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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

TUTO NEDĚLI 7.11. SBÍRKA NA  CHARITU VE VŠECH FARNOSTECH 

Žalm 17 Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe
1: 2 MAK 7,1-2.9-14 2: 2 Sol 2, 16-3,5 Ev. Lk 20,27-38

Ordinárium:: Břízovo č. 503, příští neděli Ebenovo č. 504 

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno,
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních
i vnějších překážek svobodně sloužit. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen

Jen pro člověka, 
který se probudil 
k životu, 
a takoví nejsou 
zdaleka všichni, 
pro toho, 
který žije v souladu 
s hlubokým základem 
svého bytí, 
je výhled na věčný život 
znamením naděje. 

„ze stolu Božího slova“



 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky; středa 10. 11. Památka sv. Lva 
Velikého, papeže a učitele církve; čtvrtek 11. 11. Památka sv. Martina Tourského, 
biskupa; pátek 12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ KAPLIČKY V DOL-
NÍ ČÁSTI OBCE VÁCLAVOV. Kaplička bude zasvěcena 
Svaté Anežce České v předvečer výročí jejího svatořeče-
ní v pátek 12.listopadu v 17 hod. Kapličku posvětí a mši 
bude celebrovat biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
Program: 17.00 hodin – vysvěcení kapličky; 17.15 - 17.30 
- přesun do kulturního domu; 17.30 - slavnostní mše sva-
tá v kulturním domě. Po mši sousedské posezení při kávě 
a koláčích, při kterém si budete moci prohlédnout výstavu 
drobných sakrálních památek Václavova a okolí.

KONCERTY
 V SOBOTU 13. LISTOPADU v 15 hod. vystoupí v Zábřeze v kostele 
sv. Bartoloměje v rámci KÁLIKOVA FESTIVALU 2004  pěvecký soubor 
DPS Arietta ZUŠ Mohelnice. Sbormistryně Zdeňka Jásenská, klavírní 
doprovod Olga Anzhanová.                redakce

 V NEDĚLI 14. LISTOPADU v 16.30  hod. pořádá v kostele sv. Bartoloměje  
ZUŠ Zábřeh a Charita Zábřeh SVATOMARTINSKÝ KONCERT. Účinkují: Decho-
vý orchestr ZUŠ Šumperk, Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, zpěv: Bára Smýkalová 
a Karel Ozorovský. 
Jeho výtěžek je určen na podporu Emmanuela Sekitolekiho - námi adoptovaného 
školáka v Ugandě. Přijďte, prosím, benefici podpořit svou účastí a nezapomeňte
vzít s sebou někoho z rodiny.          Jiří Karger 

 V NEDĚLI 14. LISTOPADU v 16 hod. se uskuteční v obec-
ním domě ve Svébohově HARFOVÝ KONCERT  Jany Bouško-
vé. 

 V sobotu 20. LISTOPADU v 15 hod. Vás NADACE PRO 
TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ  srdečně zve do kostela sv. Bartoloměje  na 
II. BENEFIČNÍ KONCERT. 
Účinkuje: Camerata Quintet ZUŠ Zábřeh. Koncert organizuje pan Pavel Špička ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností Zábřeh, Charitou Zábřeh KVDC Zábřeh, 
Keramikou-Hloušková a Junákem-středisko Skalička.

Chcete-li Nadaci podpořit, můžete tak učinit i pomocí SMS zprávy ve tvaru: 
DMS_KOSTNIDREN zaslané na tel. č. 87 777. K tarifní ceně za Vaši SMS bude při-
počtena částka 30 Kč včetně DPH. Nadace od Vás takto obdrží 27 Kč. Číslo je platné pro 
všechny operátory. 



 DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM LVEM  
      V ZÁBŘEZE A V JEDLÍ
 V týdnu od pondělí 15. listopadu do soboty 20. listopadu 
včetně si můžete naplánovat předadventní duchovní obno-
vu s otcem Lvem. 
 V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze se můžete každé do-
poledne účastnit mše svaté a  přednášky otce Lva. Začátek 
dopoledního bloku bude v 7.45 hod.  modlitbou růžence. 
První přednáška 8.10 – 8.40 hod., druhá 9 – 9.30 hod. Mše 
svatá v 9.30 hod. 
 Stejný program pak bude odpoledne v kostele sv. Jana 
Křtitele v Jedlí.  

 Po skončení dopoledního programu bude dobré vytvořit si individuální  program 
dle vlastních možností (půst, procházku, skutek radosti pro jiného člověka, pomoc v 
přípravě na přijetí svátosti pomazání nemocných tomu, kdo sám do chrámu přijít ne-
může a třeba i zajistit dopravu..., atd...), tak aby  tento týden byl  pro vás skutečnou 
obnovou ducha i těla.
 Duchovní obnova bude zakončena v Zábřeze v sobotu dopoledne slavnostní mší 
svatou a společným udílením svátosti pomazání nemocných.             P. František Eliáš

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
 Spolek Metoděj Zábřeh Vás zve v neděli 14. listopadu od 14.30 hodin na šálek dobré 
kávy a povídání se sestrou Zdenkou Švédovou, a jejími spolusestrami z Kongregace Dcer 
Panny Marie pomocnice (sester Salesiánek Dona Bosca), při kterém nám představí svoji 
kongregaci a podělí se s námi o své zážitky z práce mezi mládeží z nejspodnějších soci-
álních vrstev. Po posezení si můžete myšlenky utřídit na svatomartinském koncertě 16.30 hod.  
ve farním kostele v Zábřeze.                                                 redakce

 Na úterý 16. listopadu zveme především všechny seniory (ale nejenom je) na ZÁ-
BAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Melodie věčně zelené zahraje duo 
Vašek a Petr. Začátek v 15.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
 Herci Divadelního studia Šumperk zahrají ve středu 17. listopadu, pod režijním vede-
ním Zdeňka Stejskala komedii Noela Cowarda ROZMARNÝ DUCH. Začátek představe-
ní v 18.00 hodin. Vstupné 30 korun. 

 Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek.

Mateřské a rodinné centrum Zábřeh
 CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY. Pro ty z Vás, které se chtějí cítit lépe a přitom shodit 
nějaké to kilečko, neváhejte a přijďte! Scházíme se vždy ve středu v 19.00 hodin v Kaťá-
ku. S sebou si vezměte cvičební obuv a 20 Kč.

 V SOBOTU 13.11. RELAXAČNÍ DEN PRO ŽENY – tentokrát budeme zdobit kera-
miku různými technikami (ubrouskovou, šablonovou, terpentýnovými barvami). Každý 
kus (vázy, dózy, květináče, misky) je originál. Na přání maminek budeme malovat  skle-
něné svícínky, které jsou vhodným dárkem pro naše nejbližší. Tentokrát se sejdeme od-
poledne ve 14.00 hodin. Cena 100 Kč. Informace na tel. 583 415327.          Alena Enterová
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.930;  Postřelmůvek 450;  Zvole 3.170; Svébohov 1.600;  Jedlí 2.600 Kč; Tatenice 
2.110;  Hoštejn 803; Kosov 500; Lubník 865  Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                      P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

 RYTMICKÁ SCHOLA OD SV. BARTOLOMĚJE doprovodí zpěvem liturgii večerní 
mše svaté tuto neděli, to je 7. listopadu.                                                                               red.

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO se uskuteční ve středu 10. listopadu. Mši svatou bu-
deme slavit společně v 9.30 hod.                                                                      P. František Eliáš

 DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO PŘISPĚVATELE FARNÍCH INFORMACÍ. Od 46. čísla Far-
ních informací, to je od neděle 14. listopadu, přecházíme na internetové předávání FI do 
tiskárny. V důsledku této změny musí být uzávěrka zpráv bezpodmínečně ve středu večer. 
Prosíme proto všechny přispěvatele, aby  nám pomohli v bezproblémovém přechodu na in-
ternetové zpracování.                                                  redakce 

 PROSBA PŘÍZNIVCŮM FARNÍCH INFORMACÍ. Přestože budeme využívat možnosti 
e-mailového přenosu FI do tiskárny, zůstává nutnost dopravit hotové výtisky z Mohelnice 
do Zábřeha. Zatím se o tuto službu dělí dva muži. Jedná se o nejméně 1.700 výtisků, takže 
to pro ně není právě „lehká“ služba. Koncem roku jeden z nich skončí, a tak hledáme silné-
ho muže, který může jednou za 14 dní do 15 hod. dopravit výtisky na faru.             redakce

 OSLAVA 750 LET MĚSTA A 250 LET KOSTELA. Možnost zhléd-
nout snímky, spojené s letošním rokem oslav 750. 
výročí města, přináší v sobotu 20. a neděli 21. listo-
padu kino Retro. Zatímco sobotní blok je věnován 
oslavám města, v neděli je možno si připomenout 
jak toto výročí, tak slavnostní mši svatou, která byla 
celebrována 29. srpna otcem arcibiskupem Janem.
 Srdečně Vás proto zveme v neděli 21. listopadu ve 13.30 hodin do kina, 

kde  bude promítán snímek „Rok oslav 750 let Zábřehu“ (vstupné 15 Kč) a především pak 
na 15.30 hodin, kdy můžete zhlédnout  „Dokumentární záznam slavnostní mše svaté na 
Masarykově náměstí 29. 8. 2004“ (vstupné 15 Kč).                      Mgr. Milan Kratochvíl

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
NA MĚSÍC LISTOPAD
Úmysl všeobecný - aby si věřící byli vědomi daru víry a 
milosti, že patří do církve, a velkodušně usilovali o sva-
tost života, k níž je Bůh volá.
Úmysl misijní - aby všichni, kdo pracují v misiích, nikdy 
nezapomněli, jak je důležité, aby žili ve svatosti, v hlubo-
kém spojení s Kristem.
Úmysl národní - aby rozhodování našich veřejných čini-
telů sloužilo vždy k dobru celé společnosti



UČÍME SE POMÁHAT 
- I LIDEM VE VZDÁLENÝCH REGIONECH

RNDr. Pavel Nováček je ředitelem Centra interdisciplinárních studií 
Univerzity Palackého v Olomouci, přednáší na Přírodovědecké fa-
kultě UP v Olomouci a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze. Je také předsedou Správní rady Agentury rozvojové a huma-
nitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., kterou v září založili Olo-
moucký kraj a Univerzita Palackého. Položili jsme Pavlovi Nováčkovi 
několik otázek, týkajících se činnosti Agentury.

Jaké je poslání Agentury?
 P.N.: Obecně prospěšná společnost „Agentura rozvojové a hu-
manitární pomoci Olomouckého kraje“ se chce věnovat třem hlav-
ním druhům aktivit. Jednak je to vzdělávací činnost – přednášky, 
besedy, výstavy a semináře o problematice rozvojových zemí. Roz-
vojové země vnímáme obvykle jako něco vzdáleného, ale žije tam 
80% obyvatel planety v podmínkách, které si často ani neumíme 
představit.Dále chceme mít jeden či více rozvojových projektů v 
zahraničí. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Olomouci a far-
ností v Zábřehu na Moravě chystáme pomoc českému misionáři 
na Haiti, páteru Romanovi Musilovi, OMI. Jako další možnost se 
rýsuje spolupráce s Vojvodinou v Jugoslávii, se kterou má Olomoucký kraj navázány part-
nerské vztahy.

Zastavme se u projektu na Haiti. Proč právě Haiti a co tam chcete dělat?
 P.N.: Haiti je pro nás vzdálená a exotická země, ale je to nejchudší země na západní 
polokouli. Letos Haiti oslavuje 200 let výročí nezávislosti a zrušení otroctví (mimochodem 
otroctví tam bylo zrušeno o 59 let dříve, než v USA). Přitom v únoru tam byl krvavý poli-
tický převrat, v květnu velké záplavy a v říjnu se zemí prohnal hurikán Jeanne, který za-
bil 3000 lidí. Je to tedy země, která si zaslouží naši solidaritu a podporu. Roman Musil má 
svoji farnost na severozápadě země a připravujeme s ním projekt Adopce na dálku pro 50 
nejchudších dětí, jejichž rodiče nemají šanci platit školné. Dále chceme vyhlásit projekt 
„Čistá voda“. V současnosti jsou tam k dispozici jen tři metry hluboké studny, kde voda je 
zdravotně závadná. Za asi 10 000 dolarů (250 000 Kč) bude možné vyvrtat dvacetimetrovou 
studnu, kde již bude voda čistá a nezávadná. Pokud vím, otec František Eliáš promýšlí, jak 
by bylo možné na místě vybudovat zdravotní středisko. A konečně, otec Roman Musil chce 
dokončit rozestavěnou školu pro 250 dětí, jenže na to bude potřeba ještě 80 000 dolarů. Je 
však dobré si uvědomit, že negramotnost na Haiti je 50%, na venkově dokonce 70 – 80%.

Jak bude Agentura na svoji činnost získávat finanční prostředky?
 P.N. Prostředky na nejnutnější provoz Agentury přidělí Olomoucký kraj, samozřejmě 
to vždy bude podléhat schválení zastupitelstvem Olomouckého kraje. Budeme dále žádat 
na některé projekty (např. pro Vojvodinu v Srbsku) podporu od státu, v rámci českého pro-
gramu rozvojové pomoci. Chceme se také obrátit s žádostí o podporu konkrétních projektů 
na sponzory, případně na obce. Jednotlivé obce by totiž samostatně projekty v rozvojových 

P Ř E V Z A T O  O D J I N U D  -  P Ř E V Z A T O  O D J I N U D



 Moravskoslezská křesťanská akademie a Vlastivědné muzeum 
Vás zvou na přednášku „EXISTUJE BŮH? LZE ROZUMEM POZNAT 
ČI VYVRÁTIT BOŽÍ EXISTENCI?“.
 Přednášející: Mgr. Ing. Tomáš Machula, Dr., termín: pondělí 22.lis-
topadu 2004. Začátek v 17 hodin 30 minut, místo:Vlastivědné muze-
um v Šumperku.
 Obsah přenášky: 
 - základní otázka: Lze pouhým rozumem bez pomoci víry dospět k poznání Boha?
 - pojmy „víra“ a „rozum“
 - typy důkazu Boží existence (ontologický, kosmologický, morální)
 - co ještě lze zjistit pouhým rozumem o Bohu?
 Bližší informace o přednášejícím se můžete dovědět na: http://www.flu.cas.cz/
newweb/DSCEFweb/machula.html

S pozdravem Schubert, předseda šumperské pobočky MSKA

 ZDRAVOTNÍK – KŘESŤAN V DNEŠNÍ NEMOCNICI
 V sobotu 22. ledna 2005 v konventu Milosrdných bratří v Brně v sále Josefa 
Dobrovského (Vídeňská 7) proběhne konference na výše uvedené téma. 
Program: 8 hod. mše svatá. 
 Od 9.30 přednášky na téma TVÁŘ PACIENTA. Přednášející: Prof. PhDr. Jaro 
Křivohlavý, CSc, Mudr. Max Kašparů, PhDr. Josef Zeman, CSc, MUDr. Mgr. Ma-
rie Opatrná, Mgr. Helena Komínková. 
 Od 13.30 hod. druhý blok na téma TVÁŘ ZDRAVOTNÍKA. Přednášející: Prof. 
Jan Sokol, Ph.D.CSc a PhDr. Petr Goldmann. Konference končí mezi 15-16 hod.
Vstupné dobrovolné.
 Přihlášky se jménem, adresou, pracovištěm a funkcí zašlete do konce roku 2004 na 
adresu: Konvent sester Alžbětinek, Kamená 36, Brno 63900 nebo e-mailem: krestan.kon-
ference@seznam.cz 

 BIBLE V LITURGII. Rádio Proglas ve spolupráci s Českým katolickým biblic-
kým dílem vysílá pořady Bible v liturgii. Každý pracovní den ve 20 hodin můžete 
na některé z vysílacích frekvencí Proglasu poslouchat výklady k jednotlivým litur-
gickým čtením následující neděle. Více informací o činnosti Českého katolického 
biblického díla získáte na www.bible-cz.org

zemích finančně „neutáhly“, ale když by např. několik obcí poskytovalo jednu korunu roč-
ně za každého obyvatele, je možné z toho už konkrétní pomoc realizovat.

Mohou nějak naši farníci pomoci individuálně, přímo?
 P.N. Ano, spolupracuje s námi jak otec František Eliáš ze Zábřehu, tak otec Josef 
Opluštil z Bouzova. V jeho farnosti, v Luké, existuje občanské sdružení „Speranza“, které 
nám také pomáhá. Pokud tedy chce někdo pomoci, může se obrátit na ně, nebo na ředitele 
Arcidiecézní charity v Olomouci, pana Václava Keprta, nebo na mě. Agentura sídlí na rek-
torátu Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8.                        Děkuji za rozhovor
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ROZHOVOR SE S. ZDEŇKOU ŠVÉDOVOU
 Před několika týdny skládala v zábřežské farnosti věčné 
sliby sestra Zdeňka Švédová. Přinášíme rozhovor o dnešním 
životě a o jejím rozhodnutí stát se řádovou sestrou.
 Můžete se naším čtenářům představit? Jmenuji se Zden-
ka Švédová, pocházím ze Zábřeha, jak víte, vyučila jsem se 
elektromechaničkou v MEZu Postřelmov, pracovala jsem ve 
Skautu a vždycky jsem se chtěla vdát mít hodně dětí a bydlet 
na hájovně.
 Co vás vedlo k povolání řádové sestry? Spíš kdo mě 
vedl. Povolání si člověk nevybírá, ale dostává ho. Je to ve-
liký dar a znamení Boží lásky a důvěry. Na povolání se od-
povídá a čím je lidská odpověď velkorysejší, tím větší je 
dar. A každá lidská odpověď je tím velkorysejší, čím víc 
čerpá sílu z Boha.
 Jaké byli vaše první dojmy z řádového prostředí? Mně se u sester moc líbilo a hned 
jsem se tam cítila jako doma. Bylo nás hodně mladých, a tak to na začátku bylo také ta-
kové bláznivé dobrodružství, ale to patří k věci.
 Noviciát jste prožila v Římě. Jak jste se vyrovnávala s italštinou a co vám roky strá-
vené v Římě daly? Tak s italštinou to bylo občas dost dobrodružné. První tři měsíce mi 
přišlo normální, že se moc nedomluvím, pak to ale začalo být dlouhé a těžké, protože 
jsem začala rozumět, ale neuměla jsem se rychle a dobře vyjádřit. No ale to všechno ča-
sem pominulo, italsky jsem se nakonec naučila i já, i když vůbec nejsem jazykový typ. 
A zůstala mi krásná zkušenost. Nejenže jsem byla v Římě, ale v mezinárodním noviciá-
tu, kde nás bylo třicet opravdu z celého světa. Člověk se tak setká s různými kulturami 
a jinými zvyky. Více přemýšlí o tom svém a více se otevře tomu novému a určitě je pak 
mnohem bohatší.
 Můžete nám stručně představit řád Salesiánek, jehož jste členkou? Co je hlavní ná-
plní vaší činnosti? Stejně jako Salesiáni se i mi věnujeme především výchově mládeže. 
Máme školy, internáty a střediska volného času. Takže učíme, vedeme kroužky, tábory, 
jezdíme na výlety, pořádáme také kurzy pro vedoucí táborů a hlavně se snažíme s mladý-
mi být a skrze to všechno jim nabízet to nejcennější setkání s Bohem.
 Co byste poradila mladým lidem, kteří uvažují o naplnění životního poslání v řehol-
ním životě? Odvahu! Bůh čeká a každou nabídku přijme. Neustále si povolává lidi, kteří 
by byli ochotni být mu zcela k dispozici pro jeho plán spásy, a nemůže mu v tom zabránit 
žádná naše nedokonalost, nebo slabost. 
 Slovo na závěr. Využívám této příležitosti, abych ještě jednou poděkovala všem vám, 
kdo jste pomáhali, nebo jakkoliv podpořili slavnost mých věčných slibů, kterou jsem 
mohla prožít s vámi v Zábřehu. Opravdu moc děkuji. Myslím na vás v modlitbě a prosím 
vzpomeňte si na nás a na celé salesiánské dílo u nás i ve světě, aby skrze ně mohl Bůh či-
nit mnoho dobra pro spásu duší.Když Don Bosco umíral řekl těm mladým co kolem něho 
stáli: „Očekávám vás všechny v nebi.“ Myslím že to platí i nám, a že skrze Dona Bosca 
promluvil sám  Bůh, Otec, který čeká  na všechny své děti.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho požehnání ve Vašem řeholním životě. Petr Krňávek



 SBÍRKA Z NEDĚLE 31. ŘÍJNA: Postřelmov 3.300 Kč 
+ 1.000 Kč dar, Lesnice 1.650 Kč + 2.000 Kč dar, Dlouho-
milov: 1.060 Kč + 1.000 Kč dar. Tuto neděli je sbírka na 
Charitu.

 POUTNÍ SLAVNOST VŠECH SVATÝCH oslavíme v 
Dlouhomilově tuto neděli při mši svaté v 11 hodin. Od-
poledne v 15 hodin bude pobožnost za zemřelé. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Příští neděli je 
slavnost sv. Martina, patrona kaple v Kolšově, mši sva-
tou budu slavit v 11 hodin, proto mše svatá v Chromči v 
neděli nebude. 

 OD PONDĚLÍ 8. LISTOPADU BUDE Z DŮVODU OPRAV PODLAHY UZA-
VŘEN KOSTEL VŠECH SVATÝCH V DLOUHOMILOVĚ. 
                                                                                                                    P. Jiří Putala
 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKY NA CHARITU: 
Štíty 2.600; H.Studénky 2200; Cotkytle 1310;  Klášterec 
3320 Kč

 VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY VE ŠTÍTECH. Do ne-
děle 21.11. (včetně) bude v  kostele umístěna schránka, do 
které můžete vložit lístek se jmény věřících, o nich předpo-
kládáte, že budou ochotni a bude prospěšné farnosti, aby 
pracovali v naší pastorační radě. Následně dle stanov bude 
již v režii volební komise (z členů ekon.rady) pokračovat 
proces voleb tak (viz volby v Klášterci: FI z minulé neděle), 
aby od ledna 2005 mohla nová rada začít fungovat.

 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ DO OBÁLKY JSOU DVOJÍ; spolu s obálkou stojí 1,50 nebo 2,50.

 KALENDÁŘE BUDOU OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE.   
                                                              otec  Radomír

 VOLBY PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ 
RADY VE FARNOSTI HOŠTEJN budou v neděli 
14. listopadu po mši svaté. 

P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


