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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své
milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 97

Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvářnost země!

1: Sk 2,1-11
2: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Ordinárium: Břízovo č. 503, příště Ebenovo č. 504

„Pokoj vám!
Jako Otec
poslal mne,
tak i já
posílám vás.“

Jan 20,21
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Ev. Jan 20,19-23

SLAVNOSTÍ SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ
Zhasne se velikonoční paškál, umístí se ke křtitelnici, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky pokřtěných. O vigilii Zmrtvýchvstání Páně se žehná křestní voda ve křtitelnici na celou dobu velikonoční, po jejímž skončení se pak voda žehná před každým křtem.
Pondělí 10. června
Úterý 11. června
Čtvrtek 13. června

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památka Panny Marie, Matky církve
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

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. Vstupné 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.
DĚTI Z NAŠÍ FARNOSTI ZVEME KE SPOLEČNĚ PROŽITÉMU VEČERU A K PŘESPÁNÍ NA DEVÍTCE.
Katecheti zvou děti školního věku k přespání na Devítce, a to v sobotu 15. června. Sraz
v 16.00 hod. u Devítky.
V plánu jsou hry, opékání špekáčků, přespání na Devítce.
Zakončení na Devítce v neděli v 8.00 hod. (Komu by
tento čas nevyhovoval, dohodne se individuálně).
S sebou: spacák, karimatku, sportovní oblečení, věci na
spaní, do baťůžku špekáčky na opékání a pití. Příspěvek
na ostatní stravu 20 Kč.
Podvečerního programu se mohou zúčastnit i děti, které na Devítce spát nebudou. Přihlašujte se u Aničky Krňávkové formou SMS: 733 741 880
nebo e-mailem: anna.krnavkova@centrum.cz, nejpozději ve čtvrtek 13. června.
PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH
Pěší pouť se uskuteční ve dnech: sobota 22. a neděle 23. června.
Podrobnější informace na tel. 739 957 933.

2

Radomír Friedl

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
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 ji nepoužívat, přednáší Mgr. Zuzana Staroštíková
25. 6. v 8.30 hod.
Mejdan v Hnízdě aneb prázdniny jsou tu!
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 svačinuna 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
PĚŠÍ POUŤ DO ČENSTOCHOVÉ
Od 5. do 12. srpna 2019 se k tisícům poutníků z Krakova do Čenstochové přidá už podvacáté i skupina poutníků z České republiky. Přihlášky a informace: P. Jan Šimoník, Žeravice
103, 696 47, simonik.jan@ado.cz, tel. 731 402 082; P. Pawel Zaczyk, Bohuslavice 1, 798 56,
pawelzaczyk@onet.eu, tel. 736 139 264.

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA U PŘÍLEŽITOSTI
30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. vám nabízí možnost
zúčastnit se národní pouti do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky a společně s našimi biskupy poděkovat za
dar svobody a vyprošovat duchovní obrodu naší země.
10. 11. - 14. 11. 2019 autobusová doprava – cena 5.900 Kč
11. 11. - 15. 11. 2019 letecká doprava – cena 12.200 Kč
Několik posledních míst nabízíme na poutní zájezd do Bavorska s duchovním doprovodem Mons. Pavla Posáda v termínu 8. 7. - 13. 7. 2019, cena 12.700 Kč.
Více informací na www.awertour.cz nebo v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh,
mob.: 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
PORTUGALSKO – Braga, Porto, Douro, FÁTIMA, Tomar, Nazaré, Lisabon, LURDY,
SANTIAGO DE COMPOSTELA, MONTSERRAT, TOSSA de MAR.
Termín: 20. – 31. srpna 2019. CENA: 12.990 Kč na osobu.
V ceně je zahrnuto: doprava lux. autokarem, 1 x ubytování v Lurdech, fakultativní snídaně, 6 x ubytování v Portugalsku s polopenzí, průvodce, cestovní pojištění.
V ceně není zahrnuto: vstupy do památek, fakultativní akce.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
Mgr. Ing. Vlastimil Dvořák, vlastimil.dvorak@cbox.cz, tel.: 607 594 159
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PAPEŽ FRANTIŠEK: ZBAV NÁS OD ZLÉHO

Konečně jsme došli na konec modlitby Otčenáš k
sedmé prosbě: „Ale zbav nás od zlého“. Tímto vyjádřením člověk, který se modlí, nejen prosí, aby nebyl
v čase zkoušky opuštěný, ale také, aby byl osvobozený
od zla. V řeckém originálu je tento výraz velmi silný,
protože mluví skutečně o tom zlém, který se nás snaží uchopit, zničit a zabít. Právě proto prosíme, aby nás
Bůh osvobodil.
Tak, jak zaznívá z Petrova listu, musíme být bdělí,
neboť „Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a
hledá, koho by pohltil.“ (1 Pt 5,8) Proto nás Písmo svaté vybízí: „Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1 Pt 5,9)
Co je jádrem křesťanské modlitby? Touto dvojí
prosbou: „neopusť nás“ a „zbav nás“ vyjadřujeme základní vlastnosti křesťanské modlitby, zdůraznil papež František a dodal, že Ježíš učí své učedníky, aby prosili Otce tváří tvář
o cokoliv, zvláště ve chvíli, kdy zlý ukazuje svou hrozivou přítomnost.
Křesťanská modlitba nezavírá oči před životem, je to synovská modlitba a ne dětinská. Není tak vedená Božím otcovstvím, že by zapomněla na cestu člověka, který se
potýká s těžkostmi. Kdyby zde nebyly poslední verše modlitby Otčenáš, jak bychom se
mohli modlit? Jak by se mohli modlit ti, kteří jsou pronásledováni, a ve velmi těžkých
situacích? V našem životě je nepopiratelná přítomnost zla. Historie dokazuje, jak často
byla naše existence v tomto světě nezdařeným dobrodružstvím. Je zde tajemné zlo, které
samozřejmě není Božím dílem, ale je to zlo, které tiše proniká do tkaniv tohoto světa. Je
tiché jako had, který nese ve velké tichosti jed. A v určitém okamžiku se zdá, že získává
navrch, a my se potřebujeme cítit spojeni s Bohem. A v okamžicích zoufalství je to potom
velmi těžké.
Každý zakusil pokušení zlého. Ten, kdo se modlí, není slepý, vidí vlastníma očima
zlo, které je tak silné a zároveň v rozporu s tajemstvím samotného Boha. Toto zlo proniká
do dějin a také do našeho srdce. Vždyť mezi námi není nikdo, kdo by mohl říci, že necítí zlo, nebo alespoň, že není zlem pokoušen. My všichni velmi dobře víme, co je zlo a co
je to pokušení. My všichni jsme pokušení zakusili na vlastním těle. Pokušitel nás navádí:
udělej to, udělej tamto... Běž touto cestou, vede nás ke zlu...
V okamžiku utrpení se potřebujeme obracet k Otci. Posledním zvoláním modlitby
Otčenáš je právě to, abychom byli osvobozeni od zla. A tato modlitba zahrnuje mnoho
rozdílných zkušeností: smutek, bolest, otroctví, zneužívání, nářek nevinných dětí. Všechny tyto okamžiky ukazují v srdci člověka, že potřebujeme modlitbu, kterou nám Ježíš
ukazuje. Je to právě v okamžicích utrpení, kdy některé části modlitby Otčenáš získávají
největší důležitosti. Ježíš se také modlí: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode
mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ (Mk 14,36) Je to On, kdo v plnosti zakouší naléhání zla, nejen smrt, ale smrt na kříži. Nejen opuštění, ale také opovržení.
Nejen zlobu, ale i krutost. Toto ukazuje, čeho je člověk schopný. A člověk přesto touží po
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dobru, po lásce, i když se setkává se zlem, které je i v jeho srdci. I my jsme pokoušeni,
abychom se utopili v zoufalství,“ řekl dále papež František.
Ježíš je na naší straně a nabízí nám svou pomoc. Modlitba Otčenáš se tak podobá
velké symfonii, která vyžaduje, aby se právě tato melodie naplnila v každém z nás. Křesťan ví, jak utiskující je moc zla a zakouší, jak Ježíš, který nikdy nepodlehl zlu, je na naší
straně a nabízí nám svou pomoc, ujistil Svatý otec.
Z Ježíšova odpuštění na kříži vychází pokoj. Ježíšova modlitba nám zanechává cenné dědictví: přítomnost Božího syna, který nás osvobodil od zla a vede nás k tomu, abychom se obrátili a bojovali proti zlu. V posledních okamžicích Ježíš vybízí v Getsemanské
zahradě Petra, aby vložil meč do pochvy, na kříži slibuje kajícímu se zloději ráj. Ježíš nám
nabízí své slovo pokoje: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34)
Z Ježíšova odpuštění na kříži vychází pokoj, opravdový pokoj přichází shůry. Ten,
který vstal z mrtvých, dává pokoj. První pozdrav, kterým zmrtvýchvstalý Ježíš oslovuje
své učedníky, je: Pokoj vám... Pán nám dává pokoj a my musíme zároveň prosit: zbav nás
od zlého, abychom neupadli do zla. Toto je naše naděje a síla, kterou nám Ježíš dává. Tento vzkříšený Pán, který je mezi námi, je zde a dává nám sílu a slibuje nám, že nás osvobodí od zlého, zakončil Petrův nástupce svoji katechezi k poslední prosbě Otčenáše.
		
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 239; Jakubovice 1.291; Písařov
595; Červená Voda 3.450 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 2. června: Loštice 3.184; Moravičany 3.961; Bílá Lhota 1.460 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Příští neděli 16. června o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v kapli v Doubravici výroční mše svatá za živé a zemřelé obyvatele Doubravice.
 V Lošticích, v neděli 16. června bude po mši svaté, která je
v 9.30 hod., průvod s BOŽÍM TĚLEM k oltářům na Kostelním náměstí a před školou. Průvod bude doprovázet dechovka
a čestnou stráž u baldachýnu nad eucharistií budou držet členové hasičského sboru. Prosím děvčata, ať se oblečou do bílých šatů
a nasbírají si okvětí, které budou sypat na cestu před eucharistií.
 V úterý 18. června bude pouť kněží na Svatý Hostýn
 V neděli 23. června v 10.00 hod. vás zveme na hřiště, na mši
svatou při příležitosti LOŠTICKÝCH SLAVNOSTÍ HUDBY
A TVARŮŽKŮ. V tuto neděli mše svatá v Paloníně nebude.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 2. června: Klášterec 2.300; Svébohov 2.100; Jedlí 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
JEDLÍ
Přijměte pozvání na tradiční POUŤ KE KAPLIČCE ZA HOROU K OSLAVĚ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, která bude letos v neděli 16. června 2019. Pobožnost začne ve 14.30 hod.
Drobné občerstvení zajištěno.
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Jedlí v neděli 23. 6. 2019 při mši svaté v 9.00
hod. Svátostné požehnání ve 14.00 hod.
SVÉBOHOV – Před prázdninami se sejdou senioři v klubovně obecního domu ve středu
12. června v 19.00 hod.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 26. května: Mohelnice 7.214; Úsov 2.669; Studená Loučka 804 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, Zd. Grass LP 1996

4. až 10. června, národní pouť do ŘÍMA. Z Mohelnice se poutě
zúčastnilo 35 poutníků. Po třicetihodinové cestě autobusem jsme
dorazili do Říma 5. června v nočních hodinách. Čtvrtek 6. června:
poutní mše svatá v bazilice sv. Kříže v Jerusalémě, celebrant Mons.
Jaroslav Škarvada. Večer v 19 hod. slavnost Těla a Krve Páně společně se Svatým otcem Janem Pavlem II. Průvod z Lateránské baziliky k bazilice Panny Marie Sněžné. Pátek 7. června: poutní mše svatá
v bazilice sv. Pavla za Hradbami. Celebroval Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.
Sobota 8. června: poutní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, celebroval Mons. kardinál Miloslav Vlk, pražský arcibiskup. Navštívili jsme hrob sv. Petra, oltář sv. Václava. Ve
12.30 hod. byla mimořádná audience 6.000 českých a moravských poutníků u Svatého
otce. Byla mimořádně silným a nezapomenutelným zážitkem. Neděle 9. června: zpáteční
cesta se zastávkou a mše sv. v Assisi a ve Štýrském Hradci. Během pobytu v Římě jsme si
prohlédli největší římské stavby a památky.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky 2. června: Lubník 1.020; Tatenice 1.270; Hoštejn 1.100; Kosov 960; Koruna 620 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ ke cti sv. Jana Křtitele v Tatenici bude v neděli 23. června v 10.00 hod.
ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH
V Lubníku bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 22. června v 18.30 hod.
V neděli 23. července budou mše svaté v Kosově v 7.15 a v Hoštejně v 8.30 hod.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Sbírka na křesťanská média 12. května byla: Postřelmov 4.621 Kč, Chromeč 4.300 Kč,
Sudkov 810 Kč, Lesnice 1.262 Kč, Dlouhomilov 500 Kč.
Sbírka na pomoc křesťanům Blízkého východu 26. května byla: Postřelmov 6.156 Kč,
Chromeč 3.200 Kč, Sudkov 1340 Kč, Lesnice 3.835 Kč, Dlouhomilov 500 Kč.
V neděli 16. června bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Postřelmově (minule
3.953 Kč + dary 3.000 Kč) a v Chromči (minule 6.800 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. června: Štíty 3.130; Cotkytle 434 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY SE SEJDOU:
ŠTÍTY ve středu 12. 6. v 17 hod., HORNÍ STUDÉNKY v pondělí 10. 6. v 16.30 hod.
V pátek 14. 6. bude ve Štítech mše sv. v 9 hodin a po ní Fatimská pobožnost.
V neděli 16. 6. na Slavnost Nejsvětější Trojice bude sbírka na povinný odvod diecézi při
mši sv. ve farnostech: Horní Studénky 7.30 hod., Štíty 12.30 hod.
V Cotkytli bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 15. 6. v 17.00 hod. a sbírka na potřeby farnosti.
P. Jacek Brończyk
11. ROČNÍK SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY 29. 6. 2019
Přírodní prostředí obce Valteřice u Výprachtic
12.00 mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích, 13.30 slavnostní zahájení; odpoledne koncerty a doprovodný program. Více na www.stity.cz

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 2. června byla sbírka na opravu kříže ve výši 6.740 + dar 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Pouť ke sv. Antoníčkovi v Rájci bude v sobotu 15. června.
PROGRAM:
10.00 – 10.30 hod. – průvod od kaple v Rájci s Dechovým orchestrem Zábřeh
10.30 – 11.30 hod. – mše svatá U Antoníčka a svěcení sochy
ODPOLEDNÍ PROGRAM: Dechový orchestr a vystoupení mažoretek ze Zábřeha, skákací hrad, trampolína, hasičská
pěna, presentace výrobků a služeb, technika HZS, presentace
Charity Zábřeh.
První svaté přijímání bude ve Zvoli v neděli 23. června.
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TUTO NEDĚLI O SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO BUDE VE VŠECH
FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Sbírky z neděle 2. června: Zábřeh 12.753; Rovensko 839 Kč. Dary na Devítku 400 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry bylo 2. června zasláno ze Zábřeha 3.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Marie Zíková

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 v rámci brigádní 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.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE.
Zveme vás ve středu 19. 6. od 16 hodin do sídla pečovatelské služby
(Zábřeh, Valová 290/9) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi,
kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si
zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Dopřejte
si pro sebe tento čas. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá,
vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI. Uskuteční se ve středu 19. 6. od 16 hodin
v budově Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). Pokud jste se již svépomocné skupiny zúčastnili, víte, že se zde setkáte
s lidmi, kteří se také věnují péči o svého blízkého, prožívají stejné nebo
podobné starosti a tedy rozumí tomu, co prožíváte i vy. Podpoří vás
odborníci, jejichž rady vám pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho
užitečných rad, jak tuto situaci zvládnout. Pozvěte pečující, o kterých víte, ale kteří ještě
neví o této možnosti pomoci a podpory. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá,
vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
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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