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Duben
2012

Zpravodaj
farnosti sv. Václava na Smíchově

Ježíšova modlitba při poslední večeři
Papež Benedikt XVI. se
v jedné ze svých nedávných
katechezí zabýval tématem
Poslední večeře z hlediska
Ježíšovy modlitby.
Na jejím pozadí je blízkost
smrti, kterou už Ježíš cítí.Ve
dnech, kdy se Ježíš chystal
rozloučit se svými učedníky,
prožívali lidé v okolí blížící se
památku vysvobození Izraele
z Egypta, oživovanou rodinným slavením Paschy. Poslední večeře do tohoto kontextu
dobře zapadá, a přece je i zcela nová a jedinečná: Ježíš v ní daruje sebe samého a předjímá v
ní svůj kříž i vzkříšení. V Janově chronologii je tato novost podtržena tím, že Poslední večeři
nepopisuje jako velikonoční a že Ježíš umírá na kříži právě ve chvíli, kdy byli v jeruzalémském
chrámu obětováni velikonoční beránci. Sám se tak stává pravým Beránkem, který dokonává
celý starozákonní kult.Jádrem Poslední večeře je ustanovení eucharistie. To začíná modlitbou
díkůvzdání (u Pavla a Lukáše) či požehnání (u Marka a Matouše). Takto se v izraelské tradici
zahajovaly velké hostiny. Modlitba chval a díků za obdržený dar jako by stoupala k nebi a
vzápětí se vracela jako požehnání. Dar s vděčností přinesený Bohu se člověku vrací požehnaný
od Všemohoucího. Slova ustanovení pak již ale neznamenají jen požehnání, ale proměnění
chleba a vína v Ježíšovo Tělo a Krev.Gesta lámaní chleba a podávání kalicha příslušela hlavě
rodiny. Vyjadřovala pozvání ke stolu pro domácí i pro cizince. Zde jsou věřící zváni k hostině,
v níž se dává sám Bůh.Ježíš v Poslední večeři předjímá svoji smrt. Předem dává svůj život,
a tak svoji násilnou smrt proměňuje ve svobodný úkon sebedarování. Vytrpěné násilí se tak
proměňuje v aktivní, svobodnou vykupitelskou oběť. Toto sebedarování se stává vrcholnou
modlitbou večeře na rozloučenou. A opakovaně znějí slova: „To čiňte na mou památku“.
Evangelista Lukáš zachycuje ještě jeden rys Ježíšovy modlitby při poslední večeři: modlitbu
za učedníky, aby jejich víra ve chvílích zkoušek nezanikla (Lk 22, 31-32). Eucharistie se tak
stává pokrmem poutníků a posilou pro toho, kdo je malátný, vysílený nebo dezorientovaný.
Účastníme-li se eucharistie, prožíváme vždy znova modlitbu, kterou Ježíš konal a neustále
koná za každého z nás. Sytíme-li se Tělem a Krví Božího Syna, spojujeme svoji modlitbu s
modlitbou Beránka v jeho vrcholné noci, aby náš život i přes naši slabost a nevěrnost nebyl
ztracen, ale proměněn. V hlubokém sjednocení s Ježíšovou obětí můžeme proměnit i své kříže
ve svobodnou a odpovědnou oběť lásky k Bohu a k druhým lidem. (z katecheze Sv. otce z 11.1.2012)
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Pravidelný program farnosti

Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí 18:30 - 21:00 u sv. Ignáce, sál č. 24
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může
se spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo
každý den od 20:00
Společenství mládeže (15 - 26 let)
středa od 18:30 - na faře. Další podrobnosti
na smichovske.spolco.cz
administrátor: 		
farní vikář: 		
výpomocný duchovní:
rektor kostela sv. Gabriela:

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 9:30 do 11:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné
modlitby)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:15 - velký sál na faře
Příprava na biřmování pod vedením P. Stanislava
pátek od 18:15 - sakristie sv. Václav
Modlitba Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. modlitba
sv. růžence.
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace.
Každý první pátek v měsíci je adorace do 23 hod.

Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 25.3.v 10:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 28.3. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka zahájena 19.9., rozpis ve vývěsce

Katechumenát dospělých - individuální
příprava pod vedením P. Petra a P. Mariusze

P. Petr Bouška / tel: 257 317 652 / 608 524 408 petr.bouska@centrum.cz
P. Mariusz Przygoda / tel: 257 317 652 / yuga@centrum.cz
P. Bonaventura Josef Rosa OFMConv. / tel. 739 389 247
P. Stanislav Přibyl / tel. 241 416 252 / 605 830 201

Sponzorské dary:		
Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100.
			
Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.
			
Farní www stránky:
Adresa je: www.farnostsmichov.cz Své příspěvky, fotografie, 		
			
aktuality a vše, co chcete na stránky umístit, posílejte na adresu:
			vojtech.skacha@seznam.cz
Farní Zpravodaj:		
Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, 		
			
fotografie, zasílejte na: prispevky@volny.cz Uzávěrka je vždy 20.
Farní knihovna: 		
Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní
			
mši sv. v 9:30 (tedy v době 10:45-11:30). Dále je možné si knihy
			
půjčovat po dohodě s knihovníky i v jednotlivých společenstvích.
			
Díky darům máme již téměř 500 knih a 50 audiokazet, všem 		
			dárcům srdečně děkujeme.
Rodinnou vstupenku do ZOO lze zamluvit a vypůjčit u Jany Durdisové (721 148 091)
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Oblíbené “Farní kafe” bude i nadále každou neděli, dokud se najdou ochotní spolupracovníci, kteří budou “držet služby” Zároveň
hledáme další spolupracovníky na zajištění úklidu kostela.

Pozvání na kající bohoslužbu

Týden před Velkým pátkem, tedy 30. března od 17.30 (tj. místo večerní mše sv.), se uskuteční
kající bohoslužba slova s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření.

Úklidová brigáda v kostele

V sobotu 31. března se po ranní mši sv. (cca od 8.15 hod.) uskuteční v kostele úklidová brigáda.
Prosíme ochotné farníky o pomoc.

Pozvánky pro děti

1) Křížová cesta pro děti na Velký pátek se bude za příznivého počasí konat tradičně venku,
sraz před kostelem sv. Václava v 9.30 hod. S sebou jízdenky MHD a podle počasí teplé 		
oblečení (15 zastavení chvíli trvá!). Zvolená trasa bude sjízdná pro kočárky.
2) Velikonoční katecheze pro děti na Bílou sobotu se bude konat v kostele sv. Václava od 15
hodin.						
Těšíme se na vás!
RHb

Rozšíření aktivit Mateřského centra Venoušek

Od března, každé 2. a 4. úterý v měsíci, od 10-12 se opět začnou scházet na faře matky s dětmi.

Pozvání na koncerty

V úterý 17.4. od 18:30 koncert žáků ZUŠ Štefánikova 19
Program:
A. Vivaldi
A. Vivaldi
A. Vivaldi
A. Vivaldi
A. Vivaldi
J. Pelikán

- Koncert C dur 1.věta (orchestr mladších žáků)
- Koncert pro violoncello s doprovodem orchestru
- Koncert pro housle sólo a školní orchestr
- Koncert pro dvoje housle a školní orchestr
- Symfonie G dur (orchestr starších žáků)
- Chrámová symfonie a fuga

Ve středu 18.4. od 19:30 hod. koncert smíšeného sboru Canti di Praga
Program:
Lotti 		
Zelenka 		
A.Tučapský
Bruckner
C. Monteverdi
Gallus 		
Schütz 		
F. Poulenc
L. Dřevikovský
Biebl 		

- Crucifixus
- Caligaverunt oculi mei
- Pět velikonočních motet
- Locus iste
- Vier Motetten
- Subsannatores subsannavit Deus
- Herr, wenn ich nur dich habe
- Salve Regina
- Ave Maria
- Ave Maria

Ve čtvrtek 26.4. v 19:00 hod. varhanní koncert v podání Michaely Káčerové
Program:
J. S. Bach
J. S. Bach
L. Vierne

- Toccata a fuga d moll – dorická
- Vater unser im Himmelreich BWV 682
- 2. symfonie e moll
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Zápis ze zasedání pastorační rady 25. 3. 2012
Přítomni:
		

P. Bouška, J. Macek, T. Lokajíčková 			
A. Zelinková, F. Nedbal, V. Škácha

Body jednání, návrhy a usnesení:
1) Oznámení o abdikaci K.Volekové z pastorační rady
2) Příprava na Arcidiecézní pouť rodin na Skalce u Mníšku 19.5.2012
3) Diskuze o programu letošní Noci kostelů, přibyla možnost Biblických písní a vytvoření
fotovýstavky „Ze života farnosti“
4) Diskutována příprava na Velikonoce
5) Máme nového okrskového vikáře P. Josefa Ptáčka
K dalšímu jednání se sejde PR 13.5.2012 v 19.15 na faře 		

Zapsal: 		

vš

Biblické hodiny
Celý tento školní rok se zabýváme historií církve, zejména obsahem jednotlivých koncilů.
Sledujeme, jak se vyvíjela věrouka, definovala dogmata, vyvíjelo církevní právo a církevní organizace. Porovnáváme, co zbylo z původního obsahu v odštěpených křesťanských směrech i
vývoj stanovisek Římské církve. Nenechte si ujít tuto vzrušující exkurzi do historie a poznejte,
v co věříme a jak a proč to slavíme. Přednášky nejsou ucelené, je možné připojit se kdykoli!

Letní tábor Campamento
Sdružení Campamento ‘99 pořádá ve dnech 14.-28. července letní tábor OLŠINA 2012 pro děti
ve věku 5-14 let. Pro nejmladší děti existuje rovněž možnost jet pouze na první týden. Tábor
se koná v krásné krajině šumavských lesů, u jednoho z nejstarších rybníků v Čechách a kousek
od vodní nádrže Lipno. Na všechny čeká bohatý program a samozřejmě zajímavá celotáborová
hra. Cena tábora pro jednoho účastníka činí 4090 Kč (na 14 dní), respektive 2050 Kč (na týden).
e-mail: tabor@campamento99.cz www: tabor.campamento99.cz Na všechny se moc těšíme!

Poděkování
Děkujeme širší rodině Cuhrových za neúnavnou organizaci křížových cest v celé postní době!
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Velikonoční bohoslužby 2012 ve Smíchovské farnosti
Květná neděle:
8:00
mše sv.
9:30
mše sv. s žehnáním ratolestí
11:15 mše sv. (u sv. Gabriela)
17:00 křížová cesta v kostele
18:00 mše sv.
5.4.
Zelený čtvrtek:
7:30
modlitba se čtením + ranní chvály
17:30 mše sv. na památku poslední večeře Páně
		
večerní (noční) adorace v Getsemanské zahradě
6.4.
Velký pátek:		
7:30
modlitba se čtením + ranní chvály
9:30
křížová cesta pro děti (sraz před kostelem)
15:00 křížová cesta v kostele
17:30 velkopáteční obřady – památka umučení Páně
7.4.
Bílá sobota:		
7:30
modlitba se čtením + ranní chvály
10:00 obřady katechumenátu
15:00 velikonoční katecheze pro děti
20:00 velikonoční vigilie s udělováním iniciačních svátostí
8.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
8:00, 9:30 a 18:00 mše sv. (11:15 u sv. Gabriela)
9.4.
Pondělí v oktávu velikonočním:
9:30 a 17:30
mše sv.
1.4.

Zelený čtvrtek

je dnem Ježíšovy poslední večeře s učedníky a ustanovení eucharistie, ale také dnem jeho
bolestné úzkosti a opuštěnosti v Getsemanské zahradě. Při večerní a noční adoraci budeme mít
příležitost „zůstat a bdít s ním“, tak jak si to On sám přál (srov. Mt 26, 38). V nočních hodinách
(tj. od 23 hod.) se adorace může uskutečnit pouze po dobu, na kterou budou v tabulce (v sakristii) zapsány souvisle na každou hodinu vždy 2 osoby. Vstup do kostela bude možný z boku, přes
sakristii (podobně, jako při adoracích na 1. pátek v měsíci).

Velký pátek

je dnem, kdy se (z lásky k Pánu Ježíši pro nás ukřižovanému) máme postit. Přísný půst, který
je předepsán na Popeleční středu a Velký pátek, zahrnuje půst újmy v jídle (tj. najíst se během
dne pouze jednou dosyta) a půst zdrženlivosti od masa. Půst újmy zavazuje katolické křesťany
od 18 do 60 let, půst od masa od 14 let. V tento den se neslouží mše svatá, ale konají se zvláštní
obřady na připomínku Ježíšovy oběti na kříži.

Bílá sobota

je dnem, kdy Ježíšovo mrtvé tělo odpočívalo v hrobě. Je vhodné v tento den navštívit kostel a
ztišit se u Božího hrobu. Ani na Bílou sobotu se přes den neslouží mše sv.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

začíná vlastně už obřady Velikonoční vigilie v sobotu večer, kdy bývají udělovány iniciační
svátosti dospělým. Pamatujme v modlitbě na ty, kdo mají být pokřtěni.

5

Arcidiecézní pouť rodin na Skalku
Naše letošní farní pouť se připojí k
arcidiecézní pouti rodin na Skalku
u Mníšku pod Brdy v sobotu dne
19. května 2012. Poutní mši svaté
bude předsedat Mons. Dominik
Duka, arcibiskup pražský.
Vzhledem k blízkosti Skalky od
Prahy nabízíme farníkům dvě
možnosti, jak se pouti zúčastnit.
Kdo chce alespoň kus cesty
skutečně putovat pěšky, může se s
námi vypravit z Řevnic na Skalku.
Trasa není dlouhá, asi 6 km, ale většinou vede do kopce, takže prosíme, zvažte, zda jste schopni
tuto vzdálenost ujít asi za 2 hodiny. Sraz je v 7:30 u pokladen na vlakovém nádraží PrahaSmíchov, hromadnou jízdenku si koupíme v 7:40 a vlak do Řevnic jede v 7:50. Na Skalku bychom měli dorazit asi v 10:30.
Kdo si na pěší pouť netroufá, může se dopravit na Skalku individuálně. Do Mníšku pod Brdy
je dobré autobusové spojení ze stanice Smíchovské nádraží. Příměstské autobusové linky 317
a 321 jezdí každou půlhodinu, tedy v 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 a v 10:00. Doba jízdy do zastávky
Mníšek pod Brdy, náměstí je 31 minut. Samozřejmě je možné se do Mníšku dopravit i autem.
Z Mníšku lze na Skalku dojít pěšky, ovšem též do kopce. Pro věřící se sníženou pohyblivostí
bude však zajištěna organizátory pouti bezplatná autobusová přeprava mezi Mníškem a Skalkou ze zastávky Mníšek - náměstí.
V 11 hodin se všichni zúčastníme poutní mše sv., poté se přesuneme do Mníšku, kde bude
připraven další program. Do Prahy se vrátíme autobusem, linky 317 a 321 i odpoledne jezdí
každou půlhodinu.
Úplný program pouti je následující:
10:00 modlitba křížové cesty - Barokní areál Skalka
11:00 mše svatá - Barokní areál Skalka (Mons. Dominik Duka)
12:45 požehnání zámecké kaple (Mons. Dominik Duka)
14:00 beseda s panem arcibiskupem v zámecké zahradě
14:00 Divadlo Fígl na nádvoří zámku
15:00 Ztracená kapela v zámecké zahradě
15:00 workshop pro manžele - představení programu “Manželské večery” a dalších programů
Centra pro rodinu
Průběžně budou probíhat prohlídky zámku zaměřené na rodiny s dětmi.
Opravdu srdečně Vás všechny zveme na pouť na Skalku s naší farností i s naším arcibiskupem!

Nabídka 4 lístků na představení v ND
Ráda bych nabídla ještě 4 lístky pro zájemce, kteří by s námi chtěli jít na odpolední představení
do Národního divadla na balet - Popelka. Cena za lístek je 420,-Kč. Prosím zájemce, aby se ozvali co nejdříve na mail: bet-el@seznam.cz. Pro ty, kdo se již přihlásili, bych ráda upřesnila, že
se sejdeme 29.4. cca v 14:45 před Národním divadlem. Děkuji.
Magda Vlčková (o.s. Bét-el)
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„Půjdeme s Vámi. Slyšeli jsme, že s Vámi je Bůh.“ (Zach 8,23)
To byl citát, který pronesl P. Ondřej Pávek na farní obnově, která se konala 10.3.2012. Ta věta se
mě hluboce dotkla a uvědomila jsem si, že my, kteří jsme přesvědčeni, že máme víru, bychom ji
měli vyzařovat, aby všichni, kteří se s námi setkávají toužili jít s námi cestou k Bohu. Ale je tomu
tak? Mnoho lidí si stěžuje, že neví jak o své víře svědčit, že neumí o ní mluvit a lidi oslovovat a
tedy neví jak do toho. I když to třeba neumíme, jde to přece i jinak. Na nás má být vidět, že jsme
trochu jiní, že se příliš nehoníme za úspěchy a hmotnými dary tohoto světa, že nelžeme a nekrademe, že nerozdmýcháváme pře, ale snažíme se lidem kolem sebe pomáhat, odpouštět a že
kolem sebe šíříme lásku a pokoj. Takové jednání by přece mělo pramenit z naší víry a oslovovat!
Sv. Otec Benedikt XVI. vydal poselství k postní době, kde právě nabádá na základě citátu z Listu
Židům: „ Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům,“(10,24). To
znamená, dobře si všímat jeden druhého, být pozorní ke svým bližním. Je důležité, abychom v
druhém člověku viděli své „druhé já“. Přát lidem kolem nás dobro fyzické, morální a duchovní.
Současný svět ztratil smysl pro dobro, panuje lhostejnost, sobectví a nezájem o druhé a je proto
důležité naším životem ve víře dokazovat, že dobro existuje, že je možné a dokonce, pro správný
rozvoj člověka a současného světa, nutné! My křesťané přijímáme od Boha lásku a tu lásku máme
rozdávat dál. Současný svět od nás vyžaduje nové svědectví! Využijme proto čas a dary, které jsme
dostali, abychom ukazovali cestu druhým a oni aby pocítili touhu jít s námi za Pánem.
MM

Jarní výlet pro děti, rodiče s dětmi a seniory

na zámek Vrchotovy Janovice v sobotu 21. dubna 2012
Původně kamenná gotická tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem, později renesančně
přestavěná pány z Říčan, se v 18. století proměnila v reprezentační sídlo votické větve hrabat
z Vrtby. Pak přišli Vratislavové z Mitrovic a poslední velká přestavba celého areálu v polovině
19. století; tehdy získal zámek svou současnou novogotickou, romantickou podobu. V době
posledních soukromých majitelů, Nádherných z Borutína, zejména v 1. polovině 20. století,
byl zámek uprostřed starého krajinářského parku místem, kde se se svými pozoruhodnými
hosty setkávala baronka Sidonie Nádherná. Během II. světové války bylo v zámku vojenské
velitelství a kasárna. Vrchotovy Janovice jako součást vojenského prostoru byly vystěhovány a
postupně zde byl zřízen: “výchovný tábor” pro uprchlíky z pracovního nasazení v Německu,
“koncentrační tábor” pro lidi, mezi jejichž předky nebo příbuznými byli Židé, a “koncentrační
tábor pro politické vězně”, pobočka tábora Flossenburg
Prosím, aby se zájemci o výlet hlásili na mail: bet-el@seznam.cz, děkuji.
Sraz v 10:40 ve vestibulu metra C - Roztyly. S sebou:150,-Kč, svačinu, pití, dobré boty, pláštěnku,
teplé oblečení. Návrat kolem 18:40h na hlavní nádraží. Kromě prohlídky zámku ve Vrchotových
Janovicích, nás čeká pěší 6km výlet Sedlčanskem.		
o.s. Bét-el, www.bet-el.signaly.
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Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:

8:00

9:30

18:00

sv. Václav

Neděle: 11:15

sv. Gabriel

Pátek

Palata		

(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi)

Po-So:

7:30		

17:30

sv. Václav

Kontakt s knězem 			

úterý: 8:00 - 11:00 (kromě 3. úterý v měsíci)
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.		

15:00

Úřední hodiny

(farní kancelář nebo v sakristii kostela)
pondělí - pátek: 8:00 - 11:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle: 		
		
Všední dny:
Jindy: 		

- ráno
7:30 – 7:55
9:00 – 9:25
- večer 17:30 – 17:55
- večer 17:00 – 17:25
- po individuální dohodě.

Významné dny, svátky a farní program
30.3. pátek
				
31.3. sobota
1.4. neděle
				
5.4. čtvrtek
6.4. pátek
7.4. sobota
8.4. neděle
9.4. pondělí
15.4. neděle
22.4. neděle
23.4. pondělí
				
25.4. středa
29.4. neděle
13.5. neděle
15.5. úterý
19.5. sobota
20.5. neděle
1.6. pátek

od 17.30 kající bohoslužba slova s rozšířenou možností přijetí svátosti 		
smíření (místo večerní mše svaté)
po ranní mši sv. (cca od 8.15 hod.) úklidová brigáda v kostele
Květná neděle bohoslužby Svatého týdne ve farnosti – viz str. 5
ve 20 hod. u sv. Gabriela koncert Responsorií Jana Dismase Zelenky
Zelený čtvrtek - v 9.30 hod. Missa chrismatis v katedrále
Velký pátek – den přísného postu
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
3. neděle velikonoční
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské
arcidiecéze
Svátek sv. Marka, evangelisty
4. neděle velikonoční
Biřmování u sv. Václava (9.30)
poutní mše sv. u sv. Jana Nepomuckého v Radlicích (od 17 hod.)
Arcidiecézní pouť rodin (Skalka u Mníšku)
První svaté přijímání u sv. Václava (9.30)
Noc kostelů

Oslava 450. výročí obnovení Arcibiskupství pražského
Proběhne v pražské katedrále v sobotu 12. května 2012. Papežským legátem pro oslavy je
jmenován kardinál Christoph Schönborn, arcibiskup vídeňský.

Jubileum kardinála Miloslava Vlka – děkovná mše v katedrále

V katedrále se bude dne 18. května v 18.00 hod. konat mše sv. na poděkování při příležitosti
80. narozenin kardinála Miloslava Vlka. (Čas bohoslužby je předběžný a bude ještě upřesněn.)

vydává:
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově, Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. P. Bouška, P. S. Přibyl, M. Muchová, F. Nedbal
uzávěrka:
20. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz nebo do 15. do sakristie) náklad: 550 ks neprodejné
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