD v 7.20 hod., návrat 20.20 hod.
Sobota 22. 8. JAVORNÍK – zámek, ZLOTY STOK - zlatorudný důl, PACZKOW
Autobusový zájezd, sraz u kulturního domu v 7.15, návrat v 20.00 hod.
Sobota 29. 8. KOST – gotický hrad, HUMPRECHT – lovecký zámek rodu Černínů
Sraz na nádraží ČD v 5.20 hod., návrat 22.22 hod.
Sobota 8. 8.

Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek. Na každý výlet je
nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.
Děti a dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.
Na výlety pořádané v srpnu nejpozději do 26. 7. 2015.
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.

8

