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13. 4. 2014
Ročník XXI., číslo 15

květná neděle
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

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V 15 HOD. V KOSTELE SV. BARBORY 

Kristus 
byl poslušný 
až k smrti, 
a to k smrti na kříži. 
Proto ho také 
Bůh povýšil 
a dal mu Jméno 
nad každé jiné jméno.

Zpěv před evangeliem

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; 
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, 
abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                  Amen

ŽALM 22   Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil 
1: Iz 50,4-7                                                  2: Flp 2,6-11                                 Ev. Mt 26,14-27,66 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502               příště Břízovo č. 503
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Od květnÉ neděle dO vZkŘÍŠenÍ 
tuto  neděli slavíme kristův vjezd do Jeruzaléma. Hlavní bohosluž-
ba v Zábřeze začne mimořádně na horním náměstí u mariánského sloupu 
v 8.20 hod. žehnáním ratolestí. 
 Protože „kočičky“ jsou už letos odkvetlé, můžeme použít jiné kvetoucí 
ratolesti (například kvetoucí třešeň nebo trnku).                  P. František Eliáš

Tuto neděli 13. dubna v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanisla-
va v Hynčině.    P. Ladislav Sovadina

FARnOSt ZvOle
*  Tuto neděli 13. dubna bude tradičně ve 14 hod. Křížová cesta v Pobučí, která vede 
z kostela sv. Jana a Pavla na Kalvárii.        Josef Bartoň
*  V pondělí 14. dubna v 18 hod. bude ve farním kostele ve Zvoli slavena mše svatá. Cele-
bruje P. Pavel Zaczyk.                 P. František Eliáš

SvátOSt SMÍŘenÍ PŘed velIkOnOceMI. 
v toto úterý 15. dubna od 15.00 do 19.00 hod. budou zpovídat v kostele sv. Bartolomě-
je v Zábřeze kněží z loštic. 

Od ZelenÉHO ČtvRtkU dO BÍlÉ SOBOtY nePŘetRŽItě bude 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze příležitost k tiché adoraci. Je to příležitost 
k zastavení, k zamyšlení, k projevení vděčnosti Bohu. Vy, kteří jste ochotni 
rozdělit si službu, zapište se, prosím, do archů, které budou od Květné neděle 
v kostele sv. Bartoloměje na stolku u novin - tak aby kostel mohl být otevře-
ný nejen pro vás, kteří si vezmete „hodinovou službu", ale pro všechny, 
kteří budou chtít přijít alespoň na chvíli....                        P. František Eliáš

MŠe SvAtá v OlOMOUckÉ kAtedRále
Na Zelený čtvrtek bude v katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny 
oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Kněží také před biskupem obnoví kněž-
ské závazky, protože tento den je dnem společenství kněží s jejich biskupem.

BOHOSlUŽBY ve SvAtÉM tÝdnU
Zelený čtvrtek 17. dubna: Zábřeh 18.00; Jedlí 18.00; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00, Zvo-
le 18.00 hod.
velký pátek 18. dubna: Zábřeh: křížová cesta 15 hod., velkopáteční obřady 18 hod., 
Jedlí 18.00; Klášterec 17.00; Svébohov 18.00; Zvole 18.00 hod. 
Slavnost vzkříšení – velikonoční vigilie 19. dubna: Zábřeh 20.30; Jedlí 20.00; Svébohov 
20.00; Zvole 20.30; Klášterec 18.00 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, neděle 20. dubna: Klášterec 7.20; Zábřeh 6.55, 8.30 
a 18.00; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; Zvole 10.15; Maletín 15.00 hod. Hynčina 10.00 hod.                                   
   P. František Eliáš
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Ať moc Kristova vzkříšení – chlad zloby, strachu a nenávisti –
v lásku promění.

Přejeme Vám osobní setkání s tím, který je Živý...
Aleluja!

POUŤ děkAnátU ZA OBnOvU ROdIn 
A kněŽSká POvOlánÍ dO OlOMOUce
věřící zábřežského děkanátu se v sobotu 26. dubna, 
den před svatořečením dvou papežů, setkají se svým 
biskupem v katedrále sv. václava v Olomouci. 

vÍkend PRO tátY S dětMI. Tátové jsou zváni k prožití času se svými dětmi na již 
osmé „expedici Annaberg“, která proběhne o prvním májovém víkendu, ve dnech 2. - 4. 5. 
2014 na turistické základně Stará Voda. 
  Přihlášky a informace: Ondřej Sikora (osikora@seznam.cz) tel. 737 517 341

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo ze svého programu doporučuje:
15. dubna v 9.30 – besedu s pracovnicemi FOD „Seznámení s činností Fondu ohrožených 
dětí“
 15. dubna v 16.00 – Cvičení pro těhotné maminky - tělocvična ZŠ Boženka
 16. dubna od 8.30 – 11.00 – Velikonoční tvoření pro každého
 16. dubna v 16.00 – Středa, táty je třeba... aneb tatínku, upleť mi pomlázku
 22. dubna v 9.30 – beseda s Pavlem Podroužkem „Uplatnění na trhu práce“
 
V neděli 20. dubna po „hrubé“ v 9.30 zveme na 
kávičku, čaj a něco dobrého v rámci Velikonoční 
kavárničky. Budete mít také možnost si pod vede-
ním odborníků uplést pomlázku a nachystat se na 
Velikonoční pondělí.

Rádi bychom Vás také informovali o víkendu 4. – 6. dubna v Neratově, kde se sešlo 12 rodin 
s dětmi všeho věku a společně zakusili „Rodinnou olympiádu“ s nevšedními disciplínami. 
Pokud by Vás zajímalo více, zhlédněte www.hnizdozabreh.cz.
 
Hnízdo vyhlašuje výtvarnou soutěž „Zábřeh očima naší rodiny“. Podmínkou je zapoje-
ní všech členů rodiny do tvorby koláže ztvárňující nějaké místo nebo místa města Zábře-
ha. Formát koláže je A3 nebo A2. Díla přijímáme do 1. června v Hnízdě. Pro vítěze máme 
připraveny zajímavé ceny od sponzorů. Vyhlášení proběhne na Zámku Skalička 8. června 
odpoledne.
 Viz www.hnizdozabreh.cz. Těšíme se na viděnou.      Za Hnízdo Daniela Johnová 
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JeŽÍŠ kRIStUS „SeStOUPIl dO Pekel“  2. čt. Zjev 1,9 nn; KKC 631 - 635
 V Apoštolském vyznání víry se modlíme že „po 
své smrti sestoupil Ježíš do pekel“. Jak tomu rozumět, 
jak rozvázat tento gordický uzel?
 Že je to záležitost složitá, naznačuje i to, jak různě 
je vyjadřováno toto Ježíšovo sestoupení do „pekel“. 
Nahlédl jsem do Velkého i Malého misálu, do Bog-
nerova Nového zákona, Jeruzalémské Bible i KKC 
a tam je sděleno: „...mám klíče od smrti a podsvětí“. 
 Naproti tomu Colův překlad Nového zákona uží-
vá širšího označení: „...mám klíče od smrti a od mís-
ta mrtvých“. Tomáškův katechismus užívá rovněž 
výrazu „předpeklí“. Naproti tomu KKC YOUCAT 
pro mladé vůbec žádný výraz k řečenému neuvádí. 
Z toho všeho je vidět, že výraz „ do pekel“ přivádí 
biblisty do rozpaků a dělá jim problém, jakými nejvhodnějšími slovy jej přiblížit. 
 Teolog na slovo vzatý, prof. Dr. Václav Wolf, zůstává při výrazu „do pekel“, i když po-
ukazuje i na jiné výrazy, které jsou vhodné pro biblické a věroučné vyjádření této pravdy: 
podsvětí, předpeklí, lůno Abrahámovo, limbus, šeol, hades.. Tyto výrazy jsou vzaty z řec-
kého bájesloví a označují místo pobytu duchů a mrtvých, místo posmrtné říše, která ležela 
hluboko pod zemí. 
 Na označení místa určeného pro zavržené se v Bibli používá slovo gehenna. „Předpeklí“ 
– odlišné od pekla zavržení – to byl stav spravedlivých i špatných, kteří zemřeli před Kris-
tem. Nešlo tedy o prostředí navždy zavržených – což je peklo – infernum – gehenna.
 Protože však Ježíšova duše při svém sestoupení mezi lidi v předpeklí (všech od Ada-
ma) byla prozářena svým božstvím, uviděly duše těchto zemřelých poprvé Boha tváří v tvář 
a došly stavu nesmírné blaženosti. 
 Stalo se tedy to, že Ježíš svou smrtí přemohl smrt a ďábla, který „má vládu nad smrtí“. 
(Žid 2,14) Bůh ve svém Synu otevřel na kříži svou náruč, aby objal nejvzdálenější konce 
všehomíra a lidem přinesl spásu.
 Pak osvobodil tyto spravedlivé, očekávající Vykupitele a otevřel jim brány nebe (ale jen 
jejich duším). Blažený stav, vzkříšení našeho i jejich těla se uskuteční až na konci dějin při 
druhém Kristově příchodu. 
 Tímto příchodem Krista mezi tyto spravedlivé a následně blažené skončila existence 
prozatímního prostředí „pekel“ a začalo pro ně nebe v přesném slova smyslu. „ Radostná 
zvěst, která byla hlásána i mrtvým.“ (1. Petr 4,6) 
 Sestoupení do pekel je úplné naplnění evangelní zvěsti o spáse. Je posledním dějem Je-
žíšova mesiášského poslání; je to časově zhuštěný děj, ale nesmírně rozsáhlý svým skuteč-
ným významem; je to rozšíření vykupitelského díla na všechny lidi všech dob a všech míst, 
neboť všichni, kteří jsou spaseni, se stali účastnými vykoupení krví Ježíše Krista, Neposk-
vrněného Beránka Božího.
 Ježíšův čin v podsvětí poukazuje na jeho moc. On jako takový se ujímá člověka, oslavu-
je ho, odnímá jeho strach a má poslední slovo v lidských dějinách, protože on je stále živý 
a mocný. Ten, který přemohl smrt a může otevřít bránu života, což se také stalo roku 33 při 
jeho smrti na Kalvárii.            P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 6. dubna: Červená Voda 1.940, Písařov 800, Mlýnický Dvůr 120, Domov 
důchodců sv. Zdislavy 162, Jakubovice 701 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

Předvelikonoční zpověď s cizím zpovědníkem: Ve farnosti Červená Voda bude v neděli 
13. dubna v 15 hod. přednáška P. Karla Moravce, po ní Křížová cesta a zpovídání.

POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOcÍcH: 
Zelený čtvrtek: Písařov 16.00 hod., Červená Voda 18.00 hod. 
velký pátek: Písařov 16.00 hod., Červená Voda 18.00 hod. (křížová 
cesta 12.00) 
vigilie vzkříšení (sobota): Písařov 18.30, Červená Voda 21.00 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Jakubovice 7.30, Červená 
Voda 9.00, Mlýnický Dvůr 10.30, Hartíkov (pouť) 15.00 hod. 
velikonoční pondělí: Jakubovice 7.30, Červená Voda 9.00, Písařov 
10.30 hod.                                                                             P. Radek Maláč

Senioři z Červené Vody srdečně zvou na pouť k Panně Marii do Malých Svatoňovic a do 
Broumova, která se uskuteční v úterý 20. 5. 2014. Odjezd ze Štítů (přes Červenou Vodu) 
v 7 hod., při větším zájmu i ze Zábřeha, cena 200 – 250 Kč. Duchovní doprovod P. Radek 
Maláč. Přihlášky na tel. 737 869 214 . M. Kubitová

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 6. dubna: Mohelnice 4.219; Úsov 790; Studená Loučka 580 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

velIkOnOČnÍ POŘAd BOHOSlUŽeB v kOStele Sv. tOMáŠe BecketA 
Zelený čtvrtek 17.00; velký pátek 17.00; vigilie vzkříšení (sobota) 21.00; Slavnost Zmrt-
výchvstání Páně (neděle) 9.30; velikonoční pondělí 9.30 hod. 

Z MOHelnIckÉ kROnIkY - Generální vizitace
 Ve dnech od 4. do 10. července, byla za přítomnosti Msgr. 
Aloise Demela, dómského kapitulára a Františka Štěpánka, konsi-
stořního revidenta v mohelnickém děkanátě provedena generální 
vizitace v tomto pořadí: 4. 6. dopoledne v Moravičanech, odpo-
ledne v Bílé Lhotě; 5. 6. na Bouzově v Červené Lhotě; 6. 6. v Loš-
ticích; 7. 6. v Úsově a v Třeštině; 8. 6. na Vyšehoří a na Studené 
Loučce; 9. 6. ve Starém Maletíně a následoval odjezd do Olomouce. V Mohelnici a na Mí-
rově proběhla vizitace již při příležitosti sv. biřmování dne 21. května 1921. Veledůstojní 
pánové vizitátorové byli s výsledkem vizitace velmi spokojeni.
 Počasí letošního roku je příznivější pro růst obilí a zeleného krmení. Častěji prší a pře-
vládá chladnější počasí. Dne 16. 6. byl mráz, omrzly brambory.
 Pouť do Králík. Ve dnech 16. až 17. června byla uspořádána pouť do Králík. Vedoucím 
procesí byl dp. městský kaplan P. Jan Blaschke. Účastnilo se 150 farníků.        Bartoš H.
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lošticko    lošticko    lošticko

velkÝ Pátek a . . .
 Je jeden den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vr-
cholným momentem není eucharistie, ale kříž. Tedy ne svátost, ale 
událost. Ne znamení, ale jeho smysl. Je to Velký pátek. O Velkém 
pátku se neslaví mše svatá, věřící rozjímají o Ukřižovaném a je uctí-
ván Ukřižovaný. Obřady uctívání svatého kříže o Velkém pátku se 
zrodily už ve 4. století a v průběhu věků ovlivňovaly rozhodným 
způsobem víru a zbožnost křesťanského lidu. O Velkém pátku se 
tajemně skví Kristův kříž a uvádí nás do tajemství oběti Božího 
Syna, které nás pak s jistotou vede k velikonočnímu ránu.
 Přejeme všem hluboké prožití Svatého týdne a opravdovou ra-
dost ze zmrtvýchvstání Páně! P. Pavel, P. Lubomír, P. Miroslav a fr. Josef
 

OBŘAdY SvAtÉHO tÝdne:
loštice: Zelený čtvrtek a Velký pátek – 17. 00 hod., Bílá sobota – 18. 00 hod., Boží hod ve-
likonoční a Velikonoční pondělí – 9.30 hod.
Moravičany: Zelený čtvrtek a Velký pátek – 17. 00 hod., Bílá sobota – 18. 00 hod., Boží hod 
velikonoční a Velikonoční pondělí – 8. 00 hod.
Pavlov: Zelený čtvrtek – 17. 00 hod., Boží hod velikonoční – 11. 00 hod.
Palonín: Velký pátek – 16. 30 hod., Velikonoční pondělí – 11. 00 hod.
   P. Pavel Kavec, CM 
 

postřelmovsko    postřelmovsko

velikonoční bohoslužby: 
Zelený čtvrtek: Lesnice v 18.00, Postřelmov v 18.00 hodin. 
velký pátek: Lesnice v 18.00, Postřelmov v 18.00 hodin. 
Bílá sobota: Lesnice v 18.00, Postřelmov v 20.00 hodin. 
neděle Zmrtvýchvstání: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 

Svátost smíření před velikonocemi bude: v Postřelmově v pondělí 14. dubna od 16.00 
hod., v Lesnici v úterý 15. dubna od 17.00 hod. a v Chromči ve středu 16. dubna od 17.00 
hodin.  P. Vladimír Jahn 

farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 6. dubna: Lubník 810, Tatenice 1.290, Hoštejn 1.000, Kosov 720 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOcÍcH: 
Zelený čtvrtek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.00, Lubník 16.00 hod.
velký pátek: Tatenice 17.30, Hoštejn 19.00, Lubník 16.00 hod.
vigilie vzkříšení (sobota): Tatenice 21.00, Lubník 19.00 hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Tatenice 10.00, Hoštejn 6.00, Lubník 8.30 hod.
velikonoční pondělí: Tatenice 11.00, Hoštejn 8.00, Lubník 9.00 hod.   P. Jaroslav Přibyl 
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štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 6. dubna: Štíty 1.860; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

POŘAd BOHOSlUŽeB O velIkOnOcÍcH: 
Zelený čtvrtek: Cotkytle 16.00, Štíty 17.30, Horní Studénky 
19.00 hod.
velký pátek: Cotkytle 16.00, Štíty 17.30, Horní Studénky 
19.00 hod. 
Bílá sobota 19. 4. – adorační den farnosti Štíty – od 9 do 
15 hod. 
vigilie vzkříšení (sobota): Štíty 21.00; Horní Studénky 19.00 
hod. 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle): Štíty 9.00; Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 
velikonoční pondělí: Štíty 9.00; Horní Studénky 7.30 Cotkytle 16.00 hod.

kŘÍŽOvá ceStA nA velkÝ Pátek. Pojďme společně projít Křížovou cestu spolu s 
Pánem Ježíšem, která se bude konat o Velkém pátku ve 14.30 hod. v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Štítech. 

kORUnkA k BOŽÍMU MIlOSRdenStvÍ. Devítidenní Korunku k Božímu milosr-
denství se začneme modlit na Velký pátek před obřady, dále pak vždy přede mší svatou (s 
výjimkou Bílé soboty, kdy se sejdeme v 9.30 hod.). Pokud nebude mše svatá, pomodlíme se 
doma.  Za Modlitby matek Jana Schönová

FARnOSt vYŠeHORkY
Bratr František se za všechny v postní době modlí a přeje všem požehnané Velikonoce. 

O SvátOStI SMÍŘenÍ tROcHU JInAk (Valentino Salvoldi)
*  Jedním z nejzávažnějších a nejrozšířenějších hříchů, do něhož s různou intenzitou upa-
dáme, je hřích opomenutí a nedbalosti o dobro, které bychom mohli a také měli vykonat.
*  Bible nám nepřipomíná hříšnost proto, aby nás tím pokořovala, ani proto, aby nám to 
drtilo kosti, nýbrž proto, aby nám pomohla uvědomit si čirou milostivost odpuštění.
*  Znám tři způsoby, jak pečovat o svou spásu: jako otrok, jako kupec, jako syn. Otrok 
jedná ze strachu před trestem. Kupec myslí na svůj zisk. Ty se ale povznes na úroveň syna, 
a proto uctivě miluj nebeského Otce.
*  Když se zahledíme před sebe do budoucnosti, můžeme, za předpokladu, že milujeme 
život, milovat také svou smrt, což bude hodina našeho definitivního narození.
*  Jakmile si křesťan uvědomí, co všechno v jeho životě působí Bůh, spontánně to v něm 
vyvolá touhu, aby Bohu vzdával díky a velebil ho.
* Ve zpovědnici se obnovuje tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení, což je pro kajícní-
ka pravý zdroj života, neboť není souzen a zavrhován, nýbrž je zahrnut milostivou láskou 
našeho Vykupitele.



8

Sbírka z neděle 6. dubna: Zábřeh 9.910; Jedlí 2.200; Svébohov 1.500; Klášterec 1.630; Zvole 
4.480 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                      P. František Eliáš

dary na lepru. Z Jedlí byla dne 6. dubna 2014 předána částka 3.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.   Marie Zíková 

Ve farnosti Jedlí bude sbírka 13. dubna, na KVĚTNOU NEDĚLI, určena na opravy kostela. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 20. dubna BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ 
SEMINÁŘ V OLOMOUCI. 
DARY DO POKLADNIČEK U „BOŽÍHO HROBU“ JSOU URČENY PRO PODPORU 
KŘESŤANŮ VE SVATÉ ZEMI.

JUlek – Ondřej elbel. Životní příběh fr. Julia Augustina Vargy, OP, dominikánského ter-
ciáře ze Šumperka a vůdčí osobnosti protikomunistického odporu v regionu, se dostává na 
divadelní prkna. Hru Julek, inspirovanou jeho životem, připravil brněnský režisér a drama-
turg Ondřej Elbel. Scénické čtení polodukumentární hry o síle člověka zasaženého krutou 
nemocí bude 13. dubna v 19 hod. v Divadle Krajiny, Křížová 20, Palác PRIGL, Staré Brno.

POZvánkA PRO MInIStRAntY. Na Zelený čtvrtek 17. 4. v 9.30 vás zvu k ministrová-
ní na mši svaté, která se koná v katedrále v Olomouci a v sobotu 26. 4. v 15.00 na stejném 
místě ke službě u oltáře při děkanátní pouti za obnovu rodin. 
 Na obě akce se můžete hlásit osobně u mne, nebo na mobil 723 362 563. 
                                                                                                             P. Ladislav Sovadina  

Česká křesťanská akademie připravuje 
na úterý 29. dubna přednášku 
doc. Rndr. Pavla nováčka, cSc. 
nazvanou „Od udržitelného rozvoje 
k udržitelnému ústupu?“ 
Začátek v 18.00 v katolickém domě.
 

Koncept udržitelného rozvoje je znám již více než čtvrt století. Jedna věc je však vizi for-
mulovat a druhá věc, podstatně těžší, je její prosazování. To je velká výzva a bude žádoucí, 
aby spojily své síly dva největší zdroje naší tvůrčí energie, které dosud spíše kráčely vedle 
sebe, nikoli spolu. Jsou jimi věda a náboženství (víra). Aby byl člověk člověkem, potřebuje 
obojí – věřit i svobodně zkoumat svět kolem sebe.
 Pavel Nováček (1961) se narodil na Vysočině, nyní se svojí manželkou Helenou a třemi 
dětmi žije v Samotiškách u Olomouce. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, poté pracoval v Ústavu krajinnej ekológie SAV na Slovensku. V roce 
1990 se vrátil na Univerzitu Palackého, kde nyní vede Katedru rozvojových studií. Je před-
sedou České asociace Římského klubu a členem Řídícího výboru Millennium Project (Wa-
shington, D.C.). Napsal několik odborných i populárně-odborných knih, většina je k dis-
pozici na www.pavelnovacek.eu.                     Za místní skupinu ČKA Jana A. Nováková
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