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Ročník XXIV., číslo 4
4. neděle v mezidobí

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli
opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 146 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské
1: Sof 2,3; 3,12-13
2: 1 Kor 1,26-31
Ev. Mt 5,1-12a
Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Blahoslavení
plačící,
neboť oni
budou potěšeni

Mt 5,4
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
Dříve tímto svátkem končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria
a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali
Bohu. Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která
sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života)...
Pátek 3. února sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D. – „Dříve vyslovená přání – jak můžeme o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemůžeme“ – 31. 1. 2016,
18.00, Katolický dům, Zábřeh. V přednášce se dozvíme, jaké právní náležitosti musí text dříve vyslovených přání mít a konkrétně co a jak si promyslet
pro dobu, kdy předpokládáme, že budeme muset o sobě rozhodovat, ale ze
zdravotních důvodů to nepůjde.
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2017. Ve čtvrtek 2. února o Svátku Uvedení Páně do chrámu, při mši svaté v 17.30 hod. budou zábřežské farnosti
představeny děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Krista.
I ve Zvoli bude představení dětí, připravujících se na první sv. přijímání
ve čtvrtek 2. února při mši svaté v 17.00 hod.
První svaté přijímání je významnou událostí pro celé farní společenství. Proto vás prosíme
o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem hlubšího
vztahu s milujícím Bohem.
P. Martin Rumíšek
SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku – 3. února můžete od 15.00 hod. přijmout v kostele
sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO vás zve v úterý 31. ledna od 9.30 hod.
na přednášku „Jak se žilo za komunistů, bylo opravdu lépe?“ Osobní zkušenosti předá
Ing. et Mgr. Marie Jílková. Více na www.hnizdozabreh.cz
Irena Švédová

relaxace v lese
Každého, kdo je rád na čerstvém vzduchu a chce být užitečný,
zvu na brigádu do farního lesa – na úklid paseky po těžbě dřeva. Organizovaně se sejdeme na pasece za Zábřehem v sobotu 4. února v 8.30 hod. Kdyby se nějaká skupinka chtěla
vydat na paseku i jindy, ohniště jsou připravena stále.
Na spolupracovníky se těší P. František Eliáš tel. 731 626 500

Ohlášky

4. února 2017 uzavřou ve farním kostele sv. Jakuba v Komni církevní sňatek
Petr Poštulka z Prahy (pokřtěný v Zábřeze)
a Michaela Žižková z Bystřice pod Lopeníkem
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POJMENOVÁNÍ PRO BÝVALOU
ZUŠ NA FARNÍ 9
Od minulého týdne přišly tyto další návrhy na pojmenování:
Engedi (oáza u Mrtvého moře, kde se skrýval budoucí král David před Saulem), Jordán (pramen, z kterého čerpáme život),
Dům radosti, Salaš, Oáza, Liduška, Na devítce, Klubko, František, Františka, Svorník (dům spojuje faru, kostel, Hnízdo, Charitu, Awetour, aktivity ve farnosti i děkanátu), Karmel (dům na
kopci, hora spojená se jménem Eliáš), Slunečnice
(tak jak se slunečnice otáčí za sluncem, tak by se ti, kteří budou
v tomto domě, měli otáčet tím „správným směrem“).
Komisí pro výběr jména budovy bude ekonomická rada farnosti a zástupci mládeže.
P. František Eliáš
SENÁTOR LIBOR MICHÁLEK, známý bojovník proti korupci a whistleblower přijal pozvání do Křesťanského centra Zábřeh. V pondělí 6. února 2017 v 17 hodin bude
přednášet na téma Křesťan v současné politice. Po přednášce bude prostor pro diskuzi
a dotazy návštěvníků na vrcholnou politiku i aktuální informace v boji proti korupci. Součástí setkání bude také možnost zakoupení a autogramiáda knihy ze zákulisí financování
politiky „Zničte to, nebo to zničí vás“.
		
Všechny zájemce srdečně zvou pořadatelé z Apoštolské církve Zábřeh

POUTNÍ A EXERCICČNÍ DŮM STOJANOV – EXERCICIE
V únoru od pátku 24. do neděle 26. povede exercicie pro všechny, kteří pečují o kostel
Mons. Vojtěch Šíma.
Ve dvou termínech v březnu povede duchovní cvičení pro kostelníky P. Jan Gacík, SDB.
A to od pátku 24. března do neděle 26. března a od pondělí 27. března do středy 29. března. Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad, můžete zavolat manželům Kolářovým ze Svébohova, tel: 731 626 504; 732 514 729. Kontakt k přihlášení na
Velehrad Tel.: 572 571 420 , 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz.
red.
ARMÁDA SPÁSY, CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠUMPERK, Vikýřovická 1495,
787 01 vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí přímé péče Centra sociálních služeb
v Šumperku. Více informací najdete na http://armadaspasy.cz/volna-mista/ a na plakátu
vyvěšeném v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Hromniční pouť matek v sobotu 4. února v kostele Zvěstování
PM ve Šternberku
PROGRAM: v 9.20 hod. – radostný růženec a sv. smíření;10.00 –
mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant P. Josef Červenka; 13.00 hod. – přednáška v kostele „I tvou
vlastní duší pronikne meč“; 13.35 hod. – adorace matek za děti.
Rok od roku se k nim připojuje stále více žen, aby také prosily s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin. V roce 2005 poprvé připutovaly matky
z Hnutí modlitby matek, a tak se stala jedinečnou poutí v naší zemi.
Hromniční pouť pořádá Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu
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NOC A SVĚTLO VÍRY
V celém svém kněžském životě jsem neslyšel úvahu, která
by pojednávala nejenom o hloubce víry Panny Marie, ale také
o její „noci víry“.
Podle mého vědomí tento výraz ve spojení s Pannou Marií
poprvé použila sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté tváře ve své
básni, kterou napsala čtyři měsíce před svou smrtí.
Maria znala četné výroky ze Starého zákona, které slibovaly
příchod Mesiáše. Hned na počátku lidských dějin, po pádu našich prarodičů zaznívá Boží příslib, že símě ženy, matky rozdrtí
hlavu hada – ďábla. (Gen 3,15) Žalmy zvané mesiášské jsou plné
oznámení, příslibů o výjimečnosti příchodu Mesiáše: „Ty jsi ten
Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali
v tebe.“ (Ž 22,4-5) nebo „Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou
oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy; jedině ty jsi Bůh.“ (Ž 86,9)
Matka Ježíšova věděla z andělského zvěstování, že dítě, které počala ve svém lůně, je
Boží Syn. Nosila tedy v sobě úplnou „novou zvěst“ víry. Začátek evangelia, čili dobrého,
radostného poselství.
Každý lidský život je však protkán těžkostmi a radostmi, střídáním dnů a nocí, radostí
a strastí. Ani Mariin osud se nevymyká tomuto lidskému údělu.
Myslíte si však, že Pán Ježíš říkal své matce: „Víš, mami, já jsem Boží Syn, v nebi to vypadá tak a tak, stane se to a to?“ Ne. On žil jako každé obyčejné dítě a jako normální mladý člověk. A jeho Matka Maria zajisté věřila, ale prožívala zvláštní trýzeň srdce s temnou
nocí víry.
Přísliby o budoucím Mesiáši jistě Panna Maria znala a v srdci se těšila na brzké jejich
uskutečnění. Ale když sama tohoto Mesiáše počala, ve svém srdci nosila, po třicet let o něj
pečovala a žádné zázraky se neděly, Davidovo království se neobnovilo a kromě toho mezi
lidmi, jejími sousedy se šířily řeči, dohady a pomluvy o původu jejího dítěte…Při zvěstování s ní byl anděl, ale když anděl odešel, už jí zbyla jen víra a nic než víra. Pro Marii začala dlouhá cesta. Vytrvalost i v noci víry je asi to nejtěžší čeho máme v životě dosáhnout
a víru si uchovat.
I Mariina víra byla obestřená jakýmsi „závojem“, přes který se musela přibližovat k Neviditelnému. Mnoho let se stýkala s tajemstvím svého Syna a kráčela vpřed na své pouti
víry, zatímco Ježíš „prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí“ (Lk 2,52).
Na začátku Ježíšova veřejného života nás zasahují tvrdá slova, kterými na svatbě v Káni
Galilejské odpovídá své matce Marii: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ (J 2,4)
a v Markově evangeliu čteme slova: „Kdo je má matka?“ Co se asi dělo v srdci Marie?
Ve třech letech Kristova veřejného života musí Maria čelit velké zkoušce víry vzhledem
k poslání svého Syna. Boží slovo pronesené Simeonem v chrámě je stále v jejím srdci. Ježíš
opravdu vede k pádu a povstání mnohé v Izraeli, je znamením, kterému se odporuje. A Mariino srdce je ozvěnou všech pohoršení a projevů odporu, které Ježíš vyvolává. Závěr Ježíšova života, jeho smrt na Kalvárii, to už známe. Muž bolesti a jeho Matka Sedmibolestná.
Víra, která vykrystalizovala v „temné noci“, přivedla Pannu Marii k vrcholu svatosti.
V tom je její velikost a osobní zásluha. A zde je i cesta pro každého z nás.
		
P. Antonín Pospíšil
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KNIHA HOMILIÍ PATERA ANTONÍNA POSPÍŠILA. Pokud máte zájem o novou knihu homilií otce Antonína Pospíšila, můžete si ji zdarma vyzvednout na faře v Zábřeze.
		
redakce

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. ledna: Domov důchodců sv. Zdislavy 91, Písařov 743, Jakubovice 404,
Červená Voda 2.516 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Mše sv. v Janoušově bude v neděli 29. 1. v 16.00 hod.
 Setkání všech buněk bude v úterý 31. ledna v 17.00 hod. v Červené Vodě.
 Vedoucí buněk se setkají v neděli 5. února v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 5. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
3.214 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.020 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Adorace a příležitost ke svaté zpovědi před prvním pátkem bude ve středu v Lesnici od
15.30, ve čtvrtek v Chromči od 15.30, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
Na první sobotu 4. února bude mariánská pobožnost a mše svaté ke cti Panny Marie
v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 22. ledna: Loštice 2.467 Kč; Moravičany 1.144 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
O SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, ve čtvrtek 2. února, budou v Moravičanech při mši svaté v 17.00 hod. představeny děti, které přijmou letos svátost křtu a ty, které
poprvé přijmou eucharistického Krista. Prosíme vás o modlitby za tyto děti, aby příprava
k přijetí svátostí byla cestou k jejich životu s Kristem.
P. Kristián Libant, CM

V rámci seriálu „Po volání“ ve spolupráci s TV NOE Vás srdečně zveme ve středu
1. února 2017 k prožití jednoho běžného dne s vincentiny z Bratislavy.
PROGRAM:
7. 00–8. 15 – mše svatá a po ní modlitba sv. růžence v kostele sv. Vincenta de Paul v Bratislavě Ružinově
12. 30–12. 45 – polední modlitba a čtení ze Sv. Písma
17. 45–18. 45 – adorace a večerní chvály v kapli vincentinů
20. 00–21. 00 – „Po volání“ – interaktivní pořad
Uvedené části programu vysílá TV NOE
v přímém přenosu
		
Zdraví a žehná Vám všem P. Pavel Kavec CM
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farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 22. ledna: Jedlí 2.100 + Drozdov ze sbírek 4.500; Svébohov 2.000; Klášterec 1.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 22. ledna: Štíty 3.480 + 1.000 na účet; Cotkytle na opravy 400; Horní Studénky 1.400 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravu pastorační
místnosti částkou 4.480 Kč.

ŠTÍTY:

 Ve středu 1. února nebude slavena mše svatá
 Ve čtvrtek 2. 2. - na svátek Uvedení Páně do chrámu bude
mše svatá v 17.30 a budou při ní svěceny hromničky
 V pátek 3. 2. bude v 16.15 hod. adorace, svátost smíření
a při mši svaté v 17.00 hod. Svatoblažejské požehnání
 V sobotu 4. 2. bude Mariánské večeřadlo na faře. Od 9 hod.
bude v kostele úklid vánoční výzdoby a stromků. Prosíme farníky, muže i ženy o pomoc při této akci.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. ledna: Lubník 870; Tatenice 1.330; Hoštejn 1.700; Kosov 700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ROZLOUČENÍ S PANÍ ANEŽKOU ŠIMEČKOVOU
V pondělí 23. ledna odešla na věčnost paní ANEŽKA ŠIMEČKOVÁ, dlouholetá farní hospodyně v Tatenici.
Rozloučili jsme se s ní v sobotu 28. ledna v 11.00 hod. v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Tatenici a po církevních obřadech byla uložena na místním hřbitově.
Děkujeme jí za všechny starosti, lásku a obětavost. Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte
v modlitbách.     
   
P. Jaroslav Přibyl a farníci
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude 12. února
LIDOVÝ PLES. V pátek 3. února jste zváni na zámeček na maškarní ples. Začátek ve
20.00 hod., hraje skupina TRIANGL.
***
Z aktuálního čísla Katolického týdeníku č. 4
 VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
 CHYSTANÁ SYNODA BISKUPŮ na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“
 BOHÉMA VE DVOU TOTALITÁCH – postřehy k televiznímu seriálu
 CO PŘINESE DONALD TRAMP
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 22. ledna: Mohelnice 4.620; Úsov 1.055; Studená Loučka 330 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 31. ledna ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z Mohelnické farní kroniky, Fr. Martinek LP 1968

Farní úřad požádal pana Jana Tichého, nar. 17. 1. 1926 v Třeštině, dělníka v Mohelnici, aby přijal místo varhaníka v Mohelnici.
Souhlasil. Nástup proveden 1. 1. 1968. Kodifikaci má.
Změna v naší vlasti
Jak začít záznamy za tento rok? Ne jinak než slovy: Bohu
díky! Bohu dík za otevření cest spravedlnosti, pravdy, svobody a demokracie v naší vlasti.
Všichni lidé věděli, že to u nás po stránce hospodářské ani morální není v pořádku. O tom
všem jen lid tiše mezi sebou hovořil, bál se, i když poslední léto se hovořilo otevřeněji. Ve
vedoucí straně KSČ již delší dobu byl boj, jak vést dále národ. V lednovém zasedání se to
rozhodlo a zaznělo to jak bomba, že tajemníkem nového ústředního výboru KSČ se stává Alexandr Dubček. Lidu se dává svoboda slova, svoboda tisku, svoboda spolčovací, svoboda rozhlasu a televize. Demokracie socialistická.
Lid vyjeven sledoval a hltal denně tisk, rozhlas a televizi, slyšel o deformacích v našem národě v minulých letech, hlavně padesátých. Je žádáno o řádnou rehabilitaci živých
i mrtvých.
Církevní život se probudil. Dr. František Tomášek, biskup a apoštolský administrátor
v Praze se ujímá vedení církve velice intenzivně. Sesazuje celé vedení ústředního výboru mírového hnutí v Praze v čele s Dr. Josefem Plojharem, odstupují státní zmocněnci na
konsistořích.
Promlouvají biskupové, kteří žili mimo své diecéze. Dr. Hlouch, Dr.Trochta, Dr. Zela
a dokonce i kardinál v exilu Dr. Josef Beran v Římě. Dr. František Tomášek stojí v čele celostátního Akčního výboru koncilové obnovy a vede si dobře. Před Velikonocemi odjíždí
do Říma na jednodenní návštěvu, kde informuje Vatikán o celé obrodné situaci náboženství v naší vlasti.
Dosazuje své zástupce do všech diecézí Moravy a Čech, odstupují diecézní mírové výbory. V Olomouci se 24. dubna ustavuje nový výbor v  čele s Dr. Vojtěchem Tkadlčíkem.
Ohnivě zde  promluvil Dr. Antonín Šrámek, který vyzval všechny ty kněze, kteří se sami
deformovali a deformovali i druhé, aby odstoupili. A jsou to i vysocí hodnostáři, děkani
a více děkani. Někteří z nich převlékají kabát, ale je již pozdě. Vracejí se kněží z výroby
i kriminálů, řády obsazují kláštery. Volá se po novém arcibiskupu olomoucké diecéze, jelikož poslední, Dr. Josef Matocha zemřel internován v arcibiskupském paláci 2. 11. 1962.
A nikdo z kněží o tom nebyl oficiálně ani informován. V naprostém tichu byl pochován
v rodné obci Pitíně. Jistě dějiny napíší více o církevním životě ve vlasti za posledních 20
let, které měly málo světla. Každý kněz měl svůj očistec.
Bartoš H
Pokračování příště.
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Sbírky z neděle 22. ledna: Zábřeh 8.880; Zvole 5.540; Postřelmůvek 610 Kč.
Dary: Zábřeh – dar na potřeby farnosti 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Jménem Radia Proglas a TV NOE vyjadřuji vřelé díky všem dárcům za finanční podporu těchto křesťanských medií. V roce 2016 jsem odeslal 13.450 Kč na Radio Proglas
a 10.550 Kč na TV NOE. Pokud můžete být i letos takto štědří, bude to dobré jak pro jejich provoz a můžeme se těšit i na výrobu nových pořadů. Přeji všechno dobré, požehnaný
a klidný rok 2017 pro vás a vaše rodiny.
Lubomír Sommer
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Její výsledek je díky vaší štědrosti
1.416.584 Kč, což je o 92 tisíc korun více než loni. Vaše důvěra nás velice těší, ale zároveň zavazuje. Opět se budeme snažit využít poskytnuté
dary co nejsvědomitěji.
Sbírku by nebylo možné uskutečnit bez obětavé pomoci asi 1400 koledníků, podpory jejich rodin, vstřícnosti pracovníků obecních úřadů, dobrovolníků, (kteří připravovali kolednické potřeby), duchovní podpory kněží a modliteb vás všech. Děkujeme.
Podrobné výsledky letošního koledování, srovnání s výtěžky z předchozích let, využití výtěžku a fotografie najdete na webu zábřežské Charity www.charitazabreh.cz. Výsledky budou k dispozici také ve vývěskách v kostelích a v přílohách FI.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Náměty na pomoc můžete na Charitu doručovat, a to v průběhu
celého roku.
„Budu si pamatovat, že hodně lidí bylo rádo, že jsme přišli, usmívali se na nás, někteří
z nich byli i dojatí.“ Těší nás, že přinášíte lidem radost.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
PLES CHARITY ZÁBŘEH. V pátek 3. února 2017 vás zveme do
Katolického domu na 17. ples Charity Zábřeh. Začátek ve 20.00 hod.
K tanci i poslechu hraje skupina Broadway ze Šumperka. Těšit se
můžete na vystoupení Crusado Zábřeh, originální světelnou show,
výtečnou kuchyni, míchané nápoje, tombolu. Výtěžek večera zdvojnásobí Nadace Divoké husy a bude použit na zřízení vyvýšených záhonů pro zahradní terapii klientů stacionáře Domovinka. Více na
www.charitazabreh.cz. Předprodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
Jana Skalická,
propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá a příjme zdravotní sestru pro domácí zdravotní péči
(home-care) a osobní asistentku pro zajištění dopomoci seniorům i lidem s postižením.
Obě pracovní místa jsou obsazována s působností v domácnostech pacientů/klientů na
Zábřežsku. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz
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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