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KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. Verne: Bez mnohého se člověk obejde,….dokončení v tajence  
Vodorovně: A. Pouliční prodavač tisku, udělat (sloven.). – B. Vrch u Bělehradu, pouťová 
atrakce, nápadná. – C. Plakat, opracovati motykou, nemoc sliznic. – D. Ženské jméno, podnik 
zahraničního obchodu, husarský kabát. – E. Tajenka. – F. Staročeské zájmneo, proutěná 
nádoba, ženské jméno, zmrzlá voda, pobídka. – G. Monumentální sloup, otázka při sázce, obec 
na Pelhřimovsku. – H. Modly, hlavní město Íránu, žaludeční léky. – I. Údaje, souhlas, ta i ona, 
značka doutníků. Svisle: 1. Podnik v Trutnově, sloučenina amoniaku s kyselinou. – 2. Řeka 
v Anglii, kladná elektroda. – 3. Druh konopí, cizí zápor. – 4. Podnik ve Varnsdorfu, bicykly. – 5. 
Stará lotyšská mince, součásti aromatických olejů. – 6. Část obličeje, mohamedánský chrám. – 
7. Vodní proud, velikán, ukazovací zájmeno. – 8. Stará jednotka hmotnosti, město ve 
Španělsku, citoslovce podivu. – 9. Odpor (protiklad). – 10. Nejinak, zkratka pro „české“, 
mexická řeka. – 11. Výměšek potních žláz, Oldřich domácky, maďarské město (Györ). – 12. 
Části obličeje, české město. – 13. Dvanáct měsíců, botanický název ovsa. – 14. Viditelně, 
šachová figurka. – 15. Barvení látek, město v bývalé Jugoslávii. – 16. Evropan, řeka v Německu. 
– 17. Hmotnost obalu, ohon. 
Nápověda: 8. Ea. – 11. Ráb. – 15. Ram.                                  Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: nejdřív je přítelem později nepřítelem 
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ci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže 

je květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě 

královská, ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec 

je modlitbou krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a 

královně Marii, ale je též modlitbou někdy velmi 

namáhavou, do níž se nám oechce, která „bolí“ svoji 

„jednotvárnost“ a délku. Přesto co nic nestojí, za nic 

nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé 

vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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    ÚVODNÍ SLOVO 
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
tak jsme se ve středu pěkně popelili – vlastně ne, to dělají slepice, tak popelařili – to 
taky ne, to dělají popeláři.  
Tak jsme přijali znamení popelem na čelo, ano, to dělají křesťané. Proč? 
Starozákonní vyjádření při označení popelem vyjadřuje tvrdou skutečnost – ještě bez 
Krista. „Člověče, pamatuj si, že prach jsi a v prach se navrátíš.“ Novozákonní vyjádření 
zní: „Obrať se – změň smýšlení a věř evangeliu!“ To má silný pozitivní náboj. Skrze 
Ježíše Krista, Božího Syna, který se stal člověkem, můžeš být ty, který jsi prachem, 
věčným Božím dítětem. Ale je třeba obrátit veškerou pozornost na Krista – věřit jeho 
radostné zvěsti – evangeliu! O tom si můžete přečíst na jiném místě v hluboké úvaze 
Angela Scarana – Postní obrácení ve světle Bible. Čtěte pozorně a nejlépe vícekrát! 
    Vstup do postní doby není tvrdé sebemrskačství!  
    Více se modlit, postit, almužnit!  
    Ne, ale konat to vše pravdivěji. Jak nám to   
    v evangeliu Popeleční středy říkal Pán Ježíš.  
    Věř evangeliu, věř jemu! S jeho pomocí to žij! 
    V březnu nám církev staví před oči dva, asi  
    nejdůležitější světce – svatého Josefa a Pannu  
    Marii.  
O Slavnosti svatého Josefa, která připadá na pondělí 20. března bude mimořádně 
bohoslužba v kostele v 18.15. O něm samotném se více dočtete na jiném místě 
Farníčku. A stěžejní událost Mariina života – Zvěstování – společně oslavíme v sobotu 
25. března, také při večerní bohoslužbě. Doufám, že vás tam bude více než v obyčejnou 
sobotu. 
Bratři a sestry, přeji i vyprošuji sobě i vám na přímluvu svatého Josefa a Marie velkou 
otevřenost pro Boží oslovení a pozvání k naplňování osobního povolání každého 
z nás.       
                     K tomu také všem ze srdce žehná 
                               P. Josef Brtník, váš farář.  

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFOVI 
K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou 
přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.  
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou 
lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš 
Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.  
Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý 
otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v 
tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak 
nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.  
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně 
zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.  
          papež Lev XIII. 
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                                                                          KALENDÁRIUM BŘEZEN 2017 
  1. 3. Popeleční středa 
  5. 3. 1. neděle postní 
12. 3. 2. neděle postní  
19. 3. 3. neděle postní 
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 
26. 3. 4. neděle postní 

 

 
KNIHA (A FILM) MLČENÍ 
   Mlčení japonského spisovatele Šúsakua Endóa (1923–1996)  
   je drsný a zároveň poetický i myšlenkově bohatý příběh o  
   zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které  
   o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v  
   rozsáhlé epopeji Služebníci neužiteční, Endó pojal z   
   neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana.  
   Kniha sleduje cestu evropského jezuitského kněze, který se  
   se svým spolubratrem vydává na beznadějnou misijní  
   výpravu, je zajat, vězněn, nakonec veřejně odpadne od víry,  
   když tak jako mnozí další šlápne na Kristův obraz. Učiní to ani 
   ne tak z vlastní slabosti, byť tu si stále bolestněji uvědomuje,  
   ale hlavně proto, že kvůli němu jsou mučeni a zabíjeni  
   japonští věřící, ti pevní i ti, kteří již podlehli slabosti a Krista 
zapřeli. Nakonec se mu zjeví živá tvář Kristova, kterou celý život hledal, v neumělém  
a sešlapaném obličeji na desce, na kterou šlapaly a budou šlapat dál tisíce prostých 
věřících nucených křesťanství opustit. Dochází poznání v té největší poníženosti  
a naprosté bezmoci, která zároveň neúprosně odhalila povrchnost jeho dosavadní víry 
a představ o životě. Mlčení je považováno za nejzávažnější Endóovo dílo. Svou 
aktuálnost si bezpochyby zachovává dnes stejně jako v době svého vzniku. Kniha byla 
vyznamenána Tanizakiho literární cenou a je přeložena do mnoha světových jazyků.  

Kniha vyšla letos v nakladatelství Vyšehrad.  
Film podle této knižní předlohy se v našich kinech promítá od února. 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Kdo nechce vidět, tomu ani brýle nepomohou   německé 
Kdo se sám honosí, v hlavě mnoho nenosí    slovenské 
Koktavý koktavého miluje, protože mu rozumí   latinské 
Když ti peníze chybí, každý tě nerad vidí    latinské 
Každá ruka dobrá, která dává     polské 
Kdo se bojí, nesmí do lesa      české 
Kapka štěstí nad bečku moudrostí     české 
Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl   české 
Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí    slovenské 
Když si slepý vezme němou, manželství se vydaří   ukrajinské 

 
  

 

 

 

 



DOPLNIT 

 

 

DOPL 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY  
 „Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, 
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. 
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,20-21). 
Boží zvěstovatel uvádí Josefa do tajemství Mariina mateřství. Zvěstovatel se obrací na 
Josefa jako na „manžela Marie“, který, až přijde čas, má pak dát vlastní jméno Synovi, 
jenž se narodí nazaretské Panně, za Josefa provdané. Obrací se tedy na Josefa a svěřuje 
mu úkoly pozemského otce vůči Mariinu Synovi. 
„Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: „vzal svou ženu k 
sobě.“ (Mt 1,24) Josef ukázal týmž způsobem jako Maria ochotu vůle vůči tomu, co Bůh 
od něho žádal skrze svého zvěstovatele. 
DŮVĚRNÍK BOŽÍHO TAJEMSTVÍ 
    Když Maria krátce po zvěstování odešla do Zachariášova domu, 
    aby navštívila svou příbuznou Alžbětu, uslyšela při uvítání  
    slova, která Alžběta vyslovila „naplněna Duchem Svatým“  
    (srov. Lk 1,41). „Blahoslavená jsi, která jsi uvěřila, že se splní to, 
    co ti bylo řečeno od Pána!" (Lk 1,45). Na začátku tohoto  
    putování se Mariina víra setkává s vírou Josefovou. Jestliže po 
    zvěstování Alžběta o ní řekla: „blahoslavená, která uvěřila“  
    (srov. Lk 1,45) - bylo by možné jistým způsobem toto  
    blahoslavenství vztáhnout i na Josefa, poněvadž odpověděl  
    kladně na Boží slovo, předané mu v onom rozhodujícím  
    okamžiku. „Udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k 
sobě“ (Mt 1,24). To, co udělal, bylo nejčistší „poslušností víry“ (srov. Řím 1,5; 16.26; 2 Kor 
10,5-6). Je možné říci, že to, co Josef udělal, ho zvláštním způsobem sjednotilo s vírou 
Mariinou: přijal jako pravdu pocházející od Boha to, co ona předtím přijala při zvěstování.   

Josef - spolu s Marií - je prvním důvěrníkem tajemství živého Boha. Spolu s Marií - a také 
vzhledem k Marii - se podílí od samého počátku na vrcholném úseku sebezjevení Boha v 
Kristu. Můžeme říci, že Josef je prvním, kdo má účast na víře Bohorodičky. Josef je též 
prvním, koho Bůh postavil na cestu „putování ve víře“, ve kterém Maria - zvláště od času 
Kalvárie a Letnic - bude „nejdokonaleji předcházet.“  

Vlastní Josefova cesta - jeho putování ve víře - skončí dříve: ještě předtím, než Maria 
stane u paty kříže na Golgotě. Avšak Josefova cesta víry se ubírá tímtéž směrem, je plně 
definována tímtéž tajemstvím, jehož se Josef - spolu s Marií - stal prvním důvěrníkem. 
Vzhledem k této jednotě papež Jan XXIII., který měl velkou úctu k svátému Josefovi, 
přikázal v římském kánonu mše svaté - věčné památky vykoupení - vzpomínat jméno 
Josefa spolu se jménem Marie před apoštoly, papeži a mučedníky.  

Papež František asi před 2 roky nařídil zařadit Josefovo jméno do všech Kánonů. Tím 
vyjádřil také svou velikou úctu a důvěru k němu při našem putování ve víře jako on. 
Vyprošujme si od Boha – skrze mocnou přímluvu svatého Josefa – víru v Boha a jeho 
slovo jakou měl on. 

                            Připravil P. Josef Brtník 
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POSTNÍ OBRÁCENÍ VE SVĚTLE BIBLE 
    Bible nám nabízí mnoho impulzů k prožívání postní 
    doby, především v textech používaných při liturgii. 
    Mezi těmito texty se však nachází věta, která udává 
    základní tón prožívání postního období, protože 
    zaznívá právě na samotném začátku tohoto období, 
    a sice na Popeleční středu při označování věřících 
    popelcem: ,,Čiňte pokání a věřte evangeliu." 
Tato věta je velmi významná, jelikož zaznívá na počátku Ježíšova veřejného vystoupení 
(podle Matouše 4,17 a Marka 1,15) a vyjadřuje tak jakousi základní vyzvu evangelia. 
Kdybychom se podívali do řeckého originálu, narazili bychom v tomto verši na sloveso 
metanocite, které doslova znamená „změňte smýšleni" (a to je víc než „polepšete se" 
či „opusťte hřích, špatné cesty"). O jakou změnu smýšlení jde? Nápovědu máme v 
následující částí: „věřte evangeliu" neboli přijměte evangelium, Ježíšovo slovo. Staré 
smýšlení má být nahrazeno smýšlením Ježíšovým. Dosavadní normy a priority, touhy a 
plány mají být „nahrazeny" (nebo proměněny) Ježíšovými tužbami a postoji. A o to jde 
v postní době! Je zajímavé si uvědomit, že Ježíš nevyzývá ke stejné formě obrácení 
jako starozákonní proroci: jejich volání k obrácení bylo výzvou k opuštění hříšných cest 
a k návratu k porušené smlouvě, k zákonu. Ježíš chce víc: víc než opuštění hříchu, víc 
než návrat k Desateru. Jemu jde o přijetí nového smýšlení - evangelia. 
 
POSTNÍ DOBA JE VÍC NEŽ POLEPŠENÍ 
Z toho můžeme vyvodit, že v postní době jde především o slyšení a přijetí Božího slova 
(hlavně evangelia) - toto slovo je motorem pravého obrácení, změny smýšleni. Bez 
Božího slova se snahy o obrácení snadno promění v askezi (někdy prázdnou, jindy 
pojatou jako tělesné cvičení, jindy jako projev sebezdokonalení v duchu sebezalíbení  
a egocentrismu), nebo ve snažení o „polepšení života“ či odstranění toho, co se mi na 
mně samotném nelíbí. Obrácení, postní doba je víc než sebezdokonalení! Víc než 
„polepšení se" a odstranění „špatných skutků". 
Ježíšova základní výzva nám také připomíná, že Boži slovo má moc obrátit člověka - a to 
je velkou útěchou pro ty, kteří poznali „marnost" svého postního snažení o „zmněnu 
života": člověk je bezmocný nad vlastním životem, ale Boži ruka není krátká ke spasení  
(Iz 59,1).       
A tato Boži moc se projevuje skrze slovo, které je kladivem tříštícím kámen sobeckého  
a uzavřeného srdce (srv. Jer 23,29), ohněm spalujícím plevy našeho prázdného  
a plochého života (srv. Jer 23,29; Mt 3,12), dvojsečným mečem pronikajícím až na 
rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzujícím touhy a myšlenky srdce (2id 4,12). 
Boží slovo má tedy moc proniknout až do hlubin našeho „já", našich motivací a skrytých 
motivů. Sami často nedokážeme proniknout do „uzavřených komor" našeho já, ale 
evangelium tuto moc má. Nedokážeme „z hloubi srdce" změnit svůj život (proto se 
točíme stále dokola na stejném místě), ale slovo od Boha tuto moc má (Sk 2,37). Tam 
čteme, jak po Petrově letničním kázaní byli Židi zasaženi v srdci (doslova, že „jejich srdce 
bylo probodeno") a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat. Bratři?'' 
       dokončení na další straně 
 

 
 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 

DOPLNITdopln 
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SLEPÉ ULIČKY VLASTNÍHO SEBEZDOKONALOVANÍ - dokončení 
Božíi slovo je tím „novým smýšlením“, které má člověk přijímat stále znovu. Toto slovo 
má také skutečnou moc vyvést z falešných a slepých uliček vlastního sebezdokonalování, 
kdy člověk kráčí po „svých dokonalých cestách" a hledá vlastní dokonalost: nehledá v 
sobě Boži obraz, ale obraz lidský a idealizovaný. Boží slovo vede ke skutečnému obrácení 
- obrácení k Bohu, ne k sobě. Obrácení k cestám Božím ne pouze lidským, byť krásným a 
„ideálním“. 
Jak tedy prakticky prožít postní dobu „ve světle Bible“'? Jednoduše - stačí věnovat víc 
času Božímu slovu. Poslouchat jej a hlavně… nechat se oslovit - někdy stačí jedna věta.  
A to si pak odnést do dalších dní. 
Kéž toto slovo skutečně zasáhne naše nitro, kéž můžeme učinit zkušenost těch věřících 
Židů, kteří při naslouchání Božímu slovu začali plakat (pohnuti pravou a hlubokou lítosti), 
zasaženi dvojsečným mečem Božím (Neh 8,9). 
                P. ANGELO SCARANO 
                Vybral P. Josef Brtník 
 

NOVÉ VITRÁŽE V KAPLI V DISU 
Dne 31. ledna byly slavnostně požehnány nové vitráže v naší kapli. Téma je Nejsvětější 
Trojice. Tři osoby, které se různým způsobem zjevují v našem životě.  
Autor, akademický sochař Daniel Trubač, sám říká o těchto plochách: „Otec - Boží oko, 
které všechno vidí. Je pohledem lásky a ochoty pomáhat. Moře, to jsou ústa, kterými otec 
promlouvá a mušle je představitelem stvoření a narození. Ježíš - pravda, láska, naděje  
a krása. Proud krve a vody, který vytryskl z boku, vytvořil horu, na kterou se vydáváme, 
jestliže naše myšlenky se upínají a stoupají vzhůru. Duch Svatý - představuje ohnivé 
jazyky, které sestupují o Letnicích na apoštoly. Jazyky se prolínají a vytvářejí zcela nové 
barvy. Duch Svatý zde sestupuje v podobě pestrobarevné holubice. 
Vitráže byly vyrobeny ve sklářské dílně Petra Kolínského a jeho syna Lukáše v Bakově nad 
Jizerou. Výsledek předčil očekávání, ale o tom se již musíte na vlastní oči přesvědčit i vy.
                     -fb-
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SVĚTEC MĚSÍCE BŘEZNA – SVATÝ JOSEF   

Pokusím se přiblížit tuto velkou postavu manžela, otce, světce skrze několik odstavečků 
z apoštolské adhortace svatého papeže Jana Pavla II. S názvem Redemptoris custos.  
A vnímám, že jsem se zakousnul do velikého sousta.   
Církevní Otcové, čerpajíce inspiraci z evangelií, již od prvních staletí zdůrazňovali, že 
svatý Josef, který s láskou ochraňoval Marii a s radostí se věnoval výchově Ježíše Krista, 
také dnes střeží a chrání mystické Tělo Vykupitele, církev, jejímž obrazem i vzorem je 
nejsvětější Panna…chci vám poskytnout k rozjímání několik úvah o člověku, kterému 
Bůh svěřil ochranu svých nejdrahocennějších pokladů. 
Domnívám se totiž, že opětné rozvažování o účasti Mariina manžela v Božím tajemství 
umožní církvi, směřující spolu s celou lidskou rodinou k budoucnosti, nacházet neustále 
nově svou identitu, která se váže k základům tajemství vtělení. 
Josef z Nazareta se vlastně účastnil tohoto tajemství jako nikdo jiný z lidí, kromě Marie, 
Matky vtěleného Slova...  
MANŽELSTVÍ S MARIÍ 
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které 
počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od 
hříchů.“ (Mt 1,20-21)V těchto slovech je obsaženo ústřední jádro biblické pravdy o 
svátém Josefovi. Evangelista Matouš vysvětluje význam tohoto momentu, tak jak ho 
prožíval Josef. Těhotenství Marie „působením Ducha Svatého“ najde širší a 
jednoznačné vysvětlení v Lukášově popisu Ježíšova zrození: „Anděl Gabriel byl poslán 
od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s 
mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.“ (Lk 1,26-27). 
Slova andělského pozdravení: „Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou,“ (Lk 1,28)  
vyvolala Mariin vnitřní neklid a zároveň ji podnítila k uvažování. V té chvíli zvěstovatel 
Pannu uklidňuje a odhaluje jí zvláštní Boží záměr s ní: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 
milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván 
Synem Nej- vyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida.“ (Lk 1,30-32) 
Krátce předtím evangelista potvrzuje, že ve chvíli zvěstování Maria již byla 
„zasnoubena s mužem jménem Josef z Davidova rodu“.   
Povaha tohoto zasnoubení se vysvětluje nepřímo; když Maria uslyšela, co říkal 
zvěstovatel o narození Syna, ptá se: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám?“ (Lk 
1,34) Tehdy slyší tuto odpověď: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě 
zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“ (Lk 1,35) Maria, i když byla již 
„provdána“ za Josefa, zůstane pannou, neboť Dítě, které se v ní od chvíle zvěstování 
počalo, bylo počato z Ducha Svatého. 
„Ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) Po její odpovědi na výslovný záměr Boží 
se Maria během dní a týdnů objevuje před lidmi i před Josefem jako „těhotná“, jako ta, 
která má porodit, která nosí v sobě tajemství mateřství.  
Za těch okolností, „protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, 
rozhodl se tajně se s ní rozejít“ (Mt 1,19). Josef nevěděl, jak se má zachovat vůči 
„podivuhodnému“ Mariinu mateřství. Zajisté hledal odpověď na tuto zneklidňující 
otázku. Ale především hledal východisko z této pro něho těžké situace. 
         dokončení na následující straně 
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PAPEŽ FRANTIŠEK CHCE NAVŠTÍVIT JIŽNÍ SÚDÁN  
    Papež František hodlá v doprovodu arcibiskupa  
    z Canterbury navštívit Jižní Súdán stižený občanskou 
    válkou a hladomorem. Oznámil to během návštěvy 
    anglikánského kostela v Římě s tím, že jej   
    ke společné cestě loni vyzvali biskupové. 
    "Mí poradci a já zkoumáme možnosti cesty do  
    Jižního Súdánu," řekl podle agentury Reuters  
    František. Hodlá prý vyrazit společně s arcibiskupem 
    Justinem Welbym, který je hlavou anglikánské  
    církve. Ta je s 85 miliony věřících třetí nejpočetnější  
    křesťanskou církví světa. Podle nedávné zprávy OSN 
    trpí více než 100.000 obyvatel dvou okresů  
Jižního Súdánu hladomorem, který v budoucnu může ohrozit miliony lidí. 
Nejmladší stát světa je zmítán takřka od svého založení v roce 2011 etnickým násilím. 
V prosinci 2013 v zemi vypukla občanská válka.  
V srpnu 2015 dosáhli znepřátelení politici Salva Kiir a Riek Machar dohody o příměří, 
boje v Jižním Súdánu ale pokračují. V důsledku násilností přišly o život desítky tisíc lidí  
a více než dva miliony lidí opustily své domovy. Detaily své zvažované návštěvy papež 
nezveřejnil, podle zdrojů Reuters však chce do země na zřejmě jednodenní cestu 
vyrazit ještě letos. Úřad arcibiskupa Welbyho se k informacím nevyjádřil. 

vybral pn 
 

KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ… KONFERENCE O ÚSKALÍ UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ 
Úskalím umělého oplodnění a jiným pohledům na řešení neplodnosti bude věnována 
konference, která se uskuteční v sobotu 18. března 2017 v olomouckém 
Arcibiskupském paláci. Pod názvem „Když dítě nepřichází… aneb Úskalí umělého 
oplodnění“ ji pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s olomouckým Centrem pro 
rodinný život.  
Mnoha párům se dnes nedaří otěhotnět a hledají různá řešení. Často doporučovanou 
možností je i asistovaná reprodukce a umělé oplodnění. Tato metoda má však svá 
úskalí, o kterých se příliš nemluví. Existují i jiné způsoby, jak lze zvýšit plodnost. 
Konference, která se těmito tématy bude zabývat, je určena široké veřejnosti, párům i 
jednotlivcům, a kromě přednášek nabídne i prostor k dotazům  
a osobním konzultacím. 
Na konferenci, která začne v 9.00 hodin ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce, 
vystoupí zajímaví hosté a odborníci v této problematice: lékaři Ludmila Lázničková, 
Taťjana Horká a Martin Šmehil, psychoterapeutka Hana Imlaufová a P. Tomáš Klíč.  
Úvodní slovo přednese emeritní světící biskup Josef Hrdlička, na závěr bude v katedrále 
sv. Václava celebrována mše svatá zúčastněné a jejich rodiny. 

 
Podrobnější informace o konferenci a o přihlašování na ni nabízí web 

Centra pro rodinný život - http://www.rodinnyzivot.cz 
             -pn- 
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POUTNÍ ZÁJEZD DO IZRAELE ("Na cestu s námi vyjdi, Pane...") 

Termín: 12. - 19. 11. 2017  
Cena: 21.960 Kč 

Tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších 
míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků! 

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií 
Popis zájezdu:  
1. den: neděle 12.11. - sraz všech účastníků v 16.45 hod. ve Vídni na letišti Schwechat v 
odletové hale. V 17.00 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské 
letecké společnosti El Al Up. Odlet ve 20.00 hod. 
2. den: pondělí 13.11. - přílet do Tel Avivu ve 00.30 hod. Naložení zavazadel do 
izraelského autobusu a odjezd do Betléma, ubytování, kratší nocleh. Snídaně. Ain 
Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá v kostele Navštívení. Památník 
holocaustu Yad Vashem (12 - 14.30 hod.). Betlém – bazilika Narození, jeskyně narození, 
bazilika sv. Kateřiny. Mléčná jeskyně, Pole pastýřů (Bet Sahúr), nákupy suvenýrů 
z olivového dřeva. Večeře, nocleh. 
3. den: úterý 14.11. - snídaně. Jeruzalém: Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie 
(Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání 
Ducha Svatého, kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě 
zapřeš", mše svatá. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, 
Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní 
Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Betlémě. 
4. den: středa 15. 11. - snídaně. Jeruzalém - Getsemane - bazilika Národů, mše sv. 
Kostel Usnutí apoštolů. Kostel Hrobu P. Marie. Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový 
pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký 
kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta. Boží hrob – druhá návštěva. Odjezd na 
Olivovou horu – kostel Pater noster a místo Nanebevstoupení Páně. Odjezd do 
Betléma, večeře, nocleh. 
5. den: čtvrtek 16.11. - Snídaně. Odjezd kolem Kumránu (zvenčí) na Masadu - výjezd 
lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha (50 NIS). Judská poušť z 
vyhlídky ve Vadi Qelt. Mše svatá, večeře a nocleh v Betlémě. 
6. den: pátek 17. 11. - snídaně. Naložení zavazadel. Jericho – Hora pokušení, klášter 
Qarantana, Zacheův strom. Místo Ježíšova křtu v Zajordání – Kasr el Jahud. Cesta 
Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Hora Tábor - 
bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), mše svatá. Tiberias – večeře a nocleh 
v židovském hotelu.   
7. den: sobota 18.11. - snídaně. Hora Blahoslavenství (v 8 hod. mše svatá), Tabgha - 
místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, 
Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova 
ryba" (20 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře.  
8. den: neděle 19.11. - snídaně. Naložení zavazadel. Haifa - kostel Stela Maris na 
Karmelském pohoří, mše sv., Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Odjezd na letiště Ben 
Gurion. Bezpečnostní pohovory, odlet  v 15.50 hod., přílet do Vídně v 18.50 hod.  

 
 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91333&idc=4697319&ids=14333&idp=87715&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.cz
http://www.rodinnyzivot.cz/
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POUTNÍ ZÁJEZD DO IZRAELE ("Na cestu s námi vyjdi, Pane...") 
Stravování: 7x polopenze formou švédských stolů  
Ubytování: 7x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžkových pokojích (5x Betlém, 2x Tiberias)  
Nástupní místa:  
Vídeň, letiště Schwechat 
 
Cena zahrnuje:  
leteckou přepravu Vídeň - Tel Aviv - Vídeň s leteckou společností El Al Up, všechny 
letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 7x nocleh v hotelích ve 2lůžk. 
pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle programu, český 
průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, 
pojištění proti úpadku CK. 
Cena nezahrnuje:  
doplatek 40 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v 
Izraeli. Oběd Petrova ryba -20 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 4600 Kč.  
 
Poznámka:  
Doporučené kapesné 150-400 USD. S přihláškou je potřeba uhradit 50% celkové ceny 
na účet CK, doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně 
ještě půl roku po návratu z Izraele. Cena zájezdu je počítána při kurzu 25,50 Kč za 
americký dolar, při navýšení min. o 1 Kč dojde i k úměrnému navýšení ceny. 

Změna programu vyhrazena!                                                                                 

Zájezd pořádá:  
Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov,  
Tel./fax:582 338 411, mob.733 420 420  
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PROČ POUŤ DO IZRAELE – SVATÉ ZEMĚ PÁNA JEŽÍŠE? 
Při mém prvním – neformálním setkání s vámi Fryštačany na dvoře fary o „Staříčkově 
pouti“ došla řeč i na mé záliby. A jedna z nich je putování po posvátných místech a 
mezi nimi zaujímá první místo země Ježíšova. Byl jsem tam několikrát jako duchovní 
průvodce. Říkal jsem, že to byl nejsilnější duchovní zážitek. A z několika úst se ozvalo: 
„Nemohli bychom tam letět i my? Naše farnost?“. V dalších rozhovorech se ukazoval 
další zájem a tak jsem začal dělat konkrétní kroky. Oslovil jsem Jindřicha Miklase 
z Prostějova, se kterým se dlouhodobě znám a o jím pořádaných poutích jsem měl 
dobré reference. Setkali jsme se v závěru ledna a pouť dostávala konkrétní obrysy. 
V polovině února jsem dostal program poutě a ohlásil ji v kostele. Vy si nyní čtete ve 
Farníčku tento program a můžete se začít přihlašovat zapsáním se v sakristii na 
připravené listy. Chtěl bych, aby to byla pouť především naší farnosti. Proto prosím o 
brzké rozmyšlení a přihlášení se nejlépe do konce dubna. Když nebude dost zájemců, 
nabídnu ji do dalších okolních farností nebo pro své příbuzné a známé. Když nás bude 
dost, pozvu během května pana Miklase k povídání o pouti, dotazům a vyplnění 
oficiálních přihlášek.  Už nyní se na toto posvátné putování s vámi velmi těším.     
                      o. Josef 
 

                 SEMINÁŘ O KURZECH ALFA  
    Seminář o kurzech ALFA se uskuteční od 5. do 7.  
    května 2017 na sv. Hostýně. 
    Pořádá ho nadační fond Credo společně s   
    Komunitou Blahoslavenství pod záštitou   
    Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze,  
    Pastoračního střediska brněnské diecéze a   
    Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.  
Seminář je určen každému, kdo se zajímá o Kurzy alfa, kněžím i laikům. 
Těm, kdo už kurzy pořádají nabídne nové podněty a impulsy, prezentaci nových 
přístupů a také prostor pro sdílení zkušeností. 
Těm, kteří plánují s kurzy začít, nabídne ukázkový večer alfy, zkušenosti odjinud, 
povzbuzení a praktický návod „jak na to“. Součástí semináře budou také volitelné 
přednášky. Jak uspořádat první kurz Alfa?, Jak zlepšit stávající kurz?, Kurzy Alfa pro 
mládež, Jak začít znovu. 
Mezi přednášejícími budou MUDr. Marie Svatošová, manželé Renata a Václav 
Hronovi, Kamil Obr (farnost Rožnov pod Radhoštěm), P. Vojtěch Koukal (farnost 
Dolany u Olomouce) a další zkušení alfáci. 
Důležitou součástí programu bude mše svatá, adorace a také čas společné modlitby  
a chvály i přímluvné modlitby za kurzy Alfa, organizátory a účastníky. 
Ubytování a stravování bude zajištěno v poutních domech na sv. Hostýně. 

 
Podrobný program k semináři a elektronickou přihláška  

bude uveřejněna začátkem března 2017. 
Informace o konferenci naleznete na stránkách  http://www.credonadacnifond.cz 

-lk- 
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na účet CK, doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně 
ještě půl roku po návratu z Izraele. Cena zájezdu je počítána při kurzu 25,50 Kč za 
americký dolar, při navýšení min. o 1 Kč dojde i k úměrnému navýšení ceny. 

Změna programu vyhrazena!                                                                                 

Zájezd pořádá:  
Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov,  
Tel./fax:582 338 411, mob.733 420 420  

 
 

  

FARNÍČEK  3/17                                                                                                    - 7 - 

PROČ POUŤ DO IZRAELE – SVATÉ ZEMĚ PÁNA JEŽÍŠE? 
Při mém prvním – neformálním setkání s vámi Fryštačany na dvoře fary o „Staříčkově 
pouti“ došla řeč i na mé záliby. A jedna z nich je putování po posvátných místech a 
mezi nimi zaujímá první místo země Ježíšova. Byl jsem tam několikrát jako duchovní 
průvodce. Říkal jsem, že to byl nejsilnější duchovní zážitek. A z několika úst se ozvalo: 
„Nemohli bychom tam letět i my? Naše farnost?“. V dalších rozhovorech se ukazoval 
další zájem a tak jsem začal dělat konkrétní kroky. Oslovil jsem Jindřicha Miklase 
z Prostějova, se kterým se dlouhodobě znám a o jím pořádaných poutích jsem měl 
dobré reference. Setkali jsme se v závěru ledna a pouť dostávala konkrétní obrysy. 
V polovině února jsem dostal program poutě a ohlásil ji v kostele. Vy si nyní čtete ve 
Farníčku tento program a můžete se začít přihlašovat zapsáním se v sakristii na 
připravené listy. Chtěl bych, aby to byla pouť především naší farnosti. Proto prosím o 
brzké rozmyšlení a přihlášení se nejlépe do konce dubna. Když nebude dost zájemců, 
nabídnu ji do dalších okolních farností nebo pro své příbuzné a známé. Když nás bude 
dost, pozvu během května pana Miklase k povídání o pouti, dotazům a vyplnění 
oficiálních přihlášek.  Už nyní se na toto posvátné putování s vámi velmi těším.     
                      o. Josef 
 

                 SEMINÁŘ O KURZECH ALFA  
    Seminář o kurzech ALFA se uskuteční od 5. do 7.  
    května 2017 na sv. Hostýně. 
    Pořádá ho nadační fond Credo společně s   
    Komunitou Blahoslavenství pod záštitou   
    Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze,  
    Pastoračního střediska brněnské diecéze a   
    Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.  
Seminář je určen každému, kdo se zajímá o Kurzy alfa, kněžím i laikům. 
Těm, kdo už kurzy pořádají nabídne nové podněty a impulsy, prezentaci nových 
přístupů a také prostor pro sdílení zkušeností. 
Těm, kteří plánují s kurzy začít, nabídne ukázkový večer alfy, zkušenosti odjinud, 
povzbuzení a praktický návod „jak na to“. Součástí semináře budou také volitelné 
přednášky. Jak uspořádat první kurz Alfa?, Jak zlepšit stávající kurz?, Kurzy Alfa pro 
mládež, Jak začít znovu. 
Mezi přednášejícími budou MUDr. Marie Svatošová, manželé Renata a Václav 
Hronovi, Kamil Obr (farnost Rožnov pod Radhoštěm), P. Vojtěch Koukal (farnost 
Dolany u Olomouce) a další zkušení alfáci. 
Důležitou součástí programu bude mše svatá, adorace a také čas společné modlitby  
a chvály i přímluvné modlitby za kurzy Alfa, organizátory a účastníky. 
Ubytování a stravování bude zajištěno v poutních domech na sv. Hostýně. 

 
Podrobný program k semináři a elektronickou přihláška  

bude uveřejněna začátkem března 2017. 
Informace o konferenci naleznete na stránkách  http://www.credonadacnifond.cz 

-lk- 
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PAPEŽ FRANTIŠEK CHCE NAVŠTÍVIT JIŽNÍ SÚDÁN  
    Papež František hodlá v doprovodu arcibiskupa  
    z Canterbury navštívit Jižní Súdán stižený občanskou 
    válkou a hladomorem. Oznámil to během návštěvy 
    anglikánského kostela v Římě s tím, že jej   
    ke společné cestě loni vyzvali biskupové. 
    "Mí poradci a já zkoumáme možnosti cesty do  
    Jižního Súdánu," řekl podle agentury Reuters  
    František. Hodlá prý vyrazit společně s arcibiskupem 
    Justinem Welbym, který je hlavou anglikánské  
    církve. Ta je s 85 miliony věřících třetí nejpočetnější  
    křesťanskou církví světa. Podle nedávné zprávy OSN 
    trpí více než 100.000 obyvatel dvou okresů  
Jižního Súdánu hladomorem, který v budoucnu může ohrozit miliony lidí. 
Nejmladší stát světa je zmítán takřka od svého založení v roce 2011 etnickým násilím. 
V prosinci 2013 v zemi vypukla občanská válka.  
V srpnu 2015 dosáhli znepřátelení politici Salva Kiir a Riek Machar dohody o příměří, 
boje v Jižním Súdánu ale pokračují. V důsledku násilností přišly o život desítky tisíc lidí  
a více než dva miliony lidí opustily své domovy. Detaily své zvažované návštěvy papež 
nezveřejnil, podle zdrojů Reuters však chce do země na zřejmě jednodenní cestu 
vyrazit ještě letos. Úřad arcibiskupa Welbyho se k informacím nevyjádřil. 

vybral pn 
 

KDYŽ DÍTĚ NEPŘICHÁZÍ… KONFERENCE O ÚSKALÍ UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ 
Úskalím umělého oplodnění a jiným pohledům na řešení neplodnosti bude věnována 
konference, která se uskuteční v sobotu 18. března 2017 v olomouckém 
Arcibiskupském paláci. Pod názvem „Když dítě nepřichází… aneb Úskalí umělého 
oplodnění“ ji pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s olomouckým Centrem pro 
rodinný život.  
Mnoha párům se dnes nedaří otěhotnět a hledají různá řešení. Často doporučovanou 
možností je i asistovaná reprodukce a umělé oplodnění. Tato metoda má však svá 
úskalí, o kterých se příliš nemluví. Existují i jiné způsoby, jak lze zvýšit plodnost. 
Konference, která se těmito tématy bude zabývat, je určena široké veřejnosti, párům i 
jednotlivcům, a kromě přednášek nabídne i prostor k dotazům  
a osobním konzultacím. 
Na konferenci, která začne v 9.00 hodin ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce, 
vystoupí zajímaví hosté a odborníci v této problematice: lékaři Ludmila Lázničková, 
Taťjana Horká a Martin Šmehil, psychoterapeutka Hana Imlaufová a P. Tomáš Klíč.  
Úvodní slovo přednese emeritní světící biskup Josef Hrdlička, na závěr bude v katedrále 
sv. Václava celebrována mše svatá zúčastněné a jejich rodiny. 

 
Podrobnější informace o konferenci a o přihlašování na ni nabízí web 

Centra pro rodinný život - http://www.rodinnyzivot.cz 
             -pn- 
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POUTNÍ ZÁJEZD DO IZRAELE ("Na cestu s námi vyjdi, Pane...") 

Termín: 12. - 19. 11. 2017  
Cena: 21.960 Kč 

Tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších 
míst ve Svaté zemi. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků! 

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií 
Popis zájezdu:  
1. den: neděle 12.11. - sraz všech účastníků v 16.45 hod. ve Vídni na letišti Schwechat v 
odletové hale. V 17.00 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské 
letecké společnosti El Al Up. Odlet ve 20.00 hod. 
2. den: pondělí 13.11. - přílet do Tel Avivu ve 00.30 hod. Naložení zavazadel do 
izraelského autobusu a odjezd do Betléma, ubytování, kratší nocleh. Snídaně. Ain 
Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá v kostele Navštívení. Památník 
holocaustu Yad Vashem (12 - 14.30 hod.). Betlém – bazilika Narození, jeskyně narození, 
bazilika sv. Kateřiny. Mléčná jeskyně, Pole pastýřů (Bet Sahúr), nákupy suvenýrů 
z olivového dřeva. Večeře, nocleh. 
3. den: úterý 14.11. - snídaně. Jeruzalém: Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie 
(Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání 
Ducha Svatého, kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě 
zapřeš", mše svatá. Chrám Božího hrobu - prohlídka (kámen pomazání, kalvárie, 
Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní 
Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Večeře a nocleh v Betlémě. 
4. den: středa 15. 11. - snídaně. Jeruzalém - Getsemane - bazilika Národů, mše sv. 
Kostel Usnutí apoštolů. Kostel Hrobu P. Marie. Zeď nářků. Od 12 hod. Chrámový 
pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký 
kostel sv. Anny - rybník Bethesda. Křížová cesta. Boží hrob – druhá návštěva. Odjezd na 
Olivovou horu – kostel Pater noster a místo Nanebevstoupení Páně. Odjezd do 
Betléma, večeře, nocleh. 
5. den: čtvrtek 16.11. - Snídaně. Odjezd kolem Kumránu (zvenčí) na Masadu - výjezd 
lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha (50 NIS). Judská poušť z 
vyhlídky ve Vadi Qelt. Mše svatá, večeře a nocleh v Betlémě. 
6. den: pátek 17. 11. - snídaně. Naložení zavazadel. Jericho – Hora pokušení, klášter 
Qarantana, Zacheův strom. Místo Ježíšova křtu v Zajordání – Kasr el Jahud. Cesta 
Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Hora Tábor - 
bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), mše svatá. Tiberias – večeře a nocleh 
v židovském hotelu.   
7. den: sobota 18.11. - snídaně. Hora Blahoslavenství (v 8 hod. mše svatá), Tabgha - 
místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, 
Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova 
ryba" (20 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře.  
8. den: neděle 19.11. - snídaně. Naložení zavazadel. Haifa - kostel Stela Maris na 
Karmelském pohoří, mše sv., Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Odjezd na letiště Ben 
Gurion. Bezpečnostní pohovory, odlet  v 15.50 hod., přílet do Vídně v 18.50 hod.  

 
 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91333&idc=4697319&ids=14333&idp=87715&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.cz
http://www.rodinnyzivot.cz/
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SLEPÉ ULIČKY VLASTNÍHO SEBEZDOKONALOVANÍ - dokončení 
Božíi slovo je tím „novým smýšlením“, které má člověk přijímat stále znovu. Toto slovo 
má také skutečnou moc vyvést z falešných a slepých uliček vlastního sebezdokonalování, 
kdy člověk kráčí po „svých dokonalých cestách" a hledá vlastní dokonalost: nehledá v 
sobě Boži obraz, ale obraz lidský a idealizovaný. Boží slovo vede ke skutečnému obrácení 
- obrácení k Bohu, ne k sobě. Obrácení k cestám Božím ne pouze lidským, byť krásným a 
„ideálním“. 
Jak tedy prakticky prožít postní dobu „ve světle Bible“'? Jednoduše - stačí věnovat víc 
času Božímu slovu. Poslouchat jej a hlavně… nechat se oslovit - někdy stačí jedna věta.  
A to si pak odnést do dalších dní. 
Kéž toto slovo skutečně zasáhne naše nitro, kéž můžeme učinit zkušenost těch věřících 
Židů, kteří při naslouchání Božímu slovu začali plakat (pohnuti pravou a hlubokou lítosti), 
zasaženi dvojsečným mečem Božím (Neh 8,9). 
                P. ANGELO SCARANO 
                Vybral P. Josef Brtník 
 

NOVÉ VITRÁŽE V KAPLI V DISU 
Dne 31. ledna byly slavnostně požehnány nové vitráže v naší kapli. Téma je Nejsvětější 
Trojice. Tři osoby, které se různým způsobem zjevují v našem životě.  
Autor, akademický sochař Daniel Trubač, sám říká o těchto plochách: „Otec - Boží oko, 
které všechno vidí. Je pohledem lásky a ochoty pomáhat. Moře, to jsou ústa, kterými otec 
promlouvá a mušle je představitelem stvoření a narození. Ježíš - pravda, láska, naděje  
a krása. Proud krve a vody, který vytryskl z boku, vytvořil horu, na kterou se vydáváme, 
jestliže naše myšlenky se upínají a stoupají vzhůru. Duch Svatý - představuje ohnivé 
jazyky, které sestupují o Letnicích na apoštoly. Jazyky se prolínají a vytvářejí zcela nové 
barvy. Duch Svatý zde sestupuje v podobě pestrobarevné holubice. 
Vitráže byly vyrobeny ve sklářské dílně Petra Kolínského a jeho syna Lukáše v Bakově nad 
Jizerou. Výsledek předčil očekávání, ale o tom se již musíte na vlastní oči přesvědčit i vy.
                     -fb-
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SVĚTEC MĚSÍCE BŘEZNA – SVATÝ JOSEF   

Pokusím se přiblížit tuto velkou postavu manžela, otce, světce skrze několik odstavečků 
z apoštolské adhortace svatého papeže Jana Pavla II. S názvem Redemptoris custos.  
A vnímám, že jsem se zakousnul do velikého sousta.   
Církevní Otcové, čerpajíce inspiraci z evangelií, již od prvních staletí zdůrazňovali, že 
svatý Josef, který s láskou ochraňoval Marii a s radostí se věnoval výchově Ježíše Krista, 
také dnes střeží a chrání mystické Tělo Vykupitele, církev, jejímž obrazem i vzorem je 
nejsvětější Panna…chci vám poskytnout k rozjímání několik úvah o člověku, kterému 
Bůh svěřil ochranu svých nejdrahocennějších pokladů. 
Domnívám se totiž, že opětné rozvažování o účasti Mariina manžela v Božím tajemství 
umožní církvi, směřující spolu s celou lidskou rodinou k budoucnosti, nacházet neustále 
nově svou identitu, která se váže k základům tajemství vtělení. 
Josef z Nazareta se vlastně účastnil tohoto tajemství jako nikdo jiný z lidí, kromě Marie, 
Matky vtěleného Slova...  
MANŽELSTVÍ S MARIÍ 
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které 
počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od 
hříchů.“ (Mt 1,20-21)V těchto slovech je obsaženo ústřední jádro biblické pravdy o 
svátém Josefovi. Evangelista Matouš vysvětluje význam tohoto momentu, tak jak ho 
prožíval Josef. Těhotenství Marie „působením Ducha Svatého“ najde širší a 
jednoznačné vysvětlení v Lukášově popisu Ježíšova zrození: „Anděl Gabriel byl poslán 
od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s 
mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.“ (Lk 1,26-27). 
Slova andělského pozdravení: „Buď zdráva, milostiplná, Pán s tebou,“ (Lk 1,28)  
vyvolala Mariin vnitřní neklid a zároveň ji podnítila k uvažování. V té chvíli zvěstovatel 
Pannu uklidňuje a odhaluje jí zvláštní Boží záměr s ní: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 
milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván 
Synem Nej- vyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida.“ (Lk 1,30-32) 
Krátce předtím evangelista potvrzuje, že ve chvíli zvěstování Maria již byla 
„zasnoubena s mužem jménem Josef z Davidova rodu“.   
Povaha tohoto zasnoubení se vysvětluje nepřímo; když Maria uslyšela, co říkal 
zvěstovatel o narození Syna, ptá se: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám?“ (Lk 
1,34) Tehdy slyší tuto odpověď: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě 
zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“ (Lk 1,35) Maria, i když byla již 
„provdána“ za Josefa, zůstane pannou, neboť Dítě, které se v ní od chvíle zvěstování 
počalo, bylo počato z Ducha Svatého. 
„Ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) Po její odpovědi na výslovný záměr Boží 
se Maria během dní a týdnů objevuje před lidmi i před Josefem jako „těhotná“, jako ta, 
která má porodit, která nosí v sobě tajemství mateřství.  
Za těch okolností, „protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, 
rozhodl se tajně se s ní rozejít“ (Mt 1,19). Josef nevěděl, jak se má zachovat vůči 
„podivuhodnému“ Mariinu mateřství. Zajisté hledal odpověď na tuto zneklidňující 
otázku. Ale především hledal východisko z této pro něho těžké situace. 
         dokončení na následující straně 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY  
 „Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, 
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. 
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,20-21). 
Boží zvěstovatel uvádí Josefa do tajemství Mariina mateřství. Zvěstovatel se obrací na 
Josefa jako na „manžela Marie“, který, až přijde čas, má pak dát vlastní jméno Synovi, 
jenž se narodí nazaretské Panně, za Josefa provdané. Obrací se tedy na Josefa a svěřuje 
mu úkoly pozemského otce vůči Mariinu Synovi. 
„Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: „vzal svou ženu k 
sobě.“ (Mt 1,24) Josef ukázal týmž způsobem jako Maria ochotu vůle vůči tomu, co Bůh 
od něho žádal skrze svého zvěstovatele. 
DŮVĚRNÍK BOŽÍHO TAJEMSTVÍ 
    Když Maria krátce po zvěstování odešla do Zachariášova domu, 
    aby navštívila svou příbuznou Alžbětu, uslyšela při uvítání  
    slova, která Alžběta vyslovila „naplněna Duchem Svatým“  
    (srov. Lk 1,41). „Blahoslavená jsi, která jsi uvěřila, že se splní to, 
    co ti bylo řečeno od Pána!" (Lk 1,45). Na začátku tohoto  
    putování se Mariina víra setkává s vírou Josefovou. Jestliže po 
    zvěstování Alžběta o ní řekla: „blahoslavená, která uvěřila“  
    (srov. Lk 1,45) - bylo by možné jistým způsobem toto  
    blahoslavenství vztáhnout i na Josefa, poněvadž odpověděl  
    kladně na Boží slovo, předané mu v onom rozhodujícím  
    okamžiku. „Udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k 
sobě“ (Mt 1,24). To, co udělal, bylo nejčistší „poslušností víry“ (srov. Řím 1,5; 16.26; 2 Kor 
10,5-6). Je možné říci, že to, co Josef udělal, ho zvláštním způsobem sjednotilo s vírou 
Mariinou: přijal jako pravdu pocházející od Boha to, co ona předtím přijala při zvěstování.   

Josef - spolu s Marií - je prvním důvěrníkem tajemství živého Boha. Spolu s Marií - a také 
vzhledem k Marii - se podílí od samého počátku na vrcholném úseku sebezjevení Boha v 
Kristu. Můžeme říci, že Josef je prvním, kdo má účast na víře Bohorodičky. Josef je též 
prvním, koho Bůh postavil na cestu „putování ve víře“, ve kterém Maria - zvláště od času 
Kalvárie a Letnic - bude „nejdokonaleji předcházet.“  

Vlastní Josefova cesta - jeho putování ve víře - skončí dříve: ještě předtím, než Maria 
stane u paty kříže na Golgotě. Avšak Josefova cesta víry se ubírá tímtéž směrem, je plně 
definována tímtéž tajemstvím, jehož se Josef - spolu s Marií - stal prvním důvěrníkem. 
Vzhledem k této jednotě papež Jan XXIII., který měl velkou úctu k svátému Josefovi, 
přikázal v římském kánonu mše svaté - věčné památky vykoupení - vzpomínat jméno 
Josefa spolu se jménem Marie před apoštoly, papeži a mučedníky.  

Papež František asi před 2 roky nařídil zařadit Josefovo jméno do všech Kánonů. Tím 
vyjádřil také svou velikou úctu a důvěru k němu při našem putování ve víře jako on. 
Vyprošujme si od Boha – skrze mocnou přímluvu svatého Josefa – víru v Boha a jeho 
slovo jakou měl on. 

                            Připravil P. Josef Brtník 
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POSTNÍ OBRÁCENÍ VE SVĚTLE BIBLE 
    Bible nám nabízí mnoho impulzů k prožívání postní 
    doby, především v textech používaných při liturgii. 
    Mezi těmito texty se však nachází věta, která udává 
    základní tón prožívání postního období, protože 
    zaznívá právě na samotném začátku tohoto období, 
    a sice na Popeleční středu při označování věřících 
    popelcem: ,,Čiňte pokání a věřte evangeliu." 
Tato věta je velmi významná, jelikož zaznívá na počátku Ježíšova veřejného vystoupení 
(podle Matouše 4,17 a Marka 1,15) a vyjadřuje tak jakousi základní vyzvu evangelia. 
Kdybychom se podívali do řeckého originálu, narazili bychom v tomto verši na sloveso 
metanocite, které doslova znamená „změňte smýšleni" (a to je víc než „polepšete se" 
či „opusťte hřích, špatné cesty"). O jakou změnu smýšlení jde? Nápovědu máme v 
následující částí: „věřte evangeliu" neboli přijměte evangelium, Ježíšovo slovo. Staré 
smýšlení má být nahrazeno smýšlením Ježíšovým. Dosavadní normy a priority, touhy a 
plány mají být „nahrazeny" (nebo proměněny) Ježíšovými tužbami a postoji. A o to jde 
v postní době! Je zajímavé si uvědomit, že Ježíš nevyzývá ke stejné formě obrácení 
jako starozákonní proroci: jejich volání k obrácení bylo výzvou k opuštění hříšných cest 
a k návratu k porušené smlouvě, k zákonu. Ježíš chce víc: víc než opuštění hříchu, víc 
než návrat k Desateru. Jemu jde o přijetí nového smýšlení - evangelia. 
 
POSTNÍ DOBA JE VÍC NEŽ POLEPŠENÍ 
Z toho můžeme vyvodit, že v postní době jde především o slyšení a přijetí Božího slova 
(hlavně evangelia) - toto slovo je motorem pravého obrácení, změny smýšleni. Bez 
Božího slova se snahy o obrácení snadno promění v askezi (někdy prázdnou, jindy 
pojatou jako tělesné cvičení, jindy jako projev sebezdokonalení v duchu sebezalíbení  
a egocentrismu), nebo ve snažení o „polepšení života“ či odstranění toho, co se mi na 
mně samotném nelíbí. Obrácení, postní doba je víc než sebezdokonalení! Víc než 
„polepšení se" a odstranění „špatných skutků". 
Ježíšova základní výzva nám také připomíná, že Boži slovo má moc obrátit člověka - a to 
je velkou útěchou pro ty, kteří poznali „marnost" svého postního snažení o „zmněnu 
života": člověk je bezmocný nad vlastním životem, ale Boži ruka není krátká ke spasení  
(Iz 59,1).       
A tato Boži moc se projevuje skrze slovo, které je kladivem tříštícím kámen sobeckého  
a uzavřeného srdce (srv. Jer 23,29), ohněm spalujícím plevy našeho prázdného  
a plochého života (srv. Jer 23,29; Mt 3,12), dvojsečným mečem pronikajícím až na 
rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzujícím touhy a myšlenky srdce (2id 4,12). 
Boží slovo má tedy moc proniknout až do hlubin našeho „já", našich motivací a skrytých 
motivů. Sami často nedokážeme proniknout do „uzavřených komor" našeho já, ale 
evangelium tuto moc má. Nedokážeme „z hloubi srdce" změnit svůj život (proto se 
točíme stále dokola na stejném místě), ale slovo od Boha tuto moc má (Sk 2,37). Tam 
čteme, jak po Petrově letničním kázaní byli Židi zasaženi v srdci (doslova, že „jejich srdce 
bylo probodeno") a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat. Bratři?'' 
       dokončení na další straně 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže 

je květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě 

královská, ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec 

je modlitbou krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a 

královně Marii, ale je též modlitbou někdy velmi 

namáhavou, do níž se nám oechce, která „bolí“ svoji 

„jednotvárnost“ a délku. Přesto co nic nestojí, za nic 

nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence už mnohé 

vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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    ÚVODNÍ SLOVO 
Milé sestry a bratři, čtenáři Farníčku, 
tak jsme se ve středu pěkně popelili – vlastně ne, to dělají slepice, tak popelařili – to 
taky ne, to dělají popeláři.  
Tak jsme přijali znamení popelem na čelo, ano, to dělají křesťané. Proč? 
Starozákonní vyjádření při označení popelem vyjadřuje tvrdou skutečnost – ještě bez 
Krista. „Člověče, pamatuj si, že prach jsi a v prach se navrátíš.“ Novozákonní vyjádření 
zní: „Obrať se – změň smýšlení a věř evangeliu!“ To má silný pozitivní náboj. Skrze 
Ježíše Krista, Božího Syna, který se stal člověkem, můžeš být ty, který jsi prachem, 
věčným Božím dítětem. Ale je třeba obrátit veškerou pozornost na Krista – věřit jeho 
radostné zvěsti – evangeliu! O tom si můžete přečíst na jiném místě v hluboké úvaze 
Angela Scarana – Postní obrácení ve světle Bible. Čtěte pozorně a nejlépe vícekrát! 
    Vstup do postní doby není tvrdé sebemrskačství!  
    Více se modlit, postit, almužnit!  
    Ne, ale konat to vše pravdivěji. Jak nám to   
    v evangeliu Popeleční středy říkal Pán Ježíš.  
    Věř evangeliu, věř jemu! S jeho pomocí to žij! 
    V březnu nám církev staví před oči dva, asi  
    nejdůležitější světce – svatého Josefa a Pannu  
    Marii.  
O Slavnosti svatého Josefa, která připadá na pondělí 20. března bude mimořádně 
bohoslužba v kostele v 18.15. O něm samotném se více dočtete na jiném místě 
Farníčku. A stěžejní událost Mariina života – Zvěstování – společně oslavíme v sobotu 
25. března, také při večerní bohoslužbě. Doufám, že vás tam bude více než v obyčejnou 
sobotu. 
Bratři a sestry, přeji i vyprošuji sobě i vám na přímluvu svatého Josefa a Marie velkou 
otevřenost pro Boží oslovení a pozvání k naplňování osobního povolání každého 
z nás.       
                     K tomu také všem ze srdce žehná 
                               P. Josef Brtník, váš farář.  

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFOVI 
K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou 
přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.  
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou 
lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš 
Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.  
Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý 
otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v 
tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak 
nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.  
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně 
zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen.  
          papež Lev XIII. 
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                                                                          KALENDÁRIUM BŘEZEN 2017 
  1. 3. Popeleční středa 
  5. 3. 1. neděle postní 
12. 3. 2. neděle postní  
19. 3. 3. neděle postní 
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 
26. 3. 4. neděle postní 

 

 
KNIHA (A FILM) MLČENÍ 
   Mlčení japonského spisovatele Šúsakua Endóa (1923–1996)  
   je drsný a zároveň poetický i myšlenkově bohatý příběh o  
   zániku křesťanské misie v Japonsku v 17. století. Téma, které  
   o něco dříve zpracoval i český spisovatel Jaroslav Durych v  
   rozsáhlé epopeji Služebníci neužiteční, Endó pojal z   
   neobvyklé perspektivy japonského katolického křesťana.  
   Kniha sleduje cestu evropského jezuitského kněze, který se  
   se svým spolubratrem vydává na beznadějnou misijní  
   výpravu, je zajat, vězněn, nakonec veřejně odpadne od víry,  
   když tak jako mnozí další šlápne na Kristův obraz. Učiní to ani 
   ne tak z vlastní slabosti, byť tu si stále bolestněji uvědomuje,  
   ale hlavně proto, že kvůli němu jsou mučeni a zabíjeni  
   japonští věřící, ti pevní i ti, kteří již podlehli slabosti a Krista 
zapřeli. Nakonec se mu zjeví živá tvář Kristova, kterou celý život hledal, v neumělém  
a sešlapaném obličeji na desce, na kterou šlapaly a budou šlapat dál tisíce prostých 
věřících nucených křesťanství opustit. Dochází poznání v té největší poníženosti  
a naprosté bezmoci, která zároveň neúprosně odhalila povrchnost jeho dosavadní víry 
a představ o životě. Mlčení je považováno za nejzávažnější Endóovo dílo. Svou 
aktuálnost si bezpochyby zachovává dnes stejně jako v době svého vzniku. Kniha byla 
vyznamenána Tanizakiho literární cenou a je přeložena do mnoha světových jazyků.  

Kniha vyšla letos v nakladatelství Vyšehrad.  
Film podle této knižní předlohy se v našich kinech promítá od února. 

STARÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
Kdo nechce vidět, tomu ani brýle nepomohou   německé 
Kdo se sám honosí, v hlavě mnoho nenosí    slovenské 
Koktavý koktavého miluje, protože mu rozumí   latinské 
Když ti peníze chybí, každý tě nerad vidí    latinské 
Každá ruka dobrá, která dává     polské 
Kdo se bojí, nesmí do lesa      české 
Kapka štěstí nad bečku moudrostí     české 
Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl   české 
Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí    slovenské 
Když si slepý vezme němou, manželství se vydaří   ukrajinské 
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KŘÍŽOVKA NA BŘEZEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. Verne: Bez mnohého se člověk obejde,….dokončení v tajence  
Vodorovně: A. Pouliční prodavač tisku, udělat (sloven.). – B. Vrch u Bělehradu, pouťová 
atrakce, nápadná. – C. Plakat, opracovati motykou, nemoc sliznic. – D. Ženské jméno, podnik 
zahraničního obchodu, husarský kabát. – E. Tajenka. – F. Staročeské zájmneo, proutěná 
nádoba, ženské jméno, zmrzlá voda, pobídka. – G. Monumentální sloup, otázka při sázce, obec 
na Pelhřimovsku. – H. Modly, hlavní město Íránu, žaludeční léky. – I. Údaje, souhlas, ta i ona, 
značka doutníků. Svisle: 1. Podnik v Trutnově, sloučenina amoniaku s kyselinou. – 2. Řeka 
v Anglii, kladná elektroda. – 3. Druh konopí, cizí zápor. – 4. Podnik ve Varnsdorfu, bicykly. – 5. 
Stará lotyšská mince, součásti aromatických olejů. – 6. Část obličeje, mohamedánský chrám. – 
7. Vodní proud, velikán, ukazovací zájmeno. – 8. Stará jednotka hmotnosti, město ve 
Španělsku, citoslovce podivu. – 9. Odpor (protiklad). – 10. Nejinak, zkratka pro „české“, 
mexická řeka. – 11. Výměšek potních žláz, Oldřich domácky, maďarské město (Györ). – 12. 
Části obličeje, české město. – 13. Dvanáct měsíců, botanický název ovsa. – 14. Viditelně, 
šachová figurka. – 15. Barvení látek, město v bývalé Jugoslávii. – 16. Evropan, řeka v Německu. 
– 17. Hmotnost obalu, ohon. 
Nápověda: 8. Ea. – 11. Ráb. – 15. Ram.                                  Připravil František Záloha 
Tajenka z minula: nejdřív je přítelem později nepřítelem 
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UZÁVĚRKA PRO VAŠE PŘÍSPĚVKY VŽDY DO 20. DNE V MĚSÍCI          
VYŠLO 4. 3. 2017 V NÁKLADU 200 KS. 

M Ě S Í Č N Í K  F R Y Š T Á C K É  F A R N O S T I 
15. ROČNÍK - BŘEZEN 2017 - ČÍSLO 158 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU 
V PÁTEK 17.45 A V NEDĚLI V 15.00 
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