Úvodník
Věřím v Ducha Svatého...
Tato věta zaznívá v rámci našich
modliteb velmi často, ale nejsem si
zcela jist, zda chápeme plný
význam tohoto slovního spojení. Při
každé nedělní mši svaté, při
modlitbě růžence, při modlitbě
korunky k božímu milosrdenství
opakujeme slova vyznání týkající se
třetí božské osoby, ale často je jen
rychle proletíme... Možná i díky
tomu, že jsou téměř na konci a tak
nějak se ztratí v tom množství slov,
která jsme vyslovili dříve. Tradice
církve i současný papež nás ovšem
učí, abychom k Duchu Svatému
nalezli správný vztah a nebáli se jej
prosit o cokoliv. Vzpomeňme na

slova
samotného
Krista, který říká samařské ženě, že „při chází
hodina, kdy praí
Boží ctitelé budou uctívat Boha v duchu a v pravdě“. Vysvětlení,
o jakého ducha se jedná, je
nasnadě. Nejde jen o ducha
člověka, tedy jeho nitro, srdce,
duši. Ježíš má na mysli někoho
jiného, vyššího, někoho, kdo
člověka přesahuje a přesto je mu
velmi blízký. Hovoří o Duchu jako o
tvůrčí
síle,
lásce,
inspiraci,
moudrosti. Tohoto Ducha Ježíš

poslal nejen kdysi apoštolům, ale
posílá jej i dnes své církvi, každému
z nás. Duch Svatý je konkrétní Boží
dar pro každého člověka. Stejně
jako je každý člověk jedinečný a
neopakovatelný, je i dar Ducha
unikátní.
Přeji tedy nám všem, abychom se, s
blížícími se svatodušními svátky,

nebáli přijmout toto konkrétní Boží
obdarování. Aby Duch Svatý pro
nás nebyl jen slovem v modlitbě,
ale skutečným rádcem a pomocníkem. Aby byl světlem našeho
života, lidského i duchovního.
Ze srdce
váš o. Jiří Marek

Haló haló – hledá se ochotný znalec anglického jazyka!
Drazí farníci, nastává pravděpodobně období „finanční krize“,
nicméně si jistě uvědomujeme,
že jsme pořád na tom ekonomicky
lépe než ¾ světa. Byl bych proto
rád, kdybychom společně jako
farnosti, měli alespoň jedno
„adoptivní dítě“ přes adopci na
dálku.

Tyto děti píší párkrát do roka
dopis, a proto hledám někoho,
kdo by byl ochoten vždy dopis
z angličtiny přeložit a zároveň
danému „adoptovanému dítěti“
napsal. Jak a kde se můžeme
zapojit do příspěvku na toto dítě,
bych ještě ohlásil. Pokud by se
našel jeden ochotný farník,
prosím, aby se mně osobně ozval.
Předem velké díky!
o. Stanislav

Aktuálně z farností otce Stanislava
Výmalba kostela sv. Josefa v České Vsi
Kostel sv. Josefa v České Vsi byl až
po kůr vymalován firmou Jana
Pečínky. Celá akce trvala pouhý
týden, a to nejen díky obětavým
malířům, kteří tam pracovali i víc
jak 12 hodin denně, ale také
následně
díky
obětavým
farníkům, kteří vše vzorně uklidili.
Takže mé velké poděkování všem,
kteří ochotně přiložili ruku k dílu.
Bůh zaplať!

Celá akce stála 225.000,- Kč, DPH
47.250,- Kč, celkem 272.250,- Kč.
(Placeno: 49.000,- Kč - obec Česká
Ves, 80.000,- Kč – biskupství,
95.000,- Kč – byty, 48.250,- Kč –
farnost.)

Jeseník – oprava fasády na faře
Obnovu přední části omítek
provede v tomto roce firma
Michala Píska z Vidnavy. Celá akce
bude stát 410.000,- (300.000,- Kč
- biskupství, 110.000,- Kč farnost).

Když se daří, tak se daří !
Žádost na 500. 000,- Kč na opravu oken farního kostela jsme podali na
MAZ – zamítnuto.
Žádost o finance na opravu barokních zpovědnic z programu restaurování
movitých kulturních památek- NIC.
Restaurování varhan z důvodu vážného onemocnění jednoho z varhanářů
se posune na říjen 2021 - Prodejna nábytku stále bez nájemce.

Zastupitelstvo města Jeseník schválilo dotaci 100.000,- Kč na restaurování
varhan ve farním kostele.

Proběhla víkendová příprava dětí na první svaté přijímání
"Dnes budu tvým hostem!", řekl
Ježíš Zacheovi. Děti přijaly tuto
výzvu a rozhodly se letošní rok, že
Ježíš přijde jako host do jejich
srdcí, do jejich rodin a to při
svatém přijímání. Poslední víkend
v únoru jsme se s dětmi z různých
koutů našeho děkanátu sešli na
faře v Jeseníku. Společnými
chvílemi při modlitbě, katechezích, hrách a putování jsme se
snažili pochopit a zakusit krásu
svátostí - křtu, smíření a eucharistie. Obohacujícím závěrem bylo
společné setkání a ukončení s
rodiči, kdy jsme hledali smysl,
důležitost a možné způsoby naší
modlitby v rodinách. Děti oble-

čené v Krista s bílým trikem se
znamením kříže, se svíčkou v ruce
a požehnáním od Otce, odcházely
posíleny a s radosti v srdci na
blížící se přijetí svátosti eucharistie. Děkujeme všem rodičům za
pomoc s tímto víkendem - za dobrůtky, uvaření oběda, zapojením
se do úklidu či programu.
"Pane Ježíši, prosíme tě za všechny tyto děti jdoucí ke svatému
přijímání i za jejich rodiny. Kéž
setkání s Tebou je pro ně proměnou, povzbuzením a obohacením
v našem světě! Amen!"
Kristýna Hanulíková

Aktuality z farností otce Jiřího Marka
Stará Červená Voda
V pátek 8. 5 a v sobotu 9. 5 se
uskutečnila ve Staré Červené
Vodě brigáda v kostele Božího
těla. Farnost se rozhodla, také
díky blížící se Noci kostelů,
vymalovat sakristii.
Účast byla hojná a podařilo se
udělat kus dobré práce. Mimo to
byly v kostele také nainstalovány
obrazy křížové cesty, které
dlouhou dobu stály nevyužité v
boční kapli. Chtěl bych tímto
poděkovat
všem
ochotným
farníkům za tuto obětavou práci,

díky níž bude náš kostel zase o
něco hezčí.

Supíkovice
Farnost Supíkovice přistoupila k
opravám v kostele sv. Hedviky. V
presbytáři
byla
dokončena
chybějící a poškozená podlaha a v
krátké době bude také instalován
nový ambon, vše tak, aby
liturgický
prostor
odpovídal
předpisům.

Pozvánky do farností otce Jiřího Marka
První pozvání se týká konce
měsíce
května,
konkrétně
31.5.2020 ve 14:30, kdy se
uskuteční v Supíkovicích na faře
smažení vaječiny. Tato aktivita má
v mnoha farnostech dlouholetou
tradici a krásně symbolicky
vyjadřuje podstatu svatodušních
svátků.

Druhá pozvánka je na den
12.6.2020, kdy se uskuteční ve
všech farnostech tzv. Noc kostelů. Chrámy budou přístupné od
19. do 21. hodiny. Vzhledem k
aktuální situaci v naší zemi jsme
pro letošní rok zvolili velmi jednoduchý program, který umožní
spíše individuální prohlídku kostelů.

Konečně třetí pozvánka je na
Poutní slavnost ke cti Božího Těla
do Staré Červené Vody, tzv.
Odpust. Slavná mše svatá začíná
14.6.2020 v 11:00 v kostele
Božího Těla a po ní bude nás-

ledovat eucharistický průvod obcí.
Během mše bude požehnána
zrestaurovaná křížová cesta. Po
skončení jsou všichni zváni na
malé občerstvení před kostelem.

Z farní knihovny Jeseník
V říjnu 2019 byl papežem
Františkem svatořečen kardinál
John Henry Newman (1801-1890).
Tuto mimořádnou postavu anglických dějin představuje kniha
John Henry Newman: Úvod
do jeho náboženské filosofie
a výbor ze spisů (Alois Lang,
1947). Jako anglikánský duchovní
byl Newman představitelem
reformního tzv. Oxfordského hnutí v anglikánské církvi. Newman se
proslavil svými hlubokými studiemi dějin křesťanství a katolicity
církve. Později konvertoval ke
katolictví. Jeho dílo ovlivnilo spisovatele G. K. Chestertona
natolik, že také přestoupil do
katolické církve.
K příležitosti svatořečení vyšel v
češtině poprvé román Ztráta a
zisk (2019), jehož je kardinál

Newman autorem. Ve farní knihovně je kromě obou výše zmíněných knih také drobná knížka
jeho básní s názvem Sen starého
muže (1991).
Farní knihovna je otevřena na faře
v Jeseníku krátce po nedělní mši
svaté.
Vít Slezák

Kalendárium ve farnostech Jeseník a Česká ves
27.5.2020

19:00 Adorace v Jeseníku

29.5.2020

19:00 Modlitba v duchu Taizé ve farním kostele v Jeseníku

30.5.2020

7:30

31.5.2020

15:00 Svatodušní vaječina na faře v Jeseníku (donést
s sebou vajíčka).

3.6.2020

19:00 Sezení nad Biblí v Jeseníku

6.6.2020

18:30 Příprava na biřmování

10.6.2020

19:00 Modlitba chval v Jeseníku

17.6.2020

19:00 Sezení nad Biblí v Jeseníku

24.6.2020

19:00 Adorace v Jeseníku

26.6.2020

19:00 Modlitba v duchu Taizé ve farním kostele v Jeseníku

20. – 25.7.2020
27.7.2020

Pěší pouť na poutní místo Maria Hilf u Zlatých hor

Příměstský dětský tábor na faře v Jeseníku

15:00 Pouť ke sv. Anně na Křížovém vrchu

Kalendárium z okolí
24.5.2020

11:00 Pouť v kapli v Nové Červené Vodě

31.5.2020

14:30 Svatodušní vaječina v Supíkovicích

5.6.2020

21:00 Křížová cesta na Maria Hilf

12.6.2020

19:00 – 21:00 Noc
kostelů
v Supíkovicích,
Kuněticích a Staré Červené Vodě

14.6.2020

11:00 Pouť ke cti Božího Těla ve Staré Červené Vodě

27.6.2020

16:00 Pouť v Horním Údolí

15.8.2020

Hlavní pouť na Mariahilf

Velkých

K zamyšlení
Metamorfózy života včelích
dělnic
Na květech rostlin nejčastěji
pozorujeme včelí dělnice, které
pilně sbírají pyl a nektar, aby je
donesly do úlu. Než se však ze
včelky stane létavka, projde
dlouhým dobrodružným vývojem.
Včelí
dělnice
vznikají
z oplodněného vajíčka tím, že se
v zadečku matky setká vajíčko
s trubčími spermiemi uloženými
v semenném váčku. Poté matka
oplozené vajíčko položí do
dělničích buněk. (...)
Několik dní se vajíčko vyvíjí, až se
z něho vylíhne larvička. Larva
pomalu roste, svléká se a
připravuje se k zakuklení. Pak
přijde zázrak života, který zřejmě
nikdy nepochopíme.
Dojde k celkové metamorfóze,
kdy se v zakuklené buňce vše
rozpadá na kašičku, ze které se
pozvolna začne formovat zcela
nový tvar podobající se včele.
Z bílé hmoty se vytváří článková
hlava, hruď a zadeček. Na hlavě

se objevují dvě velké složené oči a
tři malá jednoduchá očka pro
orientaci v prostoru, tykadla,
ústní ústrojí se sosákem, kusadly,
pysky a žlázami. Z hrudi se
vydělují dva páry křídel a tři páry
nohou. V zadečku se formují
trávicí orgány, trubicovité srdce,
pohlavní orgány, žihadlo. Vytváří
se otevřená dýchací soustava a
nervová soustava žebříčkovitého
typu. Nakonec se včera zbarvuje
do své krásy a 21. dne se vylíhne.
Pozorovat jen jednu včelu na
květu znamená hledět na zázrak
dlouhého vývoje přírody, který je
v ní jakoby zrychlen do několika
týdnů. Je zde uchována paměť
evoluce, která zřejmě měla ne
snadno vysvětlitelné proměny.
Kompletní metamorfózou projde
život matky, dělnic i trubců.
Z vyvíjejícího se tvaru larvičky se
přes neurčitý chaos začne
modelovat zcela nový život.
Zázrak!
Když se včela dělnice narodí,
zajímavým způsobem se vyvíjí
role jejího života v úlu. Nejprve je

mladuškou, která po sobě uklízí a
dbá na celkovou čistotu v úlu. Pak
převezme péči o larvičky, které
zodpovědně kojí. Některé dělnice
se stanou bližší družinou matky,
kterou rovněž krmí. Během
stavebního pudu se začnou
v článcích jejich zadečků formovat
voskové šupinky. (...)
V dalším vývoji si dělnice začnou
střežit česno úlu před nevítanými
hosty. Nadešel čas vyzkoušet si
první let. Několikrát se prolétnou
v těsné blízkosti úlu, až se vřadí
do zástupu svých kolegyň, a začne
se létat za snůškou. Snůška
z nektaru či medovice se potom
zpracovává několikerým trávením
v medném volátku včely zvaném
sociální žaludek, až dojde za
příměsí dalších látek ke vzniku a
ukládání medu. Včely dále
přinášejí do úlu vodu, pyl a
propolis. (...)
S životem souvisí též smrt. Včely
dělnice se dožívají různého věku
podle období, kdy žijí. Když je
vrcholná snůška a spotřeba
energie je vysoká, včely umírají po
několika týdnech. (...) Koncem
léta se začnou rodit včely, jejichž

úkolem je přežít zimu, proto se
dožívají
několika
měsíců,
v podstatě až do jara. (...)

Také člověk jako vše živé se vyvíjí
od splynutí vajíčka se spermií,
přes embryo a plod. Porodem
přichází na svět novorozenec, pak
se vyvíjí kojenec, batole, dítě
předškolního věku a školák,
dospívající, dospělý a stařec.
Důležité ale je, aby v každém
období nalezl smysl života, jako to
mají včely. Když se smysl života
objeví, může člověk využít všech
dosavadních zkušeností a jít
životem s novou vizí, podobně
jako se vyvíjí zkušenost včelích
dělnic v úlu s nadějí, že každá
nakonec vzlétne za sluncem.
Zázrak celkové metamorfózy včel
lze použít jako metaforu pro

hlubší vývoj člověka, pro proces
jeho obrácení. Tato proměna se
odehrává na rovině duchovní, kdy
se srdce z kamene přetaví v nové
srdce z masa. Tato změna je
mnohdy natolik nečekaná, jako by
došlo
k celkové
duševní
metamorfóze člověka.
Podle křesťanské víry dojde
k poslední celkové metamorfóze
života člověka v okamžiku smrti,

kdy se vytvoří nová, netušená
forma života. S ní člověk během
své pozemské cesty nemá
zkušenost, stejně jako larvička
včely nemůže vědět, že byť se za
chvíli zcela rozloží, záhy se
zformuje v úplně odlišný život.
Převzato z knihy „Žít s moudrostí
včel“ od Karla Sládka, teologa a
vášnivého včelaře.

Ze života svatých
Izidor "rolník" (okolo 1080 –
1130 nebo 1172) se narodil ve
Španělsku, jež bylo v té době
z velké části v arabských rukou.
Již v dětství ztratil otce, a proto
pracoval na polích u různých statkářů, nejprve v rodném Madridu,
potom v Torrelaguně, kde také
našel manželku, Marii Toribiovou, a nakonec opět v Madridu.
Izidor byl hluboce věřící. Každé
ráno se účastnil ranní mše svaté
a během dne byl často vidět, jak
se o samotě modlí. Na každém
z míst, kde pracoval, na něj proto
ostatní pracovníci žalovali, že pro
svou zbožnost zanedbává práci.

Izidor se proti obviněním nebouřil, ale ani neustupoval.
Jeden z hospodářů, znepokojený
tím, co slyšel od ostatních dělníků, se šel sám podívat, jak Izidor pracuje. Zjistil, že Izidor opravdu práci pro modlitbu opouštěl, uviděl ale také dva anděly,
kteří jeho práci vykonali za něj.
Jiný hospodář, pro kterého Izidor
pracoval, byl nedůvěřivý a po
bohabojném pracovníkovi požadoval více práce, než po jiných.
Izidor mu proto trpělivě nechával
ještě ze svého. Bůh mu ale vždy
vše zázračně doplnil. Jindy zase
Izidor slíbit nahradit úrodu, po-

kud by byla menší než ta na sousedních polích. Při sklizni se ale
ukázalo, že se na polích, které
Izidor obdělával, urodilo více než
na jiných.
Izidor se také snažil pomáhat
každému, kdo to potřeboval.
Izidorova žena, Marie, vždy měla
v jejich skromném domě připravený hrnec s dušeným, protože
Izidor s sebou bral často domů
kohokoliv, kdo měl hlad. Jednoho
dne přivedl hladových více než
obvykle. Když Marie mnoho
z nich pohostila, řekla Izidorovi,
že už více jídla nemají. Izidor trval
na tom, aby se do hrnce znovu
podívala a ona potom mohla
každému dát dost, aby se najedl.
Svatý Izidor se modlil, pracoval a
rozdával: to jej po smrti proslavilo. V roce 1170 byly jeho ostatky uloženy v madridském kostele svatého Ondřeje a jeho věhlas se časem rozšířil nejen ve Špa-

nělsku, ale i ve španělských koloniích v Americe a v některých
krajích severní Evropy. Roku
1622 byl Izidor papežem
Řehořem XV. Prohlášen za
svatého (spolu s Ignácem z
Loyoly a Františkem Xaverským).
V roce 1697 papež Inocenc XII.
prohlásil blahoslavenou jeho
manželku Marii Toribiovou.
Relikvie svatého Izidora jsou nyní
v madridské katedrále.

Zdroje:
www.pastorace.cz
www.abcsvatych.cz
www.catholica.cz
en.wikipedia.org

Svatý Izidor a já
Na svatého Izidora jsem narazila
v době, kdy zavalená různými
povinnostmi často propadám po-

citu, že nic nezvládám. Spolu s jeho příběhem jsem si také přečetla jednu starou homilii papeže

Františka o návštěvě Ježíše v domě Marie a Marty. Svatý otec
v onom kázání mluvil mimo jiné o
tom, že se Marta neumí modlit:
„V očích Marty to byla ztráta
času, taky se jí možná Marie
zdála trochu zasněná. Dívat se na
Pána jak nějaká užaslá dívenka.
Kdo si ji přeje?" A Pán řekne: "To
je nejlepší úděl", protože Maria
naslouchala Pánu a modlila se
srdcem. Pán vlastně říká tak
trochu nám, že prvním úkolem v
životě je modlitba. Ne však
modlitba verbální, papouškování,

nýbrž modlitba srdcem: nazíráním Pána, nasloucháním Pána,
prosbou k Pánu. Víme, že modlitba činí zázraky.“ (z webu
www.pastorace.cz)
Někdy je pro mě těžké hledat si
čas na modlitbu, zatímco na mě
neustále dotírají myšlenky na to,
co vše je ještě třeba udělat
a stihnout. Svatého Izidora jsem
proto vybrala v naději, že i někoho dalšího může jeho příklad
povzbudit tak jako mě.
LK

Uvítáme jakékoli nápady, připomínky nebo příspěvky. Můžete je
odevzdávat
v sakristii
nebo
zaslat
elektronicky
na
zpravodaj.jes@seznam.cz.

Z kroniky farnosti Jeseník - rok 1937
Ve Španělsku pokračuje krvavá občanská válka. 19. ledna zemřela
v Dětřichově dlouholetá hospodyně zemřelého preláta Josefa
Neugebauera Anna Spielvoglová. Byla to dobrá a mírná osoba. Ať
odpočívá v pokoji. Zatímní vedoucí německého „Přítele lidu“ Vorbach
musel opustit místo na základě usnesení tiskového úřadu z 12. ledna. Je
starokatolík a dříve byl volnomyšlenkář a socialista. 23. ledna zemřel
v Schreiberhau (dnes součást Vysokého Labe v Krkonoších, poz. pře.)
univerzitní profesor z Vratislavi dr. Franz Schubert. Dříve byl profesorem
na vidnavském semináři. Dne 27.2. koupil Mikuláš Trincsek z Oldřišova u
Hlučína šoltézství v Bukovicích za 600.000,- Kč. Duchovní správce každý
rok počátkem května na svátek sv. Floriána promlouvá k hasičskému
sboru. V New Yorku shořela uprostřed května velká německá vzducholoď
Hindenburg. 5. května se chtěli dva žáci měšťanské školy vloupat do
pokladniček kaple na křížové hoře. O Letnicích byla v Cukmantlu (dnes
Zlaté Hory, poz.př.) velká slavnost Kulturního svazu, které se zúčastnil též
Konrád Henlein. Na slavnost přišlo 35.000 lidí. Obchodníkům však mnohé
zůstalo kvůli drahotě a malé kupní síle obyvatelstva. Králem střelců se
letos stal městský radní Rudolf Oderek. Německo vzneslo námitky proti
uspořádání hranic vratislavské diecéze. My tedy zatím zůstáváme u
Vratislavi. 20. června se konala pouť Národního svazu na Křížovou horu.
Děštivo, slabě navštívena. 27. ledna t.r. onemocněl vrchní kaplan Josef
Kobliha tak těžce, že jsme ho museli 28. ledna poslat do frývaldovské
nemocnice. Vzápětí onemocněl též kaplan Franz Werner, takže jsem vše
obstarával sám. 24.2. byla na okresním úřadě uzavřena smlouva o předání
nemocnice ženským dobročinným spolkem okresu. Malý výbor se snažil o
opravu starých soch ve městě. Do výboru patřili měšťané probošt
Engelbert Neugebauer, prof. Hans Schlögel, prof.dr. Franz Peschel,
lékárník. 20. června oslavily v klášteře Uršulinek matka představená

Dieblová stříbrné a matka prefekt Augustina von Schau zlaté řádové
jubileum. Cukrář Gustav Kunert koupil 3. června hotel Koruna za 851.500,Kč. 13. června se v Bukovicích konalo svěcení nového praporu spolku
zasloužilých vojáků z Bukovic a Dětřichova. Svěcení prováděl probošt
Engelbert Neugebauer, který též sloužil polní mši v zahradě katolického
Mariánského domu. V novém školním roce 1937-38 byla otevřena 4. třída
měšťanské školy. 20. června se rozloučil se svou obcí dlouholetý
evangelický farář dr.Hugo Falwartschny a odešel do penze. Zůstal však ve
Frývaldově. 1. srpna převzal Adolf Schustek pohostinství v Katolickém
spolkovém domě. 14. srpna se konal v proboštském kostele varhanní
koncert. Účinkoval prof. B.A.Wiedermann z Prahy. Počátkem srpna začala
válka mezi Japonskem a Čínou. 29. srpna po mši o osmé bylo posvěceno
nové záchranné auto požárního sboru. 25. srpna zemřel profesor reálky
dr.Ludwig Kriesten, předseda spolku Sudetangebirg. 24. září ve 3 hodiny a
29 minut zemřel v Lánech bývalý prezident T.G. Masaryk. Počátkem října
oslavil ředitel kůru Josef Gröger jubileum 25 let své činnosti. 1. listopadu
se konala v bukovickém kostele pobožnost na památku válečných
událostí. 24. listopadu oslavil bukovický starosta Josef Weese stříbrnou
svatbu. 18. listopadu proběhl v Katolickém spolkovém domě dobročinný
večer. V roce 1937 požádala obec Frývaldov o vyhlášení leteckého
poplachu kostelními zvony, který by platil též ve válečném stavu.
Arcibiskupský komisariát ve Vidnavě pod čj.1443 z 20.9.1937 k tomu udělil
souhlas pod následujícími podmínkami: 1) Klíč od kostelní věže zůstane na
faře, případně u zvoníka, ustanoveného farním úřadem. 2) K poplašnému
zvonění ať je po domluvě s farním úřadem určen zvoník nebo katolický
člen zvoleného výboru. 3) Tento místní výbor zaručuje náhradu
eventuálních škod, které by mohly při zvonění na poplach vzniknout. Dne
15. září zřídil probošt Engelbert Neugebauer v kapli městského
zaopatřovacího úřadu ve Frývaldově tamější křížovou cestu. Arcibiskup
kardinál Adolf Bertram z Vratislavi k tomu dal povolení dne 18. srpna 1937
pod čj.T 283, které nám poslal arcibiskupský komisariát ve Vidnavě dne
24. srpna 1937 pod čj.1309. Paní Hilda Grögerová z Dětřichova 25

darovala kapli v Hamrové mramorovou křtitelnici. Katolický lidový spolek
dal k dispozici schůzovní místnost žen, která bude ve vážném případě
leteckého napadení sloužit jako ošetřovna pro zraněné. Pokračování
v dalším čísle …

