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SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn,
Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme,
že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 97

Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí

1: Sk 7,55-60
2: Zj 22,12-14.16-17.20
Ordinárium: Olejníkovo č. 502; příště Břízovo č. 503

Otče svatý,
prosím nejen za své učedníky,
ale také za ty,
kdo pro jejich slovo
uvěří ve mne:
ať všichni jsou jedno.
Jako ty, Otče,
ve mně a já v tobě,
tak i oni ať jsou v nás,
aby svět uvěřil,
že ty jsi mě poslal.

Jan 17,20-21
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Ev. Jan 17,20-26

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa 5. června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 5. ČERVNA
08.00-10.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
10.00-12.00 hod.
P. Petr Souček
12.00-14.00 hod.
P. František Eliáš
14.00-16.00 hod.
P. Vladimír Jahn
16.00-17.00 hod.
P. Vitalij Molokov
Ke svátosti smíření budete moci přistoupit také první pátek v měsíci 7. června od
15.00 hod.
MODLITBY A CHVÁLY K SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
budou v sobotu 8. června v 18.30 hod. v kostele sv. Barbory.
Animátoři Zábřeh zvou na VOLEJBALOVÝ TURNAJ, který se bude konat 8. června od
8.30 hod. v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové v Zábřeze.
Pro účast je nutné svůj šestičlenný tým, ve kterém budou alespoň dvě dívky, přihlásit na
mladez.zabreh@gmail.com do 5. června. Startovné je 180 Kč/tým.
Za organizátory Dominika Suchá

V BARBORCE 9. 6. v 16.00 VYSTOUPÍ PIANISTA IVO KAHÁNEK
Klavírní skladby v podání Ivo Kahánka, který je označován
za nejlepšího českého pianistu současnosti, rozezní chrámovou klenbu kostela sv. Barbory v neděli 9. června. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na atraktivní program,
připraveny jsou skladby J. S. Bacha, významných českých
skladatelů minulého století a také sonáta Patetická Ludwiga van Beethovena. Hudební kritika i posluchačská veřejnost
oceňuje u Kahánka zejména mimořádnou techniku a výrazně emocionální projev. Cena vstupenky 130 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu 40 Kč, děti
vstup zdarma.
NA EKUMENICKÉ SETKÁNÍ DO KOSTELA SV. BARBORY jste zváni v pondělí 10.
června v 18.00 hod. Společné modlitby doplní zpěvem sbor Carmen.
POZVÁNÍ DO SCHOLY.
Zveme všechny děti, které by rády zpívaly při mši svaté, na zkoušku scholy, která se koná ve čtvrtek 6. června v 16 hodin na Devítce. Poté svým zpěvem doprovodíme dětskou mši svatou. Těšíme se na vás!
Marie Skrottová a Mikuláš Kolčava
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POUŤ K MARII GORETTI 22. 6. 2019
Srdečně zveme na pěší pouť do Hoštejna. V 8.30 hod. se sejdeme na vlakovém nádraží v Zábřeze. S sebou dobré boty,
oblečení a svačinu na cestu. Čeká nás adorace v Pobučí a putování zakončíme mší svatou v Hoštejně.
Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz.
Těšíme se na vás.
animátoři Zábřeh
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
4. 6. v 9.30 hod.
Letní nástrahy a úrazy – první pomoc,
interaktivní beseda se zdravotníkem
11. 6. v 9.30 hod. Mind fulness aneb jak žít přítomností,
přednáška Mgr. Kateřiny Pavlíkové
15. 6. v 15 hod.
Pohádkový les aneb pojďte s námi za pohádkou,
start od 15 do 15.30 hod., Wolkerovy sady
18. 6. v 9.30 hod. Manipulace a co s ní? Jak ji poznat, jak se jí bránit a jak jí nepoužívat,
přednáší Mgr. Zuzana Staroštíková
25. 6. v 8.30 hod. Mejdan v Hnízdě aneb prázdniny jsou tu!

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli byla v neděli 26. května sbírka na pomoc křesťanům ve výši 9.410 Kč. Na opravu
střechy farního domu dar 40.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Pouť ke sv. Antoníčkovi v Rájci bude v sobotu 15. června, mše sv. se svěcením sochy sv.
Antoníčka bude v 10.30 hod.
První svaté přijímání bude ve Zvoli v neděli 23. června.
FARNOST MALETÍN
Tuto neděli v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude mše svatá jako obvykle v 15.00 hod.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa
v Maletíně, můžete si ho objednat. Po dohodě bude dřevo od srpna do listopadu 2019
zpracováno a připraveno na pile v Postřelmůvku.
František Eliáš 731 626 500
POUŤ NA SLOVENSKO 7. - 9. 6. 2019
Odjezd: Ráječek 14.00, Jestřebí 14.15, Zábřeh-Valová 14.30, Rájec 14.40, Zvole 14.50 hod.,
Mohelnice 15.10 hod. S sebou: zdravotní pojištění, 50-80 Eur, sportovní oblečení, dobrou
obuv, jídlo z vlastních zásob. Obědvat budeme dle možností v restauraci.
Můžete finančně přispět na podporu chudých a nemocných, o které se stará otec Marian Kufa. Peníze mi můžete předat v autobuse, případně i dříve.
František Deutsch, 737 440 891.
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PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném
tématu sexuálního zneužívání a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a
nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost naprosto
neznámou, ale její rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím jsme měli studijní den vedený odborníky dvakrát pro
biskupy a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť kněží.
Pro pastorační pracovníky jsme připravili příručku: O domácím
násilí. Protože máme mnoho zaměstnanců v různých institucích,
přepracovali jsme etický kodex Charity a budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přesto, že jde o prostředí bezpečnější než ostatní, kde
zatím o žádném případu zneužití nevíme.
Papež František vydal 9. května směrnici, kterou se budeme řídit. Česká biskupská
konference zřídila už k 1. květnu 2019 kontaktní místo na pomoc obětem zneužívání jako
svou organizační jednotku. Kontaktní místo je určeno pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné. Mezi zranitelné se počítají lidé nemocní, fyzicky
či psychicky postižení, nebo zbavení osobní svobody, s fakticky nebo dočasně omezeným
chápáním, rozhodováním nebo schopností se bránit.
Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává odbornou duchovní, sociální, terapeutickou a psychologickou pomoc, včetně orientačního právního poradenství. Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi. To je třeba ohlásit generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní komise
k prověření případu. S ním osobně se oběť setkat nemusí.
Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho dopustí kdokoliv. Stane-li se to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člověk zasvěcený Bohu, je
to tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti. Těžká
zranění se neuzdravují snadno a rychle. Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je
nutné jim poskytnout. Proto prosím ty, kterých se to týká, ať mají odvahu se ozvat. Skrze
Kontaktní centrum církev nabízí pomocnou ruku.
Proti pachatelům je nutné zakročit jasně. Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic. Zároveň jako křesťané musíme umět odpouštět těm, kdo dělají pokání. Odpuštění hříchu však
neznamená prominutí trestu, který má být přijímán jako spasitelné pokání.
Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní Duch Svatý, je svatá svátostmi, ale mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě hříšní lidé.
Konečně hříšníci jsme všichni. Katolická církev není sektou čistých lidí. I když jsme vykoupeni, všichni neseme důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím nepočítáme, jsme
překvapeni zlem a selháním jak vlastním, tak druhých. K posvěcení církve může ovšem přispět každý z nás svým pokáním i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat všechno, co je v našich silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli.
Co můžeme udělat ve vztahu k dětem?
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Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat si změn v jejich chování. Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit. Být před nimi jako ti, kteří nesoudí,
ale povzbuzují, aby neměly strach mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat
je k slepé poslušnosti, ale k hledání dobra, protože útočník může slepé poslušnosti dítěte
zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití, či dělat z toho tajemství. Zajímat se o to, kde a jak
tráví dítě čas, co dělá ve skautu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít k strýčkovi, k sousedovi. Modlit se za děti, za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala zdravé
sebeúctě i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu učit, ale i sami se podle toho
chovat vůči dětem a ostatním. V současné době je mnoho různých projevů násilí, s kterými se mohou setkat. Podle věku je třeba jim postupně vysvětlit, co si k nim nesmí nikdo
dovolit. Když začnou užívat chytré mobily a internet, který má také své nástrahy, je třeba
jim věnovat zvláštní péči, účinně varovat před pornografií a bavit se s nimi o neznámých
lidech, s nimiž si začali dopisovat, vyměňovat zprávy a obrázky nebo hrát počítačové hry i
pro více hráčů. Samotáři hledají kamarády a může se ozvat nebezpečný deviant, který vystupuje jako vrstevník, ale cíleně hledá své budoucí oběti. Někteří pak používají pohrůžky,
nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud bude ve farnostech zájem, pomůžeme
zorganizovat odborné přednášky pro rodiče o mediální výchově dětí.
Jak se chovat ke kněžím, na něž padá stín hříchů, přestože je většina nevinná? Vytvářet
s nimi živou a otevřenou farní rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je, ale ani nepodezřívat, nepomlouvat a zbytečně nekritizovat. Dávat zpětnou vazbu, případně i kritiku konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí přijetí a široké rodiny. Nepodporovat
důvěrnosti a citové projevy, ale budovat přátelské a radostné společenství. Jestliže máme
podezření na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem
promluvit, upozornit, jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže a vidíme problém
jako vážný, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky a pokud to nepomůže, jít za
představeným.
Nezapomeňme při tom, že velká většina kněží je i při svých lidských slabostech skvělá. Mluvíme sice o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání dochází ve vlastních rodinách od rodičů či druhých partnerů matky nebo sourozenců. Při tom je většina rodičů
také skvělá. Viníci nejsou většinou lidé úchylní, nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní
kázně a pravdivé otevřenosti před Bohem. Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí
a ochranu, je třeba uzdravit společnost, žít podle ducha a ne podle těla, být opravdu svobodní od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači požitků a příjemností,
ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých.
Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům a vedoucím programů pro děti
za jejich obětavou službu a prosím, aby se nedali odradit špatnými příklady. Děkuji všem,
kteří nejsou lhostejní nebo jen kritičtí, ale aktivně se zapojují do pokání církve svými kajícími skutky, do pomoci obětem i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak
osobním úsilím o pozvednutí své vlastní morální úrovně i morální úrovně celé společnosti.
Ve spojení modlitby zůstává a všem ze srdce žehná
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. května na pomoc křesťanům: Domov důchodců sv. Zdislavy 310; Jakubovice 970; Janoušov 260; Písařov 1.606; Červená Voda 3.814 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
ČEKÁME NA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO….
Jak se velikonoční událost, která se uskutečnila jednou provždy,
stane skutečností i pro nás? Právě prostřednictvím Ducha Svatého. Vždyť skrze něho je pro nás Bůh přítomný. Bez něho je Bůh
vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev pouhou institucí, autorita se stává nástrojem ovládání lidí, misie jsou pouhou propagandou, liturgie, vzpomínkovým
rituálem a křesťanské chování zotročující morálkou. Avšak s Duchem Svatým je vesmír povýšen a sténá v porodních bolestech, neboť rodí Království, člověk bojuje proti tělu, Kristus je přítomen, evangelium je životodárná
moc, církev je znamením společenství Nejsvětější Trojice, autorita je osvobozující služba, misie jsou Letnice, liturgie je památka a předjímání, lidské chování zbožštěno.(výrok pravoslavného patriarchy Antiochie Ignáce IV)
Devítidenní novéna k Svatém Duchu v Červené Vodě probíhá od pátku 31. května do
soboty 8. června. Pátek, neděle, středa vždy 20 minut přede mší svatou.
V sobotu, pondělí, úterý a čtvrtek v 19 hod. V sobotu 8. června jste všichni srdečně zváni ke slavení Svatodušní vigilie, která začíná v 17.30 hod.
Rádi na těchto církevních narozeninách přivítáme bratry a sestry i z jiných farností. Začneme novénou, následovat bude katecheze, adorace, chvály a agapé.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 26. května na pomoc křesťanům: Klášterec 3.200; Svébohov 4.000; Jedlí
2.600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
O prvním pátku v měsíci budou návštěvy nemocných.
SVÉBOHOV
POZVÁNKA NA KONCERT. Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého
hudebního fondu uvádí Kristinu Vocetkovou – violoncello a Matouše Pěrušku – housle.
Koncert se uskuteční tuto neděli 2. června od 19.00 hod. v obecním domě.
Vstupné dobrovolné.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V pondělí 3. 6. bude v Postřelmově mše svatá ke cti Ducha Svatého v 18.00 hodin a potom
modlitby k Duchu Svatému.
Tichá adorace a možnost svaté zpovědi před prvním pátkem v červnu bude ve středu
v Leštině od 17.00, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
		
P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 26. května na pomoc křesťanům: Loštice 3.184; Moravičany 11.454; Bílá
Lhota 1.074 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
POUŤ KE CTI SV. PAVLÍNY. Ve středu 5. 6. zveme na mši sv. ke kapličce sv. Pavlíny k cyklostezce u Palonína. Společně oslavíme památku sv. Pavlíny a poděkujeme za záchranu
obyvatel Palonína před morovou epidemií.
Mše se bude konat jen v případě příznivého počasí v 18.00 hod.
LOŠTICE: v sobotu mše sv. v penziónu slavena nebude.
MORAVIČANY: na Slavnost Nejsvětější Trojice 16. 6. bude v kapli v Doubravici výroční
mše sv. za živé a zemřelé obyvatele Doubravice.

Ohlášky

Svátost manželství přijmou v sobotu 8. června
v kostele sv. Martina v Zámrsku, farnost Vysoké Mýto
Filip Braun z Dobříkova a Anna Čepová z Moravičan

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 26. května: Lubník 2.960; Tatenice 2.250; Hoštejn 2.070; Kosov 770 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře tuto neděli 2. června v 19.00 hod.
POUŤ v Tatenici bude v neděli 23. června.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. května na pomoc křesťanům: Štíty 2.336; Horní Studénky 2.080;
Cotkytle 1.141 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V neděli 9. 6. na Slavnost Seslání Ducha Svatého bude při mši sv. sbírka na církevní školy
v diecézi: v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod.,
v Cotkytli v 11 hod.
ŠTÍTY: Fatimská pobožnost bude ve středu 12. 6. po mši sv. v 18 hod.
HORNÍ STUDÉNKY: Na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze bude mše svatá
ve čtvrtek 13. 6. v 16.00 hod.
***
VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
Pátek 21. 6. – začátek slavností v 16.00 hod., mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v 17.00,
od 18.00 varhanní koncert
Sobota 22. 6. – od 10.00 hod. jarmark a zábavný program, v kostele sv. Jana Křtitele od
15.00 hod. vystoupí Dasha + Pajky Pajk, na farské zahradě od 20.00 hod. hraje k tanci a
poslechu kapela Kareta. Více na www.losiny.cz .
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI O SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO BUDE VE VŠECH
FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Sbírky z neděle 26. května na pomoc křesťanům: Zábřeh 21.495 + dar 2.000; Rovensko
1.030; Postřelmůvek 1.090 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BRIGÁDA NA PRÁZDNINY
Je vám 18 let a více? Aktivně a rádi řídíte automobil? Rádi pomáháte druhým? Hledáte brigádu na letní prázdniny? Právě vás hledáme!
Pro naše Středisko osobní asistence a odlehčovací služby a Charitní pečovatelskou službu
hledáme brigádníky v rámci výpomoci na letní měsíce 2019 na pozice osobní asistentka,
pracovnice odlehčovacích služeb a pečovatelka (dopomoc s nákupy, aktivizační programy, podávání stravy, dopomoc s hygienou). Hodinová odměna je 109,40 Kč, resp. 104,10
Kč (pozice pečovatelky), místo výkonu práce v teritoriu Charity Zábřeh, převážně Zábřežsko, Mohelnicko a Lošticko. Pokud vás nabídka zaujme, lze více informací získat u vedoucí Střediska osobní asistence paní Kristýny Haltmarové, DiS.: 736 509 439, e-mail: osobni.
asistence@charitazabreh.cz, nebo u vedoucí Charitní pečovatelské služby Mgr. Ludmily
Ryšavé, tel: 736 509 449, e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz.
VÝSLEDEK POSTNÍ ALMUŽNY 2019
Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste svým odříkáním
a modlitbou podpořili letošní aktivitu Postní almužna. Peníze
budou po dohodě s kněžími děkanátu použity do Stipendijního
fondu, z něhož jsou hrazeny školní pomůcky, jízdné do škol, stravování, školní ubytování, kurzy.
Děkujeme našim spoluorganizátorům z farností za pomoc při
rozdávání a sbírání postních krabiček, za počítání jejich obsahů.
A děkujeme také všem kněžím za jejich spolupráci a podporu.
Celkový výtěžek: 77.413 Kč (o 20.260 Kč méně než v roce 2018)
Cotkytle: 719 Kč; Červená Voda: 3.811 Kč; Dlouhomilov: 609 Kč;
Dubicko: 2.244 Kč; Hněvkov: 2.447 Kč; Horní Studénky: 1.626 Kč;
Hoštejn: 3.880 Kč; Jakubovice: 634 Kč; Jedlí: 2.399 Kč; Klášterec: 992 Kč; Lesnice: 2.726 Kč;
Loštice a Moravičany: 4.256 Kč; Lubník: 1.030 Kč; Mohelnice: 6.766 Kč; Písařov: 690 Kč;
Postřelmov: 11.405 Kč; Postřelmůvek: 2.193 Kč; Rohle: 685 Kč; Studená Loučka: 1.186 Kč;
Svébohov: 3.311 Kč; Štíty: 1.806 Kč; Tatenice: 2.450 Kč; Třeština: 65 Kč; Úsov: 3.009 Kč;
Zábřeh: 13.558 Kč; Zvole: 2.916 Kč.
***
PRO DALŠÍ KNIHU OTCE POSPÍŠILA „UČÍCÍ SE CÍRKEV – ROK PRO MISIE“ si
můžete přijít na faru.
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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