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22. 3. 2015
Ročník XXII., číslo 12

pátá neděle postní
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

téMa na BřeZen
eucHaristie a solidarita

Jestliže pšeničné zrno 
nepadne do země 
a neodumře, 
zůstane samo; 
odumře-li však, 
přinese hojný užitek.

Jan 12,24

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; 
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 51   stvoř mi čisté srdce, Bože!
  

 1: Jer 31,31-34                                              2: Žid 5,7-9                                     Ev. Jan 12,20-33 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příště Břízovo č. 503  
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Ve středu 25. března o slaVnosti 
ZVěstoVání páně bude v Zábřeze slavena 
mše svatá v 9.40 hod. v kostele sv. Bartoloměje 
a v 17.30 hod. v kostele sv. Barbory.
V Jedlí bude mše svatá v 16.00 hod. 
a ve svébohově v 18.00 hod.      P. František Eliáš

Při Slavnosti Zvěstování Páně se slaví nejpodivu-
hodnější okamžik – vtělení Krista v Marii z Na-
zaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku 
pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost 
a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Bo-
žím plánu spásy. Za devět měsíců nato, 25. prosince slavíme Kristovo narození. Boží Syn se 
stal jedním z nás, abychom my měli účast na jeho Božství. www.vira.cz

slavnost Zvěstování páně je také „dnem modliteb za úctu k počatému životu a za ne-
narozené děti“.
V naší diecézi se v tento den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička 
Zelíková kdysi obětovala Bohu svůj život na smír za potraty. Bohoslužba v Napajedlích
začíná v 17.15 hod. adorací, v 18 hod. bude slavena mše svatá a po mši svaté modlitba Rů-
žence u jejího hrobu. 

adoraČní den Farnosti KláŠterec. slavnost Zvěstování páně 
je i adoračním dnem farnosti Klášterec. Ve středu 25. března bude kostel 
Zvěstování Panny Marie od 13 do 17 hod. otevřen k tiché adoraci a v 17 hod. 
bude slavena mše svatá.  P. František Eliáš

Tuto neděli 22. března ve 14.30 hod. bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí 
bohoslužba slova.  Martin Rumíšek, jáhen 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI – KVĚTNÁ NEDĚLE, žehnání ratolestí – nezapomeňme si připravit „vět-
vičky“.  Red. 

tÝden ModliteB Za MládeŽ. Od neděle 22. března 2015 
zveme k „Týdnu modliteb za mládež“, který předchází 30. světové-
mu dni mládeže.
 Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Blahoslavení čis-
tého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8)
Mládež olomoucké arcidiecéze jej bude slavit na svém setkání 28. 
března v prostějově
 Začátek v 10 hod. Na programu bude představení jednotlivých 
děkanátů, katecheze otce arcibiskupa a svědectví. V odpoledním 
bloku řada zajímavých přednášek, celá řada workshopů, koncerty, 
možnost tiché adorace. 
 Setkání bude ukončeno mší svatou, předpokládaný konec je v 16.30 hod. Účastnický 
poplatek 50 Kč.                                                        Red. 
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děKanátní pouŤ Za oBnoVu rodin a KněŽsKá poVolání 
otec arcibiskup Jan Graubner zve farníky farností na-
šeho zábřežského děkanátu a také děkanátu Šumperk 
v sobotu 11. dubna na Horu Matky Boží v Králíkách 
k modlitbám za naše rodiny a za duchovní povolání.  
proGraM začíná v 15 hod. společnou modlitbou 

růžence, v 16.00 hod. následuje adorace a v 17 hod. mše svatá s arcibiskupem Janem. 

Ze Zábřeha pojede autobus přes Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří a Klášterec a druhý au-
tobus ze Zábřeha pojede přes Václavov, Svébohov a Jedlí.Odjezd z Valové ve 13.00 hod. 
Hlásit se můžete v Zábřeze u paní Ludmily Korgerové na tel. 583 414 512, mobil 732 805 427 
a na faře, ve vesnicích u kostelníků v zákristii.                                                P. František Eliáš

charita Zábřeh nabízí farníkům děkanátu, kteří se chtějí zú-
častnit děkanátní poutě rodin za obnovu rodin a kněžská povo-
lání a jsou upoutáni na vozíku či jinak hendikepovaní a nemo-
hou tak využít jiný způsob dopravy, přepravu speciálně uprave-
ným vozidlem. Přeprava na pouť se uskuteční zdarma. Vzhledem 
k naplánování i kapacitě je nutné se nahlásit se paní Kristýny Le-
pové, tel. 736 509 478, e-mail: preprava@charitazabreh.cz, nejpozději do 31. 3. 2015. 
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

setKání doMácícH peČoVatelŮ. Staráte se doma o své blízké 
a cítíte, že sami potřebujete podporu a povzbuzení? Chcete si popovídat 
a podělit se o zkušenosti s lidmi, kteří se o své blízké starají jako vy? Zveme 
vás ve středu 25. března od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh 
(Žižkova 15) na setkání laických pečovatelů v domácnosti. Tématem setká-
ní bude „Uzdravení v nemoci“ (doprovázení nemocného a umírajícího; tě-
lesné, duševní, spirituální a sociální potřeby nemocného; zprostředkující 

přístup pečujícího; potřeba spirituálního rozměru pečující osoby).
 Svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti je součástí projektu „Domácí 
hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“, podpořeného z progra-
mu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant from 
Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).
 Srdečně vás zveme.

Materiální sBírKa – Jaro. Ve dnech 16. – 18. dubna 2015 proběhne v Zábřeze 
a Mohelnici tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel a domácích potřeb. Sběr-
ným místem v Zábřeze je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká – u nádraží po od-
bočce u firmy Hevos), v Mohelnici se bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla 
na nám. Svobody u Mohelnického kulturního centra. Otevřeno bude čt-pá: 9-17 hod., v so-
botu 9-12 hod. Zachovalé věci budou předány do charitního sociálního šatníku a skladu, 
neupotřebitelné věci budou předány k dalšímu průmyslovému zpracování nebo ekologic-
ké likvidaci. Děkujeme předem také za příspěvek na úhradu nákladů spojených se sbírkou, 
který je cca 1Kč na 1kg.

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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oBěti V ŽiVotě ČloVěKa
 Ježíš v evangeliu této neděle prostinkým přirovnáním s životem v pří-
rodě – obilným zrnkem, vyslovuje důležitou pravdu o našem osobním ži-
votě. Na podzim se zdá, jakoby zrno, zaseté do půdy navždy zmizelo, přes-
to právě z něj vyklíčí nový život a přinese hojnou úrodu. Je to zákon, který 
bychom mohli nazvat „oběť života“.
 Co znamená slůvko oběť? Rozlišujeme dvojí vnímání oběti: nábožen-
ské a světské – jinak snad ve vztahu k Bohu a ve vztahu k lidem.
 V náboženském smyslu je oběť viditelný dar, který přinášíme Bohu, abychom zničením, 
později zasvěcením darů, uznali Boha za nejvyššího Pána, anebo abychom tak odčinili viny. Je 
to přenesení svého majetku do Božího vlastnictví, za účelem usmíření, zalíbení a odměny. 
 Podívejme se na oběti a jejich užitek, které přináší život. Život zde na zemi se děje, jak to 
vyjadřuje úsloví, v slzavém údolí a není vždy snadný. Už dítě jdoucí do školy musí přinášet 
oběti. Brzy vstát, vydat se na cestu, místo her psát úkoly. A kolik obětí přináší jeho maminka? 
Stará se o rodinu i o domácnost; vaří, pere, uklízí…I tatínek se v práci často unaví, vyčerpá se 
při těžké práci. 
 Oběť, která je vyčerpala, přináší na druhé straně dobro všem a spokojenost jim samot-
ným.
 Často se tato naše oběť pro druhé přirovnává k hořící svíci. Svíce tím, že vydává světlo, 
ubývá, zkracuje si život. 
 Zatím jsme zmínili malé a upřímné oběti pro druhé. Je převyšují oběti velké, až k obětem 
vlastního života. 
 Před časem byl vyznamenán žák základní školy, který z ledové vody zachránil kamaráda. 
Anebo žena, která chránila před napadením těhotnou maminku a sama přišla o život. Mohli by-
chom pokračovat donekonečna s výčtem obětí ve válkách, za svobodu a prosperitu lidstva atd. 
 Opakem obětavosti pro druhé je sobectví. I sobectví je láska a oběť, jenomže směrem 
k sobě. Chceme dobro jen pro sebe a chceme také, aby nám dobro prokazovali druzí. Sobectví 
je jako mráz, který spálí i tu nejkrásnější květinu. Jedním z rysů sobectví je, že nechceme děti, 
nebo nechceme více dětí. V životě národa to ale znamená, že začne vymírat, je v něm více rak-
ví než kolébek. 
 Kdysi křesťanská Evropa je dnes ovládána tržní ekonomikou, honbou za kariérou a byz-
nysem, spolu s tak negativními jevy, jako je bránění novému životu, neúplné rodiny a regis-
trované partnerství. Zkrátka – jako ve starém Římě před rozpadem tisícileté římské říše, jehož 
heslem bylo CHLÉB A HRY. 
 Společnost, která se zřekla oběti a obětavosti a přednostně buduje kult zábavy, kope hrob 
sobě i národu. 
 Blížíme se k největšímu svátku v církevním roce – k Velikonocům. Stále budeme mít před 
očima nesmírné utrpení Božího Syna Ježíše Krista, jeho největší oběť, oběť člověka spravedli-
vého – BOHOČLOVĚKA. Jeho nespravedlivé odsouzení, zajetí, bičování, trním korunování, 
přibití na kříž až k bolestné smrti, při které Boží Syn z hlubin své nesmírné bolesti vykřikne 
ono až nepochopitelné: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mk 15,34)
 Z Kristovy oběti na kříži vyrostl přebohatý klas – celá církev, společenství milionů křesťanů, 
kteří usilují o jeho následování právě v tom nejdůležitějším, sebezáporu, nevyhýbání se oběti. 
 Právě v postní době bychom se měli učit přinášet oběti, odepírat si alespoň drobnosti, sladkos-
ti, malá potěšení. A vůbec častěji si položit otázku jak je to s naším postojem k obětavosti když je 
třeba udělat něco pro rodinu, farnost, zaměstnání, ale i pro sebe (sebevýchova, charakter).
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 Neměli bychom v postní době zapomínat na svátost smíření, zpověď, která nejen odpouští 
hříchy, ale vede nás i k usmíření s Bohem a našimi bližními. Přiznejme si, že obětí pro náš du-
chovní život nikdy není dosti. Čím více budeme podobni pšeničnému zrnu zasetému do půdy 
našeho srdce, tím více uděláme pro sebe i pro společnost, což se projeví v čase i na věčnosti.   
  P. Antonín Pospíšil 
 

Z HoMilie sVatéHo otce FrantiŠKa K postní doBě
 Drazí bratři a sestry, v této postní době se toužím modlit spolu s vámi ke Kristu: „Fac 
cor nostrum secundum cor tuum“ – „Učiň srdce naše podle srdce svého.“ Pak budeme mít sil-
né a milosrdné, bdělé a obětavé srdce, které se nenechá uzavřít do sebe a neupadne do víru 
globalizované lhostejnosti. S tímto přáním vás ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící 
a každé církevní společenství plodně prožívalo postní dobu, a prosím vás, abyste se modlili 
za mne.  Ať vám Pán žehná a Panna Maria ať vás ochraňuje. 

červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 15. března: Červená Voda 2.105, Písařov 837, Jakubovice 568 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč
Mše svaté o slavnosti Zvěstování páně ve středu 25. března: 
 Jakubovice 15.30, Písařov 16.30, Červená Voda 18.00 hod.
předvelikonoční zpovídání s cizím zpovědníkem: 
 Jakubovice – pátek 27. března od 15.30 hod., Písařov – pátek 27. března od 16.00 hod.
Mše svatá v Janoušově bude jako obvykle poslední neděli v měsíci – 29. března v 16 hod.
   P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

MoŽnost sVaté ZpoVědi před VeliKonoceMi:
 ve středu 25. 3. v Leštině od 16.00, ve čtvrtek 26. 3. v Chromči od 16.00, v pátek 27. 3. 
v Postřelmově od 16.00 (zpovídá cizí zpovědník), v pondělí 30. 3. v Postřelmově od 16.00, 
v úterý 31. 3. v Lesnici od 17.00 hodin. 

soBota 28. BřeZna Je adoraČníM dneM Farnosti 
postřelMoV. Ve farním kostele v Postřelmově a v kaplích v Chromči 
a v Sudkově bude k adoraci (podle rozpisů) vystavena Nejsvětější svátost.                             
                                                                                                      P. Vladimír Jahn

orel  Zábřeh pořádal 14. března
V .ročník  turnaje v ping-pongu.
Ze 35 hráčů se po dlouhém boji na přední příčky probojovali tito 
borci: muži - 1. místo - Václav Večeř, 2. místo - Petr Mrázek, 3. 

místo - František Valouch; ženy: 1. místo - Lenka Diblíková, 2. místo - Dana Davidová, 3. 
místo - Jana Kubíčková; žáci 13–16 let:  1. místo - Jan Daniel, 2. místo - Lukáš Silný, 3. mís-
to - Lukáš Lehar; žáci 9–12 let: 1. místo - Tonda Sikora, 2. místo - Kryštof Pospíšil, 3.místo 
- Ondřej Ozorovský. Výhercům gratulujeme. Všem děkujeme za účast a přejeme do dalších 
ročníků bystré oko a rychlou ruku.  Jana Kubíčková
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lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
- náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. 
- Zpověď před velikonočními svátky bude ve středu 25. března od 15.00 do 17.00 hod. 

Připomínáme také, že zpovídáme každý den, půl hodiny přede mší svatou. 
- Křížová cesta bude v pátek od 16.30 a v neděli ve 14.00 hod. 
- na Květnou neděli při mši svaté v 9.30 hod. budeme žehnat (posvěcovat) kříže a jiné 

náboženské symboly. 
 sbírka z minulé neděle na opravu našeho kostela 4.548 Kč. 
   Pán Bůh zaplať za vaše dary. Moravičany:
- náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře. 
- Křížová cesta bude ve čtvrtek od 16.30 a v neděli ve 14.00 hod. 
- Zpověď před velikonočními svátky bude ve čtvrtek 26. března od 15.30 do 17.00 hod.

Připomínáme také, že zpovídáme vždy půl hodiny přede mší svatou. 
- sbírka z minulé neděle na opravu našeho kostela 6.355 Kč. 
   Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

Dne 17. 3. 2015 se paní Marie Hélová z Loštic 
dožila životního jubilea 85 let života. 
Za obětavou práci, za květiny pro farní kostel v Lošticích, za podporu 
kněží na misiích, za mnoho jiných charitativních služeb ji vyprošujeme 
hojnost Božích darů a ochranu Panny Marie.

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 15. března: Štíty 4.000; Cotkytle 1.580; Horní Studénky 6.700 Kč. 
dary: Horní studénky – na opravu kostela od štědrého dárce 20.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

Štíty – kostel nanebevzetí panny Marie:
KříŽoVé cestY – v pátek vždy půl hodiny přede mší 
svatou a v neděli ve 14.30 hod. 
 Tuto neděli 22. března povedou Křížovou cestu „man-
želé“. 
V neděli 29. března povedou Křížovou cestu farníci. 
 V neděli 29. března bude bohoslužba pro děti.
 liturgii Květné neděle doprovodí schola Gaudium. 
 ZpoVěĎ před VeliKonoceMi. 
Štíty – pátek 27. března od 16.00 hod. zpovídá P. Vladi-
mír Jahn.
Horní studénky:
 V postní době jste každou neděli zváni k pobožnosti 
Křížové cesty „pod širým nebem“ z Horních Studének na 
Olšanské Hory. Začínáme ve 14 hod. u prvního zastavení.  P. Josef Altman
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farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle15. března: Lubník 810; Tatenice 760; Hoštejn 1.050; Kosov 740 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 15. března: Mohelnice 2.907; Úsov 3.128; Studená Loučka 230 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

V úterý 24. 3. 2015 ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

BoX na potraVinY V ZáZeMí oKÝnKa. Potraviny pro lidi, kteří si je sami nemo-
hou zajistit, sbírá Charita Zábřeh také v zázemí denního stacionáře Okýnko (Zámecká 11, 
Mohelnice). Chcete-li takto pomoci, můžete je nosit a do tam umístěného sběrného boxu 
vkládat. Ve všední dny od 8.00 do 15.30 hod.
 Sbírají se potraviny trvanlivé: těstoviny, mouka, rýže, olej, luštěniny, konzervy, zavaře-
niny, instantní polévky a omáčky, trvanlivé mléko. Děkujeme vám.
  Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Z MoHelnicKé Farní KroniKY lp 1944 dr. Jaschek – dokončení
 22. října byla v kostele sv. Stanislava opět zpívaná mše svatá pro uni-
atské Ukrajince z okolí. Bylo jich přítomno asi 200, deset z nich přijalo 
svátosti. Celebroval tentokrát uprchlík z jižního Haliče, pomocný farář 
Georg Woskres, který s ukrajinským dětským útulkem našel asyl v An-
nabad bei Triebitz – (Anín u Třebařova?).
 V oktávu dušiček byla i letos denně sloužena v hřbitovním kostele 
ranní mše svatá a večer v 17 hodin tamtéž svaté požehnání. Účast na ranní mši byla lepší, 
účast na požehnání horší než loni.
 Advent probíhal v životě farnosti přes opakované naléhání jako v minulých letech, bez 
živého náboženského projevu. Teprve ve vánočních dnech stoupl počet přijatých svátostí a 
o svatovečeru (Štědrý večer) udílené svaté přijímání školákům mělo zhruba dvojnásobnou 
účast než loni; aspoň jiskřička!
 Protože krátce před Vánocemi jediný kooperátor musel do nemocniční péče ve Štern-
berku, zůstaly všechny sváteční služby na faráři. Díky výpomoci pensionovaných kněží Ne-
umanna a Janiczeka mohly být konány sváteční bohoslužby v plném rozsahu, byť v jedno-
duché formě.
 Také sváteční výzdoba kostela nebyla ukrácena, takže i vnější stránka farního života 
svědčila o spásonosném narození Spasitele v Betlémě; i ty staré jesličky tomu napomohly!
Farář opět předložil farníkům při pobožnosti na závěr roku bilanci duchovní péče: 134 
křtů, 29 sňatků, 69 pohřbů a 34 bohoslužeb za padlé. Náboženskou situaci (pozvedá, do-
kládá) 1.415 velikonočních zpovědí a 9.300 svatých přijímání za rok. 
 Tak zůstává do nového roku ze starého spousta duchovní práce! Překážek je mnoho, 
rostou s časem podmíněné vlažnosti! Většina však je následkem války, která bohužel vypl-
nila celý rok.  Bartoš H
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tuto neděli 22. BřeZna Je V ZáBřeZe sBírKa na Kostel 
sV. BarBorY
sbírky z neděle 15. března: Zábřeh 9.070; Jedlí 1.600; Svébohov 1.500; 
Klášterec 1.140; Zvole 4.350; Postřelmůvek 400 Kč. 
darY: Zábřeh – na Haiti 500, na farnost 500 Kč; Jedlí – na opravu kos-
tela 1.000, na TV NOE 1.000, na Proglas 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                      P. František Eliáš

tuto neděli 22. 3. 2015 od 17 hod. se uskuteční v kostele sv. Barbory v Zábřeze koncert 
„na KřídlecH ZpěVu“. cena vstupenky 70, resp. 90 Kč, děti zdarma.

KatolicKÝ dŮM
v od pradědu na Hanou. Ve spolupráci s místní po-
bočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie, Místní akční 
skupinou Horní Pomoraví a klubem seniorů připravujeme na 
úterý 31. března další z cyklu setkávání s redaktorem Čes-
kého rozhlasu olomouc Mirkem Kobzou. Autor populárních 
rozhlasových pohlednic z kraje mezi Pradědem a Hanou nám 
tentokrát přiblíží pověsti a legendy kraje pod Jeseníky. Přednáš-
ka je součástí unikátního projektu nazvaného Národní pohádky 
a pověsti – poklady národní identity a tradic. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

v  KatolicKÝ dŮM dostane noVÝ KaBát. V nej-
bližších dnech budete moci zaznamenat kolem Katolického 
domu čilý stavební ruch. Bude zahájena stavební část našeho 
projektu „Realizace energeticky úsporných opatření Katolic-
kého domu“. V rámci tohoto projektu budou vyměněna okna, 
opravena část střechy, zatepleny stropní konstrukce a zhotove-
na venkovní fasáda. Částkou bezmála 2 mil. korun akci pod-

poří Evropská unie, částkou více než 300 tis. korun Státní fond životního prostředí, svoji 
podporu přislíbilo i město Zábřeh. Nevýhodou tohoto dotačního programu ovšem je, že 
se musíme na projektu podílet nemalou částkou z vlastních prostředků. Část prostředků 
máme připravenu, ale část nám stále ještě schází. obracíme se proto na všechny lidi dobré 
vůle s prosbou o výpomoc. pokud máte volné nějaké finanční prostředky a mohli byste 
je na nějaký čas zapůjčit, nesmírně nám tím pomůžete. případní dobrodinci, kontak-
tujte nás, prosím na telefonu 731 465 717. Děkujeme.  Josef Klimek

sVéBoHoV. Spolek Svébohov vás zve do „staré školy“ na výstavu OBJEKTIVEM FOTO-
GRAFA. Vernisáž výstavy v sobotu 28. března 2015 začíná v 11 hod., vstupné dobrovolné. 
Výstava bude otevřena v sobotu do 19.00 hod. a v neděli 29. března od 13  do 19 hod.  red. 

Odkaz na projev prof. Petra Piťhy, přednesený při příležitosti Mene Tekel - ekumenická bo-
hoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně (FI 112015) NAŽIVO! 
https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ&feature=player_detailpage 
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