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Ze všech mariánských pobožností patří mezi
nejrozšířenější, nejoblíbenější a nejznámější májové
pobožnosti, které se konají po celý měsíc květen.
Básníci pokládají měsíc květen za nejkrásnější v roce,
měsíc, kdy je již příroda definitivně probuzena ze
svého zimního spánku a zdraví nás překrásnými květy
rozličných vůní a barev. Měsíc, kdy se i lidské srdce
probouzí ze spánku, zapáleno citem nejkrásnějším
– láskou. Není divu, že již středověcí básníci zdobili Pannu Marii obrazy
vzatými právě z rozkvetlé přírody a vili věnce kvítků z chvalozpěvů a
modliteb k její cti a chvále. Uvádí se, že již ve 13. století kastilský král Alfons
X. složil ke cti Panny Marie, Paní máje, oslavnou mariánskou píseň, která
bývá považována za jakýsi pravzor nynějších májových pobožností a
mariánských májových zpěvů. Za skutečného tvůrce májových pobožností je
ve starší duchovní literatuře považován svatý Filip Neri (1515-1595), velký
ctitel Panny Marie a apoštol mládeže v Římě. Chtěl zachránit tamní mládež od
mravní zkázy, která se obzvláště v květnu (měsíci národních oslav) šířila, a
vodil ji proto do mariánských chrámů, kde spolu s jinochy a dívkami uctíval
Bohorodičku zpěvy a básněmi.
Jaký cíl sleduje konání májových pobožností? V prvé řadě je to oslava Matky
Boží Panny Marie, v druhé řadě je to povzbuzení k následování jejích ctností,
jakési vybídnutí, abychom kráčeli ve šlépějích Neposkvrněné, a skrze ni tak
došli k Ježíši Kristu. Velmi krásně to vyjádřil někdejší apoštolský nuncius v ČR
arcibiskup Giovanni Copa, když na Svaté Hoře ve své homilii 24. června 2001
(výročí korunovace Panny Marie) připomenul slova Svatého otce Jana Pavla
II., že lidský život má být cestou šlechetnosti, obrácení a lásky a že na této
cestě v novém tisíciletí nás doprovází Nejsvětější Panna, na kterou poukázal
jako na zářící jitřenku a bezpečnou vůdkyni na této cestě. V závěru své
homilie pronesl horoucí přání: „Nenechávejte Pannu Marii a jejího syna
stranou svých životů. Nikdy! Dávejte našemu Králi a Královně vždy první
místo! Jim patří vždycky čest, sláva, prvenství a láska. Prchejte vždycky od
hříchu. Buďte stále pokolením, které je blahoslaví na zemi i na nebi. Milujte
Ježíše, milujte Marii, naše jediné lásky, naše jediné naděje, hleďte stále do
jejich tváří, korunovaných jasem, zářících milosrdenstvím a láskou.
otec Miroslav

DALŠÍ CITÁTY SLAVNÝCH PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA
DNES O MANŽELSTVÍ
Manželé, kteří se milují, řeknou si mnoho aniž promluví… čínské
Manželství a makarony chutnají jen za tepla… italské
Manželství je právě tak cenné jako ti, které pojí… Nietzche
Manželství je běh na dlouhou vzdálenost. Kdo chce s dechem vystačit
až do konce, nesmí vyběhnout tryskem… Goethe
V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě
něco dozvíme… Goethe
PŘÍŠTĚ O LÁSCE
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FAŠANK 2008
Letošní fašankový
průvod po Fryštáku
pořádalo stejně jako
v předchozích letech
společenství rodin.
Protože se letos
slavily Velikonoce už
velmi brzy, také
masopustní veselí
vrcholilo už začátkem
měsíce února.
Datum letošního průvodu připadlo již na neděli 3. února. Na začátku
této akce se všechny zúčastněné rodiny sešly na DISu, kde některé
ochotné maminky (i s pomocí tatínků) připravily chutný oběd. Poté
přišlo na řadu oblékání do masek, ladění hudebních nástrojů a
poslední přípravy na krátké hudební a recitační „pásmo“.
Pak už se náš masopustní průvod vydal ulicemi Fryštáku. Chtěli jsme
svým zpíváním a muzicírováním
udělat radost především starým
a opuštěným lidem. Věříme, že je
naše návštěva potěšila a udělala
jim radost. Zároveň také děkujeme
za finanční dary, které jsme
dostávali. Všechny tyto peníze jsme
odeslali jako dar na provoz
křesťanské televize NOE.
h
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Májové pobožnosti
Stejně
jako
v předchozích
letech jsou i letos květnové
májové pobožnosti v našem
kostele ve všední dny od 17:45
(půl hodiny před začátkem mše
svaté) a v neděli v 18:00.
Pozor! Každé úterý budou
májové pobožnosti připravovat
děti. Všichni, kteří by se rádi
zapojili, jsou vítáni na faře
vždy v 17:20.

Zprávy z redakce
Možná jste si všimli toho, že tento
Farníček má výrazně kvalitnější
vzhled obrázků a fotografií, které
obsahuje. Je to díky tomu, že jsme
na faru pořídili novou kvalitnější
digitální kopírku, která je schopna
tisknout
jednotlivé
dokumenty
přímo
z počítače.
Na
barevné
vydání si asi ještě budeme muset
chvíli počkat, ale i tak udělal
Farníček svým vzhledem bezesporu
velký pokrok.
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FRYŠTÁCKÁ VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

Pokud jste patřili k těm, kteří navštívili
letos o Velikonocích velkopáteční
bohoslužbu, měli jste možnost vidět
Pašijovou křížovou cestu. Stejně jako v předešlých případech (loňská
pantomima Pašijí nebo Živý betlém) se této dramatizace ujala
skupinka ochotných farníků.
Já bych jim chtěl touto cestou ještě jednou vyslovit upřímný dík a Pán
Bůh zaplať. Myslím, že pro všechny zúčastněné to bylo umocnění
duchovního zážitku spojeného s tradičním velikonočním církevním
obřadem. Dík patří také
otci Mirkovi, že poradil
jak propojit velkopáteční
liturgii s hraným
dramatem. Věřím, že i
Vám se fryštácká
pašijová křížová cesta
líbila a přispěla k
plnějšímu prožití
svátků velikonočních –
pokud se nám to
podařilo, jsme moc rádi.
za všechny zúčastněné
Pavel Nášel
j

PS: Tento materiál jsem měl připravený do dubnového čísla Farníčku.
Jistě však víte, co se bohužel stalo - že jsem momentálně po operaci
páteře a jsem upoután na lůžko.
Děkuji za Vaše modlitby a těším se na všechny a také já se za Vás za
všechny modlím…
-pn-
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MUŽSKÁ SPIRITUALITA – ADAMŮV NÁVRAT ( ČÁST 1. )
Sedíme si pohodně na údajném vršku hromady
a právě tato skutečnost víc než cokoli jiného je
důvodem, proč musím napsat tuto knihu.
Muži jako já, kteří mají přístup k různým
privilegiím a svobodám, které jsou jiným
odpírány, musí mluvit o mužské hře zevnitř.
Myslím, že duchovní věci je možné otevřít jedině
zevnitř. Podobně jako to o sobě říkají ženy,
muže musí od začátku do konce vysvětlovat
muži. Jistěže, minulých dvacet let a možná po
většinu historie jsme byli vysvětlováni každou
mocenskou skupinou, která byla zrovna u vlády, což nikomu z nás
moc neprospělo. Tradiční iniciační rituály dělaly přesný opak.
Vysvětlovaly obyčejné muže zevnitř.
Přiznávaly mužství i vlastní vrozenou duchovnost a snažily se přivést
muže k celistvosti zdola nahoru a zevnitř ven.
Budu se snažit o totéž, tváří v tvář kultuře a církvi, která se obvykle
snaží vysvětlovat muže shora dolů a z vnějšku dovnitř.
Podle mě takový postup nikdy nemůže fungovat a domnívám se, že
už nějakou dobu nefunguje.
Naše náboženské instituce nedávají většině mužů přístup
k důvěryhodným setkáním se Svatým nebo s jejich vlastní celistvostí.
My většinou dáváme mužům pověření, lešení, cedule a vemlouvavé
obrazy, které se snaží vytvářet náboženskou identitu a hranice
zvenčí.
Ale skutečné štěstí, stejně jako skutečné osvícení, je vždycky práce,
která se odehrává uvnitř. Nakonec se stejně budeme muset spoléhat
na svou vlastní zkušenost. Pak můžeme klidně vést muže
k autentické náboženské zkušenosti.
To je podle mě skutečný význam tradice.
Mým hnacím motorem pro tuto práci byl stálý smutek a zklamání
z nedostatku vnitřního života mnoha mužů, s kterými se setkávám.
Dokonce mezi duchovními, kněžími a zbožnými laiky i mezi vysokými
a úspěšnými průvodci, od kterých bychom očekávali víc. Není to jejich
chyba, pokud se vůbec musí mluvit o chybě. Ve většině případů jim
nikdo nenabídl nic víc než Jákobovu lacinou „polévku“.
Jsme synové Ezaua, kteří jsme prodali své prvorozenství za
náboženství na způsob rychlého občerstvení.
Takové náboženství není schopné hluboce transformovat ani člověka,
ani svět.
Z knihy Adamův návrat vybral Libor Kučera
- pokračování příště -
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ÚCTA K JEZULÁTKU – MINULOST NEBO SOUČASNOST? (ČÁST 1.)
Když se řekne slovo Jezuláko, každému z nás
se nejspíše vybaví postavička malého chlapce
– Ježíška, oděná do nádherně vyzdobených a
vyšívaných rouch, a většina z nás si asi hned
také vzpomene na pražský kostel Panny
Marie Vítězné – místo, kde je uchováváno a
vystaveno Milostné Pražské Jezulátko.
Musím se ale přiznat, že jsem si hned napoprvé
neuvědomil, že takovouto sošku Jezuláka, oděnou
do oblečku barvy příslušné liturgické doby, máme vystavenou
i v našem farním kostele.
Jaký význam pro nás ale toto Jezulátko dnes má? Čím nás může
oslovit? Není to i třeba v našem kostele jen jakási okrasa nebo
muzejní exponát – tedy alespoň v našem vnímání? Původ Pražského
Jezulátka od Panny Marie Vítězné je nutné hledat až ve Španělsku.
Podle legendy se zde ukázal Ježíšek jistému mnichovi, který podle
tohoto zjevení vymodeloval Ježíškovu sošku. Podle další legendy tuto
sošku vlastnila sv. Terezie od Dítěte Ježíše, která ji darovala jedné
své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy. Další fakta
už jsou historická: Když se roku 1556 vévodkyně Marie Manrique de
Lara vdávala do Čech, dostala sošku jako svatební dar od své matky.
Ovdovělá dcera této Marie de Lara – Polyxena z Lobkovic pak
Jezulátko darovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela
Panny Marie Vítězné. Při plenění Prahy saskými vojsky za třicetileté
války nezůstal v roce 1631 ušetřen ani dotyčný klášter a Jezulátko se
na několik let ztratilo. V roce 1637 našel sošku, kdesi pohozenou,
jistý otec Cyril od Matky Boží. Jezulátko mělo ulomené obě ručičky
a nálezci se zdálo, že Ježíšek říká: „Smilujte se nade mnou a já se
smiluji nad vámi, dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj,
jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat!“
Otec Cyril nechal sošku opravit a od té doby, jakoby milostná soška
začal Praze přinášet štěstí. Jezulátku byla připisována zázračná
uzdravení a mimo jiné i záchrana Prahy při obležení Švédy roku 1639.
Roku 1651 byla soška nošena jako poutník po pražských kostelích
a roku 1655 slavnostně korunována pražským biskupem. Tuto
událost připomíná výroční slavnost, která připadá na poslední
květnovou neděli.
Soška Ježíška, kterou dnes oblékají sestry karmelitky, pravicí žehná,
zatímco levice drží zemský globus završený křížem - celý náš svět
spočívá v jeho ruce. Královské insignie vyjadřují víru společnou všem
křesťanům - víru v Ježíšovo božství.
x

pokračování příště
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (7. ČÁST)
Dalším fryštáckým farářem se stal v roce 1687
kroměřížský rodák P. Jan Sigismund Stiller.
Údajně byl knězem zbožným a velmi dbal o
okrašlování farního kostela. Také u majitele
lukovského panství a patrona fryštáckého
kostela – Jana Bedřicha Minkwitze, se zpočátku
těšil velké přízni. Když se ale tento pán rozhodl
ve Štípě na farním pozemku vedle kostela zbudovat hostinec, postavil
se P. Stiller neohroženě proti. Tím však upadl u vrchnosti do velké
nemilosti. Jan Bedřich Minkwitz jej začal od té doby všestranně
pronásledovat a utiskovat. Dokonce na něj žaloval a očerňoval jej i u
olomoucké konzistoře. Ta se nakonec nechala patronem přesvědčit
a P. Stillera v roce 1709 zbavila fryštácké fary. Ve Fryštáku ale tento
kněz zůstal – žil zde díky velkorysosti svého nástupce dále ve farní
budově z milodarů svých bývalých farníků. Do farní kroniky P. Stiller
napsal: Přetrpěl jsem ve Fryštáku velmi mnoho; než trpělivost nese
růže. Zemřel 8. srpna 1710.
Nástupcem P. Stillera se stal P. František Ignác Lubovenský,
rodák z Holešova (ve Fryštáku byl ustanoven 19. října 1709). Jeho
působení ve Fryštáku však nebylo dlouhé. Brzy po svém příchodu
údajně přeskakoval v lese potok a ublížil si tak nešťastně, že od té
doby stále churavěl, až 2. dubna 1712 ve věku 39 let zemřel. Byl
pochován v kryptě pod oltářem Panny Marie.
Dne 28. dubna 1712 se stal novým farářem P. Antonín Karel
Prechtel (Brechtl), který předtím působil ve Vrahovicích. Za tohoto
faráře byla v roce 1717 postavena nová farní budova, zřejmě ta,
která zde stojí dodnes. P. Prechtel byl ve stejném roce (1717)
z Fryštáku přeložen do Kralic, kde se stal děkanem.
j

Pokračování příště
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DĚJIN FARNOSTI

- FOTOSERIÁL

V dnešním fotoseriálu se vracíme
k významné události – i do
Fryštáku totiž dorazily ostatky
sv. Vojtěcha (konkrétně světcova
lebka). Ví někdo z vás, kdy to
bylo? Podle mého názoru v roce
1947 – 950 let od světcovy smrti.
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ZVÍTĚZILO SRDCE
Poměrně, dlouho trvalo paní Lidušce
Malíkové než se pevně rozhodla a
přihlásila na poutní zájezd do
Medjugorje v Bosně a Hercegovině.
Když už byla v autobusu a na
cestách, bylo dobře.
Nelitovala a tím více ji to nutilo,
aby se dobře dívala a tak poznala
během zájezdu co nejvíce.
Během cesty bylo co pozorovat a nejinak tomu bylo přímo na
známém poutním místě,
Tak snad alespoň jeden zážitek, který tak trochu vybočoval.
V místech, kudy procházely stovky ba tisíce věřících, byly také volné
prostory a byly na nich tři kříže vyskládané z kamení.
Na první pohled zajímavý úkaz.
Další hromádky kamení, které tvořily jakési meze mezi polnostmi,
daly námět paní Lidušce k sestavení nového obrazce.
Sotva začala brát z hromádky kámen, sledoval ji neznámý Chorvat.
Jakmile zjistil, že dělá z kamene něco jako kruh, domníval se, že snad
chce kamenem obroubit ohniště.
Přistoupil blíže a světe div se – sděloval česky, že se tam ohniště
dělat nemůže - jak k tomu došel, není známo.
Paní Liduška vysvětlila svůj záměr stavby a pokračovala v ukládání
kamenů.
Ze zákazu sešlo, naopak získala pochvalu za dobrý námět.
Samozřejmě také v češtině neboť muž vypozoroval, že se paní
Liduška odtrhla od skupiny česky se bavících poutníků.
Vše dobře dopadlo.
Zvítězilo srdce a vzpomínky zůstaly.
Připomínáním tohoto zážitku, mimo jiných se paní Liduška aspoň
pomyslně vrací na toto posvátné poutní místo v Bosně a Hercegovině.
připravil František Záloha
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V sobotu 12. dubna 2008 se v Přerově uskutečnila tzv. „DOPLETNÁ“ – setkání
pletařek obvazů pro malomocné. Podnět vyšel z Olomouce, kde se poprvé
všechny pletařky sešly při odesílání balíčků s obvazy. Byly to většinou
důchodkyně a nemohoucí na vozíčcích, kteří s nadšením přivítali, že se takto
mohou dostat mezi lidi. Tuto „DOPLETNOU“ pořádal pan V. Výleta z Kyjova,
který obstarává přízi.
Zajímavé setkání uvedl duchovním slovem P. Pavel Hofírek z Přerova. Velmi
pěkně promluvil pan Ing. Konečný, který připomenul P. Meda, nám dobře
známého salesiána žijícího v Indii, a dopis, který nám P. Med (92 let) před
nedávnem zaslal. V něm popisuje svou činnost mezi tamními dětmi. Hlavním
bodem programu byla beseda se sestrou Veronikou, boromejkou, která
pracovala v Zambii a také v Indii jako misionářka. Seznámila nás s prací mezi
malomocnými a i s těžkým postavením těchto nemocných. Dozvěděli jsme se
také o tom, jak se obvazy pro malomocné pletou a kde se pletou. Celé
setkání probíhalo jako velká rodinná oslava. Navštívil nás při ní i zpěvák Pavel
Novák. Potom se hodně povídalo, předávaly se zkušenosti. Jednotlivé farnosti
představily své aktivity jako je např. Adopce na dálku, modlitby matek nebo
misijní činnost dětí – tzv. misijní bonbón (děti si odřeknou sladkosti a získané
peníze dávají na misie). Obětavé ženy z Přerova pohostily všechny
napečeným cukrovím a koláčky. Nakonec setkání přišel i pan arcibiskup.
Myslím, že se všem toto setkání líbilo a nezbývá než poděkovat všem, kteří
touto službou pomáhají těm nejpotřebnějším a projevují tím svou solidaritu.
Většina těchto obvazů je zakončena modlitbou za ty, kteří je budou nosit.
Moc pěkně to k téměř stovce účastníků přerovského setkání vyjádřila L.
Červinková z Čekyně těmito slovy: „Ano, modlitba nás všechny spojuje a
vytváří pocit, že ani v bolestech není nikdo sám.“ Kéž máme srdce otevřená
pro potřeby druhých. Snad se k nám připojí i další
-jm-

VÝROBA DÁREČKŮ PRO MAMINKY
Dne 25. dubna 2008 se po delší době sešly děti k výrobě dárečků pro své
maminky a babičky. Akce proběhla v jedné z kluboven DISu. A co jsme
vyrobili? To je vlastně překvapení.☺
Všechny děti musíme pochválit za jejích trpělivost
a zručnost. I přesto, že jejich pokladničky nejsou
pořád jen plné, dokázaly pro maminky a babičky
vytvořit krásné dárečky, ze kterých měly sami
radost a které zajisté potěší a přinesou hodně
radosti. Děkujeme DISu,
panu L. Kopřivovi za
propůjčení prostor,
centru pro rodinu za
zajištění materiálu a
paní Ostrčilové za
ochotnou dopravu
všech potřeb.
Katechetky
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VELIKONOCE NA DISU 2008
Fotky Velikononoce

I v letos se na DISu uskutečnila tato již
tradiční akce, která nabídla účastníkům
netradiční prožití Velikonoc. Na programu
byla mj. čtvrteční pomoc potřebným lidem
– letos jsme poprvé navštívili domov důchodců v Lukově, noční pouť do
Getseman, křížová cesta a velkopáteční obřady přírodě (letos na sněhu) a
nechyběla ani spousta různých her a aktivit. Akce vyvrcholila sobotní vigilií,
při které byla pokřtěna Sandra z Karlína. Z celé této
akce si zde můžete
prohlédnout několik
fotek.
-vn-

Článek paní Macháčkové
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INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE
V pondělí 2.6. se uskuteční výlet 3. třídy na Svatý Kopeček.
H

V pondělí 9.6. plánujeme výlet dětí z 2., 4.-9. třídy, které tento rok
navštěvovaly náboženství. Pro děti z 1. třídy je připraveno také malé
překvapení. Předběžný plán cesty – hrad Buchlov, mše svatá, Staré
Město, návštěva salesiánského střediska. Podrobné informace
s návratkou dostanou děti v náboženství. Prosím potvrďte účast dětí
na výletě, aby mohl být sepsán jmenný seznam pro ředitelství školy.
H

KLUB MAMINEK FRYŠTÁK
6.5. – První pomoc u dětí, povídání s p. Katkou Raševovou, která
pracovala na ARU.
13.5. – Pokračování besedy se Šárkou
– jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
20.5. - Říkanky, hry a písničky s dětmi
27.5. – Jdeme s dětmi na hřiště
H

Mimořádné akce: 15.5. čtvrtek v 17 hodin /Den rodiny/ - Setkání
starosty s rodiči ve školní jídelně; 16.5. pátek od 17 hodin - Slíbené
smaltování se Šárkou, materiál zajištěn /výroba šperků/,
22.5. čtvrtek - v pravidelnou otevírací dobu Klubu maminek bude
kosmetická poradna s Míšou!!!!!
Připomínáme otevřené čtvrtky, kromě 1.5. a 8.5.
j

PROS BA

Klub maminek se již delší dobu potýká s velmi malým prostorem pro
svou činnost; maminky by do Klubu totiž docházely rády, ale
prostředí fary a malé prostory mnohé odrazují.
Proto se obracíme na širokou veřejnost s velkou prosbou, zda by
někdo nenabídl, případně nedoporučil nějaký tip na větší místnost
nebo nevyužitý prostor vhodný i k rekonstrukci.
Pomohl by nám tak vyřešit naši docela svízelnou situaci.
KONTAKT : JANA JASENSKÁ, MOBIL : 737 040 427
Od měsíce dubna plánujeme rozšíření provozu Klubu na dva dny v
týdnu, a to stávající úterky dopoledne, 9-11 hodin, a nově čtvrtky
odpoledne od 16 - 18 hodin.
Tady by bylo volné hraní dětí, případně předem domluvený program,
např. kosmetická poradna, den krásných žen, atd.
A ještě jedna novinka: začali jsme s tvořivými pátečními dílnami, na
které zveme i širokou veřejnost!
V pátek, jednou za měsíc se sejdeme od 17 hodin na faře a budeme
si vyrábět různými výtvarnými technikami ozdoby a dekorace.
Tak si přijďte udělat radost!

KŘÍŽOVKA

NA KVĚTEN

Čínské přísloví: Ať je ti jak chce, říkej, že je ti dobře… (viz tajenka)
Vodorovně: A. skupina závodníků, mládě žáby – B. 1. DÍL TAJENKY, dětský
pozdrav – C. jméno psa, turecky „otec“, osamocena, české město – D. druh
obrazu, potom, latinský pozdrav, maďarské město, pokladny – E. kavkazský
hudební nástroj, bůžek lásky, pyskatá rostlina, část střešní vazby, planetka –
F. vytrvalostní běh, elipsa, druh koření, zesílený zápor, SPZ Kladna – G. lučina,
Kainův bratr, italské město, čistící stroj obilných zrn – H. Evropská unie,
2. DÍL TAJENKY – I. pařížští lupiči, bodák.
Svisle: 1. mzda, domácí jméno Kleopatry – 2. vodní tok, střevní cizopasník –
3. část pumpy, ovčí vlny – 4. stupeň vývoje, krátký satirický výstup – 5. textilní
rostlina, italsky „udice“, město v Kongu – 6. Eliška, kovoobráběč – 7. sestra otce,
český hrad – 8. druh sušené trávy, pohyb vzduchem – 9. část obličeje, první
žena, kostra hlavy – 10. šachový výraz, vrch u Bělehradu – 11. ohmatání,
stromořadí – 12. značka automobilů, souhlas – 13. číslovka, Starošek, čínská
dynastie – 14. zajíc, básně – 15. pusinkovat, německy „tmel“ – 16. epopej,
začátečník – 17. kusy hadrů, švýcarská řeka.
Nápověda: aare, amo, tan, tar

Tajenka z minula: …podle kalendáře přijde zase jaro
připravil František Záloha
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