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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Vážení,
začíná doba dovolených a prázdnin,
a přestože se mnozí budou obávat svoji
dovolenou
nastoupit,
aby
něco
nezmeškali, pamatujme na Ježíšovo
slovo právě těm přetíženým, ustaraným
a upachtěným. "Pojďte ke mně všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím."
Děkuji katechetkám Marii a Anežce
za jejich práci, dětem za celý školní rok.
Pokojný čas s lidmi i bez lidí, ale
vždy s Pánem přeji všem.
P. Wiesław Kalemba

OBSAH 64. ČÍSLA
Úvodník..........................................1
Kam o dovolené a prázdninách......1
Životní jubileum..............................3
Hledáme dobrovolníky na oddělení
paliativní a hospicové péče............3
Takové obyčejné úterý...................4
Výlet na mariánské poutní místo....5
Návštěva scholy Rytmig v našem
kostele............................................6
Noc kostelů 2022............................6
První svaté přijímání.......................8
Bible podle abecedy.......................9
Křížovka.......................................10
Trocha židovského humoru..........11
Liturgický slovníček......................12
Zápis z Pastorační rady farnosti
20. 06. 2022................................13
Modlitba ke Světovému dni
prarodičů a seniorů 25.7...............15
Správné odpovědi kvízu...............16

KAM O DOVOLENÉ A PRÁZDNINÁCH – POZVÁNKA NA AKADEMICKÉ TÝDNY
32. Akademické týdny se budou konat v areálu chaty Horalka ve Sněžném v Orlických
horách ve dnech 23. 7. – 31. 7. 2022. Zveme Vás na tradičně pestrý program:
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Milá Marto,
víme, že jsi počátkem června prožila významné kulatiny. Víme, že
nemáš ráda okázalosti, a ve své skromnosti jsi nechtěla dělat tento den
nijak výjimečným. Teď je ale vhodná příležitost popřát Ti a zároveň
vyjádřit velké poděkování a Pán Bůh zaplať za všechny ty roky služby
pro farnost, služby, která není vidět, nemluví se o ní, ale bez níž se
farnost neobejde. Díky Tobě mohla Míša během roku tuto službu
kostelnice naplno převzít a ty jsi ochotně stále jejím hlasem poradním. Přejeme Ti do
dalších let potřebné zdraví, Boží požehnání, mnoho radosti a spokojenosti mezi svými
blízkými.
Za farníky Marie Jägerová
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY NA ODDĚLENÍ PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE
Základním posláním oddělení paliativní
a hospicové péče v Albertinu v Žamberku je
pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta
k jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že lidský
život v jakékoliv podobě je vzácným darem,
a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči
o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou
šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný
život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného
životem, zároveň však respektujeme smrt jako
nedílnou a přirozenou součást života.
Co požadujeme od dobrovolníků, když přichází ke našemu pacientovi:
- mluvíme o tom, o čem nemocný mluvit chce a potřebuje
- často mlčíme a jsme pouze přítomni, když nemocný mluvit nemůže či nechce
- někdy ho držíme za ruku, aby se nebál, aby se necítil sám
- někdy čteme, někdy zpíváme, díváme se společně na televizi, jdeme ven na procházku
- podáváme pití a jídlo, upravíme lůžko, pomůžeme na toaletu
- někdy trávíme noc u lůžka či v doslechu, aby si blízký, který pečuje, mohl odpočinout
- plníme přání umírajícího člověka, pokud jsou v našich silách a možnostech
Od dobrovolníka očekáváme toleranci, vlídnost, laskavost, empatii a trpělivost.
Doporučený rozsah 1x týdně 1–2h, dle potřeb pacienta a kapacity dobrovolníka.
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Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Koalice nevládek Pardubicka.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu
www.dobrokonep.cz nebo na email dobro@konep.cz, či na telefon 775 551 412.
Děkujeme!
Více informací o našem oddělení paliativní a hospicové péče najdete na webu
Albertina:
https://www.albertinum.cz/web/cs/oddeleni/paliativni-a-hospicova-pece-23106.html?tab_id=web
Za paliativní tým Simona Žabková
TAKOVÉ OBYČEJNÉ ÚTERÝ
Je docela teplé úterní odpoledne těsně před Velikonocemi.
Zatím jenom venku, v kostele se nám o teple bude ještě dlouho
zdát. Zastavuji se na chvíli za kostelnicí Míšou v kostele, přišla
s nápadem, že by se měl pořídit nový závoj, tzv. vélum na
monstranci. Nápad to je dobrý, látka zakoupená, realizace
jasná, jen je třeba získat rozměry monstrance. Jenže! Pan farář
je mimo farnost, možná do středy, a nechat to na poslední chvíli
se nám nezdá moudré. Nabízí se řešení, sice neobvyklé ale
jediné možné. Chvíli o něm diskutujeme, kontrolka v hlavě
přece jen bliká.
A pak se rozhodujeme v zájmu dobré věci konat. Míša vezme klíč od svatostánku, s
pokorou a úctou otevře, a aniž bychom se dotkly monstrance (hostie v ní nebyla ani
vložená), vezmu míru. Uff, a máme to za sebou! Ještě bezpečně zamknout. Ale ouha! Na
poprvé klíč klade odpor, zkouším to podruhé s větším důrazem, (přece jen v tom jako
žena nemůžu mít žádnou praxi :-) ), ale ani to nepomáhá. Zkouším to potřetí a cvak, je
zavřeno. Na dlouho! Klíč ztrácí část svého „praporku“, který uvízl v zámku a svatostánek
nejde zpětně otevřít. Zkušenost k nezaplacení, srdce se zastavuje, mozek vypíná. Hlavou
mi běží jako film ...to máš za to, lezeš kam nemáš, každý dobrý skutek musí být po
zásluze potrestán, ještě že už se neupaluje a co exkomunikace? Ale, Pane Ježíši, vždyť to
vidíš!
Obě jsme ztratily na chvíli řeč, i nějaká ta slza lítosti a zmaru se leskne v očích. Na to
ale není čas, Velikonoce nepočkají. Volám zkušeného klíčníka Toma „přítele na
telefonu“. Zmateně líčím, co se stalo, stále nechápe, ženy, a ve svatostánku? Slibuje do
půl hodiny přijít. Nekonečná půlhodina, konečně přichází a nechá si znovu vypravovat, co
se stalo. Snažím se obhajovat naše jednání, jeho pobavený úsměv a slova, že jsme tam
neměli co dělat, úlevu nepřináší. Tomáš potvrzuje, že starý klíč podlehl mému zacházení,
zámek svatostánku funguje na jiném principu, a je třeba rychle nechat zhotovit nový klíč.
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Naštěstí Míša ví na koho se obrátit. Teď ještě tohle všechno oznámit otci Wieškovi.
Přiznávám, že telefon je můj kamarád, ale žalovat na sebe…. Navolím číslo, ozve se
Wieškův hlas a já mám první zpověď po telefonu. Pak že to nejde, líčím páté přes deváté,
ani mě nenechá domluvit a říká, za půl hodiny jsem tam. Netušily jsme, že je již na cestě!
Když se objevuje a pobaveně naslouchá našim omluvám a snad i malicherným důvodům,
pokýve hlavou a říká, jojo, Pán Bůh se stará. Bůh nás vždycky dokáže překvapit svým
laskavým humorem. Blahodárná úleva!
Později, když už jsme to s Míšou rozdýchaly a byly schopné situaci zlehčovat, jsme si
řekly, jak je vlastně dobře, že se to stalo právě nám. Klíč byl starý, mohlo se to stát na
Zelený čtvrtek …, vždyť my jsme Wieška od této situace vlastně zachránily :-)!
A tak z toho nakonec zbylo jen něco k pobavení a také zjištění, že staré dobré
přísloví, že za blbost se platí, je platné i dnes. Pro vnoučata bude možná historka s klíčem
jednou zábavnou vzpomínkou při rodinných setkáních, „ to tenkrát už naše babička …“. A
pro Míšu? Mně stačilo vidět její ustarané pohledy. Znovu, promiň, Míšo.
Na druhé straně nám to dalo potvrzení toho, že nic není nemožné. Jak se říká, zkusili
jsme to a šlo to. Papež František v loňském roce jmenoval do vatikánských funkcí už dvě
ženy, přestože historicky tyto funkce zastávali vždy jen muži.
Zároveň od června 2022 reformoval římské úřady a u řady z nich
výslovně potvrdil, že není důvod, aby jej zastávali kněží (tj. muži).
To by nás před lety ani nenapadlo. Církev je živý organismus, a
když už je, navzdory Bibli, prolomeno i mlčení ženy v církvi a
podobná „provokativní“ rozhodnutí, (a že to trvalo), tak doba cesty
žen „ke klíči“ musí jen trochu dozrát, ne :-)?
Marie Jägerová
VÝLET NA MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Dne 30.4.2022, byli někteří naši farníci spolu s farníky
z Letohradu na výletě v Rokoli. Přivítaly nás tam řádové
sestry, připravily dobrou polévku a s sebou jsme přivezli
upečené zákusky ke kávě. Potom jsme si prohlédli v lese
vytvořenou křížovou cestu a ještě manželskou křížovou
cestu. Je to krásné místo. Zpáteční cestou jsme se ještě
stavili v Sedloňově podívat se na dřevěný starodávný
kostel.
Farníci ze Žamberka
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NÁVŠTĚVA SCHOLY RYTMIG V NAŠEM KOSTELE
4. června jsme se mohli zúčastnit v kostele
koncertu ignaciánské scholy Rytmig z Prahy.
Rytmické, především autorské duchovní písně
30 členného sboru, byly vítaným zpestřením
života naší farnosti. Jen je škoda, že tu byly
právě v době, kdy v širokém okolí byly další
lákavé akce, takže si mnoho farníků na jejich
koncert čas nenašlo. Tato schola doprovázela i
nedělní mši sv. Vystupující pak vyjádřili
poděkování všem, kteří pro ně vytvořili zázemí
ve farních prostorách a poskytli pohoštění.

NOC KOSTELŮ 2022
Po třech letech se kostel sv. Václava dne 10.6 2022 zase otevřel účastníkům Noci
kostelů. Tentokrát v jiné, velmi duchovní podobě. Modlitby a žalmy střídaly rytmické
písně, které hrálo farní uskupení dětí i několika rodičů. Moc děkuji za tento večer plný
radostné chvály, ale také potřebného ztišení. Děkuji za nápad, organizaci a za to, že se
podchytila mládež, jak zpěváci, tak i muzikanti. A těším se na další překvapení.
Marie Jägerová
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I já se musím připojit s velkým poděkováním za letošní
Noc Kostelů za hudební večer chval. Mám ráda rytmické
písně a toto spojení zpěvu, modlitby a čtení žalmu mě
uchvátilo. Všichni hudebníci a zpěváci byli skvělí, patří jim
velký dík. Snad se nikoho nedotknu, když vyzdvihnu a
pochválím krásnou hru na saxofon, ten jsem snad v našem
kostele nikdy neslyšela. Šla jsem hned po skončení poděkovat
moderátorům večera Lukášovi Souradovi a Veronice
Jedličkové za krásný zážitek a zároveň je poprosit zda by
takové chvály nemohly být častěji, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce …

Veronika nám v průběhu večera prozradila, že v brněnském kostele mají na nástěnce
tuto zajímavou větu: Život je jako provazový žebřík, nedá se po něm lézt s rukama
v kapsách. Přeji nám všem hodně odvahy mít ruce z kapes vyndané co nejčastěji :) .
Iva Kočová
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 12. června jsme v naší farnosti mohli prožít s osmi dětmi slavnost prvního
svatého přijímání. Čtyři kluci a čtyři holky byli oblečeni do slavnostních šatů a moc jim to
slušelo.

8

Anička, Esterka, Natálka, Barunka, Tonda, Lukáš, Michal a Zdenda mají nyní před
obětním stolem každý svou svíci, kterou si při každé bohoslužbě budou rozsvěcovat. Oni
sami mají ve svém srdci plamínek lásky a víry, kterou ponesou a budou rozvíjet. Kéž jim
k tomu Pán žehná a dává sílu!
Marie Souradová
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem Z nebo Ž.
1. Jméno jerišského muže, který měl kvůli svému povolání špatnou pověst.
2. Co namíchali do nápoje, který podali na kříž Pánu
Ježíši?
3. Jméno muže, který vedl první skupinu židovských
exulantů z Babylóna a dokončil obnovu chrámu.
4. Které dvě znamení provázela smrt Pána Ježíše na kříži?
5. Jméno jednoho z Jákobových synů, který přišel se svým
otcem do Egypta.
6. Kněz jeruzalémského chrámu, který na čas oněměl, než
se mu narodil syn.
7. Označení znalců a učitelů zákona, se kterými v chrámu
diskutoval dvánáctiletý Ježíš.
8. Co měla v tlamě šelma podobná medvědu, kterou Daniel viděl vystupovat z moře?
9. Prorok, který se jako mladík vrátil z Babylóna do Jeruzaléma a povzbuzoval ke
stavbě chrámu.
9
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10. Co viděl Jákob ve snu, když utíkal před svým bratrem Ezauem?
11. Co pro Ježíše znamenal polibek, který dostal v Getsemanské zahradě?
12. Čím byl napaden faraónův dům při druhé ráně, která dopadla na Egypt?
Ondřej Jäger
KŘÍŽOVKA
„Paměť je tak…“ (Honoré de Balzac)

Pavel Holubář
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TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Jistý pan Weinstein obdržel telegram: „Tvoje tchyně zemřela. Pohřeb ve středu.“
Pan Weinstein odtelegrafoval: „Souhlasím.“
Před nádherným mauzoleem Rotschildů na frankfurtském hřbitově stojí dva páni
mojžíšského vyznání. Uplyne dlouhá chvíle tichého obdivu. Konečně jeden z nich,
ukazuje na náhrobek, praví závistivě: „Ti si žijí!“
Pan Geduldiger hrál s panem Blochem karty.
Pan Geduldiger vyhrál. Bloch povídá: „Já jsem si
peníze zapomněl doma, zaplatím vám až zítra.“
Pan Geduldiger se rozčílil: „Je to ale drzost,
hrát bez krejcaru v kapse. Čím já teď zaplatím
útratu?“
Sedí Rabinowitz na lavičce před svým
domem. Jde kolem Silberstein a zeptá se ho, nad
čím přemejšlí.
„Ale, je to jen taková marnost nad marnost. Napadlo mě, že kdyby Adam a Eva byli
Číňané, snědli by nejdříve hada a bylo by po problémech.“
Notář čte závěť zemřelého bohatého Žida:
„A Murdachovi jsem slíbil, že si na něj v závěti vzpomenu. Tímto mu tedy posílám
moje upřímné pozdravení.“
Samuelovi, mladíkovi dosud zvyklému na luxusní služby mamahotelu, zazvoní první
den po líbánkách v kanceláři telefon. Volá novomanželka:
„Budeš jíst dnes večer doma, Same?“
„Rád bych, co je na výběr?“
„Ano, nebo ne.“
Inzerát na bráně hřbitova:
Prodám málo používaný náhrobní kámen. Zvlášť vhodný pro rodinu s příjmením
Kohn!
z internetu čerpal Lukáš Sourada
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LITURGICKÝ SLOVNÍČEK
V tomto čísle se zaměříme na pojmy z liturgického názvosloví začínající písmeny H a Ch.
hábit – oblečení řeholníků, na rozdíl od kleriky nemá jednotný tvar – každá řehole má
svůj vlastní typický oděv (bývá v různých barvách, podle řádových zvyklostí)
hierachie – sestupné uspořádání církevního zřízení
homilie – kázání na téma biblických čtení, promluva, výklad zaměřený na něco
z přečtených úryvků Písma svatého; součást bohoslužby slova; o nedělích a zasvěcených
svátcích je povinná, doporučuje se v ostatní dny
hostie – čistý nekvašený pšeničný chléb ve formě tenké kulaté oplatky proměňovaný
při Nejsvětější oběti; zhotovují se obvykle ve dvou velikostech: větší pro vystavení NSO
v monstranci a pro kněze při sloužení mše sv. a menší pro přijímání věřících; v původním
významu „oběť, obětní dar“
humerál – čtyřhranný plátěný šátek na
dvou rozích opatřený tkanicí; obléká se pod
albu okolo krku (tj. jde o bílý nákrčník pod
albu)
hymnus – chvalozpěv k oslavě Boha či
svatých
Chléb – ve formě hostií; chléb, přinášený
na oltář je znamením lidské práce, dobrých
skutků, které dáváme Bohu v oběť; i když je
nás mnoho, máme být všichni jedno
charita – z latinského výrazu caritas =
slitování, smilování, milosrdná láska; dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím
lidem, dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a podobně; v praxi může
nabývat různých forem (peněžité i věcné dary, práce vykonávaná zdarma pro nějakou
dobročinnou, humanitární organizaci); konkrétně Charita Česká republika je nezisková
humanitární organizace zřizovaná římskokatolickou církví – jde o největšího nestátního
poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v ČR
chorál – specifický druh zpěvu, obvykle sborový jednohlasý latinský zpěv bez
doprovodu hudebních nástrojů; neobsahuje takty, rytmus je určen zpívaným textem,
zvláštní význam mají také pauzy; nejstarším českým chorálem je Hospodine pomiluj ny,
nejznámějším pak Svatováclavský chorál zpívaný i v našem kostele („Svatý Václave,
vévodo České země, kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha, Kyrieleison...“)
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chrisma – křižmo; směs olivového oleje a balzámu posvěcená biskupem na Zelený
čtvrtek (během slavnostní dopolední bohoslužby v katedrále za přítomnosti kněží z celé
diecéze; tzv. Missa Chrismatis); posvěcený olej s balzámem se následně užívá po celý rok
při udílení biřmování, svěcení kněží, biskupů, kostela, oltáře apod.
Přiřazovačka k předchozímu tématu (písmena F a G): (nápovědu hledejte
v liturgickém slovníčku v předchozím čísle zpravodaje /duben 2022/ na straně 13)
faldistorium

pokleknutí na znamení úcty

freska

zakladatel

filiální

liturgická kniha se souborem liturgických zpěvů (žalmy, antifony)

genuflexio

přenosné skládací křeslo

generální vikář

dceřinný kostel nebo kaple (nikoli hlavní chrám)

graduál

pomocník a zástupce sídelního biskupa

fundator

nástěnná malba do vlhké omítky
z internetu čerpal Lukáš Sourada

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 20. 06. 2022
Přítomni: P. Wiesław Kalemba,
Ondřej Jäger, Marie Hanzelková,
Bohumila
Lipenská,
Jitka
Macháčková,Tomáš Ježdík, Marek
Faltus, Michaela Foglová, Jaroslav
Vychytil (online)
Omluveni: Marie Souradová,
Aneta Holubářová
Otec Wiesław po úvodní modlitbě poděkoval za všechny práce, které proběhly ve
farnostech. Zvláště vzpomenul na pomoc při přípravách na bohoslužbu s hudebním
doprovodem scholy Rytmig a za vytvoření zázemí pro její členy při pobytu v Žamberku.
Dále pak poděkoval za přípravu chval na Noc kostelů a na nedělní dopoledne na faře 12.6.
Velké poděkování patřilo našim katechetkám Marušce Souradové a Anežce
Kubíčkové za výuku náboženství a za přípravu dětí na první svaté přijímání. Poděkování
patřilo také všem, kdo se podíleli na květinové výzdobě a přípravě této slavnosti. Zvláštní
poděkování také patřilo rodině Parish za darování květin a okrasných keřů farnosti.
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Nová kaple, která byla vybudována v prostorech paliativní
v Albertinu, je již v provozu.

a hospicové péče

Novým webovým správcem farních stránek bude Vítek Faltus.
Uvažuje se o novém ozvučení v kostele sv. Václava v Žamberku. Bude zadáno
odborné firmě zpracování projektové dokumentace.
Byl opraven přívod vody do kaple Panny Marie Bolestné.
V nadcházejících měsících proběhne inventura veškerého majetku ve farnostech,
které spadají pod správu Žamberka.
Otec Wiesław uklidnil pastorační radu ohledně situace se zdražováním energií. Po
vyúčtování za uplynulé období zůstal přeplatek, a i nyní jsou zálohy nastaveny
s dostatečnou rezervou.
Bude pokračovat renovace dveří na kostele sv. Václava. Zároveň byla podána
reklamace na již opravené dveře a dojde k odstranění závad.
V současné době je v opravě motor od zvonu sv. Jana z kostelní věže v Žamberku.
Vzniklo nové společenství seniorů, které se schází v Žamberku na faře a na které jste
srdečně zváni.
Bylo zdárně ukončeno plynování v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Písečné.
V současné době probíhají drobné stavební úpravy, hlavně v sakristii.
Ve Slatině nad Zdobnici byla vyřešena údržba farní zahrady a zároveň proběhlo
vytrhání pařezů.
Zapsal: Ondřej Jäger
Schválil: P. Wiesław Kalemba
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MODLITBA KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 25.7.
Děkuji ti Pane, za útěchu tvé přítomnosti,
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávám snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věku.
Amen
Námět zaslal: František Mazura
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1. Zacheus.................Luk 19,1-10
2. Žluč.......................Mat 27,34
3. Zerubábel..............Ezd 2,2-2,2; Zach 4,6-7
4. Zatmění a zemětřesení.....Mat 27,45.51
5. Zabulón.................2 Moj 1,2
6. Zachariáš...............Luk 1,5nn
7. Zákoníci (učitelé zákona).........Luk 2,41nn
8. Žebra.....................Dan 7,5
9. Zacharjáš...............Zach 1,1nn
10. Žebřík....................1 Moj 28,12
11. Zradu......................Luk 22,48
12. Žábami...................2 Moj 7,26nn; 8,1nn

Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Další
písemné příspěvky můžete posílat na adresu: fzzamberk@gmail.com. Další číslo plánujeme
na září 2022. Technické náklady na výtisk Farního zpravodaje činí 10 Kč. Dobrovolné
příspěvky na jejich úhradu můžete vhazovat do kasiček k tomu určených přímo v kostele.
Členové redakční rady Farního zpravodaje jsou: P. Wiesław Kalemba, Ondřej Jäger, Iva
Kočová, Marie Souradová, Lukáš Sourada. Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným příspěvkům
aktivních farníků. Svoje připomínky a příspěvky můžete zasílat na email: fzzamberk@gmail.com.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky upravovat či krátit.
Fotogalerie: http://www.dekanstvizamberk.cz/foto/
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