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26. 7. 2020
Ročník XXVII. číslo 30

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Žalm 119     Jak miluji tvůj zákon, Hospodine
1: 1 Král 3,5.7-12 2: Řím 8,28-30 Ev. Mt 13,44-52
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho 
člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. 
Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde 
jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. 
Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno mož-
né. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co 
je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyho-
dí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé 
od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč 
a skřípění zubů. 
Rozuměli jste tomu všemu?“ 
Odpověděli: „Ano.“ 
A  on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal 
učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze 
své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; 
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených 
užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (Krzysztof Leon Klat)
Šalamoun říká, že ze všeho nejcennější 
je umění rozeznávat dobro a zlo.
Evangelium mluví také o  nalezení 
toho nejcennějšího: o drahocenné per-
le, o pokladu, který může člověk nalézt 
a stát se boháčem Božího království.
Z mnoha pokladů, z mnoha drahocen-
ných perel, které nám křesťanství na-
bízí, chci vám o  dnešní prázdninové 
neděli představit jednu drahocennou 
perličku, kterou byste mohli pro sebe 
objevit. Je to perla úsměvu.
Jednu paní neznal nikdo jinak, než s věčně mrzutým výrazem, takovým jako když vám 
uteče mléko. Když ji chtěl někdo povzbudit, bručela: „Nemohu dělat celý den hihihi. 
Nevíte, jaké já mám trápení!“ Uvažte prosím dnes vy všichni: znáte jistě kromě tako-
vých bručounů lidi vlídné. Takové, kteří se na vás při setkání usmějí, řeknou dobré slo-
vo. Co myslíte, to oni nemají žádné trápení? Ale mají. U každého jdou radosti i tram-
poty ruku v ruce.
Jenže nejdou na stejné rovině. U křesťana, opravdového křesťana, je to jako na mimoú-
rovňové křižovatce: radost je hlouběji, mnohem hlouběji – a trápení ji nemůže proto za-
sáhnout a zničit. To měl na mysli Pán Ježíš, když nám, křesťanům, sliboval: „Vaše srdce se 
bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme.“
Životy světců pravdivost těch slov dokazují. Jejich úsměv byl legitimací jejich zbožnosti. 
Říkali, že usmívat se na bližního, znamená hledět na něj očima Ježíšovýma.
Říkali, že úsměvem povíme cizímu člověku, že jsme v něm objevili bratra. Že úsměv je 
most od člověka k člověku.
Malá Terezička měla o nebi velmi osobitou představu. „Nebe je místo, kde se nebudeme 
setkávat s lhostejnými pohledy.“
Všimli jste si, že každý se instinktivně usměje, když se skloní nad kočárkem s dítětem? 
Když se usměješ na dospělého, probouzíš v něm dítě, probouzíš v něm jeho lepší já.
Pracovat umí i kůň – smát se umí jen člověk.
Úsměv je, tvá nejkrásnější ozdoba. Každá žena je krásná, když se usmívá, a je ošklivá, když 
se mračí. Usmívat se je méně namáhavá činnost než mračení. Při úsměvu, říkají anatomo-
vé, zaměstnáš patnáct svalů, k mračení potřebuješ třicet šest.
Vyzdob se perlou úsměvu každý den hned ráno, jak se probudíš. Řekni si: „Bože, díky za 
ten dárek,“ a začni s úsměvy hned doma – při své domácí práci pro své nejbližší.
Jak to řekla Terezička: „Nebe je místo, kde se nebudeme setkávat se studenými, lhostejný-
mi pohledy.“

KDU-ČSL a Orel Rovensko srdečně zvou v sobotu 1. 8. 2020 od 16.00 hod. na POSEZE-
NÍ PŘI TÁBORÁKU, které pořádáme na hřišti u orlovny. K tanci a poslechu hraje kapela 
„ZN“, budou připraveny speciality domácí kuchyně včetně tradičních bramboráků.
 Za pořadatele, Josef Šincl
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 27. července památka sv. Gorazda a druhů
středa 29. července památka sv. Marty
pátek 31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
sobota 1. srpna památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 5. SRPNA 
08.00 – 10.00 hod.  P. Ján Jakubovič 
09.00 – 11.00 hod. P. Jaroslav Přibyl 
10.00 – 12.00 hod. P. Vladimír Jahn 
12.00 – 14.00 hod. P. Krzysztof Leon Klat  
14.00 – 16.00 hod.  P. Jacek Brończyk
16.00 – 18.00 hod. P. Jaroslav Šima 

Možnost přijetí svátosti smíření bude také o  prvním pátku v  měsíci 7. srpna od 
15.00 hod. 

VZPOMÍNKA NA HAITI
Celý článek MUDr. Josefa Marady byl v minulém čísle FI
Život na Haiti běží neustále v kolejích bídy, nezaměst-
nanosti a velké chudoby. V těchto měsících se praktic-
ky k trvalému hladu a suchu přidává navíc pandemie  
koronaviru. Situace na Haiti je velmi tragická dlouho-
době, ale v  této chvíli umírá mnohem více lidí, kteří 
nemají vůbec žádné prostředky či možnosti, jak situa-
ci řešit. K zdravotní péči mají přístup jen ti nejbohatší. 
Úroveň zdravotní péče je velmi nízká.
 MUDr. Josef Marada   
V Zábřeze budou nedělní sbírky z 2. srpna 2020 věnovány na pomoc naší satelitní far-
nosti v Baie de Henne. 
Finančně můžete přispět také do označené pokladničky v kostele sv. Bartoloměje. 

LETNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 17. – 20. 8. 2020 pro dívky od 14 do 17 let v klášteře ses-
ter sv. Kříže v Kroměříži. Informace a přihlašování na adrese: duchovniobnova@seznam.cz 

POŽEHNÁNÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ 15.  SRPNA 2020

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze se ob-
rátila na J. Em. Dominika kardinála Duku OP, arcibiskupa pražského a primase čes-
kého s prosbou, aby Mariánský sloup po jeho dokončení požehnal. Pan kardinál této 

prosbě s upřímným respektem k završené snaze a touze mnoha gene-
rací rád vyhověl. 
Termín žehnání je dán na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15. srp-
na. Začátek v 10.00 hod. Slavnost bude přenášet i TV Noe.
Otec Radek pojede vlakem ČD, odjezd ze Zábřeha v 6.40 hod. 
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SVÁTOST MANŽELSTVÍ: ZAMYŠLENÍ OLOMOUCKÉHO
ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 

„Spokojený je, kdo naplnil svůj program udělat druhého šťastným. Kdo nečekal nic pro sebe 
a toužil jen rozdávat, je vždy spokojený, protože nakonec dostal víc, než čekal.“ 
Každé manželství je originální umělecké dílo, jehož svobodnými tvůrci jsou sami man-
želé. Při svatbě dostávají pověření být spolupracovníky Boha v tvoření a jsou posvěceni 
k manželskému životu, který je pro ně cestou ke svatosti. Dostávají milost Ducha Svatého, 
aby tvořili svaté společenství, které je obrazem lásky Krista a Církve. Když dávají a vycho-
vávají Církvi děti, podílejí se na jejím budování. Ze svátosti manželství se žije celý společ-
ný život.
Přijímám tě takového, jaký jsi.
Při manželském slibu říkají: „Odevzdávám se tobě.“ Gesto upřímně možné jen z opravdo-
vé lásky. Vzdám se sebe. Nejen nějaké věci, ale i sebe. Už nepatřím sobě. Jsem tvůj. Tobě 
dávám všechna práva na sebe. Vezmi si mě jako své vlastnictví. Ty říkáš totéž a já tě přijí-
mám. Patříme jeden druhému. Bezvýhradné darování je projevem skutečné lásky a bez-
mezné důvěry. Takový úžasný dar přijímám s posvátnou úctou a zodpovědností. Nechci 
a nesmím tě zklamat. Mým cílem bude tvé štěstí.
 Přijímám tě takového, jaký jsi, ne svou představu o tobě, protože jsem realista. Kdybych 
neznal tvé přednosti, nikdy bych se k takovému kroku neodvážil. Neberu si anděla, ale 
člověka, a vím o tvých slabostech. Znám je a přesto říkám, že tě chci, protože stojíš za to. 
Věřím ti, a proto počítám s tím, že na sobě budeš pracovat i nadále a že ti bude záležet na 
mém štěstí. Ale nejsem tak naivní, abych si myslel, že ode dneška budeš jiný a staré chy-
by se už nikdy nevrátí. Znám to podle sebe. Kolikrát jsem musel začínat znova. Asi budeš 
muset mít se mnou mnoho trpělivosti. Proto můžeš počítat i s mou trpělivostí. A kdyby 
se přece zdálo, že něco nedokážu v tvém jednání přijmout, chci se vracet k dnešnímu dni 
a připomínat si, že jsem nebyl naivní, že jsem tě znal a přece chtěl. 
Když tě přijímám, beru na sebe kus odpovědnosti za tvé štěstí a nejen na chvíli. Záleží mi 
na tom, abychom mohli být spolu šťastní věčně. A to je možné jen v nebi, když tam bude-
me oba. Proto budu dělat všechno proto, abych tam byl sám, ale také budu pomáhat tobě 
k tomuto cíli. Nebudu po tobě chtít nic, čím bych tě vzdálil od nebe. Slibuji, že ti zachovám 
lásku, která se projeví skutky, z nichž vždy poznáš, že chci tvé dobro.
Ježíš miloval až do posledního dechu.
I manželům Pán Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás.“ To znamená: 

když máte v srdci Boha – Lásku, máte vždy důvod mi-
lovat. Přijde krize, únava, či špatná nálada? To je šance 
milovat jako Bůh, totiž jako první.
„Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ni-
kým nezoufá, všechno vydrží, nikdy nepřestává,“ píše 
apoštol Pavel. Jestli se mi bude někdy zdát, že jsem už 
miloval dost, že nyní jsi na řadě ty, pak se podívám na 
kříž. Ježíš miloval až do posledního dechu. Já ještě dý-
chám, proto nemám právo přestat. Pokračuji v  lásce 
dál.
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Slibuji ti úctu a věrnost – ty chrání lásku. Bez nich je láska ohrožená. Můj partner byl 
stvořen k obrazu Božímu, od křtu je chrámem Ducha Svatého, proto se k němu chovám 
jako ke Kristu. Úcta vyžaduje sebeovládání, abych druhého nezranil urážkou, poníže-
ním, pomluvou, či vyjevováním jeho chyb. Úcta respektuje důstojnost, čest a svobodu 
druhého. Velkorysým darováním se důstojnost neztrácí, ale roste.
Bezpodmínečný a nerozlučitelný závazek.
Kdo objevil štěstí lásky, přeje si, aby trvala věčně. Kdo si nechává zadní vrátka, kdo dává 
své lásce podmínky a omezení, podkopává vzájemný vztah, protože nedaruje všechno. 
Vážně přijatý závazek manželské věrnosti je základem rodinné jistoty. Protože je bez-
podmínečný, zavazuje i tehdy, kdyby partner svůj slib porušil. Platný sňatek je nerozlu-
čitelný, protože to pramení z povahy manželství, a pro církev i proto, že bere manželský 
slib vážně a věří mu. Slib věrnosti je rozšířen o zvláštní závazek: „Nikdy tě neopustím 
a ponesu s tebou všechno dobré i zlé až do smrti.“ Skutečnou úctu si zaslouží všichni, 
kdo zachovávají tento slib i za těžkých podmínek, když přijde nemoc či neštěstí a druhý 
je třeba jen na obtíž. Ale mohl by slušný člověk nechat na holičkách milovaného, když 
jej potká neštěstí?
Manželská láska není sobectví ve dvou, kdy miluji proto, abych vyvolal odpověď a dosá-
hl zisku, příjemnosti či služby. Manželská láska je oboustranná a přináší potěšení, radost 
a štěstí, ale musí být darem bez vypočítavosti. Když roste, touží se rozdávat a chce být 
plodná. Těší se na děti, které jistě přinesou starosti a určitá omezení, ale vedou k další-
mu rozvoji, když se objeví nový rozměr lásky v otcovství a mateřství. Už nežijí jen pro 
sebe, ale společně pro děti. Zkušenost ukazuje, že ochotné přijetí dětí rozšiřuje srdce 
rodičů.

Pokračování příště.
Zdroj ČBK, publikováno 7. 7. 2020 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 19. července: Lubník 1.860; Tatenice 1.760; Hoštejn 1.700; Kosov 570 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 2. srpna, jako obvykle v 18.00 hod. 

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte pozvání na pouť ke svaté Anně do Hoštejna, kte-
rá se koná tuto neděli 26. července. O  této neděli slavíme letos 
také svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Mše svaté 
v 9.00 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.00 hod. Poutním 
kazatelem bude otec Karel Skočovský ze Zábřeha.

Stejně jako v  letech předešlých zveme všechny, především ma-
minky, babičky, ale i  celé rodiny. Přijďte si vyprosit požehnání 
pro své rodiny.
 Srdečně zvou farníci z Hoštejna
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 19. července: Červená Voda 2.697; Jakubovice 641; Písařov – pouť 4.723; 
domov důchodců 200 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 30. 7. po mši svaté, která začíná 
v 8.00 hod. 

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 19. července: Klášterec na restaurování obrazu 4.100; Svébohov na opra-
vy 8.100; Jedlí 1.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

Ohlášky
V sobotu 8. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově
přijmou svátost manželství
Bc. Jarmil Kubíček z Písařova a Jana Unzeitigová DiS. z Jestřebí. 

Ať jim Pán žehná.

postřelmovsko              postřelmovsko

V neděli 2. 8. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.145 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 1.100 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

O první srpnové sobotě bude mše sv. ke cti Panny Marie a Večeřadlo – modlitby v Postřel-
mově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 19. července na potřeby farnosti: Loštice 4.298; Moravičany 2.615 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

JAKO KAŽDÝ ROK, I LETOS PLÁNUJEME TURISTICKO–POUTNÍ VÝLET S MLÁ-
DEŽÍ NA SLOVENSKO. 10. – 13. srpna pojedeme za krásami slovenských hor a různých 
přírodních a kulturních pamětihodností. Přihlaste se u otce Kristiána co nejdřív, ať mů-
žeme naplánovat cestu. 

I LETOS PROBĚHNE NA FAŘE V LOŠTICÍCH PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tábor bude 
od 24. do 28. srpna, v čase od 8.00 do 16.00 hod. Přihlášky najdete v kostele nebo se mů-
žete nahlásit osobně u otce Jana, tel. 604 296 423. Příspěvek na stravu a den je 50 Kč. Hlas-
te se do 20. 8. 2020

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 najdete na stole v koste-
le. Vyplněné vraťte do konce srpna.

První sv. přijímání v Lošticích budeme slavit v neděli 25. října 2020.

Stolní kalendáře ze stavby kostela v Brně – Lesné si můžete zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč
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štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 19. července: Štíty 3.500; Horní Studénky 4.560; Cotkytle 2.000 Kč.
Děkujeme za dar na účet 10 000 Kč na opravy v Horních Studénkách.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY:
V sobotu 1. srpna: v 9.00 hod. je v kostele ve Štítech Mariánské veče-
řadlo, v 17.00 hod. je v Crhově mše svatá s nedělní platností.

Ve středu 5. srpna v 10 hod. je bohoslužba v Domově důchodců ve 
Štítech.

V pátek 7. srpna: o prvním pátku v měsíci je od 17.00 hod. adorace, 
možnost přijetí svátosti smíření a v 18.00 hod. mše svatá.

HORNÍ STUDÉNKY:
Ve čtvrtek 6. srpna v 15.30 hod. svátost smíření, v 16.00 hod. mše sva-
tá, po ní pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. P. Jacek Brończyk

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 19. července: Zvole 5.570 Kč.
DARY NA POTŘEBY FARNOSTI: Zvole 2.000; Jestřebí 2.000 Kč  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Tuto neděli 26. července v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Pavla a Jana 
v Pobučí. 

Farnost Zvole a Zvolská čtyřka pořádají v termínu 11. 9. – 13. 9. 2020 pouť do Jižních 
Čech a  bavorského Pasova, ještě je volných několik míst. 
Odjezd v pátek 11. září v poledních hodinách, odpoledne návštěva poutního místa KLO-
KOTY a odjezd  na ubytování. 
Sobota: v 8.00 hod. mše svatá v dominikánském klášteře 
v  Budějovicích, prohlídka dominikánského kláštera, asi 
v  10.00 hod. setkání s  otcem biskupem Posádem, oběd 
a odjezd do bavorského PASOVA. Prohlídka biskupského 
města, návštěva katedrály sv. Štěpána, chrámu sv. Pavla 
a chrámu sv. Michaela. Návrat, večeře a nocleh. 
Neděle: mše svatá v  Budějovicích, odjezd do Třeboně, 
prohlídka města, odjezd do kláštera v Želivě, prohlídka 
premonstrátského kláštera a odjezd domů. 
Cena 2.600 Kč. V ceně: doprava, 2 x nocleh, 2 x večeře, 2 x snídaně. Duchovní doprovod 
otec Radek Maláč. Přihlášení: František Deutsch tel. 737 440 891. Platba při přihlášení. 

farnost  maletín              farnost  maletín

Příští  neděli 2. srpna  v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Ma-
letíně. 
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 2. 8. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA HAITI 

Sbírky z neděle 19. července v Zábřeze na Devítku: Zábřeh 20.944; Rovensko 923; Po-
střelmůvek 620 Kč. 

DARY: na Haiti 1.200, na potřeby farnosti 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

Charita Zábřeh hledá kolegu/kolegyni na plný pracovní úvazek na pozici so-
ciální pracovník/pracovnice střediska humanitární, krizové, sociální a  vzá-
jemné pomoci, střediska NADĚJE.
Sociální pracovník zajišťuje jednání se zájemci, poskytuje odborné sociální 
poradenství a doprovázení klientům, realizuje zapojení praktických nástrojů 

pomoci lidem v nouzi:  středisko potravinové pomoci (shromažďování potravin a jejich 
přerozdělování chudším lidem systémem balíčků), sociální šatník (pořádání sbírek, tří-
dění oblečení, vydávání), nouzová nocležna (nouzové ubytování, přenocování v zázemí 
s kapacitou 8 lůžek), středisko osobní hygieny (možnost osprchovat se a vyprat si oblečení 
pro lidi bez domova), sklad nábytku, elektrospotřebičů a drobného vybavení domácností 
(ve spolupráci se sociálními odbory se shromážděné věci přerozdělují potřebným). Šetří 
situaci a navrhuje rozdělení finančních nástrojů pomoci – přímá pomoc, stipendijní fond, 
úvěrové jízdné, …
Nástup možný od srpna 2020 nebo později, dle možností uchazeče a vzájemné domluvy. 
Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz

KATOLICKÝ TÝDENÍK 30
Cyklopouť za Turínským plátnem 
Cyklopoutníci si navzdory koronaviru poradili. V tomto vydání přibližujeme několik je-
jich cest. Ta největší mířila za Turínským plátnem – nevedla ale do Turína, nýbrž do Brou-
mova, kde je jedna z nejzdařilejších kopií.
Fortna není jen brána do kláštera 
Prostory kláštera Fortna na pražských Hradčanech s jedním z nejmalebnějších výhledů na 
stověžatou matku měst budou napříště sloužit nejen katolíkům. 
Téma: Církevní pivovary 
Tematická dvoustrana představuje tradici vaření piva (nejen) v klášterech. Navštívili jsme 
několik pivovarů, které jsou spojené s církví – třeba ten nejstarší na pražském Břevnově 
nebo naopak ten nejmladší v Neratově. 
Od Lampedusy k pandemii 
Po sedmi letech od papežovy návštěvy jihoitalské Lampedusy se jeho výzva, abychom si 
byli všichni bratry, jeví ještě naléhavěji. Pandemická doba ukázala, že se nezachráníme 
sami. Přinášíme překlad komentáře Alessandra Gisottiho, zástupce ředitele vatikánských 
médií. 
Kluky se rodíme, muži se stáváme 
Slovenský univerzitní kaplan P. Juraj Sedláček důvěrně zná vztah mezi otci a syny a čerpá 
přitom z bohaté pastorační praxe a psychologie. 


