Proč se (ne)nechat biřmovat?
Asi už se vám doneslo k sluchu, že od
října 201 4 začne v naší farnosti příprava
na svátost biřmování, která by se podle
všeho měla uskutečnit v květnu 201 5.
Možná je to příležitost reflektovat ve
svém životě, co pro mě tato svátost znamená a proč k ní přistoupit či nepřistoupit.
Tato svátost patří mezi tzv. „ iniciační
svátosti“ — to jsou svátosti, které nás
uvádějí do křesťanského života. Jsou to
křest, eucharistie a biřmování. Tyto
svátosti se nazývají iniciační proto, že
patří k rozvoji křesťanského života
v duši každého člověka. Křtem křesťanský život začíná, biřmováním se
dovršuje křestní milost darem Ducha
svatého a eucharistie tento křesťanský
život neustále živí až do konce našeho
života.
Svátost biřmování je svátostí Ducha
svatého. Ježíš při poslední večeři apoštolům dává přislíbení, že až On odejde,

nebeský Otec pošle jiného Pomocníka,
který s nimi zůstane navždy. Tento příslib se uskutečnil slavnostním způsobem v den letnic, když na ně sestoupil
Duch svatý v podobě ohně. Od tohoto
okamžiku apoštolové cítili, že jsou plni
Ducha svatého a neohroženě začali
hlásat velké Boží skutky. Ti, kteří předtím utekli a zradili, se najednou nebojí
jít do celého světa!
Původně se svátost biřmování udělovala jednoduchým způsobem vkládáním
rukou na hlavu a modlitbou k Duchu
svatému. Aby se lépe vyjádřil dar Ducha
svatého, velmi brzy se ke vkládání rukou přidávalo pomazání vonným olejem — křižmem. Toto pomazání vysvětluje jméno „křesťan“, což vlastně
znamená „pomazaný“, a pochází od
jména samotného Krista, kterého „Bůh
pomazal Duchem svatým“.
České slovo „biřmování“ je odvozeno od
latinského slova „ confirmatio “, což zna-

mená „ upevnění, utvrzení“, protože tato svátost posiluje člověka v tom, co
v něm bylo započato křtem. Není asi
dobré toto utvrzení brát na lehkou
váhu, protože svátost biřmování patří
k podstatě křesťanského života. Proto
např. ten, kdo chce být kmotrem u křtu,
měl by být biřmován, aby bylo jasné, že
plně žije s Kristem v Duchu svatém.
I církevní právo (kán. 889) říká, že „věřící jsou povinni tuto svátost přijmout
ve vhodnou dobu“. Tato vhodná doba je
dle zvyku západní církve dospělost (od
věku 1 5 let). U nás to byl za totality
problém, neboť tuto svátost uděluje biskup a v době totality se biskupů jaksi
nedostávalo, nebo jim bylo toto udělování znemožněno. Proto tolik lidí
ještě dosud nebylo biřmováno. Je to jiné
oproti tomu, co zažívali lidé na začátku
20. stol. (podle matriky biřmovanců
v roce 1 91 1 přijalo tuto svátost 1 54 lidí,
o dva roky později 51 lidí a po devíti letech dokonce 292 lidí).
Nevěšte ale hlavu, rád bych povzbudil
k přijetí této svátosti i farníky dříve narozené, kteří by tvořili samostatnou
skupinu.
Bez svátosti biřmování je svátost křtu
sice platná a účinná, ale uvedení do
křesťanského života zůstává nedokončené. Proto také církev předepisuje, že
každý, kdo má v církvi převzít nějaký
důležitý úkol, má být biřmovaný.

Jak už bylo řečeno, biřmování se také
nazývá „ svátostí křesťanské dospělosti“. Dospělý člověk je ten, kdo ví, co
dělá, proč to dělá, kdo je ochotný a také
schopný převzít za sebe i za druhé odpovědnost. Být duchovně dospělým
znamená být duchovně samostatným –
čili jednat z vlastního rozhodnutí,
z vlastního přesvědčení, ne proto, „že to
tak dělají druzí“. Být dospělým křesťanem znamená také za svou víru, za
církev převzít osobní odpovědnost. Jinými slovy nebýt jen pasivním křesťanem, který si žije své křesťanství ve
svém soukromí.
A těm, kdo již svátost biřmování přijali,
bych rád připomněl slova apoštola Pavla adresovaná Timotejovi: „Oživ v sobě
plamen Ducha sv., který ti byl dán
vkládáním mých rukou.“ Plamen Ducha
sv. v sobě oživujeme modlitbou, četbou
Písma sv. či vytrvalou snahou o duchovní život. Prostě Duch svatý je duší
církve. Bez něj zůstane církev, farnost či
jakákoliv skupina křesťanů jen setkáním věřících. Nic víc.
Věřím, že příprava na svátost biřmování, kterou budeme příští školní
rok prožívat s těmi, kteří ještě biřmováni nebyli, bude velkou duchovní
vzpruhou a obnovou pro celou naši
farnost.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Červenec

3. července — čtvrtek
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Svátek sv. Tomáše, apoštola

▲ o. Lukáš

5. července — sobota
6. července — neděle
1 1 . července — pátek
1 3. července — neděle
1 5. července — úterý
1 6. července — středa
20. července — neděle
22. července — úterý
23. července — středa
25. července — pátek
26. července — sobota
27. července — neděle
29. července — úterý
31 . července — čtvrtek

Srpen

1 . srpna — pátek

3. srpna — neděle
4. srpna — pondělí
6. srpna — středa
8. srpna — pátek
9. srpna — sobota
1 0. srpna — neděle
1 1 . srpna — pondělí
1 4. srpna — čtvrtek
1 5. srpna — pátek
1 7. srpna — neděle
20. srpna — středa
21 . srpna — čtvrtek
22. srpna — pátek
24. srpna — neděle
25. srpna — pondělí
27. srpna — středa
28. srpna — čtvrtek
29. srpna — pátek
31 . srpna — neděle

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
1 4. neděle v mezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
1 5. neděle v mezidobí
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Svátek Výročí posvěcení katedrály
1 6. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
1 7. neděle v mezidobí
Památka sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele
církve
1 8. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Marie Viannneye, kněze
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
1 9. neděle v mezidobí
Památka sv. Kláry, panny
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. neděle v mezidobí
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
21 . neděle v mezidobí
Památka bl. Metoděje Dominika Trčky,
kněze a mučedníka
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
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MALÁ KATECHEZE
Zbav nás od zlého

Vážení přátelé, v naší malé katechezi se
modlitba Otče náš stala minulostí. Co
nám ještě zbývá, je její zakončení. Ve
mši svaté je tato modlitba uzavřena tzv.
doxologií, neříká se tedy ihned klasické
amen , které následuje až později.
Na tomto místě si dovolím upozornit na
podivnou a nesprávnou praxi, kterou
někteří poněkud svévolně zavádějí.
Jedná se o to, že každou modlitbu Otče
náš ponechávají zcela bez zakončení
a amen nevyslovují, v jiných modlitbách
však ano. Protože jsme této problematice věnovali malou katechezi již v září
201 1 , zopakujme si pouze, že modlíme-li
se Otče náš mimo bohoslužbu, kde
vkládáme právě dnes zmiňovanou doxologii , vždy ji končíme zvoláním amen .
Ale zpět k aktuálnímu tématu. Abychom přesně věděli, o které pasáži
v textu hovoříme, připomeňme si ji:

„ Neboť Tvé je království i moc i sláva

navěky. “ To je ona závěrečná doxologie

po Otčenáši. Jedná se vlastně o slavnostní provolání Boží slávy (řecky doxa ,
proto označení doxologie). Jsou zde
shrnuty první tři prosby, které v modlitbě Páně zazněly již na začátku: oslava
Božího jména, příchod Božího království a moc Boží spásonosné vůle. Na
tomto místě se však spíše než o prosby
jedná o klanění a díkůvzdání. Pro
srovnání můžeme v Písmu nalistovat
např. Zjevení sv. apoštola Jana, který
obdobný obrat používá na několika
místech v souvislosti s nebeskou liturgií (např. Zj 1 , 6 a Zj 4, 1 1).
Teprve po této doxologii , kterou pronáší
sám kněz, odpovídá celé shromáždění
věřících slovem amen , které znamená
„ staň se “ a stvrzuje vše v modlitbě Otče
náš vyřčené.
▲ Lukáš Volný

AKTUALITY Z FARNOSTI
Aktuality červenec

Společenství se během prázdnin nescházejí. Během prázdnin je spousta akcí
a duchovních obnov (např. i přímo v klášterech). Nástěnka s těmito nabídkami se
objeví na faře.
1. 7. Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. V 1 0.00 h zahájení,
v 1 0.30 h mše sv., společný program a v 1 5.30 závěrečné požehnání.
5. 7. Mše sv. o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude v 1 8.00 večer, aby se
mohlo účastnit více lidí.
9.—13. 7. Katolická charismatická konference v Brně.
15.—24. 7. Letní chaloupka na Košařiskách.
20. 7. Sbírka na rekonstrukci a zateplení fary s posezením v „Minikavárně
na staré faře“.
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29. 7.—3. 8.

Diecézní setkání mládeže v Odrách.

Aktuality srpen

Pouť v naší farnosti
14. 8. V předvečer pouti přijede

15. 8.
17. 8.

18.—22. 8.

22. 8.
24. 8.
29. 8.—30. 8.
3. 9.

již v naší farnosti známý instrumentálněvokální soubor pro hudbu gotiky, renesance a baroka s názvem SoliDeo. Začátek bude po mši sv. v 1 9.00 h. Při koncertě uvidíte i množství
historických hudebních nástrojů: flétny kostěné (z krocana a pštrosa),
flétnu jednoručku, chalumeau, cornamusu, krumhorn, barokní klarinet, gemshorny (roh kamzičí, mufloní, rohy kozí a kravské), vzdušnicovou šalmaj, předchůdce dud — platterspiel, nebo přímo středověké
tříhlasé dudy.
V 1 8.00 h Slavnostní mše sv.
V 7.30 h a v 9.30 h Poutní mše sv. Hlavním celebrantem bude o. Martin
Kubeš, rodák z naší farnosti, který letos oslaví 20 let kněžství. V 1 7.00
h následuje slavnostní požehnání a novokněžské požehnání o. Jakuba
Vavrečky z Pusté Polomi. Poté jste zváni na farní zahradu na agapé.
Příměstský tábor NOEMOVA ARCHA – pro rodiče, kteří chodí do práce a neví, kam dát přes den děti. Začátek bude ráno na faře. Po skončení si tam rodiče děti večer vyzvednou. Děti budou nocovat doma.
Bližší informace se včas dozvíte na plakátku.
Pouť maminek s dětmi k Panně Marii ve Skále do Spálova. Součástí je
mše sv. přímo venku na tomto poutním místě.
Bude opět sbírka na rekonstrukci a zateplení fary s posezením v „Minikavárně na staré faře“ .
Se uskuteční Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou. Motto: Fandíme rodině.
První mše pro rodiče a děti dalšího školního roku. Po ní následuje
rozloučení s prázdninami na farní zahradě.

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Alfons Maria Liguori

Zakladatel řádu redemptoristů a jeden
z největších morálních teologů všech
dob, kterého povýšil papež Pius IX. 23.
března 1 871 na učitele církve.
Narodil se 27. 9. 1 696 v Marianelle u Neapole v Itálii v jedné z nejstarších a nej-

urozenějších neapolských rodin, v rodině Liguori. Otec Josef byl kapitánem
lodi a matka Anna se s nevšední péčí
a láskou věnovala křesťanské výchově
svých osmi dětí. Alfons byl nejstarší. Už
ve velmi mladém věku projevoval výji-
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mečné nadání ve všech předmětech.
Podle otcova přání byl v Neapoli přihlášen ke studiu práv na univerzitě již ve
dvanácti letech. Doma ho vyučovali
soukromí učitelé a vybraní profesoři,
což mu umožnilo ve studiu pokračovat
rychleji. Díky brzkému zápisu na
univerzitu měl přístup k oficiálním
zkouškám a doktorát z občanských
a církevních práv zvládl již jako
šestnáctiletý. Současně ještě studoval
filosofii, latinu a italskou literaturu.
V osmnácti letech si otevřel vlastní advokátní kancelář, stal se
velmi oblíbeným a vyhledávaným advokátem. Vše
nasvědčovalo tomu, že Alfonse čeká velice slibná budoucnost. Asi po osmi letech, v jednom významném
soudním procesu, jej potkal
neúspěch. Ještě téhož roku
při návštěvě nevyléčitelně
nemocných náhle cítil, že
má změnit povolání. Začal studovat
teologii a již v prosinci 1 726 přijal ve
svých třiceti letech kněžské svěcení.
Je přirozené, že jako kněz se začal věnovat hlavně kazatelské činnosti. Svou
strhující výmluvností by si jistě vydobyl velký úspěch a uznání mezi vzdělanými třídami tehdejší neapolské
společnosti. Ale mladý kněz objevil i jiný svět, který až dosud neznal. Byl to
svět městské chudiny a chudých zemědělských dělníků a bezzemků. Byly to
nejnižší lidové vrstvy, které žily v nevědomosti, pověrách, poněvadž neměly
žádnou výchovu a byly zanedbané ode
všech: od královského dvora, od šlechty, a dokonce i od kněží.
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Alfons z Liguori dospěl k názoru, že
nejlepším řešením by bylo založit
zvláštní řeholní kongregaci, která by
těmto nejnižším vrstvám pomáhala
a vychovávala je. Snil o misionářích,
kteří by jim přinášeli světlo víry, aby
oheň křesťanské lásky zazářil i v ubohých městských čtvrtích i na zaostalém
venkově.
Alfonsovi bylo již 53 let, když papež konečně schválil jeho novou kongregaci
Nejsvětějšího Vykupitele, latinsky Redemptor, takže jejím členům říkali také
zkráceně redemptoristé. Musel však čekat až do 84 let,
než neapolský král úředně
povolil její působení na svém
území. V 66 letech byl Alfons
z Liguori jmenován biskupem diecéze Sant Agata dei
Gotti. Jako biskup pečoval
hlavně o zdokonalení života
svého kněžstva a o lidové
misie mezi nízkými, zaostalými vrstvami obyvatelstva.
Po třinácti letech usilovné apoštolské
činnosti téměř oslepl a ohluchl. Následkem revmatických bolestí mu hlava
klesla na prsa. Požádal o dovolení
uchýlit se do sídla kongregace, kterou
sám založil. Žil pak ještě dvanáct let
a dělal to, nač stačil. Psal hlavně dopisy
svým misionářům, povzbuzoval a napomínal kněze a psal knihy, kterými si
získal titul církevního učitele. Zemřel
v požehnaném věku 91 let. Jeho tělo
odpočívá v redemptoristickém kostele
v Pagani.
Jako spisovatel vynikl především na
poli morálky. Napsal mnoho spisů. Zanechal velmi významné morální spisy.

V roce 1 753 vyšla poprvé jeho „Teologie
morálky“. Připomínány jsou jeho příručky pro zpovědníky a lidové misionáře. Aby podnítil úctu a důvěru k Matce Boží, napsal knihu „Vznešenosti Panny Marie“ (Le glorie di Maria), plnou

Zrníčka z Bible

citátů Otců a teologů. Celkem napsal 1 1 1
děl.
Svatořečen byl 29. května 1 839 papežem
Řehořem XVI.
▲ podle internetu a knihy V jednom
společenství: životní příběhy světců

Kdo ctí otce, dočká se odpuštění svých
hříchů, a kdo si váží matky, jako by
sbíral poklady.

Pozoruj, kdy je k čemu vhodná chvíle,
chraň se zlého a nestyď se za své
přesvědčení.

(Sírachovec 3, 3—4)

(Sírachovec 4, 20)

Synu, v tichosti konej své
práce a budou tě mít rádi
lidé Bohu milí.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho
svatost!

(Sírachovec 3, 17)

(Žalm 97, 12)

STŘÍPKY
Setkání s Ježíšem jako s naším mistrem (4. část)
Exercicie v Koclířově, které vedl. P. Elias Vella, exorcista z Malty
Naše smýšlení se musí stát smýšlením
Ježíše Krista. Toho se dá dosáhnout
tím, že přijmeme Boží vůli. Potom budeme rozlišovat. Potrat? Bůh si to nepřeje. Internet, nevhodné filmy a obrázky? Bůh si to nepřeje. Někdy však
opravdu nevíme, co po nás Bůh žádá.
Chce, abych vstoupil do manželství nebo do řádu, šel na modlitební setkání
nebo zůstal v rodině? Není snadné vždy
rozpoznat Jeho vůli, zvláště když se rozhodujeme mezi dvěma dobrými věcmi.
K rozlišení je třeba dar moudrosti! To je
důvod, proč o tento dar král Šalamoun
žádal Boha. Dar rozlišování vycvičíme
podle toho, jak moc jsme v intimitě s Bo-

hem. Čím více jsem u Boha, tím více
osvícen můžu poznat Jeho vůli. Kdo se
nemodlí, těžko rozliší Boží vůli. Dar rozlišování potřebujeme neustále, jinak Boží
vůli nepoznáme.

Často se nám děje to, co Mojžíšovi, když
vedl izraelský národ. On věděl, že má
lidi přesvědčit, aby vyšli. Měl dobrou
představu o tom, kam je povede. Začátek a konec cesty je jasný. Víme, co nám
slibuje, ale mezi začátkem a tou představou na konci leží poušť. Mojžíš věděl
všechno o zaslíbené zemi, ale nevěděl
nic o poušti, nevěděl, že tam bude
čtyřicet let, nevěděl, že to bude nebezpečné, neznal všechna rizika, neznal
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hned, kterou cestou půjde. Mnohdy šli
Izraelci po složitých, divných cestách,
často ta cesta byla cik cak. A na něm
bylo, aby měl dar rozlišování a neustále
se ptal Boha, kterou cestou se mají dát.
Musel se ptát Boha, jak řešit různé
problémy v poušti. Bůh mu nedal žádný
klíč, jak získat vodu pro tolik lidí. Proto
se musel neustále obracet k Bohu - to je
rozlišování, snaha poznat Boží vůli.
I když jsme Bohu blízko, děláme v rozlišování chyby. V Getsemanské zahradě
chtěl Petr Ježíše bránit. Usekl ucho
jednomu z Kaifášových služebníků.
Chtěl Ježíše bránit. Ježíš mu ale řekl
vrať ten meč zpět a uzdravil ucho
zraněného. Ve skutečnosti to bylo Petrovo chybné rozhodnutí. Petr chtěl ve
svém nadšení udělat něco dobrého, ale
chybil. Nebo tři učedníci na hoře Tábor.
Petr zde chtěl postavit tři stany a zůstat
na Hoře proměnění. O co žádal, bylo
dobré, ale nebyla to Boží vůle. Bylo to
chybné rozhodnutí. Pak jim Ježíš říká
o svém utrpení. Za koho mě pokládáte?
Jsi Syn živého Boha. To bylo dobré rozlišení. To pocházelo od Otce v nebesích.
Několik okamžiků na to Ježíš hovoří
o svém utrpení a Petr nechtěl, aby Ježíš
trpěl. To nebylo dobré rozlišení. Ježíš
mu říká: Odstup mi z cesty, satane. Vi-

První svaté přijímání

Byla neděle 1 5. června 201 4 a my jsme se
vzbudili do dost chladného rána. Venkovní teploměr ukazoval 1 3 stupňů Celsia, ale nás doma hřálo teplo u srdíčka.
Teplo z toho, že děti z naší farnosti
v ten den přistoupí k prvnímu svatému
přijímání. A tak jsme v to chladné ráno
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díme, jak lze záhy učinit i špatné rozhodnutí. Víte, že Židé a Samaritáni se
neměli rádi. Jakub a Jan Zebedeovi žádají: Můj Pane, proč nepožádáš Otce,
aby je zničil? Bylo to chybné rozhodnutí. Ježíš je kárá, že to řekli.
Často s velkou jistotou říkáme, co mi
říká Bůh. Často to tak není. Často je to
jen naše touha, fantazie, představivost.
Často to není Bůh, jenž takto mluví. Lidé, jež byli tak blízko Ježíši, se často dopouštěli chyb. Rád bych něco vyjasnil.
Stává se mi, že lidé říkají: Otče Vello,
Bůh ti vzkazuje toto… nebo ono... Je-li
to doporučení nebo návrh, pak to přijmu. Když za mnou někdo přijde a řekne
mi, ať jsem pokorný nebo abych odpouštěl, pak to není chyba — to Bůh
často říká v Bibli. Tato slova musíme
mít neustále ve své mysli. Ale pokud ke
mně někdo přijde a řekne mi: Bůh ti
vzkazuje, abys opustil Maltu a šel bydlet
do Čech…, v tomto případě mi to Bůh
musí říci sám! Děkuji, teď se musím zeptat Boha sám. Jestli to po mně skutečně žádá, ať mi to řekne sám. Ve chvíli, kdy přijde posel a připomene mi, co
mám dělat, je to v pořádku. Ale co mám
udělat v budoucnosti, to mi musí říci
Bůh sám.
▲ připravil Radim Prokop

přivedli děti do sakristie kostela. Tady
plné očekávání na něco nového a neznámého čekaly na začátek mše. A ta
úderem půl desáté začala. Pět malých
dětí. Tři kluci v elegantních oblecích
a dvě holky v šatech pro princezny přišli průvodem spolu s ministranty a ot-

cem Lukášem až před oltář. Statečně
vystoupali každý na své místo, které
bylo připraveno kolem oltáře.
Po úvodních obřadech začala bohoslužba slova. V ní mne oslovila myšlenka sv.
Pavla, v níž píše, že …v Bohu žijeme,
hýbeme se a jsme… Otec Lukáš na toto
čtení hezky navázal při kázání pro
prvokomunikanty, kde je přirovnal
k rybičkám v akváriu. A tak jako se rybičky pohybují ve vodě a bez ní by lekly,
tak i my lidé se pohybujeme v lásce —
a láska je Bůh. A jak se nedá žít bez lásky, tak se nedá žít ani bez Boha.
Po homilii děti obnovily svá křestní vyznání při zapálených svíčkách a pak šly
pro obětní dary, mezi nimiž bylo i pět
nekvašených chlebů, které si samy
pekly v náboženství, a po mši si je taky
samy snědly. Jelikož jsou moc šikovné,
připravily si i modlitbu před a po přijímání. Tu před přijímáním se pomodlil
otec Lukáš za ně. A pak to přišlo! To, na
co se čtyři měsíce připravovaly. Ušly
spolu s otcem Lukášem a svými rodinami kus cesty, protože cíl byl všem známý — poprvé přijmout Tělo Pána Ježíše.
Nejdříve Jolanka, pak Vojta, Šimon,
Kristinka a nakonec Ondra.

Noc kostelů

Milí čtenáři,
nedávno proběhl v České republice pátý ročník Noci kostelů. Dovolte mi
nejprve podívat se na historii této akce.
Noc kostelů se k nám do České republiky dostala z Rakouska, přesněji řečeno
z Vídně, kde se v letošním roce konal již
desátý ročník. Možná vás bude zajímat,
že v Rakousku probíhá tato akce pod

Pak všichni tiše seděli a čekali. Čekali
a ono nic — hostie se v ústech rozpusti-

la, nervozita povolila. Krásně to zvládli.
Svaté přijímání ukončili modlitbou. Závěrem dostaly děti dárek a památný list
od otce Lukáše.
A potom… potom se fotilo a slavilo,
a bylo CO slavit… Vždyť jsme všichni
Ježíšem pozváni, abychom přijali to
nejcennější, co nám pro život na zemi
dal. Je to velká věc. ON SÁM PŘICHÁZÍ
K NÁM, je s námi, pomáhá nám, dává se
nám…
Co dodat závěrem? Aby nám všem,
nejenom prvokomunikantům, vydržela
věrnost ve víře i ve svátostech, protože
…tam, kde přebývá Bůh, tam přebývá
Láska.
▲ Hezké léto všem. Janka Šolcová

názvem Dlouhá noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen). Noc kostelů přesahuje
hranice národní i konfesní, protože
Ježíš Kristus, který nás spojuje, nezná
hranic, a chceme, aby se křesťanské
církve se svým náboženstvím staly vnímatelnými a hmatatelnými.
U nás v naší mariánské farnosti byl bohatý program, všechno začalo májovou
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pobožností a mší sv. Poté se mohli návštěvníci zaposlouchat do nádherného
koncertu naší scholičky a scholy, prohlédnout si kostel a vše, co bylo vystaveno, např. historická alba fotek, zalis-

tovat ve farní kronice, podívat se do
starších čísel našeho farního časopisu
Mana, prohlédnout si liturgické předměty, ornáty a mnoho dalšího. Dále
bylo možné vystoupit na věž ke zvo-

Čisté srdce Panny Marie

Také jste se v dětství rádi báli? Například když jste si četli pohádku či
vzrušující dobrodružný příběh pozdě
večer a svítili si na text pod peřinou baterkou? Strach byl dvojí — jednak z napínavého čtení, ale také z toho, že nás
nachytá maminka, protože již bylo
dávno po „večerce“. Rádi na tyto chvíle
vzpomínáme. Láska maminky učinila
jakýkoliv strach nějak lehčí, úsměvný.
Některé strachy později již byly tíživější. To když jsme se začínali bát
o sebe. Rodiče byli někde daleko, nebezpečné situace, které přinášel život ve
škole, na internátě, na koleji i na pracovišti, byly mnohdy skoro neřešitelné.
Až zpětně jste si uvědomovali ta veliká
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nům, zaposlouchat se do duchovní četby nebo do varhanního preludia. Byl
vytvořen také prostor pro tichou meditaci. Všechno bylo zakončeno adorací a
závěrečným požehnáním našemu městu.
Modleme se za všechny, kteří náš kostel navštívili, a také
za ty, kteří tuto akci připravili, organizovali a jakýmkoli způsobem se podíleli, protože Noc kostelů
nabízí také setkání s lidmi,
kteří jsou daleko od církve.
Kostel je důležitou součástí
veřejného života a prostřednictvím Noci kostelů chceme také
představit tento významný symbol
života křesťanských církví. Jedná se
o jedinečný způsob, jak být misijní
církví.
▲ J. M.

úskalí, kterými jste se snažili proplout
v peřejích života.
A ještě později, když jste se začínali bát
o milovanou osobu. To snad každý poznal, že tento strach je nejhorší. Bezmoc
a v srdci jen nesmírná touha dát vše.
Co s tím?
Asi se vrátíme zase na začátek. K lásce
maminky a tatínka, kteří tu již třeba
dávno nejsou. Ale je tady Maria. Panně
Marii mohu otevřít své srdce, s ní se
všechno nese lehčeji. Ona rozumí.
Skrze její Neposkvrněné čisté srdce
všechno svěřit Ježíši, svému Pánu.
S Marií jsme Ježíši velmi blízko.
▲ M. Š.

ROZHOVOR
Lidé v naší farnosti

V dnešním dílu o zajímavých lidech
v naší farnosti „zabrousíme“ do umělecké sféry, konkrétně se budeme pohybovat na prknech, která znamenají svět.
Žádost o rozhovor přijal režisér, umělecký šéf a herec tzv. bezejmenného divadla. Stačí uvést názvy alespoň několika představení: Dovolte mi zemřít za
tohoto člověka, R.U.R., Legenda pražská
— Inultus a nejnověji třeba Krvavá svatba či Sněhová královna. Zřejmě jen
málokdo z naší farnosti nezhlédl alespoň jednu z těchto inscenací, které se
setkaly s obrovským ohlasem a úspěchem. Ten je zcela jistě kolektivním dílem herců, techniků i mnoha dalších
osob v zákulisí. Přesto však existuje jeden člověk, který je duší tohoto ochotnického souboru, který to všechno tak
nějak zavinil a posouvá laťku kvality
stále výše. Tímto člověkem je Jakub
Volný. Mnozí možná ještě pamatují jeho
otce Pavla Volného, který byl jednou
z klíčových postav tradičních mikulášských divadelních představení pro děti.
Můžeme tak říci, že v tomto případě jablko nepadlo daleko od stromu. Nuže,
roztáhněme oponu…
Ahoj „ rejžo“, tak pojďme na to... Po těch

mnoha letech, kdy režíruješ, můžeme
směle říci, že ochotnická vystoupení
tzv. bezejmenného divadla se stala neoddělitelnou součástí života naší farnosti a celé obce. Jaký mají podle tebe
vztah divadlo a duchovní život?
Pokud nechám stranou pašijové příběhy, které jsme hráli v našem kostele
a které vysloveně byly uváděny s úmys-

lem podpořit duchovní prožívání Velikonoc, musím říct, že
ostatní hry se světskými náměty nejsou
na první pohled s duchovním životem
spojeny. Nicméně snad z každého představení si může divák odnést nějaké
poselství, více či méně skryté. A v neposlední řadě jde při společném zkoušení a přípravě představení o setkávání
většinou věřících lidí, kteří společně
tvoří nějakou hodnotu. A to myslím
není málo.

V předchozí otázce zaznělo slovní spojení
„ bezejmenné divadlo“. Začíná jím také
webová prezentace vašeho ochotnického
souboru. Můžeš to čtenářům trochu
osvětlit? Je to jakýsi paradoxní název,
nebo se naopak jedná o zdůraznění toho,
že soubor skutečně žádný název nemá?

Označení „bezejmenné divadlo“ reflektuje skutečnost, že opravdu nemáme
oficiální název. Při prvních představeních jsme navazovali na přerušenou
tradici divadelních inscenací v naší obci, a pokud si dobře vzpomínám, tak ani
tehdejší ochotníci neměli vlastní název.
Od té doby uběhlo hodně času, ale
otázku názvu jsem nechával vždy
stranou. Nejdůležitější je pro mne to,
aby se nám představení povedlo. Samozřejmě, že absence názvu přináší
jistá úskalí při prezentaci divadla a také
při hostování souboru v jiných obcích.
Možná, že se v budoucnu dočkáme, že
naše „bezejmenné divadlo“ dostane
jméno. To ale záleží na domluvě nás
všech, kteří jsme zapojeni do naší divadelní činnosti.

11

Jako režisér si určitě stojíš za všemi kusy, které jste realizovali. Ale přece jen:
Existuje nějaké představení, které ti
z nějakého důvodu více přirostlo k srdci nebo jsi na ně hrdý o něco více než
na ta ostatní?

Velmi rád vzpomínám na představení
Chrám Matky Boží v Paříži, které bylo
takovou zlomovou inscenací. Tehdy
jsme se poprvé (pokud nepočítám již
zmíněné pašijové příběhy) odklonili od
pohádkových motivů a zpracovali „vážné téma“. Nemyslím si, že by to bylo naše nejlepší představení, ale tenkrát jsme
si dokázali, že můžeme jít i jinou cestou
než jen cestou představení pro děti.

Které vaše představení vnímáš jako
doposud největší uměleckou výzvu?

cům závidím ten jedinečný pocit stát na
jevišti. Pokud si ovšem mám vybrat, zda
hrát, nebo režírovat, tak se přikláním
k režii.

Zkusme teď pár rychlých anketních
otázek. Máš nějaký režisérský vzor, ať
už divadelní nebo třeba filmový?
Dovolím si vyslovit jméno Františka
Vláčila (Údolí včel, Markéta Lazarová,
atd.)

Uveď jedno divadelní a jedno filmové
představení, které považuješ za nejlepší z těch, které jsi zhlédl?

Z mnoha vynikajících filmů je to Sedmá
pečeť Ingmara Bergmana a z divadelních představení inscenace opery Vojcek v režii Davida Radoka uváděná
v roce 2001 v Národním divadle.

Každé představení je pro nás svým způsobem výzva. Nicméně asi bych uvedl
předposlední inscenaci, kterou jsme zatím nacvičili, a tou je tragédie Krvavá
svatba od španělského autora F. G. Lorcy. Ačkoliv samotný děj příběhu je
vcelku jednoduchý, jedná se o dosti složitý text prokládaný verši, ve kterém se
mísí realita s alegorií. Jak jsme se dokázali s touto výzvou vyrovnat, musí samozřejmě posoudit diváci.

Není dobré zvlášť vyzvedávat výkony
kteréhokoliv z ochotníků bezejmenného divadla, protože všichni obětují svůj
volný čas, mnozí mají rodiny a spoustu
jiných povinností. Zkus proto popustit
uzdu fantazii a uvést, kterého našeho
nebo zahraničního herce či herečku by
sis chtěl zarežírovat?

režírovat i hrát jen ve výjimečných případech. V každém případě je to mnohem náročnější skloubit obě profese a
ne vždy to musí vést k dobru samotného představení. Na druhou stranu her-

Takových her je opravdu mnoho, ale
vyslovím alespoň jednu za všechny, a
tím je Cyrano z Bergeracu.

Nad takovou možností jsem zatím
nikdy neuvažoval… Abych náhodou
neurazil někoho z žijících herců, uvedu
jméno již dávno zemřelého herce
Zdeňka Štěpánka.
A ještě jedna „ snová“ otázka. Kterou

Řadu představení jsi nejen režíroval,
ale rovněž jsi v nich i hrál. V poslední
době tě však na jevišti vídáme jen při
závěrečné „ děkovačce“. Je to proto, že divadelní hru bys chtěl jako režisér
obě pozice lze jen obtížně skloubit, ne- jednou uvést na prkna, která znabo tě režie více přitahuje a motivuje?
menají svět, ale dosud jsi k tomu neměl
Mám za to, že režisér by měl zároveň odvahu?
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Na závěr se zkus čtenářům Many svěřit s tím, jak ses vlastně k režírování

dostal, co bylo tím hlavním impulsem?

Na začátku stála chuť obnovit zaniklou
mnohaletou divadelní tradici v naší ob-

ci. Jelikož tento impuls vyšel z mé strany, ujal jsem se sobecky také režie
prvních představení a už mi to zůstalo.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších úspěšných představení!

Farní knihovna o prázdninách

Farní knihovna oznamuje, že během prázdnin nebude půjčovní
potřeby je možná individuální domluva s některou z knihovnic.

doba.

V případě

Blahopřání

V posledních červnových dnech oslavil náš bývalý pan farář o. Jan nejen „půlkulaté“
narozeniny, ale také desetileté výročí kněžství. Upřímně mu blahopřejeme a
vyprošujeme Boží požehnání pro něj osobně i pro všechny jeho farnosti.

Perličková koupel
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Když jsem se narodil, byl jsem tak překvapený, že jsem dva roky nemluvil.
Živlů je pět: vzduch, voda, země, oheň a maminka říká, že já.
Když si před spaním vyčistím zuby, tak už pak veřejně nic nejím.
Na konci školního roku jsem od táty dostal dvakrát: Poprvé, když jsem mu
ukázal vysvědčení, a podruhé, když jsem mu řekl, že je jeho.
Někteří žáci berou rozum do hrsti tak, že si před písemkou popíšou dlaně
všelijakými vzorci.
Strýc byl na honu. Trefil zajíce, trefil bažanta, ale domů netrefil.
Když zrají třešně, strašáky na zahradu nedáváme. Děda je tam celý den.
Hub jsme mnoho nenašli. Hledali jsme pořád jenom sebe.
Tatínkovi rentgenovali hlavu, ale bohudík mu v ní nic nenašli.
Dotýkat se elektrických drátů se trestá smrtí.
Znám šest smyslů. Ten šestý smysl je smysl pro humor.

Poučení pro seniory nad 65 let podle Maxmiliána Kašparů
Autor je krom jiného psychiatr, trvalý jáhen a docent na univerzitě, žije v Pelhřimově.
Minulost — hovořit o minulosti zna- soucitně naslouchají, ale mají toho dost.
mená být k smíchu, nikoho to nezajímá, Doporučuje se upozornit: „stárneš“
všichni jsme to slyšeli mnohokrát a apod.
často to ani není pravda. Někteří sice
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Budoucnost

— rovněž o budoucnosti
není dobré příliš hovořit, ale je nutné se
připravit, např. madla v koupelně a na
záchodě, optimální teplo, teplá voda,
výtah či doprava po schodech, zuby,
brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro
hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně
popuzuje.
Přítomnost je nejdůležitější, je třeba ji
náležitě využít.

●
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

Doporučení:
●

●

mít jeden domov, který důvěrně
známe a kde jsme spokojeni
nešetřit, již nebude příležitost úspor
využít, potomci to rozhází
uvědomit si svoji nedůležitost
starat se o přiměřené zdraví
být samostatný bez partnera, umět
si uvařit, vyprat apod., u žen zvládat
mužské činnosti
mít přátele pozitivně laděné, tam,
kde se jenom naříká a nadává, tam
nechoďte
ve společnosti mluvte přiměřenou
intenzitou, příliš hlasitá mluva odpuzuje
mít dostatek času, říci „nemám čas“
znamená buď „nechce se mi“ nebo
„jsem neschopný“
nic nemusíte

●

●

●
●
●
●
●

●
●

mějte svůj majetek, byt, peníze, žít
každý za své, říkat si o peníze je ponižující
nenechat si mluvit do života, ať si
mladí nechají své rady pro sebe
mladým do ničeho nemluvit, poradit
jenom pokud se zeptají a odpovědět
pokud možno to, co chtějí slyšet
připustit, že jsme sami v minulosti
udělali mnoho chyb
nepředstírat mládí a chuť na sex,
když není
nedělejte dětem obětavou tchyni,
tchána, péče o vnoučata již není povinnost
přiměřeně se pohybovat, cyklisté s přilbou a kartou zdravotní pojišťovny
e-mail neposílat mladým, mají jiný
vkus, vzbuzujeme soucit
nepředvádět se, je to trapné
oblékat se přiměřeně věku, ne příliš
mladě
nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně
pít alkohol
výchova seniorů je nesmysl (aneb
starého psa novým kouskům nenaučíš)
velmi důležitá je čistota, denně má
být koupel, zápach odpuzuje
pravidelně používat internet

▲ zaznamenáno z vystoupení autora v ČRo 2 v roce 201 0

Biblická hádanka

Co je to posvátný tetragram?

Odpověď na biblickou hádanku z minulého čísla

Šalomounova matka, manželka Davidova, se jmenovala Bat-šeba (dcera hojnosti).
▲ B. V.

14

VESELÝ
Přiběhne žáček k benzínové pumpě
s kanystrem: „Deset litrů benzínu, ale
honem!“
„Co je, hoří snad?“
„Jo, naše škola. Ale nějak to skomírá.“

„Mami, může mě paní učitelka potrestat za něco, co jsem neudělal?“
„Nemůže, Jiříčku. Nemůže.“
„To jsem rád. Já tedy neudělám domácí
úkol.“

„Pepíčku, pověz mi, z čeho máš upletený svetr?“ ptá se učitelka žáčka.
„Z vlny,“ odpoví Pepíček.
„Správně. A kterému zvířeti za něj vděčíš?“
„Tetě.“

Sedí dva vyhladovělí studenti na koleji,
a tak fantazírují:„ Co takhle začít chovat
prase?“
„To myslíš vážně? Co ta špína? A ten
smrad?“
„Já myslím, že by si zvyklo…“

MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty
jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posi-

luj malomyslné, podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej
vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.
Amen

OKÉNKO PRO DĚTI
Mi lí kamarádi,
. Přej i vám
ich ázej í prázdniny
školní ro k ub ěh l a př
dy, sladké
rá
ků , sp rávné kama
vš em sp ou stu zážit
.
ky
áč
é šp ek
jaho dy a prop eč en

U — jako utíkání

Utíkáme k tomu, koho máme rádi. Utíkáme od něčeho, co se nám nelíbí. Utí-

káme před kamarádem, se kterým hrajeme hoňku. Utíkáme, abychom stihli
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Nakresli svůj životní závod a dokresli, jak by mohl pokračovat.
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autobus. Utíkáme, abychom byli první.
V Bibli je napsáno: „Chci dokončit svůj
běh a splnit úkol, který jsem dostal od
Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží
milosti.“ (Sk 20, 25) Tím během tady je
LIDSKÝ ŽIVOT. Při křtu jsme se postavili na start a teď tím životem utíkáme s kamarády do cíle. V cíli na nás čeká náš nejlepší kamarád, ten, který nás
má rád a kterého se my učíme mít rádi.
A když budeme hrát fair play, budeme
tak hlásat evangelium tím nejlepším
způsobem. Nejlepší je, že nemusíme být
první a můžeme povzbuzovat a fandit
těm, kteří prohrávají. Fandíme svou
modlitbou, povzbuzením a pomocí.
Další skvělá zpráva je, že Boží království
je otevřené všem závodníkům, jak těm

s časovým rekordem, tak i těm z nás,
kteří nestihli start stejně rychle jako

ostatní, kterým se nedaří běžet přímo
k cíli, i těm, kteří během závodu musí
skákat přes překážky. Jednou budeme
stát všichni na stupních vítězů!
▲ Lenka

Jaké to je být „Božím závodníkem“?

Sportovního ducha v sobě nezapřeli
malí závodníci, kteří reprezentovali naši třebovickou farnost na letošním ročníku Čokoládové tretry, která se konala
1 2.června 201 4 na Městském stadionu ve
Vítkovicích.
Všem moc gratulujeme!
▲ Alenka

OKÉNKO PRO RODIČE
Největší vítězství

V následujících prázdninových dnech
se mnohé děti rozjedou na chaloupky,
tábory, do přírody. Určitě tam také budou soutěžit a vzájemně poměřovat síly
v nejrůznějších sportovních i jiných
disciplínách. Někteří trénovali ve sportovních oddílech i během školního ro-

ku, takže „budou mít náskok“. Proč takový banální úvod? Před časem jsem se
totiž úplně náhodou ocitla na mši svaté, která byla především pro děti, a to
děti převážně romské národnosti. Promluvu k nim měl kromě kněze i jeden
fotbalový trenér, rovněž Rom. Vyprávěl
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jim o svém životě, o tom, že věří v Boha,
a o tom, jak je správné žít dobrým životem, protože lidé je budou posuzovat ne
podle jejich vzhledu, ale podle toho, jak
se chovají. Temperamentní pubertální
kluci hltali každé jeho slovo a souhlasně
přikyvovali. A nakonec zazněla věta, že
nejlepším trenérem je stejně Pán Bůh.
Neučí jen hrát fotbal, ale učí nás, jak
máme žít. A že u Pána Boha nevyhrává
jen jeden, jako ve fotbale, ale vyhrává
každý. U Boha nejsou místa druhá

a třetí a další, u Pána Boha jsou vždy jen
první místa. To už kluci nevydrželi
a ozval se upřímný spontánní potlesk…
Takže připomínejme našim dětem, že
není důležité vždy vyhrát, být nejrychlejší, nejlepší, nejbystřejší, ale že největším vítězstvím je umět přijímat
i prohry a za všech okolností, i když se
nám třeba zrovna nedaří, zůstat věrný
Kristu a jeho učení.
Krásné a požehnané prázdniny a dovolenou všem rodičům a jejich dětem
▲ B. V.

☺

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Radost evangelia

Milí čtenáři, při nedávno skončených
májových pobožnostech se tentokrát
k mé velké radosti předčítala apoštolská exhortace papeže Františka
Evangelii Gaudium . Jak hlásat evangelium, které má být radostnou zvěstí,
v dnešním světě? Tuto otázku si jistě
kladou nejen „profesionálové“ (kněží,
jáhni, kazatelé), ale i mnozí laici, což je
dobře, neboť hlásání evangelia je věcí
každého pokřtěného. Ano, nikdo z nás
není vyňat z této povinnosti! Může to
znít tvrdě a náročně, ale cožpak život
podle Ježíšova vzoru není sám o sobě
tím nejlepším misijním a evangelizačním počinem? V tomto kontextu už
je všeobecný požadavek na evangelizaci
určitě přijatelnější (ne však snazší). Je
zřejmé, že každý křesťan může evangelizovat jen v sociálním a kulturním
prostředí, ve kterém se nachází. Pomineme-li tuto determinaci a nedokáže-
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me-li naše snahy správně inkulturovat,
budeme spíše kontraproduktivní.
Přesto existuje mnoho společného, co
lze aplikovat prakticky v každé situaci,
v každé době a v každém prostředí. Zejména o těchto obecně platných, přitom
však zcela konkrétních věcech papež
píše. A dlužno říci, že píše velmi jasně a
srozumitelně. Za jednu z klíčových považuji myšlenku, že hlásání křesťanství
nesmí na prvním místě znamenat kladení nových břemen na námi oslovené.
Jistě, jsou určitá pravidla, ale evangelizace nemůže být předáním nových
závazků, ale musí pramenit z touhy podělit se o radost, kterou máme ze života s Kristem.
Pro mne osobně bylo obrovsky osvobozující číst, že to, co mne trápí na životě
církve, trápí i samotného papeže. Neuhýbá před nepříjemnými skutečnostmi, které jsou evidentní a které pouze

někteří představitelé církve nevidí nebo vidět nechtějí. Jeho láskyplná kritika
směřuje především do vlastních řad a
není laciná, protože si František plně
uvědomuje svou odpovědnost, kterou
nyní má. Příkladem nám může být varování před podobou farností, které se
stanou zatuchlými strukturami vzdálenými od skutečného života a skutečných lidí. Stejně tak varuje před
farností jako elitní skupinou několika
vyvolených.
Papež chce raději církev otlučenou, špinavou a zraněnou, která se „zapletla“ s potřebnými lidmi ulice, než církev
sice přísně strukturovanou, navenek
čistou, ale uzavřenou a pohodlnou.
Chce církev vlídnou a přívětivou, ne

byrokratický labyrint s monstrózním
administrativním aparátem. A když
pozemskou hlavu naší církve sledujeme, vidíme, že nejen píše a řeční, ale
především koná.
Chtěl bych všechny opravdu povzbudit
k přečtení apoštolské exhortace Evangelii Gaudium . Nebojte se, i když papežské dokumenty netrhají žebříčky nejčtenějších knih. Hlásání evangelia nemá být utrpením pro hlasatele i posluchače. Má být pro oba radostí. Pro
jednoho radostí ze sdílení a dávání, pro
druhého radostí z přijímání a objevování. Františkův text je této radosti
plný a nabízí ji i nám. Proč si ji nedopřát?
▲ Lukáš Volný

RECEPTÁŘ
Kyščok od babičky
Ingredience:

3 hrnky kyšky
3 hrnky hrubé mouky
2 hrnky mletého cukru
1 ,8 dcl oleje

3 polévkové lžíce kakaa
2 vejce
2 kávové lžičky jedlé sody

Všechny ingredience umícháme šlehačem a dáme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Pečeme na 1 80k ° C cca 25–30 minut.
Před dopečením připravíme polevu:
80 g másla (změklého)
200 g mletého cukru
2 polévkové lžíce kakaa
3 polévkové lžíce rumu
Smícháme v hladký krém a natřeme na horký koláč.
Dobrou chuť přeje Jiřina Mordinská.
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Motto na prázdniny

Příroda ví, že potřebuje někdy odpočívat.
ČLOVĚK SE TO MUSÍ UČIT!

Vojtěch Kodet

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,
V Mešníku 51 00, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://trebovicka.farnost.cz, http://www.facebook.com/trebovicka.farnost

Evidenční číslo: MK ČR E 16325

Kontaktní osoba: Dalibor Vitásek, e-mail: dali.vita@gmail.com
Náklady na výrobu a tisk jsou 1 0 Kč
Uzávěrka příštího čísla je 1 5. 8. 201 4

20

