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8. 6. 2014
Ročník XXI., číslo 23

slavnost
seslání ducha svatého

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

Všichni byli naplněni 
Duchem Svatým 
a hlásali veliké 
boží skutky. 
Aleluja.

antifona k přijímání

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

ŽALM 104  sešli svého ducha, hospodine, a obnovíš tvář země!
1: Sk 2,1-11                                    2: 1 Kor 12,3b-7.12-13                                  Ev. Jan 20,19-23
Ordinárium: l Olejníkovo č. 502         příště břízovo č. 503 



2

svátKY a PaMátKY tÝdne
Pondělí 9. června  sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 
Středa 11. června památka sv. barnabáše, apoštola 
Pátek 13. června  památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 

Když v světě tolik hoře, když v duši smutek mám, můj svatý Antoníne, k tobě se utíkám. 
Ty vracíš, co kdo ztratil, ty vracíš srdci klid. Ty vracíš víru v duši, ty umíš konejšit. 
Kdo ztratil svoje zdraví, ty navrať mu je zas. Kdo ztratil víru v Boha, ať najde její jas. 
Je málo lásky v lidu, že málo víry jen. Ó vrať mi ji zas v duši a budu spokojen. 

letnIČní tIPY. Přestože jsou Svatodušní svátky pro naši cestu 
víry důležité, v praxi nevíme dost dobře, co si s nimi počít.
 Možná je to proto, že církev pro ně nevytvořila žádné zvláštní 
rituály. Vánoce mají půlnoční mši, Velikonoce bohatou liturgii.
 Zkusme se rozhlédnout po starých letničních rituálech a pře-
vést je do naší doby.
 Červená liturgická roucha poukazují na žár, který by v nás 
chtěl roznítit Duch Svatý. 
 O Letnicích bychom se s tímto vnitřním ohněm měli setkat.
 V mnoha oblastech se Letnice slaví vycházkou do přírody, která kypí novým životem, 
kde můžeme žasnout nad krásou božího daru. Můžeme obdivovat pramen vody, jak nepře-
tržitě vyvěrá. To je symbol boží milosti, kterou nám bůh denně nabízí...
 Zkusme se vystavit větru a vnímat jej. Duch Svatý nás něžně hladí a vyfouká z nás 
všechno zaprášené...Nebo slunečním paprskům a nechme do sebe proniknout teplo boží 
lásky, která do nás proudí v Duchu Svatém. 
 Potom skutečně pocítíme, že se nás dotkla boží láska, která byla v Duchu Svatém vylita 
do našich srdcí, jak píše apoštol sv. Pavel v listu římanům (řím 5,5).
 Přeji všem hluboký dotek darů Ducha Svatého!  P. Pavel Kavec, CM

FaRnost Maletín 
 V neděli 8. června v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině 
a následující neděli 15. června ve stejnou dobu bude slavena mše svatá v kostele sv. Miku-
láše v Maletíně.  P. František Eliáš

dĚKanátní Rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 11. června. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

PRvní svaté PŘIJíMání dĚtí ve farnosti svébohov bude při nedělní mši svaté 15. 
června v 10.30 hod.  P. František Eliáš

KRIstÝn sluŽeBníK s.r.o. Ve středu 18. června 2014 od 9 hod. do 16 hod. bude opět na 
faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kon-
takt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s pracov-

nicí, která má na starost energie pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děka-
na, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.               
  P. František Eliáš, děkan
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Farnost Svébohov vypravuje autobus. Několika z vás nabízíme možnost doplnit volná mís-
ta v autobuse a osobně se slavnosti kněžského svěcení v klášteře bratrů cisterciáků zúčast-
nit. Ojezd v neděli 29. června ve 3.00 hod. ze Zábřeha – Valové, ze Svébohova ve 3.15 hod. 
Jízdné splatné v autobuse je 500 Kč, na slavnostní oběd jsme pozvaní do kláštera. 
 Hlásit se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze u paní H. Lexmanové (tel. 731 626 509)

14. – 15. června tRadIČní PĚŠí PouŤ na hoRu 
MatKY BoŽí v KRálíKách
Odchod v sobotu 14. 6. v 7 hod. od kříže u lihovaru v Zábřeze, 
nebo v 8.45 odjezd autobusu z Valové do Horních Studének. 

Odtud dál společně. Délka trasy Zábřeh – klášter 34 km. Ubytování v poutním domě (230 Kč). 
Možnost přespání ve stanu po nahlášení předem. Věci k odvozu doneste do pátečního večera 
k Friedlům.   Podrobnější informace Radomír Friedl 739 957 933 

PRoJeKt Šance. Většina účastníků projektu využila šanci zapojit se…
 Skončila první etapa projektu Charity Zábřeh určeného li-
dem s chronickým duševním onemocněním. Přinesla ovoce, 
protože pět z devíti účastníků našlo zaměstnání.
 Účastníci prošli teoretickou přípravou v kurzech, kde se 
učili správně napsat životopis, jak hledat práci, jak se připravit 
na pohovor, zorientovat se v právních předpisech či hospodařit 
s penězi. Součástí přípravy byla i praktická pracovní činnost, 
kde si mohli vybírat z několika řemesel – tkalcovského, dřevař-
ského, výroby keramiky a vitráží. Jeden z účastníků si nejvíce 
oblíbil vitráže a za dobu trvání projektu se natolik vypracoval, 
že si dovede představit, jak by se touto činností v budoucnu živil. 
Koncem roku měli účastníci projektu možnost prezentovat svoje výrobky vzniklé v dílnách na 
výstavě v zábřežském Kině Retro. Nabyté vědomosti a znalosti pak účastníci vyzkoušeli v praxi 
na tréninkových pracovištích v recepci Charity nebo v charitní prodejně Ledňáček.
V současnosti již běží druhá etapa projektu, do níž je zapojeno 9 účastníků. Stejně jako jejich 
kolegové z prvního běhu, i oni absolvují teoretickou i praktickou přípravu včetně praxe na tré-
ninkových pracovištích.
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

oZnáMení. 28. května 2014 se pro život věčný narodil dlouholetý farář v bludově 
ThDr. Hynek Wiesner. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 7. 6. v kostele Panny Marie 
Královy posvátného Růžence v Ostravě – Hrabůvce. Rest in pace

KnĚŽsKé svĚcení
V neděli 29. června 2014

o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla
Dom Samuel, opat kláštera Matky boží v Novém Dvoře

nechá vysvětit na kněze

bratra Maria lva (ondřeje Franka,
mateřská farnost svébohov).
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Pastýřský list Letnice 2014
 Drazí přátelé,
 v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když 
naplnil své vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem 
a smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, 
aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil boží království na 
zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují se sta-
rozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám 
nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zá-
kon zrušit, ale naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Si-
naj, odevzdal své církvi Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha 
Svatého, miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání lásky k bohu a bližní-
mu.
 To platí pro všechny křesťany, ale přiznejme, že zcela zvláště pro vás, manžele 
a manželky, protože vy jste přijali svátost manželství jako svátost lásky. Vy máte 
stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Ve svátos-
ti manželství se křesťanští manželé stávají znamením tajemství jednoty a plodné 
lásky mezi Kristem a církví, a také se na tomto tajemství podílejí. Dostávají sílu, 
aby si navzájem pomáhali ke svatosti v manželském životě a při rození a vycho-
vávání dětí. Rodina, jako škola života a lásky je nejdůležitějším místem, kde se 
další generace učí prakticky milovat skutečnou láskou, která hledá dobro druhé-
ho a nevzdává se, ani když je to těžké, láskou, která je obětavá a věrná, shovívavá, 
dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemys-
lí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, 
když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všech-
no omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno vydrží. Láska nikdy 
nepřestává.
 Ano, taková je láska Ducha Svatého. být křesťanem, který se zrodil z křestní 
vody a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě milovat boha. Naopak: Kdo ne-
miluje, boha nepoznal, protože bůh je láska. V tom smyslu jsou vaše rodiny ško-
lou lásky i víry. Předáváním umění milovat učíte děti poznávat boha, který je Lás-
ka. Svět bez lásky nemá budoucnost, a proto nemá ani naději.
 Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš na kříži porazil, se pochopitel-
ně stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi k hříchu, pro-
to útočí na manželství, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce za-
tížit svědomí hrozným hříchem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako 
instituci. Přesvědčuje lidi, že manželství je zbytečné a někteří politici s ním vy-
sloveně spolupracují, když ekonomicky znevýhodňují sezdané manžely. Lidská 
láska zlého ducha popuzuje. Manželství je svátost lásky. A proto je ďábel touží 
zničit. 
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 Mnohé manželské problémy však lze překonat od-
puštěním, které je výsostným skutkem lásky a které 
ďábla doslova pokládá na lopatky. Když milujeme, vítě-
zíme nad ďáblem. Mnozí to máte dobře vyzkoušené.
 Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte den-
ně Ducha Svatého a proste ho i mnohokrát za den, aby 
k vám přišel. Nevíte, jak v určité chvíli reagovat, aby to 
bylo dobře, aby to bylo podle slov Pána Ježíše? řekně-
te prostě: Přijď, Duchu Svatý, a dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás všemu 
a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já, slibuje Pán Ježíš.
 Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos? Proste: Přijď, Duchu Svatý, 
a ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch 
přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, zač se máme vhodně modlit. 
A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a bůh, který zná 
přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě 
s boží vůlí.
 Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to spolehlivá cesta. Sám vzývám tak 
krátce Ducha Svatého mnohokrát za den, zvláště když mám něco říci. On skuteč-
ně přichází a působí. Vím však, že se musím ještě mnoho učit a rád bych v tom 
pokračoval společně s vámi. 
 Dnešním dnem končí doba velikonoční a vstupujeme do takzvaného období 
během roku, které skončí myšlenkami na poslední soud a slavností Krista Krále. 
Jestli jsme v jiných liturgických dobách hleděli na biblická období dějin spásy, pak 
toto období je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím, které 
spoluvytváříme jako spoluodpovědní. Žijeme ve světě, kde je stálý boj dobra a zla. 
Lidé světsky smýšlející se někdy hodně liší od našeho poslání. Nezapomínejme, že 
dary Ducha, zvláště poznání boha a schopnost milovat, nám byly dány proto, aby-
chom mohli být užiteční. Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím více jich rozdáme, tím 
budeme bohatší, protože bůh je štědrý a naší velkorysostí se nikdy nedá zahanbit. 
Ničeho se nebojme, pokud se necháme vést Duchem Svatým. Žijte duchovně, a ne-
propadnete žádostem těla. Zakusíte bohaté plody života v Duchu Svatém, protože 
ovoce Ducha je láska, radost pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 
zdrženlivost. Těším se, že i toto bohatství zazáří v našich rodinách, že nebudeme 
tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale sami se těmito plody staneme přitažlivější-
mi pro lásku druhých. Na každé rodině záleží. Čím krásnější a pevnější bude rodi-
na, tím šťastnější bude i naše společnost.
 Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich rodinách, aby byly chrámem tvé lásky, 
místem, kde roste boží království, nová kultura života a nová civilizace lásky.
O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce žehná
                                                                arcibiskup Jan
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 1. června: Červená Voda 2.019, Písařov 868 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PouŤ do MedŽuGoRJe. Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje. 
 Letošní termín: 31. 8. – 6. 9. 2014, odjezd v neděli 31. 8. 
v 15.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 6. 9. v do-
poledních hodinách. Cena: 2.100 Kč + 38 euro (zahrnuje dopra-
vu, pojištění a ubytování, jídlo není v ceně – stravování vlastní). 
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete 
zažádat o slevu. V plánu je zastavit se cestou zpět asi na dvě 
a půl hodiny u moře. Pouť doprovází kněz. Přihlášky jsou k vy-
zvednutí v sakristiích farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a ve Zvoli, nebo k stáhnutí 
na webových stránkách farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.cz. Zda jsou ještě 
volná místa, se můžete ptát P. Radka Maláče (739 245 986; r.malac@seznam.cz)
 Cestovní pas již není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy).
 POČET MÍST JE OMEZEN.  Na společnou pouť se těší J P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

*  Zveme všechny tuto neděli 8. 6. ve 14.00 hod. na mši svatou pod širým nebem ke kap-
ličce sv. Josefa v lese Doubrava.
*  V neděli 15. 6. při slavnostní mši svaté v 8.00 hod. v kostele sv. Jiří v Moravičanech při-
stoupí děti k prvnímu svatému přijímání. 
*  V neděli 15. 6. v 15.00 hod. zveme všechny na mši svatou do kaple Svaté trojice v obci 
Doubravice.  P. Miroslav Obšívan 

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 25. května: Štíty 910; Cotkytle 710; Horní Studénky 1.200 (oprava – sbírka 
poutní mše svaté z 18. května byla 4.200 Kč). 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek 

*  Tuto neděli 8. června v 15 hod. jste zváni na mši svatou do kaple sv. Martina na Olšan-
ských Horách.
*  Změna mší svatých 8. 6. o neděli svatodušní: Cotkytle 7.30 hod., Horní Studénky 10.30 
hod. (první svaté přijímání).
*  PRVNÍ SVATÉ PřIJÍMÁNÍ bude v neděli 15. června ve Štítech v 9.00 a v Cotkytli 
v 11.00 při poutní mši svaté u kaple Nejsvětější Trojice.  P. Stanislav Suchánek

svatoJánsKé slavnostI ve velKÝch losInách
 řKF Velké Losiny zve na Svatojánské slavnosti, které se konají od pátku 20. 6. – 22. 6. 
2014. Program: pátek: 17.00 mše svatá, po ní koncert písničkářky Evy Henychové.
sobota: 14.30 skupina Gentlemens Singers s programem „Cestování v čase“ nám přiblíží 
skladby od gregoriánského chorálu až po americké spirituály.
16.30 poutní bohoslužba, 18.00 přednáška ředitele televize NOE P. Leoše Ryšky.
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 25. května: Mohelnice 5.249; Úsov 879; Studená Loučka 365 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky - mohelnické zvony (J. Kubíček LP1926)
 V červnu roku 1916 byly z věže farního kostela odebrány dva 
zvony k vojenským účelům. Podobně jako všichni muži ve stáří do 
50 roků byli oblečeni do vojenských uniforem, tak i zvonům, které 
ohlašovaly čas k modlitbě a jejich kovový zvuk provázel zemřelé na 
jejich poslední cestě k věčnému odpočinku, bylo určeno, aby slouži-
ly válečné mašinérii. Z kovu těchto poslů míru, byly ulity vražedné 
nástroje. Toto rozhodnutí nepřineslo císařství žádné požehnání.
 V roce 1917 přišly na řadu další zvony: umíráček a sanktusáček z farního chrámu a je-
den zvon z věže filiálního kostela sv. Stanislava. Farníci nesli těžce ztrátu zvonů a s radostí 
přinášeli dary na zakoupení zvonů nových. K tomuto účelu byl také založen fond na obno-
vu zvonů.
 Stát za odebrané zvony tehdy platil 4 koruny za jeden kilogram váhy. Nyní však u no-
vých zvonů jeden kilogram materiálu přijde na 26 až 28 korun.
 V roku 1926 autor těchto řádků, mohelnický farář, objednal u firmy Richard Herold 
v Chomutově tři nové zvony. Pro farní chrám: umíráček o váze 82 kg (2. 624 Kč) a sanktu-
sáček o váze 55 kg (1.760 Kč). Pro kostel sv. Stanislava jeden zvon o váze 42 kg (1.344 Kč).  
 Dokončení příště.  Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

sbírka z neděle 1. června: Lubník 810, Tatenice 1.070, Hoštejn 1.300, Kosov 610 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

*  Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde v Tatenici na faře v neděli 8. 6. v 18.00 hodin.
*  biřmovanci se sejdou v Hoštejně v pátek 13. června v 19 hod. 
*  První svaté přijímání oslavíme v Tatenici v neděli 15. června při mši svaté v 10.00 hod.
*  Změny: v Kosově bude mše svatá již v sobotu 14. června v 18.00 (s nedělní platností), 
v Hoštejně v neděli 15. června v 8.45 hod. na Koruně bude mši sv. 15. června ve 12.30 hod. 
slavit s farníky P. Jagoš. 

Srdečně zveme na aBsoloventsKÝ vaRhanní KonceRt Vojtěcha 
Poláka, žáka ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu brno, který se uskuteč-
ní v neděli 15. června od 16.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v tateni-
ci. Spoluúčinkují: Pavel Hamřík zpěv, Marie Poláková housle, Jiří Zatloukal 
lesní roh, Jana Hamříková varhany.

PouŤ ke sv. Janu Křtiteli oslavíme v Tatenici v neděli 22. června v 10.00 hodin. 
s tím souvisí i změny mší sv.: Lubník v sobotu 21. 6. v 18.30 (s nedělní platností), v neděli 
22. června: Kosov v 7.30, Hoštejn 8.45 hod. Každý poutník je srdečně vítán.
                                                         P. Jaroslav Přibyl 
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tuto nedĚlI Je ve vŠech FaRnostech
sBíRKa na cíRKevní ŠKolství

sbírka z neděle 1. června: Zábřeh 9.650; Jedlí 2.400, Svébohov 1.500; Klášterec 1.800; Zvo-
le na opravy 9.870;  Maletín 3.220; Rovensko na Proglas 850 Kč. 
dary: Zábřeh – Skalička na likvidaci lepry 1.000, sbírky 1.600; Svébohov – na potřeby kos-
tela 1.500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                          P. František Eliáš
V měsíci květnu jste do pokladničky v kostele sv. bartoloměje přispěli na kostel sv. barbory 
částkou 2.050 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán bůh zaplať“. 

                                                                     Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

MĚsto InvestuJe v aReálu Kostela sv. BaRBoRY
 Na rekonstrukci kostela sv. barbory navazují aktivity města Zá-
břeha směřující k rozvoji a oživení celého areálu. V loňském roce 
byly vedle kostela instalovány stojany na kola, bývalá hřbitovní brá-
na byla nově namalována, opraveny byly pískovcové schody a smě-
rem ke škole byly vybudovány nové schody. Nedávno byla dosud 
neopravená část chodníku vedoucí podél kostela provedena v nové 
dlažbě. Letos proběhne rozsáhlá revitalizace parku u horního kos-
tela v objemu cca 1,5 milionu korun hrazená ze 75% z dotace Ope-
račního programu Životní prostředí (původní rozpočet 2,5 milio-
nů korun se podařilo snížit v soutěži na dodavatele). Obnovení se 
dostane středové aleji, která je vysázena z bříz a v současnosti se 
nachází ve stádiu dynamického rozpadu. Nová alej bude vysázena z lip velkolistých. Dále 
budou v parku káceny stromy, které již nemají další perspektivu, a místo nich zde bude sa-
mozřejmě provedena výsadba nová. Celkem bude odstraněno 62 stromů a vysazeno 91 
stromů. Další úpravy se budou týkat keřových skupin, kde dojde k dosadbě a to především 
po celém obvodu parku. Dále se plánuje obnova kříže na hřbitovní bráně. 
  RNDr. František John

Ohlášky
Dne 14. června 2014 v 11 hodin si svátost manželství udělí 

Jaroslava Hamplová z Dubicka a Václav Špruček ze Střelic 
v chrámu Povýšení svatého Kříže v Dubicku

V sobotu 28. června 2014 ve 12.00 hodin
si v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici udělí svátost manželství
Lucie Martincová z Lanškrouna a Václav Polák z Tatenice

V sobotu 28. června si svátost manželství vzájemně udělí
v kostele Neposkvrněného početní Panny Marie ve Zvoli

Petr Janků z Rájce a Lenka Šoustalová ze Zvole


