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NEPŘIJMETE
ZNAMENÍ

ŠELMY

Pastor Tony Alamo           Kvřesťanský národ Alamov      Svazek 21500

(pokračování na str. 2)

začnete Bibli studovat DUCHOV-
NĚ, uvidíte, že je kniha velmi SRO-
ZUMITELNÁ. 17. kapitola mluví o 
dvou šelmách, dvou královstvích. 
Obě jsou v podstatě stejná s výjim-
kou toho, že druhé ďáblovo králov-
ství šelmy dává svou satanskou moc 
světové moci, aby klamala, ničila, 
vraždila, kradla, rouhala se BOHU  a 
rouhala se všemu, co má co do čině-
ní s BOHEM.6 Pokud se jakýmkoli 
způsobem podílíte na tom, co dělá, 
spojili jste se s ďáblem a dopustili se 
tím hříchu rouhání se vůči DUCHU 
SVATÉMU. To vám nebude nikdy 
odpuštěno ani na tomto světě ani na 
světě, který má přijít (Matouš 12:31-
32). 

Je tu sedm andělů držících sedm 
nádob naplněných druhými sedmi 
pohromami BOŽÍHO hněvu (Zje-
vení 15:5-8). Ti vylijí těch sedm ná-
dob na zem (16. kapitola Zjevení). 

HO uctívají, HO musejí uctívat v 
duchu a v PRAVDĚ, kterou je BOŽÍ 
SLOVO, kterým je KRISTUS (Jan 
1:1, 4:23-24). BOHA OTCE nemů-
žete vidět, protože ON je DUCH 
(Jan 4:24), ale mnoho lidí uzřelo 
KRISTA.3 Byli jsme stvořeni k JEHO 
obrazu podle JEHO podoby (Gene-
sis 1:26, 5:1) a ON je obrazem OTCE 
(Koloským 1:13-15, Židům 1:1-3).4

Všichni, kdo žijí svůj život mimo 
KRISTA, jsou součástí šelmy. Ale co 
je šelma?5 A proč je důležité, aby o ní 
a také o jiné šelmě každý věděl? To 
proto, že pokud se staneme součástí 
šelmy nebo přijmeme její znamení, 
jméno nebo číslo, nebo ji budeme 
uctívat nebo jí dokonce sloužit, strá-
víme věčnost v hořícím jezeře! (Zje-
vení 14:9-11).

Mnohé texty v knihy Zjevení 
mají symbolický charakter, ale mno-
hé jsou doslovné. Jakmile jednou 

Tyto pohromy pocházejí od BOHA 
a jsou určené zlovolným obyvate-
lům země, protože se spojili s ďáb-
lovým královstvím a se světským 
královstvím šelmy, duchem ďábla. 
Kdokoli se může snadno dočíst o 
všech těchto skutečnostech v Bibli, 
BOŽÍM SLOVĚ.

Zjevení 17:1-2 říká: “I přišel jeden 
z sedmi andělů, kteříž měli sedm 
koflíků, a mluvil se mnou [apošto-
lem Janem], řka ke mně: Poď, ukážiť 
odsouzení nevěstky veliké, kteráž 
sedí na vodách mnohých [mnohých 
národech], s kterouž smilnili krá-
lové země [což je římskokatolický 
politický systém Vatikánu, který má 
dvě divize, jedna je intenzivně za-
měřená na zkaženou politiku; dru-
há je pseudo-náboženská, ale velmi 
nebiblická], a zpili se vínem smilství 
jejího [doktrín politické korektnosti 

1 Řím. 6:3-9, 7:4, 8:9-17, 29, 12:1-8, 1 Kor. 12:12-14, 2 Kor. 5:17-21, Gal. 2:20, Kol. 3:9-11   2 Gen. 1:26-27, 5:1, 9:6, 1 Kor. 11:7   3 Gen. 3:8, 12:7, 14:18-20, 16:8-13, 17:1, 
kap. 18, 26:1-2, 24, 32:24-30, 35:6-15, Ex.3:1-10, 6:2-3, 19:17-24, 24:1-2, 9-13, Deut. 31:14-15, Joz. 5:13-15, Soud. 6:11-23, 13:3, 1 Královská 3:5, 9:1-2, 11:9   4 Jan 12:44-45, 
14:6-11, Řím. 8:29, 1 Kor. 11:7, 2 Kor. 3:18, 4:3-7, Ef. 4:22-24, Kol. 1:12-15, 3:9-11, Žid. 1:1-3, 7:1-3   5 Dan. 2:40-44, 7:1-11, 15-27, 2 Tes. 2:3-12, Zj. 12:3, 15-17, kap. 13, 
14:9-11, 16:1-2, 10-11, 13-14, kap. 17, 18, 19:11-20, 20:4-10   6 Zj. kap. 13   

Tony Alamo

Pastor Tony Alamo        fotografie—1985

Pokud žijete život jednosvětové vlády, potom jste se stali součástí těla 
Antikrista, obrazem šelmy. Žijete-li však život KRISTA, stali jste se sou-
částí těla KRISTOVA, obrazem KRISTA.1 

Byli jsme stvořeni k obrazu a podobě BOŽÍ, ale jedinou součástí 
BOHA, která nese obraz, je KRISTUS.2  BŮH OTEC je DUCH a ti, kdo 

Křesťanská
      církev 
  Tonyho Alama
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(pokračování ze str. 1)
a těch, kdo vyučují všechen hřích] 
obyvatelé země.” To je ďábel. Jsou 
opilí hříšným klamem zkažených 
hříchů ďábla, protože ďábel odvrátil 
jejich pozornost od BOŽÍHO MOC-
NÉHO SLOVA, Bible, které je moh-
lo spasit a DUCHOVNĚ je posílit. 
Namísto toho jsou oslabení ve svém 
opileckém omámení hříšnosti.  Ona 
je Jezábel a oni Nikolaité a nebudou 
činit pokání.7

“I odnesl [KRISTUS] mne na 
poušť v DUCHU, a viděl jsem ženu 
sedící na šelmě brunátné, plné 
jmen rouhání, mající sedm hlav a 
deset rohů” (Zjevení 17:3). Sedm 
hlav je symbolem sedmi pahorků 
Říma (Zjevení 17:9), a deset rohů 
je symbolem deseti evropských ná-
rodů, které se připojily k nevěstce 
(falešná světová náboženství, je-
jichž hlavou je římská nevěstka, 
Vatikán).8

“Žena pak odína byla šarlatem a 
brunátným rouchem, a ozdobena 
zlatem a kamením drahým i per-

lami, mající koflík zlatý v ruce své, 
plný ohavností a nečistoty smil-
stva svého [neposlušnosti BOHU a 
veškerého hříchu]. A na čele jejím 
napsané jméno: TAJEMNÝ BABY-
LON VELIKÝ, MÁTĚ SMILSTVA A 
OHAVNOSTÍ ZEMĚ. 

A viděl jsem ženu tu opilou krví 
svatých, a krví mučedlníků Ježíšo-
vých [čímž je Řím neblaze proslulý, 
po stovky let i dnes], a viděv ji, divil 
jsem se divením velikým. I řekl mi 
anděl: Co se divíš?  Já tobě povím ta-
jemství té ženy i šelmy, kteráž ji nese, 
mající hlav sedm a rohů deset” (Zje-
vení 17:4-7). 

Vatikán je nevěstka. Šelma, která 
ji nese, je jednosvětová vláda, kte-
rou nevěstka ovládá duchem satana 
(Zjevení 13:2-4). Nevěstka jezdí na 
šelmě, jako vy byste jezdili na koni. 

Nevěstka, v duchu ďábla, říká vládě, 
co dělat a kam jít. Šelma poslouchá 
nevěstku a bude vraždit, když jí ne-
věstka řekne, aby vraždila. Nevěstka 
říká šelmě o všech hříších a naři-
zuje vládě šelmy přimhuřovat oči a 
prosazovat všemožné hříchy a útlak 
jako homosexualitu, potraty, porno-
grafii, vraždy, války, politické prakti-
ky, bankovní business, veškerou ko-
rupci a ovládání.  

Obama je loutka, není chytrý a 
dělá, co se mu řekne. Všichni pre-
zidenti jsou jednoduše loutkami 
satanské světové vlády Vatikánu. 
Vatikán miluje, když moderáto-
ři talk show obviňují Bushe nebo 
Obamu za všechny problémy svě-
ta. Podvodní ilumináti, kteří v sobě 
zahrnují Společnost Johna Birche a 
všechna falešná náboženství, jsou 

7 Zj. 2:15-16, 18-23    8 Dan. 7:7, 19-25, 8:23-26, 11:21-
41, Zj. 12:3, 13:1,  kap. 17, 18:3, 9   

Burundi

Kalifornie
Zdravím církev Alamo,

děkuji vám za poslední zásilku bulletinů. Využil bych i další dávku. 
Pošlete prosím i bulletiny ve španělštině. Vždycky se těším, až si přečtu 
novou literaturu a uslyším nová poselství, která Pán dal pastorovi Alamo!

Matouš 24:9b říká: “a budete v nenávisti u všech národů pro jméno 
mé.”  V Egyptě upalují křesťany zaživa a utínají jim hlavy! Právě zastřelili 
a zabili 147 křesťanů na vysoké škole v Africe! Když nedokázali odříkat 
korán, byli zastřeleni! Pouze muslimové byli ponecháni na živu! Na zá-
kladě křivých obvinění vsadili Božího proroka, pastora Alama, na 175 
let do vězení! My křesťané vidíme, kdo jsou skuteční nevraživci, a je to 
Vatikán, lidi, jak by řekl pastor Alamo.

Bible říká, že to je teprve začátek bolestí (Matouš 24:8). Bude se to 
jenom zhoršovat. Jak víte, bratři a sestry, tyto nové nenávistné záko-
ny jsou namířené pouze na opravdové křesťany. Pokračujte a držte se 
Pána. Jste vyvolený lid našeho Pána. 

Vše, o co se církev Alamo snaží, je získat duše pro Krista a kvůli tomu 
trpí strašlivým pronásledováním! To mi však dává poznat, že jste pravá 
Boží církev, protože  po nich neustále jdete! Nikdy se nevzdáváte, i když 
to znamená život ve vězení nebo smrt! Pastor Alamo řekl: “Jsem si na-
prosto jistý, že mě jednoho dne zabijí kvůli evangeliu.” Vaše odměna v 
nebi bude veliká, pastore Alamo a církvi Alamo, za snášení všeho utrpe-
ní a pronásledování, kterým vás satan (Vatikán) postihl! “A takž i všickni, 
kteříž chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou.”

Těším se na další literaturu. Bůh vám žehnej!
Váš bratr v Kristu,
W.D.                           Castaic, CA

(Přeloženo z francouzštiny)
Zdravím vás ve jménu našeho 

drahého Spasitele Ježíše Krista. Stále 
nemohu zapomenout na náš dar od 
Boha, který nám dal skrze pastora 
Alama. Velitel policejního oddělení v 
naší zemi, Burundi, kterému jsem dal 
literaturu s názvem “Papežova tajem-
ství”, to potvrdil slovy: “Toto je čistá 
pravda.”

Kéž vás Bůh zachová a ochrání na-
šeho pastora Alama.

S očekáváním na vaši odpověď, 
Bůh vám žehnej.
Methode Kwizera
Bujumbura, Burundi
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jednoduše pláštíkem k odvrácení 
pozornosti od Vatikánu. Vatikán 
si chce zachovat tvář nevinné or-
todoxní církve a všechna tato roz-
ptýlení v tom vatikánské nevěstce 
napomáhají.

“Šelma, kteroužs viděl, byla [kdy-
si], a není [když Řím padl], a máť vy-
stoupiti z propasti [to je duch ďábla, 
který zamořuje Vatikán démonickou 
světovou mocí nad světovými vlá-
dami a světovými falešnými nábo-
ženstvími a médii], a na zahynutí jíti 
[hřích, démonický hřích]. I diviti se 
budou bydlitelé země, (ti, kterýchž 
jména nejsou napsána v knize života 
od ustanovení světa), vidouce šelmu, 
kteráž byla, a není, a však jest [což 
je tajná politická vláda římských cír-
kevních zákonů, které byla dána vět-
ší ďáblova moc než předtím druhou 
šelmou]” (Zjevení 17:8).

“Tentoť pak jest smysl, a máť 
moudrost:  Sedm hlav jest sedm 
hor, na kterýchž ta žena sedí [toto 
je opět Řím, město sedmi pahorků]. 
A králů sedm jest.  Pět jich padlo, 

jeden jest, jiný ještě nepřišel; a když 
přijde, na malou chvíli musí trvati. 
A šelma, kteráž byla, a není, onať 
jest osmý, a z těch sedmi jest, i na 
zahynutí jde. Deset pak rohů, kte-
réžs viděl, jestiť deset králů, kteříž 
ještě království nepřijali, ale při-
jmouť moc jako králové jedné ho-
diny spolu s šelmou. Tiť jednu radu 
mají, a sílu i moc svou šelmě dadí. 
Tiť bojovati budou s BERÁNKEM 
[JEŽÍŠEM], a BERÁNEK svítězí 
nad nimi, neboť PÁN pánů jest a 
KRÁL králů, i ti, kteříž jsou s ním, 
povolaní, a vyvolení, a věrní. 

“I řekl mi: Vody, kteréžs viděl, 
kdež nevěstka sedí, jsouť lidé, a 
zástupové, a národové, a jazykové 
[svět]. Deset pak rohů, kteréžs vi-
děl na šelmě, ti v nenávist vezmou 
nevěstku, a učiní ji opuštěnou a na-
hou, a tělo její jísti budou, a ji pá-
liti budou ohněm. Neboť dal BŮH 
v srdce jejich, aby činili vůli jeho, 
a aby se sjednomyslnili, a králov-
ství své šelmě dali, dokudž by ne-
byla vykonána slova BOŽÍ. A žena, (pokračování na str. 4)

KeňaMexiko
Drazí bratři a sestry v Kristu,

přijměte prosím svaté pozdravy pro Tonyho Alama a všechny přátele, kteří s 
ním pracují. Přeji vám v úžasném jménu našeho Boha, aby se vám a vaší služ-
bě dobře dařilo. Chtěl jsem vás informovat, že jsem obdržel literaturu a knihy, 
které jste mi poslali. Šířením pravdy o Božím království neustále dochází ke 
spasení mnoha duší.

Můj milovaný pastýři, jsem šťastný, že Vás mohu informovat o tom, že 
Vaše literatura vždy probouzí lidi k tomu, aby vyměnili své hříšné cesty za 
Ježíše Krista.

Neustále se modlíme za našeho milovaného pastýře, Tonyho Alama, a za 
všechny, kdo nás žádají o modlitby. Víme, že všechno je možné skrze Krista. 
Stále vás prosíme o další literaturu. Máme v naší službě k dispozici pouze jed-
nu anglickou Bibli a většina našich lidí jsou staří lidé, kteří nerozumí anglicky. 
Chtěl bych poprosit o jednu svahilskou Bibli, která umožní, aby Boží dílo i na-
dále pokračovalo tak dobře. Kéž vám Bůh žehná ve jménu našeho Pána Ježíše 
Krista. Amen.
S upřímným pozdravem,
Pastor Jared Esuchi                     Endebess, Keňa

kteroužs viděl, jest město to veliké, 
kteréž má království nad králi země 
[Řím]” (Zjevení 17:9-18).

Když vstupuje do člověka duch 
ďábla, dává tomuto člověku démo-
nický život a takový člověk udělá 
cokoliv, co mu zlý duch nebo du-
chové řeknou, aby udělal. Tento zlý 
duch dává takovému člověku moc, 
takže může dát ďábelskou démo-
nickou moc šelmě. Takoví lidé se 
stávají obrazem šelmy. Obraz šelmy 
má moc mluvit a lidé, kteří se sta-
nou jejím obrazem, pomáhají vládě 
šelmy “a aby to způsobila, kteřížko-
li nekláněli by se [nebo nesloužili] 
obrazu té šelmy, aby byli zmordová-
ni” (Zjevení 13:15). 

“A rozkazuje všechněm, malým 
i velikým, bohatým, i chudým, svo-
bodným i v službu podrobeným, aby 
měli znamení na pravé ruce své, aneb 
na čelích svých, a aby žádný nemohl 
kupovati ani prodávati, než ten, kdož 
má znamení aneb jméno té šelmy, 
aneb počet jména jejího” (Zjevení 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

(Přeloženo ze španělštiny)
Přijměte prosím ode mne co 

nejvřelejší pozdravy. Doufám, že se 
těšíte dobrému zdraví a dostává se 
vám od Boha duchovního požehná-
ní v podobě pokoje a společenství 
s Bohem skrze Ježíše Krista, amen.

Děkuji vám za váš čas, který jste 
věnovali tomu, abyste nám poslali 
svou literaturu a za to, že jste nám 
poslali Bible. Jsou nám velikou po-
mocí v našem duchovním obohaco-
vání a umožňují nám pokračovat v 
duchovní obnově a kráčet před Bo-
žíma očima tak, aby se to Bohu líbilo.
Děkuji vám.
Gilberto Urbano       Durango,  Mexiko

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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9 Mat. 4:4, Jan 8:31-32, 15:3-7, 17:17, Skutky 20:32, Řím. 15:4, Ef. 5:26-27, Kol. 1:23, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Titus 1:9, Žid. 2:1-3, Jakubův 1:18-21   10 1 Kor. 10:13   11 Žalm 
51:5, Řím. 3:10-12, 23   12 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4   13 Sk. 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Jan. 1:7, Zj. 5:9   14 Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 
16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Sk. 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   15 Luk. 22:69, Sk. 2:25-36, Žid. 10:12-13   16 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20   17 Ef. 2:13-22, Žid. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Jan. 1:7, Zj. 1:5, 7:14   18 Mat. 26:28, Sk. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   19 Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13   20 Žid. 11:6   21 Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4, 1 
Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14   22 Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Sk. 2:38, 19:3-5   23 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak. 1:22-25, Zj. 3:18

(pokračování ze str. 3)
13:16-17). NEPŘIJMĚTE znamení! 
Pokud ho přijmete, strávíte věčnost 
v hořícím jezeře s ďáblem, jeho an-
děly a každým, kdo ho následuje a 
přijme znamení (Zjevení 14:9-11). 

Připravujte své srdce BOŽÍMI 
SLOVY.9 Také se připravujte na 
bolesti, ale neodpadněte nikdy od 
PÁNA, protože ON vám s určitostí 
připraví i východisko.10 Připravujte 
se už teď. Začněte tím, že řeknete 
tuto modlitbu:

Můj Pane a můj Bože, smiluj se 
nad mou duší, nade mnou hříšní-
kem.11 Věřím, že Ježíš Kristus 
je syn živého Boha.12 Věřím, 
že zemřel na kříži a prolil svou 
drahocennou krev na odpuštění 
všech mých dřívějších hříchů.13 
Věřím, že Bůh vzkřísil Ježíše z 
mrtvých mocí DuCha sVaté-
ho,14 a že sedí po pravici Boha v 
této chvíli, kdy slyší mé vyznání 
hříchů a tuto modlitbu.15 oteví-
rám bránu svého srdce a zvu tě do 

svého srdce, Pane Ježíši.16 smyj 
všechny mé nečisté hříchy vzác-
nou krví, kterou jsi za mě prolil 
na kříži na Kalvárii.17 ty mě ne-
odmítneš, Pane Ježíši; ty mi 
odpustíš mé hříchy a spasíš mou 
duši. Vím to, protože tVé slo-
Vo, Bible, to říká.18 tVé sloVo 
říká, že ty neodmítneš nikoho, 
tedy ani mne.19 Proto vím, že jsi 
mě slyšel, vím, že jsi mi odpově-
děl, a vím, že jsem spasen.20 Dě-
kuji ti, Pane Ježíši, že jsi spa-
sil mou duši, a svůj vděk prokážu 
tím, že uposlechnu, co přikážeš a 
už nebudu hřešit.21

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, 
úplné ponoření do vody ve jménu 
OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉ-
HO.22 Potom studujte Bibli Kralic-
kou a pro svůj prospěch a prospěch 
druhých dělejte, co říká.23

PÁN chce, abyste o svém spasení 
řekli ostatním. Můžete se stát distri-
butorem biblických tiskovin Pastora 
Tonyho Alama. Tiskoviny vám za-
šleme zdarma. Chcete-li získat více 
informací, zavolejte nám nebo nám 

pošlete e-mail. Podělte se o tuto 
zprávu s někým dalším.

Pokud chcete, aby byl svět spa-
sen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrá-
dejte BOHA o JEHO desátky a 
dary. BŮH řekl: „Loupiti-liž má 
člověk BOHA, že vy loupíte MNE? 
(Okrade člověk Boha, vy jste MNE 
oloupili?) A však říkáte: V čem TĚ 
loupíme? V desátcích a obětech. 
Naprosto zlořečení jste, proto že 
MNE loupíte, vy pokolení všecko 
[a celý tento svět]. Sneste všecky 
desátky [„desátek“ je 10% vašeho 
hrubého příjmu] do obilnice, aby 
byla potrava [duchovní pokrm] v 
domě MÉM [spasené duše], a zkus-
te MNE nyní v tom, praví HOS-
PODIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť 
vám průduchů nebeských, a nevy-
leji-li na vás požehnání, tak že neo-
doláte. A přimluvím pro vás tomu, 
což zžírá, a nebude vám kaziti úrod 
zemských, aniž vám pochybí vin-
ný kmen na poli, praví HOSPO-
DIN ZÁSTUPŮ. I budou vás blažiti 
všickni národové; nebo vy budete 
zemí rozkošnou, praví HOSPODIN 
ZÁSTUPŮ“ (Malachiáš 3:8-12).

NEPŘIJMETE 
ZNAMENÍ ŠELMY

Kontaktujte nás, pokud potřebujete další podrobnosti, literaturu nebo vás zajímají jiná témata.
Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com

Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit PÁNU celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle  +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.

Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující KRISTA ve více než 333 proroctvích Starého zákona.

Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama. 
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.

Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.

Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:
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