
Žl  122 Zaradoval jsem se, když mi řekli:
 „Do domu Hospodinova půjdeme!“
1: 2 Sam 5,1-3 2: Kol 1,12-20 Ev. Lk 23, 35-43
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám 
sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ 
Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a ří-
kali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl 
totiž nápis: „To je židovský král.“ 
Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak 
ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 
Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi od-
souzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme 
přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neu-
dělal nic zlého.“ 
A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého králov-
ství.“ 
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

20. 11. 2022
Ročník XXIX číslo 47

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc
na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět,
vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží
a ustavičně tě chválí. 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 EVANGELIU 
Paradox Kristova kříže je stále znovu provokací: Jak může někdo, kdo umírá 
jako poslední odsouzenec, být vítězem? Jak může být zlo poraženo tím, že ně-
kdo je zlem zcela poražen? Kristovo vítězství je však základním článkem víry 
křesťanů. Bůh na něm ukázal míru i strategii své lásky k člověku. Ježíš umírá 
za nás. Vykoupil nás tím, že jako Bůh člověka nezavrhl, ale odpustil mu. Bůh je 
dárce života, nikoli zlo. Proto Ježíš vstává z mrtvých, oslavený Boží mocí. Není 
tedy králem podle politických měřítek. Nelze ho ani pasovat do takové role. 
Jeho království se dotýká každého člověka kdekoli na světě. Zdroj: vira.cz 

VÝROČÍ 100 LET OD NAROZENÍ PANA JINDŘICHA MAJSTRŠÍNA
(* 22. 11. 2022, + 29. 8. 2011) 
V  úterý 22. listopadu, o  svátku sv. Cecilie, vzpomeneme nedožitých 
100 let dlouholetého zábřežského kostelníka pana Jindřicha Majstršína.  
Slovo kostel vzniklo z  latinského castellum, což značí pevnost, tvrz, 
hrad. Správcem a strážcem chrámu je kostelník, vlastně kastelán. Svě-
dectví o pevnosti a vytrvalosti v této službě podával zábřežskému far-
nímu společenství po mnoho let právě pan Majstršín, jehož jméno bylo 
v té době synonymem slova kostelník. 

V pondělí 21. listopadu v 9.25 hod. bude k jeho nedožitému jubileu sloužena v kostele 
sv. Bartoloměje mše svatá. 

DUCHOVNÍ OBNOVA
S P. MGR. MARTINEM KARLEM SATORIOU OCSO

Pastorační rada farnosti zve všechny zájemce na duchovní obnovu 
s názvem „Modli se a pracuj“, která proběhne v sobotu 3. prosince.
V úvodu je mše svatá v 9 hod. v kostele sv. Barbory (promluva bude 
součástí tématu). Program bude pokračovat v Katolickém domě do-
polední přednáškou, následuje oběd. Odpoledne program pokračuje 
a zakončený bude diskusí. Předpokládané ukončení cca v 16.00 hod.
Z organizačních důvodů je třeba se k účasti předem přihlásit včetně 
objednání oběda na tel. čísle fary 583 414 531, případně 731 626 509 nebo e-mailem 
fazabreh@ado.cz.
Cena oběda 120 Kč, příspěvek na režii je dobrovolný. pastorační rada farnosti Zábřeh

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
Zkoušky na RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ jsou vždy v  pondělí 
v 17.00 hodin na ZUŠ Zábřeh – Školská 349/9 
Dirigent Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

PODĚKOVÁNÍ patří otci Radkovi, který spolu s námi v přeplněné a nazdobené kapli 
slavil v Lupěném mši svatou ke cti sv. Martina. Za sváteční prožitek i za bohaté pohoštění 
děkuje za účastníky mše svaté Miluška Dajčarová. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie 
Úterý 22. listopadu  památka sv. Cecile, panny a mučednice
Čtvrtek 24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

CÍRKEVNÍ SILVESTR. Zveme všechny mladé na Církevní silvestr. Náš společný let 
odstartujeme v sobotu 26. 11. 2022 mší svatou v 18.00 hod. v rájecké kapli.
Poté se přesuneme do kulturního domu, kde bude připraven společný program. 
S sebou: 80 Kč, spacák a karimatku (bude i možnost přespání).
Více informací naleznete na našem FB: Mládež Zábřeh nebo na 
webu: mladez-zabreh.webnode.cz.
 Na hojnou účast se těší animátoři Zábřeh 

VÁNOČNÍ HVĚZDU si budete moci letos v Zábřeze opět zakou-
pit první neděli adventní 27. listopadu při vchodu do kostela sv. 
Bartoloměje, přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení.
„Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným 

dětem. Květina stojí 120 Kč (60 Kč činí dar na konto Sdružení Šance). Vážíme si vaší 
podpory a věříme, že i v letošním roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha 
domovech.

KONCERTY V NEDĚLI 27. LISTOPADU
ADVENT SE SLAVICEMI je název koncertu, na který jste zváni do 
kostela sv. Barbory. V rámci programu vystoupí Mužský sbor Řádu 
sv. Huberta a  na sólovou trubku zahraje Břeťa Štěpánek. Začátek 
v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné 

VARHANNÍ KONCERT. První neděli adventní v  16.00 hod. jste 
srdečně zváni do kostela sv. Bartoloměje na varhanní koncert. Zazní 
skladby J. S. Bacha, českých mistrů, ale i adventně laděné skladby 
v  podání Kristýny Novotné, Františka Dvořáka a  Miroslava Sitty. 
Jako host vystoupí Václav John, který zpestří koncert hrou na trombon.

RORÁTY V ZÁBŘEZE
Rorátní mše svaté začínají v kostele sv. Bartoloměje v pondě-
lí 28. listopadu. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše 
svatá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejmé-
na však děti. Po mši svaté bude pro děti na faře připravena jako 

obvykle jednoduchá snídaně. Chcete-li upéct pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, 
nezapomeňte předem zavolat na faru, tel. 583 414 531, aby pečivo nezbývalo!
Protože nás postihla „marodka“, velmi rádi bychom uvítali pomoc při rorátních snída-
ních. Pokud můžete pomoci, zavolejte paní  Míle Janů na tel. 731 626 502. 

ZMĚNY V DOBĚ RORÁTŮ. Po dobu rorátních mší svatých nebude slavena mše svatá 
v úterý v 8.00 hod. v kostele sv. Barbory, ve čtvrtek v 8.00 hod. v Ráječku.
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SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK bude v pondělí 21. listopadu od 17.30 hod. na DEVÍTCE.
 P. Radek Maláč

Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 23. listopadu.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

FARNÍ KAVÁRNA bude mít premiéru o  první neděli adventní, tedy 
27. listopadu po mši svaté, zhruba od 9.30 hod. na Devítce. 
Těšit se můžete na výbornou kávu, čaj i na speciální vizovický čaj. Nebu-
dou chybět ani sladké dobrůtky. Nad to všechno bude společnost farní 
rodiny. kavárníci

ČAS 
Tak jsme zase posunuli ručičky na hodinách a máme tu zimní čas.
Čas nás provází stále, žijeme v něm. Někdy říkáme, že ho máme 
málo, někdy nám chybí, někdy nevíme, co s  ním, a  někdy zas 
čekáme, až přijde ten správný čas.
Co je vlastně čas? Jaký je jeho smysl?
Moudrá Wikipedie nám říká, že čas je jednou ze základních fyzikálních veličin našeho 
světa. Označuje dobu, která uplyne mezi dvěma okamžiky. Tedy v našem životě vyme-
zuje dobu od početí do okamžiku smrti.
Proč vlastně žijeme v čase? 
Proč nám, Bože, stvoříš nesmrtelnou duši a pošleš nás do času? Co je náš úkol? Nebo 
nás chceš zkoušet? Myslím, že ne. Myslím, že nás nekonečně a bezvýhradně miluješ, 
a proto nám dáváš plnou svobodu, abychom se v běhu času mohli stávat Tvým obrazem, 
ke kterému jsme byli stvořeni anebo taky ne. Nenutíš nás, ale v každém okamžiku jsi 
s námi, a pokud sami chceme, ukazuješ nám cestu, jak od sobeckého „já“ přejít k radost-
nému „my“ a nakonec k pokojnému a vděčnému „TY“. 
Myslím, že být Tvým obrazem znamená svobodně se rozhodnout pro odpuštění, 
jako se  i modlíme: „…odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 
(Mt 6,12)
Ale znamená to rozhodnout se odpouštět svobodně, plně a všem, protože všechno se 
vším souvisí. Znamená to odpustit Adamovi a Evě, odpustit všem našim předkům a ce-
lým lidským dějinám, odpustit minulosti, přítomnosti i budoucnosti tohoto světa a od-
pustit sám sobě.
Vymezený čas našeho života stále běží a my ho můžeme naplňovat každý den svobod-
ným rozhodnutím odpouštět.
To je možná smyslem času, který spravedlivě odtikává vteřinu po vteřině a  spěje ke 
konci našeho života i tohoto světa, ať chceme nebo ne. Nedá se nijak a nikdy zastavit. 
Ačkoliv myslím, že jednou se přece jen zastavil, a to v okamžiku, kdy z Golgoty zaznělo: 
„Dokonáno je!“ (J 19,30)
Pak se ale hned rozběhl ve svém nezměnitelném rytmu, aby mohlo nastat neděl-
ní ráno třetího dne, a  aby vzkříšený Ježíš navždy spojil čas s  věčností Svobody  
a Odpuštění. Anna Peková
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 13. listopadu: Červená Voda 5.192, Písařov 2.420, Jakubovice 1.075 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Lošticko              Lošticko              Lošticko
Sbírky z neděle 13. listopadu: Loštice 3.863 + dar na kostel 500 Kč; Moravičany  2.469 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH budeme vysluhovat v Moravičanech ve čtvrtek 
24. listopadu při mši svaté.

O první neděli adventní 27. listopadu budeme žehnat adventní věnce.

SDRUŽENÍ ZÁZRAČNÉ MEDAILE
V  neděli 27. listopadu o  svátku Panny Marie Zázračné medaile přijede sestra Romana 
DKL z Mendriky. Setkání dětí všech farností bude v 15.00 hod. 
Poté v 16.30 hod. bude setkání Sdružení Zázračné medaile, rodin, do kterých od misií 
přichází putovní kaplička Panny Marie.

 PMD nabízí misijní stolní kalendáře na rok 2023. Darem 150, nebo 300 Kč pomůžete 
v těžké situaci ve Rwandě. Dar můžete odevzdat v sakristii. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z  neděle 13. listopadu: Tatenice 800; Hoštejn 1.700; Lubník 1.040; Kosov 700; 
Koruna 600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

O PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ 27. listopadu požehnám adventní věnce. 
Mše svatá bude zaměřená na děti a po jejím skončení děti – Misijní klubko 
– se setkají na faře. 

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 13. listopadu: Štíty 2.840; Cotkytle 1.005 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Na 1. neděli adventní 27. listopadu bude lampionový průvod dětí kostelem a žehnání 
adventních věnečků při mši svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod. ve Štítech v 9 hod. v Cotkytli v 11 hod.

Blahopřání.    Dne 3. listopadu oslavila své narozeniny
paní Bohuslava Haltmarová z Heroltic. Do dalších let jí přejeme 
a vyprošujeme mnoho Božího požehnání, zdraví a ochrany Panny 
Marie. Děkujeme jí za dlouholetou starost o kostel a službu kostel-
nice v Herolticích.  P. Jacek Brończyk a farníci
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Farnosti  spravované  z  kLÁšterce
Sbírky z neděle 13. listopadu: Klášterec 1.600; Svébohov 2.800; Jedlí 1.900 + dar na po-
třeby farnosti 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POZVÁNKA NA KONCERT. Klub přátel hudby Svébohov za podpory nadace 
Českého hudebního fondu uvádí v zasedací místnosti Obecního domu Svébo-
hov tuto neděli 20. listopadu v 16.00 hod. kytarový recitál Štěpána a Jana-Matěje 
Rakových. Vstupné dobrovolné.  

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
Sbírka ve Zvoli z neděle 13. listopadu byla 7.320 + dar na potřeby farnosti 10.000 a dar 
na komunitní centrum 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

DUCHOVNÍ OBNOVA VE ZVOLI – STAŇ SE SVĚTLEM

PROGRAM:
Čtvrtek 24. 11. 2022

V 16.30 hod. začneme růžencem; v 17.00 hod. misionář požehná 
novou zpovědnici; v 17.15 hod. následuje mše svatá a v 18.00 hod. přednáška na téma: 
Co dělat, aby mi zpověď přinášela užitek nebo jak se dobře zpovídat? Od 19.00 do 
20.00 hod. tichá adorace.

Pátek 25. 11. 2022
V 16.30 hod. začneme křížovou cestou; v 17.00 hod. následuje mše svatá;
v 17.45 hod. bude přednáška na téma: Jak si zachovat pokoj srdce v dnešní době?
Od 19.00 do 20.00 hod. tichá adorace.

Sobota 26. 11. 2022
V 8.00 hod. začneme mší svatou, v jejímž závěru požehná misionář svíce, od kterých si 
zapálíte svíce na adventních věncích doma; po mši svaté společná snídaně v komunit-
ním centru, při které bude čas na otázky. Prosíme ochotné hospodyňky, pokud chtějí 
a mohou přispět ke snídani domácími dobrotami (nejlépe už v pátek večer), aby se 
domluvily na tel. 605 825 536. 
Od 10.00 do 16.30 hod. nabídka svátosti smíření v kostele, zpovídá otec František Eliáš;
od 14.00 hod. návštěvy starých a nemocných doma, ti, kteří návštěvu duchovního chtě-
jí, se mohou nahlásit na tel. 737 311 730. 
V 18.00 hod. se sejde mládež děkanátu v kapli v Rájci ke mši svaté a poté bude následo-
vat děkanátní „církevní silvestr“ pro mladé. 
Večer ve farním kostele ve Zvoli tichá adorace (čas bude upřesněn). 

Neděle 27. 11. 2022
V 10.15 hod. mše svatá, kterou bude celebrovat misionář P. Ján Jakubovič. 
Téma promluvy: Jak upravit cestu, aby Bůh přišel i ke mně.
(Ve čtvrtek až v  sobotu, po večerním programu zabezpečíme odvoz starších lidí do 
okolních vesnic.)
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PAPEŽ FRANTIŠEK, KATECHEZE K ROZLIŠOVÁNÍ 19. 10. 2022
ZNALOST VLASTNÍHO ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU 
Náš život je tou nejcennější „knihou“, kterou jsme 
dostali, knihou, kterou mnozí bohužel nečtou nebo ji 
čtou příliš pozdě, až před smrtí. A přesto právě v této 
knize člověk najde to, co zbytečně hledá jinde. Sva-
tý Augustin, velký hledač pravdy, to pochopil právě 
díky tomu, že znovu četl svůj život a všímal si v něm 
tichých a nenápadných, ale rozhodných kroků Pánovy 
přítomnosti. Na konci této cesty s údivem pozname-
nal: „Byl jsi ve mně a já byl venku. A tam jsem tě hledal. Byl jsi se mnou, ale já s tebou 
ne“ (Vyznání X, 27.38). 
I my jsme mnohokrát zažili Augustinovu zkušenost, že jsme se ocitli v zajetí myšlenek, 
které nás odcizují nám samým. Například: „Jsem bezcenný“; „Nic se mi nedaří“, „Nikdy 
nedosáhnu ničeho dobrého“ – a jdete ke dnu, a taková je i životní cesta. Tyto pesimis-
tické fráze vás dostanou na dno! Číst svůj vlastní příběh znamená rozpoznat přítomnost 
těchto „toxických“ prvků, ale také naučit se všímat si dalších věcí a také dokázat pocho-
pit jednotlivé způsoby, jakými Bůh jedná v našem životě. 
Rozlišování nesetrvává u pointy, ale zasazuje ji do kontextu. Odkud tato myšlenka po-
chází? To, co teď cítím, odkud to pochází? Kam mě zavede to, o čem teď přemýšlím? Je 
to něco nového, co mě napadá až teď, nebo jsem se s tím setkal už někdy dřív? Proč je to 
naléhavější než ostatní věci? Co mi tím chce život říct?
Zastavit se znamená rozpoznat. Je to důležité pro rozlišování, je to dílo spočívající ve 
sbírání těch vzácných a skrytých perel, které Pán rozptýlil na naší půdě.
Dobro je skryté, je tiché, vyžaduje pomalé a neustálé prohlubování. Protože Boží styl je 
diskrétní. Bůh rád chodí skrytě, nenápadně, nevnucuje se; je jako vzduch, který dýchá-
me, nevidíme ho, ale díky němu žijeme, a uvědomíme si ho, až když nám chybí.
Když si zvykneme znovu číst svůj vlastní život, rozvíjíme svůj zrak, zostřujeme ho a mů-
žeme si všímat malých zázraků, které pro nás dobrý Bůh každý den koná. Když jsme 
pozorní, všímáme si dalších možných směrů, které posilují naši vnitřní chuť, klid a tvo-
řivost. Především nás osvobozuje od toxických stereotypů. Moudře se říká, že člověk, 
který nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. Je to zvláštní. Pokud neznáme ces-
tu, kterou jsme šli, chodíme v kruhu. Člověk, který chodí v kruhu, nikdy nepostupuje 
vpřed. Je jako pes, který se honí za vlastním ocasem. 
Rozlišování je čtení dobrých a temných časů, útěch a neútěch, které prožíváme v průbě-
hu života. Zeptejme se sami sebe na konci dne: Co se dnes stalo v mém srdci? Někteří 
lidé si myslí, že zpytovat svědomí znamená skládat účty ze spáchaných hříchů – děláme 
je – ale důležité je také ptát se: „Co se ve mně stalo, měl jsem radost? Co mi přineslo 
radost? Byl jsem smutný? Co mi přineslo smutek?“ A tak se naučíme rozlišovat, co se 
děje v našem nitru.
 Zdroj: vaticana.news, redakčně zkráceno

P.S. Nezkrácené verze katechezí papeže Františka k ROZLIŠOVÁNÍ najdete na interneto-
vých stránkách farnosti Zábřeh
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DARY: na potřeby farnosti 19.800, na TV NOE 200 Kč. 
VYŠEHORKY: z neděle 6. listopadu na Charitu 1.070 Kč a z neděle 13. listopadu 950 Kč.  
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cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  dĚkanÁtU
ZVEME NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU DO OÁZY 
Po několika letech, kdy byly prostory Centra denních služeb Oáza pro ve-
řejnost uzavřené, připravují klienti a pracovníci výstavu s nádechem Vánoc. 
Její neopakovatelnou atmosféru můžete nasát ve středu 23. 11. 2022 od 9.00 
do 14.00 hod. v zázemí centra (Žižkova 7/15, Zábřeh). 
Zhlédnete tvorbu, která vznikala v rámci výtvarných projektů podpořených 
Ministerstvem kultury, nakoupíte dárky pro své blízké, spočinete a občerství-
te se v KAVÁRNĚ u kávy, čaje a něčeho dobrého. Rozhodně si nenechte tuto 
výstavu ujít. Těšíme se na vás. 

  

POZVÁNKA
Dovoluji si vás pozvat tuto neděli 20. listopadu 2022 ve 14.00 hod. k malé-
mu zastavení u Hohnova kříže nad Bořinami.
Kříž je nově opraven a  bude požehnán otcem děkanem. Po požehnání 
bude možnost krátce posedět v Katolickém domě.
Kříž byl restaurován s  přispěním Olomouckého kraje, města Zábřeha, 
Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a Farního muzea Zá-
břeh, které též administrovalo žádost o dotace. Míla Janů

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ PRO ZRALÉ KATOLÍKY
Milí farníci, příprava na biřmování pro mladé již začala. 
V  souvislosti s  touto přípravou chceme nabídnout pří-

pravu na biřmování pro zralé katolíky, kteří již dovršili věk 60 let a do-
sud nepřijali svátost biřmování. 
Příprava začne až po novém roce. Setkání budou bývat ve středu dopo-
ledne po mši svaté od 10.15 do 11.15 hod. Do prázdnin bude šest setkání, obvykle budou 
bývat druhou středu v měsíci. Setkání budou: 11. 1., 8. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 24. 5. (před 
Letnicemi).
Před přijetím svátosti biřmování bude večer chval s příležitostí ke svátosti smíření. Svátost 
biřmování bude udělena na podzim roku 2023 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Přihlašujte se prosím ve farní kanceláři nebo na e-mailu: ponizil.frantisek@ado.cz nejpoz-
ději do 15. 12. 2022. P. František Ponížil

NA VEČER CHVAL jste zváni do kostela sv. Bartoloměje ve čtvrtek 1. prosince 
od 19.00 hod. Večerem chval nás bude provázet SPOLEČENSTVÍ ZLÍNSKÉ 
CHVÁLY, promluvu připraví P. Karel Moravec.


