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12. 4. 2015
Ročník XXII., číslo 15

druhá 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

TéMa na duBen
eucharisTie a evangeliZace

„Pokoj vám! 
Jako Otec poslal mne, 
tak i já posílám vás.“ 
Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: 
„Přijměte Ducha Svatého! 
Komu hříchy odpustíte, 
tomu jsou odpuštěny, 
komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“

Jan 20,21-23

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

Žalm 118  oslavujte hospodina, neboť navěky trvá jeho milosrdenství 
 1: Sk 4,32-35                                               2: 1 Jan 5,1-6                                    Ev. Jan 20,19-31  
Ordinárium: latinské č. 509                     příště Olejníkovo č. 502
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TaTo neděle 12. duBna – neděle BoŽího MilosrdensTví
„V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše 
nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699)

hníZdo – mateřské a rodinné centrum vás zve:
 v úterý 14. dubna na besedu „Jak pracovat s agresivitou dětí“. 
 Přednáší L. Liberdová 
 Hnízdo zve na jarní úklid Hnízda, konkrétně mytí oken. 
Proběhne v úterý 21. dubna od 16 hod. Zveme zvláště bezpříspěvkové uži-
vatele prostor Mateřského a rodinného centra Hnízdo. S sebou kýbl a hadr.  Irena Švédová

děkanáTní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. dubna. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. P. František Eliáš

krisTÝn sluŽeBník s.r.o. ve středu 15. dubna 2015 od 9 hod. do 
15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti 
Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kte-
ří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, která 

má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je 
souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.   
  P. František Eliáš, děkan

kaTecheTé se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 16. dubna v 19.00 hod. 
   Martin Rumíšek, jáhen

PoZvánka na vÝsTavu „cesTa kŘíŽŮ“. Jménem 
Vlastivědného muzea v Šumperku bych vás chtěla srdečně 
pozvat na výstavu s názvem „cestou křížů“, která byla včera 
zahájena ve Výstavní síni šumperského muzea. Výstava před-
stavuje pozoruhodnou sbírku křížů z období 16. – 20. sto-
letí. Kolekce křížů je výsledkem sběratelské vášně Františka 
a Boženy Hojgrových z Hrabové u Zábřehu. Vůbec poprvé si 
také může veřejnost prohlédnout řezbářskou realizaci křížo-
vé cesty od regionálního umělce Břetislava Vávry z Klopiny. 
Výstava „Cestou křížů“ byla připravena ve spolupráci s olo-
mouckým arcibiskupstvím, jež v roce 2013 sbírku manželů 
Hojgrových odkoupilo, a Muzeem Kroměřížska. Výstava po-
trvá do 24. května 2015.                              Martina Buchtová

MaTeriální sBírka – Jaro – 16. – 18. dubna. 
Sběrným místem v Zábřehu je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká-u 
nádraží po odbočce u firmy Hevos. Otevřeno bude čt-pá: 9-17 hod., v sobo-
tu 9-12 hod. Zachovalé věci budou předány do charitního sociálního šatníku 
a skladu, věci, které se nedají takto upotřebit budou předány k dalšímu prů-
myslovému zpracování nebo ekologické 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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česká kŘesŤanská akadeMie PŘiPravuJe:
  výlet do Šternberka v neděli 26. dubna odpoledne.
Navštívíme „Expozici času“ a areál bývalého augustiniánského kláštera 
a farního kostela Zvěstování Páně. Zajištěny budou komentované prohlíd-
ky. (podrobnější informace v příštím čísle FI)
 Přednášku prof. Thdr. ing. Jakuba s. Trojana „husovo pojetí prav-
dy“, ve středu 20. května v 18.00 v prostorách farního sboru Českobratrské 
církve evangelické, U Vodárny 2. 
Více informací na http://cka-zabreh.webnode.cz.  Za ČKA Jana A. Nováková

Orel jednota Zábřeh zve v sobotu 25. dubna neziskové organizace 
farnosti Zábřeh do kuželny na stadionu v Zábřeze (Třešňová 4) na 
PŘáTelskÝ TurnaJ v kuŽelkách. Začátek v 15.00 hod. S se-

bou si vezměte sálovou obuv, jako „startovné“ uvítáme talířek s občerstvením. „Fanklu-
by“ vítány. Prosíme o potvrzení účasti na email kubicek.jana@seznam.cz nebo na telefon 
605 536 270 (Jana Kubíčková).

PuTování s MeToděJeM. 
Stejně jako v minulých letech připravujeme i le-
tos na prázdninové měsíce cyklus jednodenních 
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Jakousi 
„předehrou“ k prázdninovému cyklu bude v sobotu 23. května tradiční a přesto zase jiný 
výlet do Prahy. Tentokrát je naplánovaná komentovaná prohlídka Vinohrad a okolí. Vy-
vrcholením výletu bude výstup na Žižkovskou televizní věž. Bližší informace na telefonu 
732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.  
  Josef Klimek 

Těšíte se na letní prázdniny? Máte už představu, co budete dělat? Po-
kud ne, je tady občanské sdružení Malá anTiochia, které pořá-
dá křesťanské tábory pro děti a mládež.
Tábory jsou určeny dětem od 6 do 15 let. 
Přehled turnusů, podrobné informace pro děti i jejich rodiče vám 
můžeme na požádání předat na faře v Zábřeze, nebo poslat mailem. 
(Přihlášky do 31. května 2015) 

  Předseda sdružení Malá Antiochia P. Pavel Jagoš tel. 461 323 129 -mobil: 603 332 031

diecéZní eucharisTickÝ kongres
pátek 15. a sobota 16. května v olomouci.
Pátek – arcidiecézní setkání dětí.
Páteční večerní před-program v olomoucké katedrále. 
Sobotní setkání věřících arcidiecéze. 
Zveme všechny věřící k intenzivnějšímu prožívání toho, že se nám 
kristus v eucharistii dává jako živý pokrm, který sytí naši duši. Podrobný program 
kongresu se včas dozvíte na stránkách fi.                                                           Red.
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neděle BoŽího MilosrdensTví
Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl papež Jan Pa-
vel II. 30. dubna 2000, v den svatořečení sestry Faustýny 
Kowalské.
Před několika dny jsme prožili slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně. Radovali jsme se nad touto úchvatnou událostí Boží 
slávy, Kristovy moci, jež nesou plody našeho vykoupení. 
Vše bylo dílem nesmírného Božího milosrdenství. Milosr-
denství znamená sklonit se a pomoci někomu, kdo je v bídě. 
Vzorem největšího milosrdenství je Ježíš Kristus, neboť on 
se sklonil k největší lidské bídě – odtržení člověka od Boha 
a ztrátě jeho věčné spásy. 
K ustanovení svátku, který odráží tajemství Božího mi-
losrdenství, si Ježíš vybral polskou řeholnici, sestru Marii 
Fastynu Kowalskou. 22. února 1931 měla vidění, ve kterém 
se jí Ježíš ukázal oblečený do bílých šatů, s rukou pozdviže-
nou k žehnání a druhou, která se dotýká šatů na hrudi, od-
kud vychází dva velké paprsky, jeden červený a druhý svět-
lý. Jsou to proudy vody a krve. Sám Ježíši jí to vysvětlil: „ 
Světlý paprsek znázorňuje vodu, která ospravedlňuje duši, 
červený pak představuje krev, která je životem duše. Fausty-

na podle toho, co viděla, nechala v červnu namalovat obraz s nápisem „Ježíši důvěřuji ti.“ 
 Ježíš říká Faustyně: „Dcero má, mluv celému světu o mém nepochopitelném milosrden-
ství. Přeji si, aby svátek Božího Milosrdenství se stal útočištěm všech duší zvláště hříšníků. 
Tento svátek pochází z hlubin mého Milosrdenství a jest omilostněn plností mého slitování.“ 
 Právě obsah tohoto svátku velice souvisí s liturgií druhé neděle velikonoční. Toho dne 
se čte evangelium sv. Jana o tom, jak se zmrtvýchvstalý Kristus ukázal ve večeřadle a usta-
novil svátost smíření. Obraz Božího milosrdenství znázorňuje zmrtvýchvstalého Spasitele, 
který přináší lidem pokoj skrze odpuštění hříchů za cenu svého utrpení a smrti na kříži. 
Vyjadřuje těsnou souvislost mezi tajemstvím vykoupení a tajemstvím Božího milosrden-
ství. Tuto souvislost ještě zvýrazňuje novéna, která začíná na Velký pátek. Svátek Božího 
milosrdenství zaujímá nejdůležitější místo mezi všemi projevy pobožnosti k Božímu mi-
losrdenství. Obraz milosrdného Ježíše je právem nazýván obrazem Božího milosrdenství, 
neboť právě v tajemství Kristova utrpení se nejzřejměji projevila Boží láska k člověku. Má 
také připomínat povinnost křesťanské důvěry v Boha. S takto chápanou úctou k obrazu 
spojil Pán Ježíš zvláštní přísliby: „V tento den se vyleje celá plnost mého Milosrdenství. Vyleji 
moře milostí na duše, které se k tomuto zdroji přiblíží. Kdo se v tento den vyzpovídá, a při-
stoupí k sv. přijímání, dosáhne úplného odpuštění všech hříchů a trestů. Ať se nikdo nebojí ke 
mně přijít i kdyby byly jeho hříchy sebeodpornější.“ 
 Tato přislíbení se ještě zvětšují modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství na odpro-
šení a usmíření Boží spravedlnosti za hříchy naše i celého světa. 
 Při vážném a hlubokém pohledu na Boží milosrdenství bychom si měli vždy znovu 
a znovu uvědomovat nesmírnou Boží lásku k nám lidem hříšným i svou odpovědnost za 
ni. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, neza-
hynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)          P. Antonín Pospíšil 
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radosT Z Boha – na okraj přípravy na národní eucharis-
tický kongres.
 Lidský život je tuze složitý: výchova, vzdělávání, manželství, 
děti, rodina, majetek, zaměstnání, střecha nad hlavou, jídlo a pití, 
zdraví, politika, kariéra, strach, nemoci, nenávist, křivda, smrt…
 Ale vrchol života je tuze jednoduchý: radost! Radost z partnera, 
z dětí, z rodiny. Stačí jen dvě věci: ruce a rty. Ruce k pohlazení, rty 
k políbení – mluva srdce. 
 Křesťanský život je tuze složitý: katechizmus, morálka, svědo-
mí, charita, církev, kostel, papež, biskup, farář, jáhen, klášter, hospic, 
Bible, tisk, Proglas, Noe, poutě, kongresy, synody, sněmy, tituly…
 Ale vrchol křesťanství je tuze jednoduchý: radost z Boha! Stačí jen dvě věci: Chléb Ži-
vota a Kalich Vína – mluva Srdce Ježíšova. 
P. S. Dne 25. března 2015 přeložil hudebník J. K. v Janských Lázních do češtiny řecké slovo 
„Eucharistia“ – DOTEK JEŽÍŠE.  P. Jan Rybář (převzato z www.jesuit.cz)

červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 5. dubna (na kněžský seminář): Červená Voda 5.990, Mlýnický Dvůr 
170, Písařov 1.431, Jakubovice 1.030; Janoušov 330 Kč. 
sbírky o velikonocích: Písařov 473, Jakubovice 1.339 Kč. 
sbírka na svatou zemi: Červená Voda 1.250, Jakubovice 390 Kč. 
na haiti: Červená Voda 254 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

  Farnost Červená Voda zve všechny tuto neděli 12. dubna na pouť ke kapličce Božího 
Milosrdenství (na kruhovém objezdu jet směr Boříkovice, po asi 1 kilometru odbočit do-
prava a polní cestou asi další 1 km ke kapličce). Poutní mše svatá v 15 od. P. Radek Maláč 

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. 
 Příprava na svátost biřmování bude v pátek 17. 4. v 18.45 hod. na faře. 
 Sbírka z minulé neděle na Misijní společnost 5.175 Kč. Pokladnička u Božího hrobu 
2.502 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
 Náboženství bude ve čtvrtek 16. 4. od 18.45 hod. do 19.30 hod. na faře. 
 Příprava na svátost biřmování bude pátek 17. 4. v 18.45 hod. na faře. 
 Sbírka z minulé neděle na Misijní společnost 10.036 Kč. 
 Pokladnička u Božího hrobu 5.391 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. P. Miroslav Obšivan

Dne 11. dubna 2015 oslaví své 80. narozeniny 
paní Marie Pischlová z Moravičan. 
K tomuto jubileu jí přejeme hodně Boží ochrany, přímluvu u Panny Ma-
rie, hodně zdraví a dlouhá léta. Moc jí děkujeme za dlouholetou starost-
livost o mešní plachetky a za veškerou výpomoc v našem chrámě.                            
 farníci z Moravičan
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postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 19. dubna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.358 Kč) 
a v Chromči (minule 3.600 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost! P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 5. dubna na kněžský seminář: Lubník 3.890, Tatenice 4.530, Hoštejn 
2.900, Kosov 260 Kč. 
sbírky na svatou zemi: Lubník 740, Tatenice 700, Hoštejn 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 5. dubna na kněžský seminář: Štíty 4.370; Cotkytle 2.470; Horní Studén-
ky 5.000 + na Svatou zemi 1.700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Josef Altman

V neděli 19. dubna bude sbírka na opravy fary.

neděle 19. dubna je 
adoračníM dneM farnosTi ŠTíTY. 
k adoraci před nejsvětější svátostí jste zváni 
od 10.00 do 15.00 hod.                                                      P. Josef Altman

Příští neděli 19. března při mši svaté se budeme ve farnostech věnovat tématu „evange-
lizace“ v rámci přípravy národního eucharistického kongresu.   P. Josef Altman

NEK 2015 – TÉMA NA DUBEN – EVANGELIZACE 
Abychom my mohli svým životem naplňovat a šířit radostnou zvěst 
evangelia, je třeba otevřít se s důvěrou Ježíši, který nám v Eucharistii 
dává sám sebe. 
Jeho mocí a silou jsme posilováni a proměňováni v člověka, který se učí 
od Ježíše osvojit si jeho postoj, jeho smýšlení, jeho jednání. 

On nám pomáhá „rozlámat“ sami sebe, tedy odložit všechnu nepoddajnost před Bohem, 
vzpurnost vůči němu nebo vůči bližním, svou pýchu, sobectví.
 On nám pomáhá sklonit se a říci až do důsledků „ano“ ke všemu, co ode mne Bůh 
žádá.
 On nám pomáhá s důvěrou zopakovat jeho slova: „Tady jsem, Bože, abych plnil tvou vůli!

 Eucharistie je tajemstvím těla a krve Pána, a tedy jeho života a smrti. 
 Také my jsme pozváni, abychom obětovali ve mši s Ježíšem své tělo a krev, tedy život a 
smrt.
 Slovem „tělo“ dáváme vše, co tvoří konkrétně náš život, který vedeme v tomto těle: 
čas, zdraví, síly, schopnosti, city, ale třeba i jen úsměv... 
 Slovem „krev“ vyjadřujeme, že i my obětujeme svou smrt. Ale ne nutně smrt konečnou, 
mučednictví pro Krista nebo pro bližní. 
 Smrtí je všechno, co v nás už teď připravuje a předjímá smrt: pokoření, neúspěchy, 
nemoci, omezení..
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 5. dubna na kněžský seminář: Mohelnice 7.613; Úsov 1.896; Studená 
Loučka 2.270 Kč; 
sbírky na svatou Zemi: Mohelnice 2.573 Kč
sbírky z velikonočního pondělí: Mohelnice 2.379; Úsov 545; Studená Loučka 381 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

SENIOŘI se sejdou na faře v Mohelnici v úterý 21. dubna ve 14 hod. 
    srdečně zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 

huManiTární sBírka 
Ve dnech 16. – 18. dubna 2015 proběhne tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůž-
kovin, prostěradel a domácích potřeb. Materiál se v Mohelnici bude sbírat 
přímo do dodávkového vozidla s logem Charity umístěné na Nám. Svobody 
u Mohelnického kulturního centra. Ve čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod. 
Zachovalé věci pomohou chudším lidem prostřednictvím charitního sociál-

ního šatníku a materiálního skladu, neupotřebitelné věci budou předány k dalšímu prů-
myslovému zpracování nebo ekologické 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

Mohelnická kronika
kronika popisuje skutečně pohnuté osudy farní budovy a kaplan-
ky v průběhu a zejména na konci 2. světové války. Pokračování.
 S blížící se frontou narůstal počet vojáků. Ke konci ledna 1945 
přijel válečný lazaret, oddělený od frontového lazaretu. Tehdy se stal 
farní sál ubikací sanitního mužstva. Pak jej místní velitelství určilo 
za „přenocovací“ stanici kurýrů a v této funkci se fara dočkala kon-
ce války. Posledními ubytovanými byl oddíl polního četnictva, po jehož odjezdu už zněly 
městem ruské výstřely.
 Současně se na konci války dočkala nuceného obsazení i kaplanka. Bylo zabráno první 
poschodí a dáno k užívání rodinám uprchlíků z Hamburku (?). Výpomocný kaplan, farář 
Arnold Schröer byl jednoduše vykázán do jedné místnosti kostelnického bytu.
 Poslední týden války trpěla i farní stodola a farní zahrada. Bylo tu vykopáno 10 ochran-
ných okopů. Byl zde umístěn dobytek, koně a vozy. Zkrátka i sem zasáhla válka, bohudík 
jen v posledních záchvěvech.
 Po stránce duchovní péče, bylo zajímavým úsekem „časů uprchlíků“ ubytování prcha-
jících farářů, kteří se svými farníky utíkali přes Mohelnici před hrůzami fronty. Po řadě to 
byli důst. pan farář Brückner z Gläsenu, vikář Fanke z Kazimiru, farář Besuch z Leissnitz, 
kaplan Tenschert z Gröbnigu, vikář Gutsfeld z Pruských Kravař, farář Pelz z Hohndorfu, 
farář Glados z Tworkowa, farář Kosian z Fulneku a farář Blaschke z Osoblahy. Měli často 
velmi ukázněnou farní obec a dělalo se vše pro to, aby uprchlíci mohli vést vlastní nábožen-
ský život. Vlastní bohoslužby, hodiny duchovní péče pro děti v dolním kostele i další přání 
byla plněna, aby měli aspoň kousek domácí duchovní péče. Se zářícíma očima lidé děkovali 
svým farářům za jejich pastýřskou námahu.  H. Bartoš
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děkuji všem, kteří v letošním roce v kostelích a kaplích připravili velikonoční 
TŘídení i slavnosT krisTova ZMrTvÝchvsTání. 
 Pán Bůh ať odplatí jejich obětavou práci a zahrne je svým požehnáním.
   P. František Eliáš 
sbírky z neděle 5. dubna na kněžský seminář: Zábřeh 24.520; Jedlí 3.400; Svébohov 2.800; 
Klášterec 2.740; Zvole 19.490; Vyšehoří 1.100; Maletín 1.570 Kč. 
sbírky na svatou zemi: Zábřeh 18.800; Jedlí 800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.340; Zvole 
7.160 Kč. darY: Zvole – na fasádu farního kostela 10.000, na seminář 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Dne 3. dubna byla ze Zábřeha na likvidaci lepry odeslána částka ve výši 3.500 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková 

Dar pro Rádio Proglas ve výši 500 Kč. Pán Bůh zaplať.  Anna Krňávková KAPR

PosTní alMuŽna. Papírové schránky „postničky“ budou v kostelích vybírány tuto 
neděli dne 12. dubna – o neděli Božího milosrdenství. 
celý následující týden pak můžete schránky nosit také na recepci charity Zábřeh. 
   Jana skalická 
Tuto neděli 12. 4. v 15.00 hod. bude bohoslužba slova v kostele sv. Stanislava v Hynčině.   
  Martin Rumíšek, jáhen

výbor spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov tuto neděli 12. dubna 2015 
výroční členskou schůzi. Začátek v 15.00 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání 
bude výroční zpráva za rok 2014, plán činnosti na rok 2015 a další. Důležitým bodem bude 
projednání nových stanov Spolku Metoděj. Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat 
nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.  Josef Klimek

kino oPakuJe filM o P. Mariánu kuffovi 
– TuTo neděli v 16 hod. 
Po velmi pozitivních ohlasech na únorovou projekci kino Retro opět 
uvede stominutový dokument „ Opři žebřík o nebe“ o práci slovenské-
ho faráře Mariána Kuffy.  red.

farnosT svéBohov a Kruh přátel hudby Svébohov vás zvou tuto 
neděli 12. dubna V 18.00 hod. do zasedací místnosti obecního domu na koncert TRIA 
GIDEON Vstupné dobrovolné.

Ohlášky
V sobotu 25. dubna 2015 v kostele sv. Bartoloměje

si svátost manželství navzájem udělí 
Mgr. Tomáš Dombek z Bělé a Ing. Barbora Hamplová ze Zábřeha.

 (za chybu v datu (FI 14) se redakce omlouvá)


