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Ročník XX., číslo 14

2. neděle velikonoční
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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: 
opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, 
co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého 
a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého  
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                                  Amen

 „Pán můj 
a bůh můj!“ 

Jan 20,28

ŽALM 118   AlelUJA! Jásejme a radujme se z něho! 
1: Sk 5,12-16                                2: Zj 1,9-11a.12-13.17-19                               Ev. Jan 20,19-31
Ordinárium: latinské č. 509      příště Olejníkovo č. 502  
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
7. dubna – neděle BoŽíHo MiloSRdenSTví
8. dubna – SlAvnoST ZvěSTovÁní PÁně 
Slavnost Zvěstování Páně připomíná den, kdy byl k Panně Marii 
poslán anděl a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna 
Božího.

MAleTín. 
 Tuto neděli 7. dubna poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Mše svatá bude 
slavena v 15 hod. 
 V kostele sv. Stanislava v Hynčině oslavíme patrona kostela poutní mší svatou v neděli 
14. dubna při mši svaté v 15 hod. 
 V neděli 14. dubna v 15 hod. bude také slavena v 15 hod. mše svatá v kostele sv. Miku-
láše v Maletíně.  P. František Eliáš

děkAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 10. dubna. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

SenioŘi se sejdou ve Svébohově ve středu 10. dubna v 18 hod.  Marie Šanovcová 

kATeCHeTÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 11. 4. od 19. hod.  P. Pawel Zaczyk 

PoZvÁnkA nA SkA MŠi. V neděli 14. dubna máte možnost prožít mši svatou trochu 
jinak, a to v hudebním stylu SKA za doprovodu skupiny „Dopravní značení“. Mše svatá 
začíná v 10.30 hod. a bude sloužena v kostele sv. barbory v Zábřeze. Všichni jste srdečně 
zváni.  Animátoři zábřežského děkanátu
Hudební styl SKA: vznikl v padesátých letech minulého století na Jamajce, spojením americ-
kých jazzových big-bandů a menta – jamajské domorodé hudby. red.

Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si Vás dovolu-
jí pozvat na přednášku Oldřicha Seluckého, která se uskuteční v Katolickém domě v úterý 
16. dubna od 18. hodin.
Spisovatel a scénárista Oldřich Selucký vystudoval v Praze MFF UK, v Rakousku a ve Fran-
cii poté studoval klasické jazyky, filozofii a teologii. Za knihu „Pavel - dobrodruh víry“ zís-

kal cenu od Sdružení katolických nakladatelů Spojených stá-
tů amerických a Kanady. Z mnoha dokumentárních filmů, 
ke kterým psal scénáře, se největšího ocenění dostalo filmu 
„Jáhnové – služba pro třetí tisíciletí“.
Dobrodružný příběh nejnovější seluckého knihy „Strážce 
ohně“ je zasazený do doby příchodu soluňských bratří Kon-
stantina/Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je příběhem 
o velkém přátelství, v němž se čtenář dozvídá, kdo vlastně 
byli Cyril a Metoděj a jaký byl jejich přínos pro kulturu a 
náboženství slovanských zemí. Příběh je pro současný svět 
aktuální i tím, že hlavní hrdinové usilují o vzájemné poro-
zumění přes hranice odlišných kultur. Na závěr přednášky 
bude autogramiáda s možností zakoupení autorových knih

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek



3

PoUŤ v klÁŠTeRCi budeme slavit v neděli – 14. dubna. Mše svaté budou v 7.20 a v 10.30 
hod. a svátostné požehnání ve 14.30 hod.   P. František Eliáš

v koSTele Sv. BARBoRY ZAZPívÁ SÓliSTkA oPeRY
 Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského 
divadla Olomouc a laureátky Ceny Thálie Ley Vítkové nabíd-
ne osmý koncert cyklu bravo Zábřeh. Uskuteční se v sobotu 
20. dubna od 18 hodin v kostele sv. Barbory.
 Lea Vítková ztvárnila v opeře olomouckého divadla na tři 
desítky rolí, za role Mařenky v Prodané nevěstě a Donny El-
víry v Mozartově opeře Don Giovanni byla nominována na 
cenu Thálie, totéž ocenění získala za roli Lišáka v opeře Přího-
dy lišky bystroušky od Leoše Janáčka. Za roli Rusalky získa-
la cenu Moravského divadla Olomouc za mimořádný ženský 
jevištní výkon. Na programu jejího zábřežského recitálu jsou 
díla J. S. bacha, F. Schuberta, A. Dvořáka, L. Janáčka, G. Pu-
ciniho a dalších autorů. Klavírní doprovod Martin Hroch. 
 Koncert je pořádán ve spolupráci s farností a občanským 
sdružením sv. barbora.

Mužský sbor Řádu sv. Huberta se sídlem v Zábřeze přijme do sboru mužské 
hlasy: tenor I. a II., bas I. a II. Jedná se o nácvik a zpěvy svatohubertských mší b 
a Es dur P. Vacka, J. Selementa a Svatohubertské mše b dur Fr. Macka. Zkoušky 
jsou v Zábřeze. Možnost zpívání i ve smíšeném sboru CARMEN.
Zájemci přihlaste se na tel. čísle 731 626 518 nebo osobně na adrese Havlíčkova 

40a Zábřeh. Kdo máte rádi přírodu, myslivost, rádi zpíváte, podpořte nás, budeme se těšit.     
  MgA. Karel Ozorovský

kAPle SvATÉ TRoJiCe vÁS Zve
(kamenná mariánská poutní kaple na úpatí vrchu Jeřábu u Králík) 
Poutní slavnost 26. května (9.00, 11.00 a 14.00 hod.)
Mše svaté: 5. května, 2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září, 6. října, vždy ve 14 hod.

Ohlášky
V sobotu 20. dubna přijmou svátost manželství v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze

Petr Wiesner ze Šumperka a Eliška Horká ze Zábřeha

V pátek 5. dubna oslaví své 85. narozeniny 
paní Marie Vršanová.
 Přejeme jí hodně zdraví, 
 božího požehnání a stálou ochranu Panny Marie. 
                                          Členové živého růžence z farnosti Zábřeh 
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UčíCí Se CíRkev
(podle Zjevení sv. Jana 7,9: Potom jsem viděl, hle, tak 
veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech 
ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a 
před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové 
ratolesti v rukou.)
 Poslední knihou bible, Písma svatého, je kniha 
Zjevení sv. Jana, apoštola. Je známá také pod původ-
ním řeckým názvem APOKALYPSA. Je to jediná pro-
rocká kniha Nového zákona. Jan píše svou knihu na 
ostrově Patmos, což je malý řecký ostrov v Egejském 
moři, který leží asi 70 km od Milétu. Zde byl Jan ve vy-
hnanství za císaře Domitiána (81-96), jak sám píše ... 
 „pro Boží slovo a pro svědectví“. 
 Kniha je adresována „sedmi církvím“ v Malé Asii, kterým Jan vyřizuje boží zjevení. 
 Zjevení je asi nejobtížnější a nejkontroverznější kniha Nového zákona a během asi 1900 
let své existence byla také velmi rozdílně vykládána. Hrála velmi významnou úlohu v do-
bách zvratů a přelomů, zejména v pozdním středověku. 
 Autor se z části vyjadřuje k přítomnosti – k těžkému římskému pronásledování křesťa-
nů, které podstoupil sám apoštol Jan – z části k budoucnosti, v dlouhé řadě velmi působi-
vých obrazů a obrazných událostí, jež mají čtenářům odhalit (řecky apokalyptein) budouc-
nost, jež je čeká. Poslední kapitoly knihy pak jednoznačně poukazují na konec všech věcí. 
Na soud a obnovení světa a blaženou věčnost, ale i na věčné zavržení nevěrných – nepřátel 
božích. 
 Účelem knihy bylo napomenutí křesťanů, jejichž původní nadšení pro Krista už vy-
chladlo a jejich obrácení k věrnému křesťanskému životu. Dále má být útěchou i poučením 
o konečném vítězství a oslavou církve Kristovy. Má povzbudit křesťany k vytrvalosti a po-
těšit je v dobách pronásledování pro Ježíše Krista. Duch svatý skrze posvátného spisovatele 
vylíčil v úchvatných obrazech boj Království božího s říší temnot, vlastní boj Krista se sa-
tanem a konečné vítězství Kristovo. 
 Tento účel plní Apokalypsa ve všech dobách, poněvadž v každé době na některém místě 
země je Ježíš a jeho církev pronásledována. Moderní exegeze v ní vidí teologii dějin církve od 
počátku do konce světa. V tomto smyslu je Apokalypsa proroctvím o budoucích událostech. 
 Při výkladu různých symbolů v Apokalypse, je třeba být velmi opatrným. Vzhledem 
k tomuto symbolickému rázu svatý Jeroným praví, že v knize Zjevení je takřka tolik ta-
jemství, kolik slov. Čtenář Zjevení nesmí ani na okamžik zapomenout, že má před sebou 
symboly. Čte tam o hvězdách, ale nejedná se o hvězdy, nýbrž hvězdy symbolizují církev-
ní představené kněze nebo biskupy, čte o moři, ale nejedná se o moře, moře je symbolem 
národů... atd. 
 Apokalypsa je Zjevením – a proroctvím o budoucnosti církve a světa, ale nelze z této 
knihy vyčíst postupný sled událostí. Dává odpověď na konkrétní otázky současnosti. Krát-
ce shrnuto, jsou v knize Zjevení sv. Jana tři hlavní myšlenky:
1. Kristovo utrpení pokračuje v jeho církvi a u jeho věrných vyznavačů. Jen v roce 12 bylo 
zavražděno kvůli víře v Ježíše Krista přibližně 105 tisíc křesťanů. Dnes jsou křesťané pro-
následováni zvláště v Africe a v Asii: komunisty, islamisty, hinduisty a v tak zvaných de-
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mokratických zemích jde často o mučednictví nekrvavé. Křížek na krku je často příčinou 
narážek, vyloučení ze zaměstnání. Křesťané jsou dnes nejvíce pronásledovanou nábožen-
skou skupinou světa. 
2.  Přes období úpadku stále působí nový velikonoční život, zmrtvýchvstání boží věci. Viz 
papežové renesanční doby – Alexandr VI. (1430-1503) a následný obrodný koncil Triden-
ský (1545-1563). 
3.  Církev očekává, jak si to připomínáme při každé mši svaté, druhý Kristův příchod na 
svět – už ne jako ten první, v poníženosti, opovržení, utrpení a smrti na potupném kříži, 
ale ve slávě a moci, jako příchod vítězného Krále, Pána, Soudce, aby pak nastalo Nové nebe 
a Nová země. (Zjevení 21,1) K tomuto cíli nás vede stálé volání křesťanů po Ježíši Kristu 
„Marana tha“ - Pane náš, přijď (1. Kor 16,22 a Zjevení 22,17) a ten, kdo to dosvědčuje, pra-
ví: „Ano, přijdu brzy!“ (Zjevení 22,20)
 Naším životním úkolem je usilovat o to, aby Kristus kraloval v srdcích všech lidí. Máme 
o to usilovat zvláště modlitbou, osobními oběťmi, sebezáporem, dobrým příkladem, dob-
rým slovem. Této práci říkáme – apoštolát. Pán Ježíš je náš nejvyšší Král. Modleme se: 
„Přijď království tvé“ a také pracujeme pro království Kristovo. „Pane přijď“ - „Ano, přijdu 
brzy.“   P. Antonín Pospíšil 
 

V naší farnosti je zvyk: 
Hned na Vzkříšení prázdný hrob honem uklidit.
Přeji Vám, abyste bOŽÍ HROb nejen považovali 

za něco, co k Velikonocům patří, 
ale co se Vás od POČETÍ 

neodmyslitelně a podstatně týká.
A je naší hlavní VELIKONOČNÍ RADOSTÍ. 

Na našich hrobech dáváme květy z vděčnosti a úcty, 
protože jsou obsazené.

Ke Kristovu HRObU nosíme květy z RADOSTI, 
protože 

Je PRÁZdnÝ! PRÁZdnÝ! PRÁZdnÝ!
I proto má posvátnou cenu, 

naše tělo PÁNU, skrze Manželství a Zasvěcení,
 úplně odevzdávat a odevzdat.

vysvětlujte to, prosím, i SvÝM dětem a všem.

Přemýšlejte a hovořte o PRÁZdnÉM HRoBU 
s obdivem spolu, nebojte se otázek.

Až zde objevujeme smysl vTělení Božího Syna (25. 3.)
a důvod RAdoSTi vÁnoC. (25. 12.) bratr Lev
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 31. března – na kněžský seminář: Červená Voda 4.701, Písařov 1.792, Ja-
kubovice 1.502, Mlýnický Dvůr 350, Janoušov 610 Kč. 
Pondělí 1. dubna: Jakubovice 620, Červená Voda 2.076, Písařov 342 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Senioři v Červené Vodě zvou na pouť k Panně Marii na Turzovku (Slovensko), která se 
uskuteční v úterý 11. 6. 2013. Odjezd z Červené Vody v 6.00 hod. 
Duchovní doprovod P. Radek Maláč, cena 350 Kč. Přihlásit se můžete do 18. 5. 2013 u paní 
Kubitové 737 869 214.

lošticko    lošticko    lošticko

SToJí ZA PovŠiMnUTí A k ZAMYŠlení...
 Je realitou, že Itálie má mnoho svatých, kostelů a poutních 
míst. Zvlášť do říma celoročně směřují kroky poutníků z celého 
světa.
 bohužel nejen Itálie je známá také tím, že věřící lidé sice pra-
videlně při každé mši svaté přistupují ke sv. přijímání, ale málo je 
těch, kteří aspoň jednou do roka přijmou svátost smíření.
 Ve Svatém týdnu požádal Svatý otec František římské fará-
ře, aby jejich kostely byly otevřeny a ve zpovědnici byl přítomen 
kněz.
 „Uvidíte, že se před zpovědnicemi začnou postupně tvořit fronty. Musíme dát lidem 
šanci, aby se jich zde mohlo dotknout boží milosrdenství.”
 Na Zelený čtvrtek nečekaně pozval sedm římských farářů k sobě na oběd. Jeden z nich 
pak říkal: „Oběd byl prostý. Sv. otec se nás ptal, jak vypadá naše pastorační služba.“
 V závěru připomněl: „Pohled na zavřený kostel a prázdnou zpovědnici je smutný...”
 děkUJeMe všem penitentům, kteří ve středu Sv. týdne (27. 3. 2012) trpělivě čekali ve 
frontě u zpovědnic v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze.
 Děkuji P. Lubomírovi, který navzdory zdravotním potížím „vydržel“ zpovídat celých 
pět hodin řadu kajícníků!  P. Pavel Kavec, CM
 

Pozvánka na PUTovÁní S víRoU. V rámci Roku víry Vás srdečně zveme na další po-
kračování cyklu přednášek o článcích Apoštolského vyznání víry.
Setkání proběhne v sobotu 13. dubna 2013 Na Sirkárně ( Loštice, Jevíčská ul.) v 16 hod.
Přednášku na téma: „Ježíš trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest...”
moderuje P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 31. března na kněžský seminář: Štíty 3.910; Cotkytle 1.250; Horní Stu-
dénky 9.250 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

CeSTA SvěTlA v HoRníCH STUdÉnkÁCH. V neděli 7. dubna v 15 hod. bude v kos-
tele sv. Linharta v Horních Studénkách pobožnost Cesty světla a svátostné požehnání. 
                                                          P. Stanislav Suchánek
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 31. března – na kněžský seminář: Tatenice 3.700; Hoštejn 1.850; Lubník 
1.960; Kosov 510 Kč. 
Sbírky na SvAToU ZeMi: Tatenice 950, Hoštejn 1.060, Lubník 870 Kč
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl 

S PŘeCHodeM nA leTní čAS budou na Koruně slaveny sobotní mše svaté s nedělní 
platností v 18.00 hod.   P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko

PoZvÁnkA nA konCeRT. Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice Vás zvou na „Jarní 
koncert“, který se koná v neděli 14. dubna ve 14 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. 
Účinkují: Jana Kurečková – sólistka operety Národního divadla moravskoslezského v Os-
travě, zpěv Tomáš Vzorek – hostující sólista NDM v Ostravě, housle a zpěv, Petr Strakoš – 
varhany. Vstupné dobrovolné. 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 31. března na kněžský seminář: Mohelnice 1.817; Úsov 539; Studená 
Loučka 235 Kč. 
Sbírky na Svatou zemi: Mohelnice 7.124; Úsov 1.965; Studená Loučka 2.050 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara 

Z MoHelniCkÉ FARní kRonikY - Thdr. Josef Mikula - pokračování
 V důsledku dobrého hospodaření faráře Vahaly, se podstatně zvýšil kostelní fond, takže 
jeho nástupce farář Mikula mohl přikročit k rekonstrukci farního kostela, který byl po po-
sledním požáru 1841 ve značně ubohém stavu a již nutně potřeboval opravit. Farní kostel 
dostal tehdy dnešní podobu. Roku 1871 byla nejdříve odstraněna stará pískovcová dlažba a 
byla nahrazena dlažbou ze slezského mramoru ze Supíkovic a Lipové. Dlažbu zajistil a po-
ložil kamenický mistr František Hellebrand ze Supíkovic (Saubsdorfu). Protože tehdy ješ-
tě do tohoto kraje, kde se dobýval proslulý slezský mramor, nevedla žádná dráha, odváželi 
hotové dlaždice zdejší sedláci i sedláci z okolních vesnic zdarma, s výjimkou úhrady režij-
ních poplatků. Stravu dlaždičům poskytoval farář zdarma. Přesto nová dlažba stála 2 600 
zlatých.
V roce 1875 byly vnitřní stěny kostela nahozeny churovickým cementovým vápnem a trh-
liny vyspraveny sádrovým tmelem, nákladem 1771 zl. 99 kr. Práci provedl městský stavitel 
Johann Sowa. Pokračování příště.   Bartoš H. 

* * *
MiniSTRAnTSkÝ den. Zveme všechny ministranty, jáhny a kněze na Ministrantský 
den, který se uskuteční v sobotu 11. května v Arcibiskupském kněžském semináři v Olo-
mouci. Příjezd je možný od 8.45 do 9.45. Společně s naším otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem budeme v 10 hodin slavit mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné. Po mši 
svaté bude pro ministranty do 15 let připraven zábavný program. Starší nad 15 let budou 
mít jiný program. Prosíme o nahlášení počtu ministrantů, kteří přijedou. Více informací na 
www.ministranti.info.                                   Vilém Pavlíček, bohoslovec
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Sbírka z neděle 31. března – kněžský seminář: Zábřeh 18.570; Postřelmůvek 1.000; Jedlí 
4.000; Svébohov 5.100; Klášterec 1.520; Rovensko 3.000; Maletín 1.810; Zvole 19.710 Kč. 

Boží hrob: Zábřeh 17.790; Jedlí 1.200; Svébohov 1.200; Klášterec 1.800; Zvole 3.430 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci březnu jste na kostel sv. barbory do kasičky v kostele sv. bartoloměje přispěli část-
kou 2.320 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán bůh zaplať“. 

 Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

dARY nA lePRU: 31. března byla předána částka 8.500 Kč a to z Jedlí 3.000, z Rovenska 
3.000 a ze Zábřeha 2.500 Kč. Upřímné „Pán bůh zaplať všem dárcům“.  Marie Zíková 

volBY do PASToRAční A ekonoMiCkÉ RAdY ve FARnoSTeCH ZÁBŘeH, 
SvÉBoHov, klÁŠTeReC A Zvole. 
volby do pastoračních rad se uskuteční ve všech kostelích tuto neděli 7. dubna 2013 na 
závěr bohoslužeb. 
 Na volebním lístku se natržením označí maximálně 6 jmen kandidátů. Právo volit má 
každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.  P. František Eliáš

ZAPoJiT Se do PRÁCe i do ŽivoTA. První přednáška čeká ten-
to týden na účastníky nového projektu Charity Zábřeh „Šance zapojit 
se… do práce i do života“. Přednášky jsou součástí aktivit, které mají 
pomoci lidem s chronickým duševním onemocněním získat náhled na 
své onemocnění v souvislosti s prací.
 Teoretická část se soustředí na komunikační dovednosti, naučí se 
jak hledat práci, napsat motivační dopis, jak se připravit na pohovor, 
zasvětí do znalostí v oblasti finanční gramotnosti či orientace v základ-
ních právních předpisech. Činnost v dílnách nabídne práci se dřevem, 
keramikou, tkaním a vitrážemi.
 během dvou a půl let, do června 2015, se do projektu ve dvou etapách zapojí vždy 10 
účastníků. bohužel průběh duševního onemocnění bývá těžko předvídatelný, což se také 
stalo při náboru do první etapy. Některým zájemcům nápor nemoci těsně před zaháje-
ním aktivit znemožnil účast, takže pro první etapu máme ještě volná místa. Smyslupl-
nost zahajovaného projektu je podpořena úspěchem podobného projektu, který skončil 
v loňském roce a na základě zkušeností z tréninkového místa, získal jeden z účastníků tr-
valé pracovní uplatnění. Projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím operačního programu „lidské zdroje a zaměstnanost“ a ze státní-
ho rozpočtu, a proto mohou být mimo jiné dojíždějícím účastníkům propláceny náklady 
na jízdné.
 Pokud vás projekt zaujal a máte zájem o více podrobností, nebo se chcete přihlásit, kon-
taktujte Martina Ondráčka tel.: 736 509 464.  Jana Skalická, propagace, tel.: 736 509 431

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. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.


