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Modlitba není činnost, kterou bychom měli vykonávat pouze
ve chvílích odpočinku, ale také v každodenním životě.
Modlitba je dechem našeho živého vztahu s Bohem.
Papež František

Přibyslavské Nocturno|23.-25. 9. 2022
foto Veronika Málková

Slovo kněze

Zkus to s Marií Pannou…
Říjen je příležitostí docenit význam modlitby Růžence. V něm se
můžeme skrze rytmické opakovaní modliteb ponořit do příběhu člověka
Ježíše, ale také do příběhů těch, za které prosíme. A s důvěrou svěřit Matce
starost o druhé. Aby se Panna Maria modlila s námi. Aby jití nás všech bylo
jitím Hospodinovým.
Přeji požehnaný a barevný podzim!
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na říjen 2022
2. 10.
4. 10.
7.-8. 10.
11. 10.
15. 10.
18. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
29. 10.
30. 10.
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Pouť v Žižkově Poli
16.30-18.00 setkání dětí na faře
Biblické postavičky
16.30-18.00 misijní klubko dětí na faře
19.30 setkání starší mládeže (29. 10. náhradní termín)
16.30-18.00 setkání dětí na faře
Biblická hodina
Společné udělování svátosti nemocných;
19.30 setkání mládeže na faře
17.30 (18.00) Misijní most modliteb
9.00 mše sv. v DPS
18.30-19.30 adorace v kostele

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek či osobní domluvy.

Volby do pastorační rady farnosti
pro období 2022-2026
Vážení a milí farníci,
letos končí čtyřleté období ustanovené pro fungování pastorační rady
a tím se i my jako farnost dostáváme k volbám. Budou probíhat tak jako
v letech minulých.
Volič – katolík starší 18 let, příslušející do naší farnosti.
Kandidát – každý farník starší 18 let, který má právo volit a který je
ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.
Pastorační rada je volena na dobu čtyř let, má 12 členů (šest členů je
volených farníky, šest členů jmenovaných farářem, aby složení odráželo
pestrost společenství). Posláním pastorační rady farnosti je pomáhat
rozvoji pastorační péče ve farnosti tím, že otevřena inspiraci Ducha
svatého, pod vedením faráře a s touhou naslouchat všem zkoumá vše, co se
vztahuje k pastorační činnosti ve farnosti, uvažuje o tom společně v postoji
modlitby ve světle evangelia a navrhuje z toho plynoucí praktické kroky
pro další cestu farnosti. Kromě toho se členové pastorační rady snaží žít
jako Kristovi učedníci, komunikačně propojovat různé lidi a aktivity ve
farnosti a získávat spolupracovníky ochotné podporovat život a službu
farnosti podle evangelia. (poslání ve shrnutí citováno dle farnosti Cheb)
NOMINACE DO VOLEB: V neděli 2. 10. si mohou všichni voliči vzít
nominační lístek. Můžete napsat nejvíce 15 kandidátů. (Pokud víte, že
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stejného jména jsou dvě a více osob, např. otec a syn, vnuk, prosíme,
doplňte ke jménu blíže určující charakteristiku k jednoznačnému určení
navrhované osoby, např. starší, mladší, bydliště, zaměstnání, … Pokud
nelze určit, komu hlas náleží, je neplatný.) V tabulce je 15 kolonek pro
návrhy kandidátů rozděleno orientačně do tří věkových skupin – jedná se
pouze o doporučení navrhnout kandidáty tak, aby se zde objevili zástupci
všech generací. Tyto lístky odevzdávejte v průběhu týdne 3.-9. 10. do
označených schránek ve farním kostele. Z těchto všech nominovaných
osob se osloví 15 těch, kteří dostanou nejvíce hlasů. Budou-li se svojí
nominací souhlasit, budou jejich jména na hlasovacím lístku.
ZAHÁJENÍ VOLEB: V neděli 23. 10. dostanou voliči hlasovací lístek se
jmény 15 kandidátů. (Pokud nebudete moci být přítomni, můžete si jej také
stáhnout na webových stránkách farnosti.).
PRŮBĚH VOLEB: Následně mají voliči týden na modlitbu a uvážení,
koho z těchto bratří a sester svým hlasem doporučí ke službě v pastorační
radě. Na hlasovacím lístku pak zakroužkujete jména jednoho až šesti
kandidátů, které byste v pastorační radě rádi viděli. Bude-li označeno více
než šest jmen, je lístek neplatný.
UKONČENÍ VOLEB: V týdnu 24.-30. 10. můžete vyplněný hlasovací
lístek odevzdat opět do označených schránek ve farním kostele.
VÝSLEDKY: 13. 11. budou zveřejněna jména všech nových členů
pastorační rady farnosti.
Volební komise je tříčlenná (Markéta Malá, Jana Bechyňová, Eva Bártová).
Eva Bártová
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Papež František

Buďme neklidní!
(Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně 11. září)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium dnešní liturgie
nám předkládá tři podobenství
o milosrdenství (srov. Lk 15,4-32);
nazývají se tak proto, že ukazují
milosrdné Boží srdce. Ježíš je
vypráví v reakci na reptání farizeů
a zákoníků, kteří říkají: "Přijímá
hříšníky a jí s nimi" (v. 2). Byli
pohoršeni, protože Ježíš byl mezi
hříšníky. Jestliže pro ně je to
nábožensky skandální, Ježíš nám
tím, že přijímá hříšníky a jí s nimi,
zjevuje, že Bůh je právě takový:
Bůh nikoho nevylučuje, chce, aby
se jeho hostiny zúčastnili všichni,
protože všechny miluje jako své
děti: všechny, nikoho nevylučuje.
Tato tři podobenství tedy shrnují
podstatu evangelia: Bůh je Otec
a přichází nás hledat, kdykoli se
ztratíme.
Hlavními hrdiny podobenství, kteří představují Boha,
jsou pastýř, který hledá ztracenou
ovci, žena, která najde ztracenou
minci, a otec marnotratného syna.
Zastavme se u jednoho aspektu,

který je těmto třem protagonistům
společný. Všechny tři mají totiž
společný aspekt, který bychom
mohli definovat takto: neklid
z absence – chybí ti ovce, chybí ti
mince, chybí ti syn –; neklid
z absence, všichni tři v těchto
podobenstvích jsou neklidní,
protože jim něco chybí. Všichni tři,
kdyby si to trochu spočítali, by
mohli být klidní: pastýř nemá
jednu ovci, ale má devadesát devět
jiných - "Ať se klidně ztratí..." -;
žena nemá jednu minci, ale má
devět dalších; a Otec má také
dalšího syna, poslušného, kterému
se může věnovat: proč myslet na
toho, který odešel k rozmařilému
životu? Místo toho se v jejich
srdcích – pastýřově, ženině
a otcově – objevuje starost o to, co
chybí: o ovci, o minci, o syna,
který odešel. Ten, kdo miluje, se
stará o chybějícího, touží po
nepřítomném, hledá ztraceného,
čeká na zbloudilého. Nechce totiž,
aby byl někdo ztracen.
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Bratři a sestry, takový je
Bůh: není "klidný", když se od něj
vzdálíme, je zarmoucený, chvěje
se ve svém nitru a vydává se nás
hledat, dokud nás nevezme zpět do
své náruče. Pán nepočítá se
ztrátami a riziky, má srdce otce
a matky a trpí nepřítomností
milovaných dětí. "Ale proč trpí,
když je tento syn ničema a odešel?"
Trpí, trpí. Bůh trpí pro naši
vzdálenost, a když sejdeme z cesty,
čeká na náš návrat. Pamatujme:
Bůh na nás vždy čeká s otevřenou
náručí, ať už jsme se ocitli
v jakékoli životní situaci. Jak říká
žalm: On nespí, stále nad námi bdí
(srov. Ž 121,4-5).
Podívejme se nyní na sebe
a ptejme se sami sebe: napodobujeme v tom Boha, máme neklid
vyplývající z absence? Toužíme po
těch, kteří tu chybí, po těch, kteří se
vzdálili od křesťanského života?
Nosíme v sobě tento vnitřní neklid,
nebo zůstáváme klidní a nerušeně
mezi svými? Jinými slovy, kdo
v našich komunitách chybí, chybí
nám skutečně, nebo se přetvařujeme a necítíme se dotčeni? Kdo
mi v životě opravdu chybí? Nebo
se cítíme pohodlně sami mezi
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sebou, v tichosti a blaženosti ve
svých skupinách - "Chodím do
velmi dobré skupiny apoštolátu..."
-bez soucitu s těmi, kteří jsou
daleko? Nejde jen o to být
"otevřený druhým", jde o evangelium! Pastýř v podobenství neřekl:
"Už mám devadesát devět ovcí,
kdo mě nutí jít hledat tu ztracenou
a ztrácet čas?". Místo toho šel.
Zamysleme se tedy nad svými
vztahy: modlím se za nevěřící, za
vzdálené,
za
zahořklé?
Přitahujeme vzdálené Božím
stylem, který je blízkostí, soucitem
a laskavostí? Otec nás žádá,
abychom byli pozorní k dětem,
které
mu
nejvíce
chybí.
Vzpomeňme si na nějakého
člověka, kterého známe, který je
nám blízký a který možná nikdy
neslyšel, že by mu někdo řekl:
"Víš, že jsi pro Boha důležitý?".
"Ale já jsem v nestandardní situaci,
udělal jsem tuhle špatnou věc,
tamtu věc..." - "Pro Boha jsi
důležitý" a říká: "Ty ho nehledáš,
ale on hledá tebe".
Buďme neklidní – buďme
muži a ženy s neklidným srdcem –
buďme neklidní těmito otázkami
a modleme se k Panně Marii,

Matce, která se nikdy neunaví nás
hledat a starat se o nás, své děti.
Eliška Pometlová
Buďme neklidní. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-09/papez-budme-neklidni.html> [cit. 2022-0922]

Mikroblog o víře

A co politika, ekonomika
a životní prostředí?
Účastnit se veřejného života je pro věřícího důležitá povinnost. Naši
společnost tvoří jak křesťané, tak nekřesťané a obojí spolu musí žít v míru.
Katolíci, kteří se podílejí na politice, musí usilovat o mír a spravedlnost pro
všechny. Výchozími body musí být vždy evangelium a učení církve.
Když se chystáš k volbám, je často těžké najít kandidáty, jejich
politické postoje plně odpovídají učení katolické církev. Přesto je důležité
k volbám jít a vyjádřit se tak k tomu, jakým způsobem politici řídí zemi.
Aby ses mohl/a co nejlépe rozhodnout, je dobré se za to modlit a naslouchat
svému svědomí a také vzít v úvahu stanovisko svého biskupa a biskupské
konference.
Ekonomika
Politika a ekonomika jsou spolu úzce spojené. Ekonomický systém
by měl, stejně jako ten politický, myslet na všechny. Často tomu tak není.
Kapitalismus podporuje osobní vlastnictví a volný trh (tržní ekonomika).
Tyto principy přinesly západnímu světu velký blahobyt. Představuje však
také nebezpečí: ti nejchudší a nejslabší mohou být přehlížení. Jestliže
politici nezasáhnou, můžou být bohatí ještě bohatší a chudí ještě chudší. To
se může dít také ve světovém měřítku: bohaté země se svou schopností
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dosáhnout ke zdrojům mohou své bohatství zvyšovat na úkor chudších
zemí. Je proto nezbytné, aby spolu vlády národů spolupracovaly tak, aby
mohl mít z bohatství země užitek každý. Papež Benedikt XVI. v jedné ze
svých encyklik vyzýval k tomu, aby se politika a ekonomika řídily
křesťanskou nezištností.
Správcovství
Bůh člověka ustanovil správcem přírody. Jsme zodpovědní za
správné a dlouhodobě udržitelné zacházení s dostupnými přírodními zdroji.
Je proto velmi důležité mít Boží stvoření v úctě. Je také důležité zajistit,
abychom se spravedlivým způsobem dělili o zdroje, které máme
k dispozici. Přístup k bohatství země musí mít nejenom současná generace,
ale i generace, které přijdou po nás. Naše starost o životní prostředí zároveň
nesmí brzdit ekonomický rozvoj chudých zemí. Otázky lidské solidarity,
světového míru a péče o životní prostředí jsou spolu úzce spojené. Šetrný
způsob života může nesmírně přispět k tomu, aby byl přístup k přírodnímu
bohatství země umožněný všem.
Starost papeže a životní prostředí
Pokud bys hledal/a spolupracovníky v boji za ochranu životního
prostředí, papež by zřejmě nebyl první osobou, která by tě napadla.
Křesťané však dostali od Boha pověření, aby se o tento svět starali. Bůh
stvořil zvířata, rostliny a všechno tvorstvo pro blaho lidí. Papež Benedikt
XVI. důrazně řekl, že každý je zodpovědný za ochranu stvoření. Papež
František k tomuto tématu napsal encykliku Laudato si´.
Politika & ekonomika potřebují evangelium: sdílení zdrojů a ochrana
životního prostředí jsou možné pouze s opravdovou nezištností.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 416-417)
Eliška Pometlová
REMERY, Michel. Tweetuj s Bohem: #velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích,
povolání... Přeložil Magdaléna ŠOBÁŇOVÁ. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 978-80-7450-214-9.
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Ze života farnosti

Z farní kroniky (13)
V roce 2013 tříkrálová sbírka činila 200 800 Kč. Dne 13. března byl
ve Vatikánu zvolen 266 papežem Mario Bergolio, který si dal jméno
František. Po Velikonocích se k nám sjelo asi 260 ministrantů na diecézní
setkání. V neděli 2. června byly ráno připraveny ve městě opět čtyři oltáře,
ale bylo takové počasí, že se kněz rozhodoval, zda se má vůbec vyjít. Ale
průvod se konal za deště, ale i při chvilce slunečního svitu. Během léta byla
opravena věž. Radostnou událostí byla oslava 10. letého výročí působení
faráře Zdeňka Kubeše v Přibyslavi. Z lásky a vděčnosti mu farníci věnovali
dárek ve formě pouti do Izraele. Dne 5. září uspořádalo město výstavu
sochaře Romana Podrázského k nedožitým sedmdesátinám. Během léta
byla vymalována farní kancelář a kuchyň, která byla vybavena novou
kuchyňskou linkou. Kancelář byla vybavena novým kobercem a z části
novým nábytkem. Již po několikáté se konalo na podzim Nocturno. Také
proběhla akce Noc kostelů, při kterém byly přiblíženy malíři obrazů ve
zdejším kostele.
Rok 2014. V neděli Božího Milosrdenství odpoledne odsloužil
P. Kubeš děkovnou mši svatou při svých 50. narozeninách. Ve dnech 7. až
10. května se konala farní pouť do jižních Čech s návštěvou několika
mariánských svatyní, hradů a zámků. Dne 17. května se opět putovalo do
Dvorku k obrázku. Farníkům byli představeni akolyté Petr Málek, Václav
Henzl a Michael Omes s pravomocemi, které získávají pro službu a pomoc
knězi a farníkům. Ve Hřištích se 10. května konala slavnost ke stému výročí
trvání hasičského sboru, při které byl vysvěcen prapor. Dne 23. května na
Noc kostelů se konal koncert a přednáška o historii. K prvnímu svatému
přijímání přišlo 18 dětí. Dne 25. června posvětil biskup Kajnek zvon pro
místní kapličku v Dolní Jablonné (50 kg). V červenci se konal vodácký
zájezd pro mladé i farní tábor. Dne 30. srpna byla pořádána celostátní pouť
rodin ve Žďáru nad Sázavou a den na to farní pouť ke svaté Anně do
Pohledu a potom také tradiční zájezd do Žarošic. Dne 12. října byla po pěti
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letech udělována 48 věřícím svátost biřmování. Na podzim se z Přibyslavi
odstěhovala kronikářka Emílie Tománková, která psala 13 let kroniku
a následně ukončil svoji kostelnickou službu Václav Pometlo.
V roce 2015 tříkrálová sbírka činila 219 213 Kč. V evangelickém
kostele v Sázavě se konala ekumenická bohoslužba. Při druhé postní neděli
proběhla duchovní obnova pro farníky. Ve dnech 6. až 9. května se farníci
vydali na zájezd do Jeseníků, Zlatých Hor, Velkých Losin a okolí. Dne
31. května dochází biskupem Kajnekem k vysvěcení kaple společně
s hasičskou zbrojnicí v Dolní Jablonné, která je zasvěcená sv. Floriánu. K
prvnímu svatému přijímání přišlo 21 dětí. V neděli 19. července sloužil
děkovnou mši svatou P. Kubeš za poděkování za 12leté působení ve
farnosti. Od 1. srpna odchází do Náchoda a na jeho místo přechází
dosavadní kaplan P. Pavel Sandtner a dále zůstává kaplan P. Antonín
Pavlas. Otec Kubeš během svého farního působení pokřtil 286 dětí
i dospělých, k prvnímu sv. přijímání připravil 221 prvokomunikantů, na
manželství připravil 82 párů a doprovodil na poslední cestě 262 zesnulých.
Opět po roce mladí jeli na vodácký zájezd a na farní tábor. Dne 17. října
proběhl eucharistický kongres v Brně a 25. října se konala ve farním sále
přednáška P. Linharta o Filipínách. Farní list dostal nový název Římsa. Tisk
se již neprovádí pracně na kopírce na faře, ale na pronajaté barevné tiskárně
od firmy ACO. Redakční radu dále tvoří Pavel Sandtner, Zdeněk Matějka
a Eva Bártová. V polovině prosince se pořádala potravinová sbírka pro
azylový dům matkám s dětmi v Hamrech u Hlinska. Dne 8. prosince
vyhlásil papež František následující rok Rokem Milosrdenství.
Zdeněk Matějka

Život ve farnosti

Farní zájezd 2023
Předběžný program zájezdu do Bretaně (Normandie) ve Francii
na 7 dní i s cestou (3.-9. 7.)
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Po domluvě s cestovní kanceláří MiklasTour byl termín zájezdu
vzhledem k regionálním podmínkám a počasí v Bretagni přesunut z května
na červenec. Program je velmi předběžný, bude upřesněn jako i cena.
Hlavním cílem pouti je Bretaň, místní lidové Kalvárie budované v každé
vesnici a další poutní místa ve Francii spojená s Johankou z Arku, sv.
Martinem, Kateřinou Laboure, Paříží vůbec, Terezií z Lisieux. Navštívíme
i zajímavá místa z předkřesťanské historie Bretaně. Program bude
sedmidenní i s cestou. Uvedené dny jsou jen orientační, třeba ještě
přizpůsobit otevíracím dobám v místech a možnostem ubytování. Je
možné, že odjedeme o den dříve a o den dříve přijedeme. Půjde ale jistě
o první týden v červenci.
1 den cesta (pondělí)
1-2 dny s noclehem v Paříži (úterý, středa?)
Elysejská pole, place Etoile, Eiffelova věž, Invalidovna, sv. Kateřina
Laboure na rue du Buc, katedrála Notre Dame, radnice, Centrum umění a
kultury George Pompidou. Montmartre – bazilika Sacre Coeur, place
Tertre – nám. malířů, čtvrť Les Halles, sv. Eustach, Louvre. A další…
1 den (čtvrtek?)
Rouen – upálení sv. Johanky z Arku, Lisieux – sv. Terezie, prohlídka, Mont
st. Michel – světoznámý klášter, menhir u Dol-de-Bretagne, Saint Malo –
pevnost.
1 den (pátek?)
Cesta k farním dvorům (komplex kostela, hřbitova, kalvárie, kostnice a
vstupní brány) St.Théogonnec, Guimilliau, Pleyben.
1 den (sobota?)
Carnac – megality, Tours – sv. Martin, Orleans – Johanka z Arcu. Jiná
varianta: Cap Fréhel, Dináre, cesta podél Smaragdového pobřeží přes
Paimpol, zastávka, Pobřeží růžového granitu, procházka kolem skal,
1 den návrat (neděle?)
P. Pavel Sandtner
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Říjen L. P. 2022
3. 10.
4. 10.

7.30

6. 10.

18.30
7.30
18.30
18.30

7. 10.

18.30

8. 10.

18.30

9. 10.

8.00
9.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30

5. 10.

10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.

16. 10.

18.00
18.30
8.00
9.30
11.00

17. 10.
7.30

Památka sv. Františka z Assisi
Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
Za rodiče Štefovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Památka Panny Marie Růžencové
Za Annu a Vladimíra Zachovy a jejich vnuky
Romana a Martina
Za farnost (s nedělní platností)
28. neděle v mezidobí
Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání
Za Josefa a Marii Bencovy
Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Za rod Kolihů a Holcmanů
Olešenka
Na dobrý úmysl
Za Vladimíra Omese a rodinu
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
29. neděle v mezidobí
Za Jiřího Vytlačila a živé i zemřelé z toho rodu
Za Josefa Němce a Marii Boháčkovou, rodiče, Marii
a Josefa Švomovy, kteří se jich ujali, a Vlastu a Josefa
Paserovy, kteří je vychovali
Stříbrné Hory
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Za Jaroslava a Boženu Lysých a rodinu Pelikánovu
13

18. 10.
19. 10.
20. 10.

18.30
7.30
19.00
18.30
18.30

21. 10.
22. 10.

18.30

23. 10.

8.00
9.30

24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
9.00
18.30
8.00
9.30

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Na poděkování za dar života a za všechnu Boží lásku
a milosti
Dolní Jablonná
Za rodinu Křesťanů a syna Josefa a dceru Marii,
rodinu Hejkalovu, Tonnerovu a duše v očistci
Za nemocné
(společné udílení svátosti pomazání nemocných
během mše sv.)
Za farnost (s nedělní platností)
30. neděle v mezidobí
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Na poděkování za roky společného života
Za Jaroslava a Miladu Švomovy
Česká Jablonná
Za Albína a Marii Jajtnerovy
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Za Antona Kulíka, rodiče a duše v očistci
Mše sv. v DPS
Za farnost (s nedělní platností)
31. neděle v mezidobí
Za rodinu Hladíkovu, Šmidrkalovu a Grubauerovu
Za Karla Fikara
PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS (3.00 → 2.00)
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na říjen 2022
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti
nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na
úmysly Svatého otce a našich biskupů:
Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování,
byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále
více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl: Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol
poctivě a spravedlivě.
Farní úmysl:
Prosme naléhavě za mír na celém světě a pokoj v rodinách.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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