26. 6. 2016
Ročník XXIII., číslo 25
13. 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

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní, a tím jsi z nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 15

Ty jsi, Hospodine mým dědičným podílem

1: 1Kral 19, 16b.19-21 2: Gal 5,1.13-18
Ordinárium: Břízovo č. 503

Ev. Lk 9,51-62

příště Ebenovo č. 504

Ochraň mě, Bože,
neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu:
„Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine, mým
dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.

Žalm 15
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 27. června
sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Úterý 28. června
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Středa 29. června
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Studentská mše svatá v úterý bude slavena jako vigilie Slavnosti sv. Petra a Pavla; ve středu
bude v Zábřeze mše svatá v 9.40 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
Čtvrtek 30. června
Svátek Výročí posvěcení katedrály
POBUČÍ – tuto neděli 26. června v 15.00 hod. bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí slavena poutní mše svatá.
P. Martin Rumíšek
ŽEHNÁNÍ OBRAZU SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ. V pondělí 27. června v 18.00
hodin bude slavena v kapli v Rájci mše svatá spojená s žehnáním zrestaurovaného obrazu
sv. Petra a Pavla. Za příznivého počasí vyjde po mši svaté procesí ke „kapličce“ nad Rájeckou přehradou a bude následovat znovu požehnání „kapličky“.
Zvou farníci z Rájce
Nejenom seniory zveme na úterý 28. června na tradiční Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Pepa. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší J. Klimek
STUDENTSKÁ MŠE
V úterý, 28. června 2016 v 18 hodin zveme všechny
žáky, studenty, věřící i méně věřící, pedagogy, vychovatele a všechny „věčné“ studenty na mši svatou do kostela sv.
Barbory v Zábřeze. Otec František Lízna, TJ spolu s námi
poděkuje za všechna dobrodiní, která jsme přijali ve školním roce 2015-2016 a poprosí za zdar všech prázdninových
akcí. Po bohoslužbě následuje beseda, připravte si tedy zvídavé otázky.
Krátce o otci Františku Líznovi, TJ (Tovaryšstvo Ježíšovo). Pochází z Jevíčka, kde studoval na gymnáziu spolu
s Mons. Josefem Hrdličkou. Zkušenost s komunistickou totalitou zažil na vlastní kůži ve vězení v Jáchymově, Michalovcích a v Plzni-Borech. V roce 1977 byl mezi prvními signatáři Charty 77.
Ve svobodné zemi se stal vězeňským kaplanem na Mírově a dodnes působí v Římskokatolické farnosti ve Vyšehorkách u Mohelnice. V roce 2001 mu byl propůjčen Řád TGM za
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv a v roce 2003 obdržel Cenu Františka Kriegla. Své pěší poutě na sever i jih, východ i západ Evropy obětoval za získanou
svobodu a smíření zdevastované národní společnosti. Jeho postřehy z cest vyšly knižně,
jakož i básnická sbírka „Jak jen teskná je noc“ z roku 2014.
MIMOŘÁDNÁ MŠE SVATÁ bude v Zábřeze ve čtvrtek 30. června o svátku Výročí posvěcení katedrály, v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod.
P. František Eliáš
SVÁTOST SMÍŘENÍ O PRVNÍM PÁTKU 1. července od 15.30 hod. můžete přijmout
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
P. František Eliáš
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FARNOST ZVOLE Vás srdečně zve na slavnostní bohoslužbu ke 140. výročí posvěcení kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie ve Zvoli.
V sobotu 2. července 2016 v 9.30 hodin celebruje
mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Po mši svaté přijměte pozvání na malé
Pastorační rada farnosti
občerstvení na farní zahradě.

POUTĚ KE SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE
VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI –

DNy LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. – 5. července
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti
na Velehradě, která začíná Večerem lidí dobré
vůle, tentokrát za účasti Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, Pavla Šporcla, Jitky Molavcové, Jiřího Suchého a Orchestru divadla Semafor…
V úterý 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
PROGRAM ČT 2 ODVYSÍLÁ: slavnostní galavečer mohou diváci živě sledovat v pondělí
4. července od 20 hodin, bohoslužbu k svátku svatých Cyrila a Metoděje začíná v úterý 5.
července v 10.30 hod.
red.
POUŤ V RÁJEČKU. V úterý, 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji
si Vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto
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.
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 na vystoupení skupiny historického
šermu VANIR. Velikým lákadlem jistě bude svezení na historickém kolotoči poháněném
klikou, či kovářská výheň s možností vykovat si vlastní výrobek. Pro všechny pak kromě
tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční
odpoledne svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK a PEPA. 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
POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. O státním svátku 6. července bude v 8.00 hod. slavena
poutní mše svatá u Šubrtovy kaple.
P. František Eliáš
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ODPLATA NEBO SMÍŘENÍ (Lk 9,51-62)

Člověk i dějiny jsou stále stejné – v dobrém i ve zlém. Chování
apoštolů Jakuba a Jana z dnešního evangelia je nám všem tak blízké. (Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby mu tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan,
řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“
Lk 9,52-54)
Každý z nás si už jistě něco takového pomyslel, možná i vyslovil, dokonce snad i provedl. „Ať oheň spadne z nebe na ty zlé, na naše nepřátele, a ať je sežehne!“ „Kdybych tak byl
jen pět minut hromem, hned bych udělal pořádek!“
Samaří a Jeruzalém – dvě města v Palestíně, dva úhlavní nepřátelé, i když kdysi jejich
obyvatelé tvořili jeden národ izraelský. Samaří bylo roku 722 dobyto Asyřany, většina lidu
byla odvedena do zajetí, část jich zůstala a vytvořila oddělenou skupinu. Na hoře Garizim
si postavili chrám, ve kterém uctívali Hospodina. (Ještě dnes žije několik set Samaritánů
západně od Jordánu v městě Nábulus, dřívější Sichem a slaví na své svaté hoře Garizim každoročně pesach podle prastarého ritu.)
V očích Židů to bylo rouháním, neboť dle jejich názoru je možné uctívat Hospodina
a přinášet mu oběti jen v izraelském chrámu. To bylo hlavním důvodem vzájemného nepřátelství. Toto nábožensko-politické nepřátelství šlo až tak daleko, že nebylo možno přejít
přes jejich území bez toho, aby se poutníkům nedostávalo urážek, aby nemuseli čelit nebezpečí újmy na zdraví, či životě.
I Pán Ježíš to pocítil sám na sobě. Překážky na cestě do Jeruzaléma neřešil ohněm a mečem, a své apoštoly, syny hromu, Jana a Jakuba pokáral. Nenechal se unést hněvem. Ukazuje, že pokora a odpuštění jsou vyšší hodnotou než pomsta z uražené pýchy. Zachovat klid
a vnést pokoj mezi svářející se strany je tvůrčí hodnotou pro společnost. Zlo přemoci dobrem.
Později to Pán Ježíš ukázal ve vrcholné míře na kříži, kde těm, kteří mu tak ublížili, nejen odpustil, ale za ně se i modlil a dokonce je omlouval: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co
činí.“
Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavuje to člověka negativních
vazeb, které mezi námi existují. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme
je jako těžký náklad. Velkým pokušením je trvat na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům,
a pak označit sám sebe za toho, kdo byl jimi uražen a raněn. Odpuštění proto neosvobozuje
pouze druhé, ale také nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.
Velikost a sláva svatých, výkvětu to cesty Kristovy, není v jejich úspěchu, ale v tom, že
se pokouší odpuštěním a láskou změnit svět. Nejprve u sebe, pak v kruhu svých nejbližších.
Někteří ze světců ve své době ovlivnili celý svět, a svým příkladem působí dodnes.
Drazí bratři a sestry! Buďme nositeli a šiřiteli velkorysosti, smíru, odpuštění a slovy
papeže Jana Pavla II., budujme civilizaci lásky, kulturu srdce a to na prvém místě u sebe a
okolo sebe. Jediní, koho můžeme změnit, jsme my sami.
Duch Svatý s přímluvou Matky Boží Panny Marie ať nás osvítí, vlije do našich myslí dar
moudrosti a rozumu a naplní nás svou silou, která přetvářela a naplňovala i Kristovy vyznavače a apoštoly.
P. Antonín Pospíšil
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Blahoslavení tvůrci pokoje.
Vytváření pokoje je řemeslná práce: vyžaduje nadšení, trpělivost, zkušenost a houževnatost.
Blahoslavení jsou ti, kdo rozsévají pokoj svým každodenním jednáním, postoji a skutky služby, bratrství, dialogu a milosrdenství. Ti budou nazváni „Božími syny“, protože Bůh rozsévá
pokoj vždy a všude. Zasel v plnosti času svého Syna na svět, abychom měli pokoj!
		
Papež František
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. a farnosti Zvole a Zábřeh vás srdečně zvou na

pouť do Itálie ve Svatém roce milosrdenství.

Poutní zájezd ASSISI – ŘÍM – BOLSENA – ORVIETO se uskuteční v termínu
17. 10. – 22. 10. 2016. Cena 8.800 Kč zahrnuje autobusovou dopravu, 3x ubytování se snídaní v nově otevřeném poutním domě Velehrad v centru Říma, 2x večeři, služby průvodce.
Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o.,
Farní 1, Zábřeh nebo na www.awertour.cz
Těšíme se na společné putování.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová,
za farnosti P. František Eliáš
ZAMYŠLENÍ NAD PUTOVÁNÍM V DÁVNÝCH DOBÁCH A DNES
Už od středověku putovali křesťané rádi,
zvláště do Svaté země, do Říma, do Loreta.
Je nějaký rozdíl mezi středověkými poutníky a dnešními? Možná je.
Ti dávní toužili pohladit kámen, na kterém kdysi (snad?) někdo vzácný stál, chtěli jít
po stopách Kristovy křížové cesty, vstoupit do
Božího hrobu, dotknout se něčeho vzácného, nemluvě o touze získat nějaký svatý ostatek.
Dnešní poutníci mají už hlubší vhled do dějin spásy. Rozhlížejí se po zemi, nazývané
Svaté, třeba z hory Karmel, na zemi, na niž sestoupil Mesiáš, Kristus, Zachránce, Boží syn.
Na zemi, kde lidstvo dostalo infuzi nesmrtelnosti, kde Ježíš završil svůj pravý lidský život
vrcholným úkonem lásky k lidstvu, kde ustanovil Eucharistii, jeho láskyplný Dotek hříšného člověka, který může pomoci ho uzdravit.
V Římě má vést první kroky poutníka touha vidět katakomby a Koloseum, místa statečnosti a věrnosti křesťanů prvních tří století.
V tom Římě, kde se dodnes zápasí s pokušením moci a nádhery, kde jsme dostali za
celá staletí darem od Boha zástupy světců počínaje Petrem přes Řehoře a Filipa Neriho až
po Jana a Františka, naše současníky.
A Loreto? Domeček Panny Marie, který „přenesli andělé“ ze Svaté země, a potom až k
nám, do Prahy, Brna a kam ještě...?
A tolik krásných poutních míst, kde se uctívá Matka Kristova jako Radostná, Bolestná,
Líbezná, Laskavá, všude jako mateřská tvář Boha, kterou si máme právě tento rok připomínat...
P. Jan Rybář, SI (www.jezuit.cz)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 19. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 132, Mlýnický Dvůr 330, Jakubovice 813, Červená Voda 2.293, Písařov 901 Kč. Dary: na Haiti 330 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Mše sv. v Janoušově bude v neděli 26. 6. v 16.00 hod.
 Biřmovanci se setkají v neděli 26. 6. v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč
Ve středu 22. června odešel na věčnost otec faráře z Červené Vody pan Bedřich Maláč. Pohřeb se koná v sobotu 25. 6. ve 14.00 hod. ve Vizovicích. Vyslovujeme upřímnou soustrast
celé rodině. Requiescat in pace. Za společenství kněží děkanátu Zábřeh P. František Eliáš

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 19. června: Loštice 2.973, Moravičany 1.645 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
Hodovou slavnost v kostele sv. Prokopa v Lošticích máme v neděli 3. července, mši svatou budeme slavit v 9.30 hod.
V PONDĚLÍ 4. ČERVENCE JE V LOŠTICÍCH ADORAČNÍ DEN. Adorace
bude od 10.00 do večerní mše v 18.00 hod. V hodinu Božího milosrdenství od
15.00 hod. se spolu se zvukovým záznamem pomodlíme zpívanou Korunku
k Božímu milosrdenství a budeme rozjímat nad slovy Pána Ježíše, které zapsala sestra Faustyna Kowalska.
V úterý 5. července bude hodová slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pavlově, mše svatá
v 11.00 hod. a odpolední pobožnost u kaple v polích u Moravičan bude ve 14.00 hod.
		
P. Kristian Libant, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

Tichá adorace a příležitost sv. zpovědi před prvním pátkem bude v Postřelmově v úterý
28. června od 16.00, ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 hodin.
	V neděli 3. července oslaví farníci ze Sudkova svého patrona sv. Prokopa. Poutní
mše svatá bude v 11.00 hodin na obecním úřadě (v kapli probíhá rekonstrukce).
Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin.
	V neděli 3. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
2.118 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.030 Kč).
Při sbírce na odvod se vybralo: v Postřelmově 10.051 Kč, v Chromči 6.550 Kč, v Sudkově 1.950 Kč, v Lesnici 7.895 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 19. června: Štíty 1.520; Cotkytle 1.220; Horní Studénky 19.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19. června: Lubník 1.215; Tatenice 2.600; Hoštejn 1.000; Kosov 480 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Pouť v Lubníku ke sv. Petru a Pavlu oslavíme v neděli 3. července, mše svatá v 10 hod.
Změny mší sv. v neděli 3. 7.: Kosov 7.30 hod., Hoštejn 8.45 hod., Lubník (25. 6.) a Tatenice (2. 7.) v sobotu v 18.30 hod. (s nedělní platností).
Změny mší sv. přes prázdniny: v Hoštejně čtvrteční a v Tatenici páteční budou začínat
v 18.30 hodin.
Mše svaté o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července: Lubník 7.20, Tatenice 8.40, Hoštejn 10.00 hodin (v Kosově nebude).
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 19. června: Mohelnice 3.238, Úsov 757, St. Loučka 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky, Dr. R. Jaschek – LP 1959
První týdny nového roku byly ve znamení masopustních radovánek a plesů. Krátkost
masopustu překvapila i místní sbor požárníků, proto svůj ples stanovili na první sobotu
v postě.
Počasí bylo v lednu dosti mokré, teprve o Hromnicích přituhlo a zůstalo tak celý půst.
Postní život ve farnosti byl z počátku brzděn větší zimou. Tak odpadly první páteční bohoslužby křížové cesty. Pravidelně se konala křížová cesta jen v neděli ve filiálním kostele:
v druhé polovici postu bylo toto omezení zase zrušeno. Postní život byl veden kázáními
na thema „ Christus- magister“ dle Heuslerova VII. svazku.
I letos byl Zelený čtvrtek a Velký pátek pojat podle nové úpravy Svatého týdne. Naštěstí
nebyly práce na polích ještě v plném proudu, proto byla návštěva na obřadech Svatého
týdne ještě uspokojivá.
Úcta mariánská v měsíci květnu našla svůj výraz v pravidelných májových pobožnostech. Myšlenky své jsme seskupily četbou knihy „Slova Matky naší“ od dp. Jana Machovce.
Věřící se však slabou návštěvou vymykali z tohoto hromadného uctívání královny Máje!
Byl to slabý Máj! Pokračování příště.
H. Bartoš
***
ZAČÍNAJÍ Prázdniny dovolené.
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Děkuji ti, Pane, za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se
mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím bohatý zkušenostmi a novou silou.
(Pereira, Myšlenky a modlitby)
Všem dětem, se kterými se setkáváme na mších svatých, které svým
zpěvem doprovázely liturgii, všem ministrantům a zvoníkům přejeme o prázdninách hodně sluníčka,, pohody a dobré zábavy.
Red.
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Sbírky z neděle 19. června: Zábřeh 13.060; Svébohov 4.700 na opravu fary; Klášterec
1.430; Zvole 3.360; Postřelmůvek 550 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravu fary 3.700, na Haiti 300, na časopis Imaculata 300, na likvidaci lepry 200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI 26. ČERVNA JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA OPRAVU FARY.
DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Dne 20. června 2016 byla odeslána z Jedlí částka ve výši
1.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2016/2017.
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí 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
NEČEKEJTE, AŽ SE ZIMA ZEPTÁ!
Charita Zábřeh nabízí palivové dřevo do kamen, kotle i
krbu za AKČNÍ CENU!
Nabízíme dřevo z lesa, kde
hospodaříme…zásoby z dřívější produkce, které máme
uskladněny v suchu – pod
střechou.
Osobně si můžete dřevo převzít v Zábřeze, případně zajistíme dopravu, v případě nouze i vyskládání do dřevníku.
Objednávky vyřizuje: Tomáš Hampl, telefon 736 509 434.
CENY AKČNÍ:
Měkké dřevo, převážně smrk, řezaná/štípaná polínka délky 28, 33 a 45 cm –
		
1.000 Kč/prm
Tvrdé dřevo, buk, štípaná polínka délky 45 cm –
1.300 Kč/prm
Kmínky tloušťky 6 cm, délky 2,5 m: smrk, borovice, bříza –
650 Kč/prm
Pokud potřebujete dříví v jiných délkách, můžeme se domluvit.
V nabídce máme také štípané třísky na podpal (krabice „banánovka“) – 120 Kč
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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