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A za to se modlím, aby 
se vaše láska ještě víc 
a více rozhojňovala a 
s ní i poznání a hlubo-
ká vnímavost, abyste 
rozpoznali, na čem 
záleží a byli ryzí a 
bezúhonní pro den 
Kristův, plní ovoce 
spravedlnosti, které z 
moci Ježíše Krista 

roste k slávě a chvále Boží. 
Filipským 1:9-11 

 

 V dnešním úvodníku bych se rád za-
myslel nad touto modlitbou, kterou Pavel 
napsal ve svém listu Filipským. Zkusme si 
říct něco o důrazech, na které Pavel pouka-
zuje. 
 Pavel se modlí za bratry ve Filipech, 
přináší je Pánu a poukazuje na věci, které 
jsou důležité pro zdravý růst křesťanů, ale 
také jsou nedílnou součástí křesťanské služ-
by. Jelikož i my jsme povoláni k tomu, aby-
chom naplňovali Boží záměry a chodili 
věrně v Jeho službě, věřím, že i pro nás toto 
zamyšlení bude inspirací a povzbuzením do 
další služby. 
 Na prvním místě je zmíněna láska. Je 
to základ bez něhož se nemůžeme obejít, a 
který  n e l z e  obejít. Naučit se žít podle 
toho, jak je láska popsána v listu Korint-
ským je velmi obtížné, pokud chceme lásku 
„vyprodukovat“ ze sebe. Potřebujeme Du-
cha svatého, který nám poukazuje na posto-
je našeho srdce, ale také musíme chtít se 
nechat Duchem proměňovat. Je to určitý 
proces, běh na delší trať. 
 Pokud začneme „střežit“ lásku v našem 
srdci, začnou se zrcadlit naše postoje vůči 
druhým na různých úrovních – na úrovni 
vztahů, služby, podřízenosti, autorit... Asi 
se nevyvarujeme chyb v našem životě, kdy 
někdy možná ukvapeně až nesmyslně rea-
gujeme na určité postoje druhých, ale občas 
je to jako brusné kameny, které se vzájemně 
stírají. Je to období, kdy musíme přehodno-
tit a někdy i slevit z našich postojů, vždy 
máme mít na mysli společný záměr. Máme 
usilovat o duchovní jednotu, avšak také 
respektovat doporučení a někdy i napome-
nutí od svých nadřízených autorit. Výsled-
kem pak má být vybroušený drahokam a ne 
pouhý kamenný prach. 
 Pavel vybízí, aby tato láska byla roz-
hojňována spolu s poznáním a také hlubo-
kou vnímavostí. Poznání a vnímavost jsou 
dalšími důležitými prvky růstu každého 

služebníka. Někdy se může stát, že poznání 
zaměníme na vlastní cíle a záměry a to také 
může zkreslit naši lásku, protože už nevní-
máme druhé, ale začínáme více vnímat sebe 
než ostatní. Znamená to snad, že nemáme 
prosit o vize a plány pro náš osobní život ve 
službě k Bohu? Zajisté by to byl špatný 
postoj kdybychom o toto neusilovali. Pod-
stata je v tom, že služba Bohu je službou 
druhým lidem, jak já mohu přispět ke spo-
lečnému cíli. Hluboká vnímavost je dalším 
předpokladem a vodítkem pro službu. Po-
kud nebudeme vnímaví (pozorní) a citliví 
na to, co se kolem nás děje, můžeme se 
snadno dostat do toho, že to, čím prochází-
me, nebo čím jsme obklopeni budeme více 
vnímat podle pocitů, ale ne podle toho, jak 
nás vede poznáním pravdy Duch svatý. 
 Uvedu jeden příklad, který nemá pří-
mou duchovní rovinu, ovšem znázorňuje 
lidskou předpojatost vůči tomu, co se děje 
kolem nás. Před několika lety došlo poblíž 
Íránu ke strašnému neštěstí. Došlo k sestře-
lení civilního letadla, při kterém zahynuli 
všichni pasažéři i s posádkou (kolem 250 
lidí). Jak k tomu došlo? V mezinárodních 
vodách se plavila americká vojenská loď, 
která hlídala situaci na Blízkém východě. 
Kapitán této lodi dostal od svého nadřízené-
ho povel, aby se nepřibližoval k íránským 
lodím a namířil zpět k základně, ten ale 
tento rozkaz „zcela“ neuposlechl. Byla to 
válečná zóna, takže každá ze stran byla 
připravena okamžitě v plné výzbroji zasáh-
nout. Vše se spustilo tím, že kapitán lodi 
vyslal průzkumný vrtulník, na který zaúto-
čily íránské vojenské síly a pak už se to 
odehrálo velice rychle. Ve válečném rozru-
chu lidé udělali několik málo chybiček, 
které měly za následek smrt tolika nevin-
ných lidí civilního letadla. Byla to supermo-
derní válečná loď za několik miliard dolarů 
a přesto, i když technika byla dokonalá, 
lidský faktor selhal. Specialista, který na 
lodi obsluhoval radar, hlídal pohyb všech 
letadel na okolních letištích, nechal kurzor 
svého vyhledávače o pár vteřin déle na jed-
nom bodě a tak došlo k chybě, při které se 
zaměnil typ identifikace osobního letadla na 
stíhačku. To znamenalo, že když osobní 
letadlo vzlétlo, na radaru se objevila identi-
fikace stíhačky, která měla trajektorii sice 
ve vzdušném mezinárodním prostoru, ale 
nad vojenským plavidlem. Tím se spustil 
bojový alarm a vše bylo připraveno k 
sestřelení nepřítele, který, jak se domnívali, 
vzlétl se záměrem zaútočit na loď. K další 

chybě došlo když technik, který sledoval let 
tohoto letadla oznámil, že letadlo klesá a 
blíží se k útoku, i když na počítači měl zjev-
né údaje, že letadlo stoupá vzhůru. Došlo k 
lidské chybě, která byla zapříčiněná tak 
zvaným syndromem očekávání nebezpečí. 
Projevuje se to tím, že vyhodnocení situace 
je podle našich myšlenek a ne podle toho 
jaká je skutečná realita. Kapitán neudělal 
prověření pravosti informací, ale z důvodu 
časové tísně vycházel z obdržených 
„chybných“ informací. Nezbývalo už nic 
jiného než jen bránit svou loď a posádku, a 
tak vydal příkaz k sestřelení letadla. Za 
několik minut přišli na to, že to byla osudná 
chyba. Všichni zúčastnění v této kauze byli 
velice zodpovědní, prověření vojáci, mari-
ňáci - chlouba americké armády. Nejlepší z 
nejlepších, žádní nezkušení nováčci. Někdy 
naše pocity nás „doženou“ k tomu, že sleví-
me z poznání a vnímavosti a necháme se 
unést emocemi a vlastním výkladem tak, 
jak nám to vyhovuje, nebo jak to očekává-
me, že se události odehrají. 
 Pokud se vrátíme zpátky do úvodního 
textu, tak si můžeme povšimnout, že list je 
adresován ne jednotlivci, ale celému sboru. 
To znamená, že vzájemné společenství je 
místem, kde poznání a vnímavost máme 
rozhojňovat, kdy vzájemně můžeme korigo-
vat své postoje, avšak také kde společně 
můžeme usilovat o růst Božího plánu. Je 
zde místo, kdy můžeme ověřit pravost in-
formací a udělat patřičná rozhodnutí 
 – abyste rozpoznali, na čem záleží (jiné 
překlady – co je správné) a byli ryzí a bezú-
honní pro den Kristův. 
 Ze semínka vyroste strom, který má 
silné kořeny a košatou korunu, ale strom 
bez ovoce neplní úlohu, ke kterému byl 
stvořen. Ovoce mají tu schopnost, že v sobě 
mají semínka, ze kterých mohou vyrůst 
další, nové stromy, které pokud budou mít 
zdravé ovoce, budou mít také schopnost se 
reprodukovat. Máme být plní ovoce sprave-
dlnosti (jiný překlad uvádí, že se máme od 
Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti) 
ke slávě a chvále Boží. Tím, že se necháme 
proměňovat, necháme promlouvat  Boha 
skrze různé „životní situace“, ve kterých se 
může osvědčit naše víra, stálost, vytrvalost 
a odhodlanost jít za Pánem, tím dovolíme 
dozrávat v nás ovoci spravedlnosti a bude-
me použitelní pro to, aby si nás Bůh mohl 
použít k nové setbě. 
 

TOMÁŠ MICHALEK  
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 Na duchovní 
pohřeb mé staré 
osoby jsem se dlou-
ho těšila. Na začát-
ku minulého roku 
jsem měla zvláštní 
vidění… 
 S t o j í m 
v řece, nebo potoce 

se dvěma muži, celá v bílém. Stromy 
se sklánějí nad vodou, byl krásný 
letní čas, krásné pocity doprovázely 
pohřeb mého starého já, lidé jásali a 
já se jakoby vznášela… 
 Po tomto vidění jsem po křtu 
stále více toužila, ale i pochybovala, 
stále jsem mívala pocity méněcen-
nosti. Stejně jsem chodila za staršími 
a pastorem a ptala se na křest, jestli 
bude tento rok (2007). O křtu se uva-
žovalo, ale zatím nebylo dost zájem-
ců, a tak jsem musela čekat. Po něko-
lika měsících jsem se dočkala, zapsa-
la jsem se. Přišly i určité pochybnosti 
(jestli Bůh o mě stojí, jestli si zaslou-
žím být jeho dítětem a tak podobně), 
avšak později jsem byla povzbuzena 
a začala se znovu těšit na den, který 
pro mě znamenal mnoho. Bylo to 
úterý 4.12.2007 a já si říkala, že kdy-
by to bylo přesně o měsíc dřív, byly 
by to narozeniny a pohřeb mého sta-
rého já zároveň. 
 O křtu jsem doma mluvila celý 
týden, můj druh byl smířený s tím, že 

bude hlídat naše děti, sice se mu to 
nelíbilo, smál se mi a měl jiný názor 
na křest v dospělosti. Smáli se mi 
dokonce i sousedé v domě…., ale 
mně to bylo jedno. 
 Od rána jsem byla hodně nervóz-
ní a zároveň se těšila na 19:00 hodi-
nu. Dopoledne jsem ještě dodělávala 
domácnost a tu přišel pocit, že je to 
výjimečná chvíle pozvat na svůj po-
hřeb i rodinu (pokrevní). Volala jsem 
své matce, která to odmítla vidět a 
snažila se mě od toho spíš odradit, že 
„si zahrávám, že se mi život úplně 
změní, že to bude horší…“. Volala 
jsem vlastní sestře a ta mě také od-
mítla, pak jsem volala švagrové, ta 
také nechtěla jít a vysmívala se mi. 
Pak jsem volala sestře v Kristu, Mo-
nice, bratru Jančovi a byl to veliký 
rozdíl. To je má pravá rodina, říkala 
jsem si a děkovala Bohu za ně. Přijeli 
si pro mě a odvezli mě do sboru, kde 
jsme se všichni sešli. Byla jsem ještě 
více nervózní, čím více se blížil křest, 
tím to bylo horší, dokonce mě na-
padlo, že uteču domů a takové věci. 
Řekla jsem si, že chci patřit opravdo-
vě jenom Bohu a ať mě ty myšlenky 
opustí. 
 Začalo setkání, kde jsme měli 
říct, proč se chceme nechat pokřtít. 
Vím, že jsem šla první, ale co jsem 
přesně říkala, to už ani nevím. Pozdě-
ji jsme odcházeli k autům, které nás 

převezly k bazénu. Postupně jsme 
přijížděli a scházeli se před vchodem 
do bazénu. Bylo to tu! Rozdělili jsme 
se do šaten, muži – ženy, nervozita 
znovu rostla, převléknout se do bílé-
ho, projít labyrintem k bazénu… a 
šok. Pár fotek a šup do vody. První 
šel Jarda, říkala jsem si, to nic není, 
popovídat, ponořit, vytáhnout, dobrý. 
Druhý to měl za sebou, zaznělo dal-
ší,.. přistoupila jsem blíž a říkám si - 
To bude ostuda, ponořit soudek, vy-
táhnout soudek…. To zvládnu... 
 Když se bratři začali modlit a pak 
mě popadli, měla jsem pocit, jako by 
nějakou mou část zapomněli vytáh-
nout, cítila jsem se tak lehce, jako 
bych se vznášela do jiné části světa 
(nebe). Cítila jsem dotyk síly, zvláštní 
pocit. Pomohli mi nahoru z bazénu, 
posadila jsem se a přestala vnímat 
přítomnost okolí bazénu… 
 Potom jsem přešla druhou stra-
nou bazénu, a když jsem sledovala 
průběh dalších „nově narozených“, 
byla jsem unešená. Bylo to krásné, 
zůstávali pod vodou – jako staré stvo-
ření - a noví vstávali. Bylo to, jako 
bych se znovu narodila, tak že ne 
4.11.1979, ale 4.12.2007. Jsem a cí-
tím se, jako batole (přerostlé), které 
potřebuje dostatek duchovního mléka 
k dalšímu růstu. 

 
ANNA SLEPČÍKOVÁ  

POHŘEB MÉHO STARÉHO JÁ 
SVĚDECTVÍ 

VERŠE NA ROK 2008  

Církev AC 
V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo 
žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poply-
ne z jeho nitra', jak praví Písmo."To řekl o Duchu, jejž měli přijmout 
ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch [svatý] nebyl dán, neboť Ježíš 
ještě nebyl oslaven. 

Jan 7,37-39 
Sbor Karviná 

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, 
aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. 

Žalm 121,2-3 
Skupinky 

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel 
před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit 
zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. 

2.Timoteovi 2,1-3 
Chválící skupina 

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. 
Izajáš 48,6 b 

Mládež 
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou 
naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 
Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly 
předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás po-
volal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 

1:Petrová 1,13-15 
 

Školka 
Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho 
vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. 

Žalm 22,27 
 

Loutky 
Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh, moje bu-
doucnost je ve tvých rukou." Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo 
pronásledují mě. 

Žalm 31,15-16 
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AKCE & OZNÁMENÍ 

 

INZERÁT 
 

Hledám podnájem v Karviné pro sebe 
(křesťanka) a své dvě děti.  

Velikost 1+1 nebo 2+1, možno i u někoho v 
rodinném domku, nejlépe u křesťanů.  

Pokud možno, levně.  
Jsme ve finanční a bytové tísni.  

Děkuji. 
 

Kontakt: 774 643 969, nebo přes pastora. 

 
AC KARVINÁ 

POŘÁDÁ POBYT NA CHAT Ě 
BĚHEM JARNÍCH PRÁZDNIN  

 

od soboty 16.2. do pondělka 18.2.2008 
 

Místo jako obvykle: 
Velká Lhota u Rožnova pod Radhoštěm. 

 
 

Budeme mít čas na obecenství s Bohem 
a také budování společenství mezi sebou. 

Vařit si budeme sami, doprava vlastní. 

KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR 2008 
 

Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 
Pátek 
Neděle 
Úterý 
Čtvrtek 

 

1.2.08 
3.2.08 
5.2.08 
7.2.08 
8.2.08 
10.2.08 
12.2.08 
14.2.08 
15.2.08 
17.2.08 
19.2.08 
21.2.08 
22.2.08 
24.2.08 
26.2.08 
28.2.08 

 

16:00 hodin 
9:00 hodin 
17:00 hodin    
17:00 hodin 
16:00 hodin  
9:00 hodin 
17:00 hodin 
17:00 hodin 
16:00 hodin 
9:00 hodin 
17:00 hodin 
17:00 hodin 
16:00 hodin 
9:00 hodin 
17:00 hodin 
17:00 hodin 

 

Mládež 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Domácí skupinky 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Členské shromáždění 
Sborová modlitba 
Mládež 
Nedělní shromáždění 
Domácí skupinky 
Sborová modlitba  

 

4. ročník soutěže biblických znalostí 
 

O POKLAD KRÁLE KRÁL Ů 
 

1. KOLO:    2. BŘEZNA 2008 
 
kategorie A 
7 –    8 let   Marek (MOHOU I MLADŠÍ) 
 

kategorie B 
9 –   10 let  Marek + Nehemjáš 
 

kategorie C 
11 – 12 let   Marek + Nehemjáš + Efezským 
 

kategorie D 
13 – 15 let   Marek + Nehemjáš + Efezským 
 

kategorie E 
 16 – 20 let   Marek + Nehemjáš + Efezským 

 děti 
 

 Slusarzová Klárka 
    Rokoszová Evička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dospělí 
 

Kozielová Ester 
Dohnalová Rosalie 
Delongová Irena 
Kovařík Petr 
Konečná Anna 
Springerová Stefanie 
Chmelková Růžena 
Weberová Vendula 
Turečková Lenka 
 

24.2.1998 
26.2.1999 

3.2.1990 
4.2.1940 
5.2.1951 
9.2.1973 
16.2.1954 
17.2.1956 
20.2.1936 
20.2.1984 
22.2.1967 

NAROZENINY  

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 
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SBOR 

Modlitby za nemocné - děti 
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné 

uzdravení 
- VAGUNDA Adámek - časté nemoci 

(nachlazení, záněty středního ucha) 
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergic-

ká rýma a ekzém 
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma 
- JAROŠKOVÁ Markétka - zrak 
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza 
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza 
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém 

Modlitby za nemocné - dospělí 
- DULAVOVÁ Libuše - celkové posí-

lení organismu 
- BOJČUKOVÁ Iveta - plné uzdrave-

ní, nález na noze (kosti) 
- TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění 
- STŘAPCOVÁ Bohumila - slabosti 
- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky 

- BALÁŽ Mirek - páteř 
- WALDHAUSEROVÁ Eva - tlak 
- BÍLKOVÁ Maria - páteř, klouby, 

tělesné posilnění 
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký 

tlak, žaludek (Bohumín) 
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné   

posilnění, zdraví 
- TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená 

skleróza 
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové 

posílení organismu 
- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové 

posílení organismu, za sílu pro 
všechny, kteří o Marušku pečují 

- ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, ast-
ma, vysoký tlak 

- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psy-
chické uzdravení (Bohumín) 

- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění 
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bo-

lesti hlavy 

 
- SZVETKOVÁ Marie - průdušky, 

nemocný manžel 
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak 
- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma 
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné po-

silnění 

Potřeby sboru 
- Denis (vnuk od B. Střapcové) - 

uzdravení z boreliózy 
- Daniel (vnuk Blaženy Pechové) - 

nález v hlavičce 
- věrnost nově pokřtěných v následo-

vání Ježíše 
- děti v našem sboru - ochrana ve ško-

le, duchovní požehnání 
- čerstvé vanutí Ducha svatého 
- Boží povolání pro další služebník 

(hudebníky, pracovníky k dětem,…) 
- moudrost pro vedoucí sboru 

- návrat zatoulaných oveček 
- JAROŠKOVÁ Monika - za Boží 

moudrost, novou práci, podnájem 
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení 

Sborový dům 
- moudrost v rekonstrukci 
- možnost dokončit další místnosti v 

letošním roce 
- financování 

Naši milí mimo Karvinou 
- FOJTÍKOVI Vláďa a Dagmar - Boží 

vedení pro celou rodinu (Frankfurt) 
- JURASOVÁ Martina - duchovní 

obnovení (Praha) 
- PEČENKA Honza - vede Royal Ran-

gers v Jihlavě 
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v roz-

hodování co dál v životě (Jihlava) 
- HVOLKOVI - slouží v Orlové 

- KALNÍKOVI Vladislav a Marie - 
(Bohumín) 

- REISOVI - (Bohumín) 
- SPRINGEROVI - (Havířov) 

 
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - bydlí v Pí-

sečné (Jeseníky) 

EVANGELIZACE  
- požehnání pro služebníky z evange-

lizačních týmu 
- služba loutek 
- zapojení sboru do světové misie 
- projekt zakládání nových sborů v 

naši oblasti (ochotní služebníci) 

CÍRKEV 

- biskup  BUBIK Rudolf s manželkou 
a vedení církve - zdraví a moudrost 

- MOLDAN Martin (budoucí biskup) 
- plnost Ducha a moudrosti 

- MOTYKA Pavel , pastor AC Oldři-
chovice - zotavení po další operaci 

- CICHÝ Stanislav, senior oblasti –
moudrost pro vedení oblasti 

- VOŠMT - vedení školy, dostatek 
financí na chod, noví studenti 

MĚSTO 
- milost k pokání pro lidi v Karviné 
- požehnání pro vedení města 

NÁROD 
- volba prezidenta 
- vláda, poslanci, senátoři 
- vztahy stát - církev 

MISIE 
- Nehemie 
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině 

DĚNÍ VE SVĚTĚ 
- Izrael, pokoj pro Jeruzalém 
- Irák, Irán, Afghánistán 
- milost ke spasení pro muslimy 
 

DĚKUJEME PÁNU 
- za dary a nové půjčky na stavbu 

- za provedené práce na stavbě 
- za ochotné a vytrvalé služebníky 
- za nově příchozí do sboru 
- za pokoj v naší zemi 

MODLITBY A P ŘÍMLUVY 

 

pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 2, ročník 15 Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300 

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Rudé armády 1950, 733 01  Karviná - Hranice, tel.: 596 318 745, e-mail: ackarvina@volny.cz,  
navštivte nás na internetových stránkách sboru AC Karviná: www.ackarvina.cz 

Sborové noviny vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky 
jako jsou články, recenze, povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru a nebo zasílat na výše uvedené adresy – tedy na internetovou a poš-
tovní. Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. 

Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SbN: 25.2. 2008 

SBOROVÉ NOVINY 


