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 Úvodní slovo 
 otce 
 Tomáše

Milí čtenáři, 
       pokud se vám zdá, že loňský rozruch 
kolem snahy některých vlivných skupin 
prosadit v České republice uzákonění 
manželství párů stejného pohlaví je za 
námi, musím vás zklamat. Příslušný ná-
vrh zákona totiž stále leží ve sněmov-
ně a jeho osud je – navzdory některým 
potěšujícím signálům - stále dramaticky 
nejistý. Zdánlivě klidné vody rozčeřila 
v úterý 12. února 2019 akce, o které se 
blíže rozepisují naši přátelé z Aliance 
pro rodinu (viz rámeček). Velmi mě 
mrzí především přístup poslanců za 
pirátskou stranu, kterým šéfuje člověk 
vystupující na veřejnosti jako věřící 
křesťan nekatolického vyznání. Uvnitř 
tohoto čísla Kaštánku najdete k tématu 
můj otevřený dopis, který jsem panu 

předsedovi Bartošovi poslal loni na za-
čátku adventu. Zatím zůstal bez odpo-
vědi.
Velkou radost mám ze spolupráce 
našich farností a společenství Eden, 
které mezi námi kdysi spoluzakládal 
otec Mariusz. Ohlédnutí za zimní ví-
kendovkou – zvanou tradičně „jarky“  
– pro nás uvnitř listu připravili  
Honza s Ondrou. Probíhající příprava le-
tošního tábora mi dává tušit krásné letní 
dny v podivuhodném světě Narnie, kte-
rý má s naší realitou víc společného, než 
by se mohlo na první pohled znát. Dě-
kuji všem, kdo práci Edenu podporujete 
(hlavně vedoucím, kuchařkám a rodi-
čům). Pokud znáte někoho, kdo pro své 
děti od 7 do 15 let věku hledá pobytový 
tábor s bezpečným, duchovně pojatým  
a zároveň programově pestrým prostře-
dím, můžete mu doporučit náš plakát 
odkazující na stránky s podrobnějšími 
informacemi. V závislosti na rychlosti 
přihlášení a počtu sourozenců se cena 
desetidenního tábora na skautské zá-
kladně v Bohuslavicích u Konice po-
hybuje kolem 2000,- Kč za dítě. Dě-
kujeme zastupitelstvu Městyse Brodek 
u Přerova i Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, která činnost 
Edenu podporují ze svého rozpočtu.  
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Rozpočet na rok 2019 promýšlely už 
ve vánoční době také farní ekonomické 
rady, kterým za to patří naše společné 
uznání. Základní parametry investič-
ních plánů spolu s komentářem tabulky 
příjmů a výdajů za rok 2018 si můžete 
níže prostudovat v klidu svého domova. 
Prosíme, zachovejte nám i nadále přízeň 

nejen při pravidelných měsíčních sbír-
kách na opravy. Poděkování míří také k 
těm, kdo činnost farnosti během loňské-
ho roku podpořili mimořádným darem, 
účastí na brigádách a v neposlední řadě 
živým zájmem o náš duchovní a spole-
čenský život. 

Žehná vám otec Tomáš

LGBT+ aktivisté z kampaně Jsme fér 
udělali velkou nátlakovou akci před 
Poslaneckou sněmovnou – rozdávali 
poslancům zlomená perníková srdce 
a žádali je, aby bod o homosexuál-
ním manželství projednali přednostně  
– nejlépe hned. A byli domluvení s 
Piráty, kteří vyvolali hlasování Sně-
movny, aby o tom začala jednat. Toto 
jim ale nevyšlo, většina poslanců jim 
dala najevo, že tuhle formu nátlaku 
nechtějí, je to jejich první prohra. 
ALE zákony o manželství zůstáva-
jí dál v seznamu na projednání, jen 
se neví, kdy na ně dojde řada. Což 
sice může trvat dlouho, ale kampaň 
Jsme fér má dost finančních pro-
středků, aby pracovala dál a dříve 
nebo později se svého cíle domoh-
la. Pro nás by teď bylo skoro lepší, 
aby v této atmosféře, kdy se někteří 
politici, včetně prezidenta, vyslovili 
spíše proti homosexuálnímu manžel-
ství, bylo toto reálně odmítnuto. Proto 
pracujeme dál a plánujeme tiskovou 
konferenci k naší Petici Na podporu 
manželství a budeme politikům stále 

říkat, že chceme, aby manželství jako 
svazek muže a ženy bylo pod ochra-
nou Ústavy. Jinak budou následovat 
další snahy o homosexuální manžel-
ství, dokud ho neprosadí. Známe své 
oponenty už velmi dobře a víme, že 
se nevzdají. S peticí tedy pracujeme 
dál a pokud podpisy ještě sbíráte, 
prosíme, pokračujte a nezapomeňte 
nám je zaslat!

 

                             Aliance pro rodinu 

www.podporamanzelstvi.cz
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Postní almužna
Přijměte pozvání k  účasti na starobylé  
postní tradici – almužna. Je to tradice, 
kdy lidé to co si během postní doby od-
řekli, dávali chudým a potřebným. Dnes 
nám k tomu slouží postní pokladnička. 
kterou si tak jako každý rok i letos mů-
žeme vzít v kostele  na 1. neděli postní. 
Doma do ní bude možné odkládat pení-
ze, které bychom utratili za své potřeby 
a neřesti jako například: cigarety,sladko-
sti, láhev piva...
Matka Tereza učila své studentky, 
"Vzdejte se jídla, výletu, nebo návštěvy 
kina, nebo čehokoliv – váš dar musí být 
výsledkem osobní oběti".  Postní po-
kladnička je dobrovolná duchovní for-
mace.

Postní výzva
Náš každodenní život je změnou, po-
hybem, růstem, zráním. Podobně i 
náš život duchovní se vyvíjí, promě-
ňuje, jen to není navenek tolik zjevné. 
Obě stránky našeho života, jak ta ma-
teriální, tak ta duchovní, se dají při-
rovnat k putování, k cestě. 
Pro lidi, kteří v Boha nevěří, jsou tato 
cesta a toto putování spíše bezcílným 
blouděním - nemají kam jít, nemají 
cíl, ke kterému by chtěli dospět. Jdou 
jen tam, kde se jim to na obzoru jeví 
jako zajímavé, a pak zase jinam. 
My křesťané však máme cíl, k němuž 
máme a chceme dospět - nebeské 
království našeho Pána Ježíše Krista. 

Cesta k němu není zcela zjevná, je to 
spíše úzký chodníček, ale cestu uka-
zují značky, které jsme schopni roze-
znat. 
Když zůstaneme u přirovnání k pu-
tování, musíme přiznat, že mnohdy 
nejdeme přímo, ale tu odbočíme, pro-
tože nás zaujme něco stranou od ces-
ty, tu se zastavíme nejenom, abychom 
si odpočali, ale zůstaneme dlouhou 
dobu na jednom místě a nechce se nám 
dále. Jindy zase zabloudíme, protože 
jsme nedávali pozor na značky nebo 
jsme si chtěli zkrátit cestu a ze zkrat-
ky se vyklubal špatný směr vedoucí 
úplně jinam a často do nebezpečí.  
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Proto musíme kontrolovat čas od 
času svůj směr i pokrok. Potřebu-
jeme si ověřit, jdeme-li správným 
směrem, zdali jsme ušli dostatečnou 
vzdálenost nebo zdali se neloudáme 
či nechodíme v kruhu kolem stejného 
místa či snad dokonce nesměřujeme 
zpátky, odkud jsme přišli. 
Právě k takové kontrole a zhodno-
cení ušlé cesty nám slouží doba po-
stní. Máme si znova uvědomit, kam 
putujeme a proč, jakého cíle chceme 
dosáhnout, a znova se povzbudit k 
pokračování v cestě, i když je třeba 
obtížná a únavná. A také abychom 
odložili zbytečnou přítěž, která nám 
brání postupovat rychleji a zpomaluje 
náš postup. V zájmu dosažení našeho 
cíle si odříkáme to, co nás podél cesty 
svádí ke zdržení, zastávce, odbočení 
nebo zacházce, a máme před sebou 
vizi zaslíbené země - království naše-
ho Pána Ježíše Krista.  
Na začátku postní doby slyšíme Ježí-
šovu výzvu: Obraťte se! Čiňte poká-
ní! To je v řečtině vyjádřeno slovem 
"metanoia", které znamená naprostou 
změnu srdce a mysli, odvrácení od 
sobeckosti a obrácení se k Bohu. 
Toto obrácení má způsobit obno-
vu našeho rozhodnutí k následování 
Krista, rozhodnutí nedat se ničím a 
nikým odvrátit od cesty do nebeského 
království, zbavit se všeho, co nám na 
cestě překáží, co nás svádí k odbočení 
z cesty, k pohodlnosti a lenosti. Máme 
ověřit, zda je náš směr cesty správný 
a odložit všechno, co nás zatěžuje; 

to znamená opustit hněv, závist, ne-
návist, zlobu a strach i další nectnos-
ti a hříchy, především však ze srdce 
všechno všem odpustit, neboť neod-
pustíme-li, ani Bůh nám neodpustí 
(viz Mt 6,15; 18,35). Máme nechat 
minulost za sebou a říci si se sv. apo-
štolem Pavlem: "Ale o jedno mi jde: 
nedbám na to, co je za mnou, ale ženu 
se k tomu, co je přede mnou. Běžím 
k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, 
ke které nás Bůh povolal skrze Krista 
Ježíše." (Flp 3, 13-14) 
Svatý Pavel si, jak vidíme, bral pří-
klad z nasazení a úsilí soutěžících 
sportovců. Zde je další podobné vy-
bídnutí, které je vhodné pro nadcháze-
jící dobu postní: "Nevíte, že při běhu 
na závodišti sice všichni závodníci 
běží, ale cenu že získá jenom jeden? 
Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se 
však chce zúčastnit nějakého závodu, 
zachovává ve všem zdrženlivost. Oni 
to dělají, aby získali věnec pomíjející, 
ale my věnec nepomíjející! 
Přeji nám všem, abychom prožili po-
stní dobu jako dobu obnovy našeho 
smýšlení a našeho křesťanského po-
volání, totiž následování Krista. K 
tomu si vyprošujme milost Ducha sva-
tého, aby se na nás při naší křesťanské 
pouti vyplnila slova proroka Izaiáše:  
"Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 
nabývají nové síly; vznášejí se jak orlo-
vé, běží bez únavy, jdou bez umdlení."  
(Iz 40,31)

Jiří Machačik 
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Otevřený dopis Ivanovi Bartošovi
Svatá Hora u Příbrami dne 21.11.2018
Vážený pane předsedo, vaše politická 
strana dosáhla v posledních volbách do 
Poslanecké sněmovny významného úspě-
chu a oslovila velké množství převážně 
mladých voličů. Tím jste získali mandát 
spoluurčovat podobu světa, ve kterém u 
nás budou žít budoucí generace. Mám 
radost z odvahy pirátů věnovat se tomu-
to vznešenému a odpovědnému úkolu. 
Z Vašich dosavadních vyjádření se zdá, 
že hodláte brzy hlasovat pro zamítnutí 
ústavní ochrany manželství definované-
ho v souladu se zdravým rozumem jako 
svazek muže a ženy. Tímto rozhodnutím 
můžete ovlivnit podobu budoucího svě-
ta víc než kterýmkoli jiným hlasováním 
za toto volební období. Není pravda, že 
manželství vyšlo z módy, a tedy jeho re-
forma nikomu neublíží. Statistika ukazuje 
v poslední době opětovný nárůst svateb, 
což mohu potvrdit i jako jeden z těch, kdo 
mladé páry snoubenců a budoucích rodi-
čů po několikaměsíční přípravě oddávají. 
Návrh zákona umožňující tzv. manželství 
pro všechny nepřináší českým občanům 
malou vývojovou změnu legislativy, ale 
v důsledku posvěcuje naprostou ztrátu 
smyslu pro výjimečnost, která je na man-
želství všeobecně oceňována a zakládá 
důvod pro jeho zvláštní postavení v ob-
čanském zákoníku. 
Dovolte mi jednoduchou otázku: Co Vás 
vede k dosavadnímu závěru? Opravdu se 
Vám zdá fér nutit naše homosexuální přá-
tele budit zdání normální rodiny za cenu 
podstupování vážných úskalí spojených s 

heterologním procesem umělého oplod-
nění včetně náhradního mateřství, nebo 
dokonce volbou nevěry vůči vlastnímu 
partnerovi? Jinak se totiž ve stejnopo-
hlavním vztahu dítě nevyskytne. Oprav-
du se mají budoucí generace smířit s tím, 
že otec a matka přestanou být pro rodinu, 
školu i státní úřady klíčové pojmy?
Pokud je snad důvodem Vašeho dosavad-
ního názoru určitá ospalost argumentace 
zastánců návrhu na ústavní ochranu muže 
a ženy, dovolte mi připomenout veto ně-
kdejšího prezidenta Václava Klause, kte-
rý se aktivně postavil proti zavedení insti-
tutu registrovaného partnerství do našeho 
právního řádu. Toto prezidentské veto 
doprovázelo velmi logické racionální vy-
světlení a je mi líto, že ho tehdejší sně-
movna nedokázala ocenit. Dnes tak sto-
jíme před otázkou, zda nynější sněmovna 
bude podobně hluchá k volání stovky ti-
síc občanů a velkého počtu odborníků z 
pomáhajících profesí protestujících proti 
legislativní změně, která by manželství 
z oblasti ochrany veřejného zájmu spo-
lečnosti posunula jinam. Byl bych nerad, 
kdyby nadějný vstup pirátů do celostátní 
politiky poznamenala odpovědnost za 
ztrátu takového rozsahu. Ještě je čas vzít 
rozum do hrsti a přemýšlet. Kdo ví, zda 
nakonec i s Vaší pomocí přeci jen nepod-
poříme středoevropskou politickou linii, 
která je vlastní ostatním zemím Višegrád-
ské čtyřky. Budete-li si chtít někdy pro-
mluvit mezi čtyřma očima, bude mi ctí za 
Vámi přijet. S přáním všeho dobrého

P. ThLic. Tomáš Klíč
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Stará hůra může být tajemným, v dnešní 
době také mizejícím místem s poklady z 
dob našich prarodičů. Taková odložená 
malovaná truhla, kdysi zastrčená za trámy 
jako nepotřebné haraburdí, čekala dlouhé 
roky, aby byla objevená jako vzácnost, 
po které prahnou sběratelé nebo historici. 
A co teprve, až se otevře. Majitel takové 
truhly, patriot, sběratel, milovník lidové-
ho umění nebodokonce historik a etno-
graf zajásá. Právě našel poklad nad zlato 
a drahé kamení. A začne z útrob temného 
prostoru vytahovat na světlo rukávce, vy-
šívané límečky, oplíčko, spodničky, fěr-
toch, krajkový krézl, šátek i mašle, kdy-
si dávno s láskou poskládané a uložené. 
Taky tu může najít mužské „gatě“, košili, 
vestu, klobouk a vyšívaný pás. Kdo má 
veliké štěstí objeví třeba límcový plášť, 
boty, úvodnici nebo pantlík.Hanácký 
kroj. Tak ten je zde pokladem a svou ba-
rokní krásou a elegancí ukázkou vyspělé-
ho uměleckého vkusu našich předků.
A o tom jsme si povídali na rokytnické 
faře v neděli odpoledne. První přednáška 
v tomto roce pořádaná Otcem Tomášem 
a Terezkou Smětalovou, a s mým malým 
přispěním, zavedla přítomné poslucha-
če do dávné a nedávné historie lidového 
odívání. Po časové ose od pravěku až po 
baroko. Přes první písemné zmínkyuž z 
konce 16. století o naší Hané a Hanácích, 
přes výtvarné ztvárnění jejich života a 
krojů malířem Josefem Mánesem a dal-
šími umělci, k samotnému základu lido-
vého odívání. A tím byly důležité hospo-

dářské plodiny, len a konopí. Zpracování 
rostlin až po přízi, která se odnášela ke 
tkaní nebylo jednoduché. Než se z hoto-
vé látky mohly šít košile a jiné součásti 
oděvu, plátno se dále po domácku upra-
vovalo abělilo. Teprve potom se nosilo k 
švadlenám a krejčím. Podle střihu, barvy, 
a jiných drobných odchylek se poznalo 
z kterého koutu Hané nositelnebo nosi-
telka pochází. Jestli je bohatý – bohatá, 
ženatý – vdaná či svobodný – svobod-
ná. A tak jako dnes, tak se každé roční 
období, různé činnosti nebo slavnostní 
události projevily v oblečení našich před-
ků. A právě hanácká svatba byla událost 
pro nejsvátečnějšía nejhonosnější odění. 
Naše malá ukázka oblékání nevěsty a vá-
zání hanáckého šátku zakončila putování 
po pokladech z hanácké hůry. Panenka v 
kroji, který ušila a krásně vyšila paní Zá-
branská  byla potom už jen obdivnou a 
poslední tečkou. 
Všem zúčastněným děkuji za (pro mne 
určitě) příjemně strávené odpoledne v 
Rokytnici u Přerova

Magda Barboříková

Přednáška Poklady z hůry
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Jarninky Edenu
Během pololetních prázdnin se skupinka 
dětí vydala do Dřevohostic, kde byla nově 
otevřena restaurace Rajská zahrada. Na 
místní faře, kde se restaurace měla nachá-
zet, je přivítal samotný majitel podniku a 
místní nadějný kuchtík La-Ondra. Ještě 
tentýž večer jim přichystal na ochutnávku 
něco ze svého kulinářského umění. Hla-
dové děti sice vše zbaštily, ale jednomu z 
ostatních hostů nechutnalo. I děti se shod-
ly, že namazaný chléb není na restauraci 
nic extra. Kuchtík proto také požádal děti 
o pomoc a ty mu ji ochotně přislíbily. Než 
mu ovšem mohli noví kuchtíci pomoci, 
museli získat patřičné certifikáty. Poté si 
zkusily výrobu na zakázku objednaných 
perníčku. Náhle nás ale překvapila neče-
kaná návštěva. Přijel za námi slavný svě-
tový šéfkuchař Gordon Ramsay. Hned po 
svém příjezdu zkritizoval jídlo místního 
kuchtíka. Do toho všeho nám konkuren-

ce blokovala přísun zásob. Ty jsme si ale 
vybojovali a našli i jakýsi starý recept v 
cizím jazyce. Po jeho rozluštění, které 
nám dalo zabrat, jsme zjistili, že se jedná o 
starý recept na legendární ratatouille. Na-
neštěstí nám jej ukradla myška, která si jej 
spletla se sýrem.  I to pomocné kuchtíky 
neodradilo. V místní vesnici sehnali su-
roviny na tvorbu náhradního jídla - pizzy. 
Společnými silami později dokonce našli  
i onen starý recept, který nám myška scho-
vala. I s hygienou, která nás také překva-
pila, se děti vypořádaly. Tak jsme mohli 
prostírat. Všichni jsme společně uvařili 
ratatouille podle starého receptu. Všem 
nám moc chutnalo. Dokonce i samotný 
Gordon Ramsay podlehl chuti tohoto jíd-
la a rozhodl se restauraci Rajská zahrada 
udělit Michelinskou hvězdu. Všichni jsme 
tedy mohli z Dřevohostic odjet šťastní  
a k tomu i dobře najezení!    Ondřej Brhlík 
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O pololetních prázdninách, které proběh-
ly mezi čtvrtkem 31. ledna až nedělí 3. 
února, se v Dřevohosticích otevřela nová 
restaurace, jež nesla název Rajská zahra-
da. Hlavní kuchař této tříhvězdičkové 
restaurace však nebyl na otvíračku dosta-
tečně připravený, proto na dočasný úvazek 
najal skupinu dvaceti děti. Malý kuchtíci 
přicestovali nejen  z Brodku, Citova a Ro-
kytnice, ale i Věrovan, Přerova a okolí.  
Prošli společným tréninkem „správného 
číšníka“ a získali osvědčení o práci v ku-
chyni. S nově nabytými zkušenostmi vyz-
dobili sušenky ve francouzském stylu. Ty 
však nově příchozího inspektora Gordona 
Ramsayho moc neoslovili. 
Proto malý kuchaři museli přemoci kon-
kurenci, a získat recept na pokrm nejvyšší 
kvality, tj. ratatoullie. S receptem jim však 
utekla šéfkuchařova ochočená myš. Místo 

hledání hlodavce kuchtíky zaskočila hy-
giena, avšak i s tou si děti hravě poradili. 
Myš s receptem byla nalezena a oslavena 
pizzou, na kterou si děti samy vyprosily 
suroviny výměnou za sušenky.
Již stačilo prostřít stoly, aby to v Rajské 
zahradě vypadalo noblesně jako v Ráji, 
nakrájet zeleninu a dát ji zapéci do trouby. 
A „voalá“ pokrm ratatoullie byl na světě. 
Pana Ramsayho natolik uchvátil, že naše-
ho šéfkuchaře ocenil michelinskou hvěz-
dou a ze tříhvězdičkové restaurace se stala 
čtyřhvězdičková.
S takovým věhlasem se bude jistě Rajská 
zahrada těšit velkému množství zákazní-
ků, strávníků a labužníků. Třeba i Vy jed-
nou zavítáte do naší jídelny pod Eifelovou 
věží. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než 
Vám popřát dobrou chuť.

Za EDEN Jan Vystrčil

Jarní prázdniny v restauraci rajská zahrada
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Kodaň a nedělní mše svatá
Dánsko je sice zemí protestantů a odpovídá 
tomu i počet protestantských kostelů, ale 
najdeme zde, převážně v Kodani, i koste-
ly dalších náboženství včetně katolických 
a židovské synagogy, které navštěvují jak 
Dánové, tak převážně i cizinci. Já osobně 
jsem za svůj půlroční pobyt v této krásné 
zemi navštívil bezpočet kostelů a musím 
říct, že jednoduchý styl rudých až hnědých 
cihel má něco do sebe. Jak už bylo řečeno, 
většina Dánů se hlásí k protestantské víře, 
avšak jak jsem byl vyrozuměn od jedné z 
místních, do kostela spíše nechodí, maxi-
málně o velkých svátcích a na Vánoce.
Můj oblíbený kostel, který jsem navštěvo-
val ve skrze pravidelně, byl jezuitský kostel 
zasvěcený svatému Augustinovi v městské 
části Østerbro. V neděli zde měli věřící na 
výběr z více možností. Ráno v 10:00 byla 
sloužena mše svatá v polštině celebrovaná 
otcem Pawlem a byla nejvíce navštěvova-
ná (nutno podotknout, že Polská menšina v 
Kodani čítá přes 4000 lidí). Zároveň byla 
tato mše pojata jako mše rodin a tomu také 
odpovídalo zastoupení věřících. Kostel byl 
vždy plný k prasknutí a všude bylo mož-
né slyšet dětský smích anebo pláč. Kázání 
bylo uzpůsobeno pro malé děti, které se na 
pokyn otce Pawla shromáždily před oltá-
řem, kde byly pro ně nachystané polštáře a 
o oltář byl vždy opřený nějaký obraz nebo 
pojítko k aktuálnímu svátku či slavnosti. 
Děti si posedaly do půl kruhu a posloucha-
li. Většinou bylo kázání o tom, vysvětlit 
dětem evangelium atd. Ke konci kázání se 
otec Pawel vždy zaměřil i na rodiče a do-
spělé přítomné v kostele s alespoň několi-

ka větami. Párkrát jsem byl však svědkem 
netradičního pojetí, a to např., když na 
svátek svaté Matky Terezy byly přítomny 
i dvě řeholnice z tohoto řádu a byly také 
pozvány k dětem do jejich půlkruhu, aby 
se s dětmi podělily o své zkušenosti apod. 
Anebo na svátek všech svatých, kdy byl 
před oltářem instalován záhadný obraz, 
který byl překryt plachtou tak, aby nebylo 
vidět, co je na něm. Otec Pawel pak během 
kázání dal jednotlivým dětem pokyn, aby 
se šli podívat pod plachtu a řekli co vidí. 
Některé děti nejdříve zmateně řekly, že ne-
vidí nic, jiné začaly vykřikovat svá jména. 
Po chvilce se ukázalo, že obraz je vlast-
ně zrcadlo, které poukazovalo na to, že o 
svátku všech svatých máme svátek vlastně 
všichni. Každou nedělní mši svatou dopro-
vázel svým zpěvem sbor, který na konci po 
požehnání předstoupil před oltář a spolu 
s dětmi a otcem Pawlem zazpívali jednu 
píseň doplněnou o znakování.Kdo nestihl 
ranní mši, mohl zajít na odpolední mši do 
kaple, která byla sloužena v němčině, a to 
v 15:00. Poslední příležitost jít na mši v 
neděli byla mše svatá v 18:00 vedená v an-
gličtině, převážně orientovaná pro mladé 
lidi. Pro každého účastníka byl nachystaný 
zpěvník/kancionál v angličtině. Jak jsem 
posléze zjistil, skoro nikdo z přítomných 
věřících nebyl rodilí mluvčí, a tak bylo 
užitečné, opírat se při mši o tuto pomůcku. 
V Kodani jsou mše svaté slouženy v mno-
ha jazycích. Kromě dánštiny se jedná o 
polštinu, němčinu, angličtinu, ale také špa-
nělštinu, francouzštinu a chorvatštinu.  Jak 
je vidno, vybere si skoro každý.

Dominik Vondrák
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Farnost Brodek u Přerova prožívá 
víceletou venkovní opravu kostela 
(2017-2019), na kterou nám Minis-
terstvo zemědělství, místní Městys a 
Arcibiskupství do této chvíle poskytly 
či přislíbily dotace v celkové hodnotě 
1.940.000,- Kč. V letošním roce se pro-
to můžete těšit na definitivní dokonče-
ní prací na střešních konstrukcích plus 

Jak si vedeme po finanční stránce?
Přehled hospodaření jednotlivých farností za rok 2018

Příjmy (v Kč)
Nájemné 68 946
Prodej majetku a další daňové příjmy 7 490 
Sbírky 220 775
Církevní úkony 5 700
Dary fyzických a právnických osob 127 979
Úroky z vedení účtu 15,68
Příspěvek z diecéze 50 000
Jiné příspěvky a dotace 1 090 000
Náhrady škod 0
Přijaté půjčky a úhrada dluhů 0
Ostatní příjmy 26 631
Celkem                                   1 597 536,68 Kč

Brodek u Přerova
opravu a nový nátěr fasády, k čemuž se 
pokusíme přidat také restaurování sou-
soší sv. Jana Křtitele na náměstí (1883). 
Jak známo, dotace z veřejných zdrojů 
se investorovi obvykle prodraží, proto-
že musí dodržet stanovené podmínky a 
postupy, nastřádat určité procento vlast-
ního podílu, uhradit neuznatelné výda-
je a v případě státního rozpočtu si ještě 
zajistit předfinancování. Dobrou zprá-
vou roku 2018 je, že se nám všechny 
dosavadní půjčky podařilo vrátit, takže 
si klidně můžeme vzít další. Do značné 
míry je to tím, že už dva roky úspěšně 
držíme příjmy ze sbírek a darů na úrov-
ni cca o 200% vyšší ve srovnání s ro-
kem 2016. Prosíme, vydržte to s námi.

Výdaje (v Kč)
Zaměstnanci 19 786
Bohoslužebné výdaje 15 163
Režijní výdaje 156 805
Opravy majetku 599 856
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 31 459
Dary a charitativní výdaje 9 062
Daně  1 861
Nákup majetku 101 121
Poskytované půjčky a úhrada dluhů 1000 000
Ostatní výdaje 24 671
Celkem                                   1 959 784,43 Kč

Mám upřímnou radost z toho, že v re-
žijních výdajích 2018 tvoří největší 
položku naše činnost pro děti a mládež 
v celkové hodnotě přesahující 63.000,- 
Kč. Tyto výdaje jsou kryty ze 100% z 
dotace Městyse, darů sponzorů, pří-
spěvků účastníků jednotlivých akcí 
(lukostřelba, cyklovýlet…) a z účelové 
sbírky konané každý rok o druhé záři-
jové neděli ve všech třech našich kos-
telích. Takto vzniklý společný Fond pro 
mládež má sílu občas posloužit i mimo 
Brodek. Příkladem může být nedávné 
pořízení hracího stolu do Rokytnice, 
nebo finanční příspěvek na cestu do 
Panamy pro Milana z Citova. V Brodku 
Fond hradil mimo jiné dar na pořádání 
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tábora s Edenem, několik akcí pro Klub 
a také vyvezení dvou kontejnerů odpa-
du při úklidu farního dvora před pláno-
vanou demolicí nebezpečné přístavby. 
Rozpočtová položka nákup majetku 
2018 se skládá z nových liturgických 
oděvů (12 ks kněžských ornátů), kva-
litních krbových kamen a odkoupení 
použitého nábytku do pronajímaného 
bytu na faře. 
Položky ostatní příjmy a ostatní výdaje 
zahrnují mimo jiné vyúčtování dobro-
činné sbírky občanů na Strom svobody, 
která vynesla 20.340,- Kč. Po zaplacení 

2ks pamětních líp (Brodek a Luková) 
bylo o Vánocích 2018 rozděleno celkem 
16.890,- Kč mezi 10 znevýhodněných 
dětí z osmi rodin v našem okolí. Děkuji 
dárcům za tento projev autentické soli-
darity, který svědčí o tom, že lidskost 
na světě ještě ani zdaleka nevyhynula. 
Další dobrou zprávou v naší farnos-
ti je skutečnost, že uvolněný farní byt 
od března 2018 smysluplně slouží paní 
Milatové a jejímu malému synovi An-
tonínovi. Příjmy z nájemného za byt na 
faře ve výši 3.500,- Kč měsíčně se sna-
žíme formou nutných investic postupně 
vracet zpět do budovy. Kdybychom na 
to byli bývali zvyklí už dříve, ušetři-
li bychom za roky 2017-2018 částku 
40.414,- Kč na odvodech do mzdového 
fondu Arcibiskupství. Osvobození od 
této platby se dočkáme teprve v roce 
2019 v důsledku změněné strategie za-
cházení se zdanitelnými příjmy.

Souhrnné výsledky hospodaření (v Kč)
Počáteční zůstatek financí 571 115,69
Počáteční stav závazků  1 004 961 
Počáteční stav pohledávek         8 550
Rozdíl příjmů a výdajů v r. 2018 -362 247,75
Konečný zůstatek financí (31. 12.) 208 867,94
Konečný stav závazků         3 390
Konečný stav pohledávek         1 431

Citov
Příjmy (v Kč)
Nájemné   48 914
Prodej majetku a další daňové příjmy     5 000 
Sbírky 180 545
Církevní úkony     9 800
Dary fyzických a právnických osob   24 843
Úroky z vedení účtu     42,93
Příspěvek z diecéze            0
Jiné příspěvky a dotace            0
Náhrady škod            0
Přijaté půjčky a úhrada dluhů 300 000
Ostatní příjmy     2 067
Celkem                                       571 211,93 Kč

Farnost Citov si po „investici století“ 
do opravy střechy kostela v roce 2016 

v dalších dvou letech finančně oddech-
la a šetřila peníze na nové kolo výdajů 
namířených do sanace vlhkých omítek, 
přestavby zimní kaple, moderniza-
ce ozvučení, pořízení topení do lavic 
a nové vnitřní výmalby (2019-2021). 
Do toho přišla v těchto dnech nutnost 
realizovat opravu krovu na věži, což 
nás vedlo k podání žádosti o dotaci z 
obecního i diecézního rozpočtu (2019). 
Plánovaná přestavba zadní části chrá-
mového prostoru povede ke zrušení 
nynější prosklené stěny zimní kaple, 
vybudování zpovědní místnosti a tech-
nického zázemí pro úklidové prostřed-
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ky. Přitom bude pamatováno na parko-
vání kočárků a pořízení nových dveří z 
předsíně do kostela. 
V režijních výdajích 2018 tvoří největší 
položky elektřina pro kostel a náklady 
na uspořádání májového bálu, které 
byly kryty příjmy jen z 53%. Chcete-
li nám pomoct, prosíme, pozvěte své 
přátele na farní ples, který se bude ko-

Výdaje (v Kč)
Zaměstnanci 4 080
Bohoslužebné výdaje 10 146
Režijní výdaje 56 154
Opravy majetku 28 517
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 23 465
Dary a charitativní výdaje 3 094
Daně  2 660
Nákup majetku 58 839
Poskytnuté půjčky a úhrada dluhů 0
Ostatní výdaje 2 320
Celkem                                       189 275,43 Kč

nat v sobotu 11.5. Rozpočtová polož-
ka nákup majetku se skládá z nových 
liturgických oděvů (12 ks kněžských 
ornátů), elektrických varhan nejen pro 
poutní mši v Císařově a 2ks bezdráto-
vých mikrofonů pro vánoční koncert 
s dětmi o svátku sv. Štěpána. Loňské 
drobné opravy majetku se týkaly napo-
jení střešních svodů kostela na dešťo-
vou kanalizaci a pořízení několika ply-
nových topidel pro faru.
Na straně příjmů došlo meziročně k 
mírnému poklesu sbírek (-6,6%), což 
jistě z části souvisí s útlumem viditelné 
stavební činnosti. Doufáme, že odvážné 
plány naší ekonomické rady ujistí kaž-
dého dárce, že kostelní sbírky na opra-
vy zůstávají dobře využitou investicí. 
Pozornost upřená na kostel sv. Jiří nám 
nebrání, abychom současně mysleli na 
základní údržbu citovské fary. Hlavním 
úkolem je v tomto směru rychlé odstra-
nění závad po nedávné revizi plynové-
ho zařízení. Manželům Bendovým dě-
kujeme za řádné placení nájemného ve 
výši 3.500,- Kč měsíčně, které z dlou-
hodobého hlediska významně pomůže 
k zajištění řádné péče farnosti o náš 
společný dům. 

Souhrnné výsledky hospodaření (v Kč)
Počáteční zůstatek financí (1. 1.) 329 674,99
Počáteční stav závazků  0 
Počáteční stav pohledávek  300 000
Rozdíl příjmů a výdajů v r. 2018 381 936,50
Konečný zůstatek financí (31. 12.) 711 611,49
Konečný stav závazků         0
Konečný stav pohledávek         0

Rokytnice

Farnost Rokytnice má z popudu součas-
ného vedení Obce zpracovaný odváž-
ný plán investic sahající do roku 2028. 
V současné době však musíme přede-
vším dotáhnout projekt akutní opravy 
fary včetně jejího zateplení z dotačního 
programu Nová zelená úsporám (Mi-

nisterstvo životního prostředí). Termín 
vyúčtování státní dotace (13.2.2020) 
se neúprosně blíží. V letech 2016-2018 
si stavební a udržovací práce na faře – 
včetně opravy střechy (2017) – vyžádaly 
částku 2.019.520,- Kč. Každý, kdo zdejší 
farní dům zná dlouhodobě, vidí, že nešlo 
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Příjmy (v Kč)
Nájemné   258 095
Prodej majetku a další daňové příjmy     25 603 

Sbírky   254 854
Církevní úkony     45 000
Dary fyzických a právnických osob   226 262
Úroky z vedení účtu            35
Příspěvek z diecéze     50 000
Jiné příspěvky a dotace   500 000
Náhrady škod     75 052
Přijaté půjčky a úhrada dluhů   500 000
Ostatní příjmy              0
Celkem                                    1 934 900,72 Kč

o vyhozené peníze. Svědčí o tom přede-
vším návštěvníci nově vybudované farní 
kanceláře (2017) a také různorodých ak-
tivit včetně pravidelných přednášek pro 
veřejnost, při kterých se už nemusíme do 
morku kostí stydět za svoji zabarikádo-
vanou „obecní šatlavu“.  
Při opravách majetku 2018 patřila mezi 
největší položky na faře výměna oken 
a dveří včetně hlavního vchodu v ceně 
282.292,- Kč a pořízení úsporného tope-
ní tepelným čerpadlem za 259.095,- Kč. 
Dále jsme platili hydroizolaci stěn, pod-
lahářské práce a nejrůznější zednické, 

elektroinstalační, zateplovací, malířské 
a klempířské práce v celkové hodnotě 
686.140,- Kč. Tyto výdaje jsou z velké 
části pokryty přislíbenými dotacemi ve 
výši 1.020.745,- Kč, takže se zatím stále 
pohybujeme v plusových číslech. Zvlášt-
ní poděkování patří vstřícnosti bývalého 
zastupitelstva Obce Rokytnice, bez které 
bychom se dávno utopili v nečekaných 
vícenákladech. V neposlední řadě je 
nad tím vším cítit žehnající ruka Hos-
podinova. Letos nás čeká poslední etapa 
projektu – zateplování fasády a stropu v 
hodnotě asi 800.000,- Kč. Děkuji za vaši 
vytrvalost ve sbírkách a darech, které – 
jak vidno – tvoří podstatnou část našich 
ročních příjmů. Položka Nákup majetku 
2018 zahrnuje vynikající umělecké dílo 
znázorňující pomocí netradičních sym-
bolů Desatero Božích přikázání, nové 
liturgické oděvy (13 kněžských ornátů 
+ 3 pluviály), nábytek do farního sálu, 
kanceláře a herny. Vše bylo do značné 
míry hrazeno z darů a dotací. Nárůst re-
žijních výdajů o 120% proti roku 2016 
jsme očekávali. Souvisí to s topením 
elektrickým proudem a projektovou do-
kumentací na Zelenou úsporám. Po in-
stalaci tepelného čerpadla (2018) přijde 
již brzy v provozních nákladech farnosti 
výrazná změna k lepšímu.  
Na straně příjmů jsme čerpali náhradu 
škody na střeše kostela po vichřici (ří-
jen 2017), vzali si první velkou půjčku 
od Obce, získali plnění společnosti CE-
TIN za zřízení věcného břemene na na-
šem pozemku a také inkasovali rekordní 
částku z nájemného (antény mobilních 
operátorů, ZS Pobečví, Střední škola 

Výdaje (v Kč)
Zaměstnanci      58 844
Bohoslužebné výdaje        4 323
Režijní výdaje     184 402
Opravy majetku 1 283 421
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi      32 804
Dary a charitativní výdaje        3 120
Daně        4 899
Nákup majetku    217 600
Poskytnuté půjčky a úhrada dluhů               0
Ostatní výdaje        2 760
Celkem                                    1 792 172,78 Kč
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„Sportovní“ okénko kvízové ligy
Dne 23. února se na faře v Rokytnici sešla 
velmi různorodá skupina věřících z Brod-
ku, Citova, Císařova, Majetína a Rokytni-
ce, kteří mají soutěživého ducha a touhu 
po poznání, aby si vzájemně ověřili (ale 
také rozšířili) své znalosti. Na programu 
bylo 50 otázek z témat Lurdy, postní doba, 
sv. František z Assisi, liturgie a papež 
František. Obtížnost otázek byla různá, od 
stanovení v jaké zemi se nachází Lurdy až 
po vyložené podpásovky typu určení, kte-
ré jídlo nebylo považováno za jídlo postní 
(pravděpodobně nikdo před sobotním pod-
večerem netušil, že slova domikát, drkoti-
na a kucmoch se v českém jazyce vůbec 
vyskytují).  Přestože cílem každé soutěže 

je vyhrát, v sobotu se potvrdilo, že i cesta 
může být cíl, a tudíž již nyní vyhráli všich-
ni, kdo přišli, protože si domů odnášeli 
nejen vyplněné archy se správnými odpo-
věďmi, ale snad i pěkný pocit z příjemně 
prožitého setkání. Této skutečnosti odpo-
vídají i výsledky všech 8 týmů, které jsou 
po prvním kole hodně vyrovnané. Násle-
dující klání, jež se uskuteční 13. března v 
Brodku u Přerova, tak bude jistě napínavé 
a opět podnětné. Tentokrát se zaměříme 
na církevní symboly, liturgickou hudbu, 
evangelium a Bibli. Ačkoliv kapacita far-
ního sálu byla v Rokytnici téměř vyčerpá-
na, i nadále je možné přibírat další soutě-
žící, a proto neváhejte a přidejte se i vy! 

Euroinstitut…). Část těchto peněz před-
stavuje doplatek za minulá období nebo 
předplacenou splátku nájmu za rok 2019. 
Reálná výše budoucích ročních příjmů 
za nájemné činí v dobrém případě cca 
200.000,- Kč. Zároveň s tím nás v Rokyt-
nici každoročně čeká také vysoký odvod 
do mzdového fondu Arcibiskupství, kam 
všechny farnosti s významnou vedlejší 
hospodářskou činností posílají už třetím 
rokem 30% zisku podle svého daňového 

přiznání. Tento stav je logickou součás-
tí probíhající finanční odluky církve od 
státu a dlužno říci, že je na nás otec ar-
cibiskup ještě mírný. V jiných diecézích 
ČR se prý z farní pokladny odvádí na 
biskupství až 70% zisku. Diecéze Brno 
údajně krátí farnostem i přijaté dary. U 
nás jsou naopak nízkopříjmové farnosti 
jako Brodek a Citov od povinnosti při-
spívat na platy církevních zaměstnanců 
zcela osvobozeny a ostatním se bere jen 
malá část příjmu. Pokud se ale církev za 
těchto podmínek neuživí, dá se očekávat 
pro všechny odvod mnohem bolestivější. 
Proto bychom měli vnímat velmi citlivě 
snahy politiků o krácení náhrad za nevy-
daný církevní majetek. Dříve či později 
totiž tyto nespravedlivé kroky dopadnou 
na naše hlavy.
       +OT

Souhrnné výsledky hospodaření farnosti (v Kč)
Počáteční zůstatek financí (1. 1.) 33 645,96
Počáteční stav závazků  7 869 
Počáteční stav pohledávek  77 052
Rozdíl příjmů a výdajů v r. 2018 142 727,94
Konečný zůstatek financí (31. 12.) 176 373,90
Konečný stav závazků    500 000
Konečný stav pohledávek         0
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Ohlédnutí za Panamou
Světové setkání mlá- 
deže se konalo v Pana- 
mě (Střední Ame-
rika) od 14.1. do 
27.1. 2019. Pozvá-
ní papeže Františ-
ka přijalo mini-
málně 500 000 poutníků z více než 
150 zemí. Mezi vlajkami účastní-
ků bylo možné spatřit snad všech-
ny státy amerického kontinentu.  
Z Evropanů byli nejvíce zastoupeni 
tradičně Poláci, ale z našich sousedů 
nechyběli Slováci, Němci ani Raku-
šané. Určitým překvapením mohly 
být pro někoho vlajky z Japonska, 
Palestiny, Turecka a Ruska. Zajímavý 
byl náhodný rozhovor s Etiopany při 

cestě metrem, český pozdrav na ulici 
z úst mladého Itala, společné čekání 
na program s kolumbijskou katechet-
kou nebo indickým knězem. Se Sal-
vadorci, Brazilci a Ecuadorci se naše 
česká výprava potkávala pravidelně 
už během předprogramu ve farnosti 
Pražského Jezulátka v Buena Vista 
(diecéze Colón). Pohostinnost a přá-
telské chování Panamců bylo opravdu 
jedinečné. 
Počet účastníků z Česka – přihláše-
ných na oba dva týdny – činil cca 130 
lidí. Ubytování probíhalo v místních 
rodinách a farnostech. Základní doro-
zumívací řečí byla španělstina, takže 
většinou ruce a nohy :-). Hlavní pro-
gramy v Panama City byly vysílány v 
několika jazycích na různých rozhla-
sových stanicích (nutnost sluchátek 
do mobilu). Poslední 3 dny čekání na 
zpáteční letadlo trávila naše poutnická 
skupinka v horském hostelu uprostřed 
národního parku, kde bylo možné 
mluvit anglicky. Přibližné náklady na 
celou cestu činily díky štědrosti hos-
titelů „jen“ něco málo přes 30.000,- 
Kč na osobu, z toho téměř dvě třetiny 
padly na letenku.
Panama je země s krásnou přírodou 
a bohatou kulturou, kde katolíci tvoří 
87% obyvatelstva. Potěšující je jistě 
také skutečnost, že do přijímání pout-
níků se aktivně zapojila místní židov-
ská a muslimská komunita.
Mottem letošního ročníku byla slova 
Panny Marie: „Hle jsem služebnice 
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Páně, ať se mi stane podle tvého slo-
va.“ Sloužit Bohu celým srdcem se 
poutníci zavázali ve chvíli ticha při 
osobní modlitbě za přítomnosti Svaté-

ho otce. Poslední světové dny probíha-
ly v roce 2016 v polském Krakově a na 
příští podobnou pouť se mohou mladí 
těšit v roce 2022 do Portugalska.
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Očekávané události
UDĚLOVÁNÍ POPELCE
CITOV, středa 6.3. v 17:00
ROKYTNICE, středa 6.3. v 18:30
BRODEK, neděle 10.3. v 9:15

Popeleční středa nás volá k nastoupení ces-
ty návratu k Bohu skrze celodenní půst a 
účast na mši svaté. Kdo při vší snaze nemá 
možnost přijmout popelec ve středu, může 
to udělat při nedělní mši svaté v Brodku.

MŠE SVATÁ S ARCIBISKUPEM
+ ŽEHNÁNÍ ŘEHOLNÍHO DOMU
PŘEROV, pátek 8.3. v 17:00

Děkujme Bohu za dar nově přicháze-
jící řeholní komunity sester - Misioná-
řek Ducha Svatého - do našeho děkan-
ského města.

MODLITBY MLÁDEŽE
PŘEROV, pátek 8.3. v 19:30

DOPROVÁZÍME KATECHUMENY 
NA CESTĚ KE KŘTU
OLOMOUC – dóm, sobota 9.3. v 10:00 

Pro katechumeny začíná finální část 
přípravy na křest. Před otcem arcibis-
kupem a zástupci našich farností se za 
ně zaručí jejich budoucí kmotři a také 
kněží, kteří je vyučují Božímu slovu a 
křesťanské nauce. 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
ROKYTNICE, BRODEK, CITOV
každá postní neděle ve 14:30 
 

VEČER CHVAL
PŘEROV, pátek 15.3. od 19:30

FARNÍ KVÍZ (2)
BRODEK – fara, sobota 16.3. v 17:00

Druhé kolo pětidílné soutěže o náš 
nový putovní pohár představuje mimo 
jiné příležitost k veselému setkání a 
seznámení lidí z kostela. Účast v před-
chozím kole není podmínkou. Zkuste 
se mezi sebou domluvit na dopravě 
autem.

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
ROKYTNICE, BRODEK, CITOV
neděle 17.3. při mši svaté

Tento dotyk uzdravující Boží lásky je 
určen pro všechny katolíky, kteří chtějí 
nést kříž své nemoci nebo stáří v těs-
nějším spojení s Ježíšem. Zájemcům 
doporučujeme nejprve přijmout svá-
tost smíření.

ADORACE SJVS
ROKYTNICE, sobota 23.3. v 9:00

POVÍDÁNÍ O MALTÉZSKÉ PO-
MOCI A DOBROVOLNICTVÍ
ROKYTNICE – fara, 
neděle 24.3. v 16:00

Cyklus přednášek pro veřejnost po-
kračuje svědectvím o tom, jak se lidé 
snaží dělat si navzájem život krás-
nější navzdory mnoha zkouškám. 
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SPOLČO MUŽŮ 30+
ROKYTNICE - fara, středa 27.3. v 18:00 

ADORAČNÍ DEN 
ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
ROKYTNICE, sobota 30.3. |  9:00 – 15:00 

BIBLICKÉ TANCE
BRODEK, neděle 31.3. v 16:00

Tématem nevšedního tanečního vystou-
pení s židovskými kořeny bude v našem 
kostele příběh sv. Maří Magdaleny. 

ADORAČNÍ DEN 
ZA KŘESŤANSKÉ MISIE
BRODEK, úterý 2. 4. | 15:00 – 21:00 

FATIMSKÁ SOBOTA
BRODEK, sobota 6.4. od 7:00

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
CITOV, neděle 7.4. v 16:00

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
PŘEROV, sobota 13.4.

POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU
PRAHA, sobota 27.4.

Otec Tomáš spolu s pastoračními rada-
mi vás srdečně zvou na pouť do pražské 
katedrály, při které vyjádříme úctu ke 
každému počatému dítěti. Dopravu vla-
kem, oběd i program pro rodiny s dětmi 
zajišťuje Hnutí pro život ČR.

K zamyšlení
Zeptala jsem se svého známého, jak 
dokáže ve  svém životě zachovat klid  
a životní rovnováhu. On odpověděl: 
„Každý den než jdu do práce, obracím 
oči na tři věci – zamyslím se při po-
hledu k nebi a uvědomím si cíl své-
ho života, kterým je věčnost, potom 
se podívám na zem, jak málo místa 
potřebuji po své smrti pro svůj hrob,  
a nakonec  si uvědomím, kolik lidí se 
má hůře než já. Při těchto úvahách do-
kážu nést svůj každodenní kříž a žiji  
v souladu s lidmi i Ježíšem."

Očekávané události


