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EDITORIAL 

Milí farníci, 

ve dnech 1. a 2. února budeme vzpomínat na to, jak byl Ježíš přinesen 
do chrámu, což znamenalo zasvěcení Bohu. 

Jsme na počátku Roku zasvěceného života a 2. února je světový den 

zasvěceného života. Za rok slavnostně uzavřeme tento čas, který vyhlásil 

papež František. Tento rok má být povzbuzením pro všechny, nejen pro ty, 
kteří se zasvětili Bohu skrze řeholní sliby. Aby celý náš život, bez ohledu na 

povolání, byl prožíván ve spolupráci s Boží milostí. 

V tomto měsíci budu od 11. do 15. prožívat čas ve Svaté zemi. 
Doufám, že tam prožiji hezké chvíle. Ale to není hlavní cíl mé pouti. Chci vás 

tam všechny v srdci vzít a být s vámi na všech místech, kde budu, a kde chodil 

Pán Ježíš a kde působil, když byl na zemi. 
Chtěl bych přijet obnovený a posílený, abych vám mohl lépe sloužit. 

P. Jan  

CESTY VÍRY 

APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

VŠEM ZASVĚCENÝM OSOBÁM  

U PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA 

Drahé zasvěcené a drazí zasvěcení, píši vám jako Petrův nástupce, 
kterému Pán Ježíš svěřil úkol utvrzovat ve víře své bratry (srov. Lk 22,32), a 

píši vám jako váš bratr, zasvěcený Bohu jako vy.  

Společně děkujeme Otci, který nás povolal, abychom následovali Ježíše v 

plném přilnutí k jeho evangeliu a ve službě církvi, a vlil do našich srdcí Ducha 
Svatého, který nám dává radost a pomáhá nám vydávat celému světu 

svědectví o jeho lásce a milosrdenství.  

Na základě ohlasů od mnohých z vás i od Kongregace pro instituty 
zasvěceného života a společnosti apoštolského života, u příležitosti 50. výročí 

vydání dogmatické konstituce Lumen gentium o církvi, která v 6. kapitole 

mluví o řeholnících, stejně jako Dekretu Perfectae caritatis o obnově řeholního 
života, rozhodl jsem se vyhlásit Rok zasvěceného života. Začne 30. 

listopadu letošního roku, o první adventní neděli, a skončí 2. února 2016, 

na svátek Uvedení Páně do chrámu.  

Po vyslechnutí Kongregace pro instituty zasvěceného života a 
společnosti apoštolského života jsem určil pro tento rok stejné tři cíle, které 



svatý Jan Pavel II. předložil církvi na počátku třetího tisíciletí. Jistým 

způsobem se nechal inspirovat tím, co naznačil už v exhortaci Vita consecrata: 
"Nejen že si máte připomínat svou slavnou minulost, ale musíte si také 

uvědomit, že je vaším úkolem vytvářet nové slavné dějiny! Pohleďte do 

budoucnosti, kam vás Duch sv. vysílá, aby skrze vás učinil podivuhodné 

věci"(č. 110). 

I. CÍLE PRO ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA  

1. Prvním cílem je dívat se na minulost s vděčností. 

2. Kromě toho nás Rok zasvěceného života zve k nadšenému prožívání 

přítomnosti. Vděčnost za minulost nás pobízí, abychom pozorně naslouchali 

tomu, co dnes Duch říká církvi, a mohly tak stále hlouběji uskutečňovat 

zakládající prvky našeho zasvěceného života.  

3. Přijímat budoucnost s nadějí chce být třetím cílem tohoto roku. Známe 

obtíže různého druhu, jimž musí čelit zasvěcený život: především v západním 

světě úbytek povolání a stárnutí, ekonomické problémy jako důsledek vážné 

celosvětové finanční krize, výzvy internacionálnosti a globalizace, nástrahy 
relativismu, odsouvání zasvěceného života na okraj společnosti a jeho 

společenská bezvýznamnost... Právě v těchto nejistotách, které prožíváme 

spolu s mnoha našimi současníky, se uskutečňuje naše naděje, plod víry v 
Pána dějin, který nám stále opakuje: "Neboj se... protože já jsem s tebou" (Jer 

1,8).  

DÍVAT SE NA MINULOST S VDĚČNOSTÍ.  

Každý náš institut má bohaté charismatické dějiny. Při jeho vzniku je 

přítomné působení Boha, který ve svém Duchu povolává některé lidi, aby 

blíže následovali Krista, převáděli evangelium do určité formy života, očima 

víry četli znamení doby a kreativně odpovídali na potřeby církve.  
Zkušenost začátků pak rostla a rozvíjela se zapojením dalších členů v nových 

zeměpisných a kulturních oblastech zrozením nových způsobů pro 

uskutečňování charismatu, nových iniciativ a vyjádřením apoštolské lásky. Je 
to jako semeno, ze kterého se stane strom s rozpínajícími se větvemi. V Roce 

zasvěceného života bude vhodné, když si každá charismatická rodina 

připomene své začátky a svůj dějinný vývoj a bude děkovat Bohu za to, že 

nabídl církvi tak mnoho darů, jež ji zkrášlují a činí připravenou konat každé 
dobré dílo (srov. Lumen gentium 12). 

Je nutné vyprávět vlastní historii, abychom oživovali svou identitu, 

posilovali jednotu rodiny a smysl pro spolupatřičnost jejích členů. Nejde o 
to, že se máme věnovat archeologii nebo pěstovat zbytečné nostalgie, ale spíše 

se máme znovu vrátit k cestám, po nichž kráčely minulé generace, a objevit v 



nich inspirující jiskru, ideály, projekty a hodnoty, které byly jejich hybnou 

silou, počínaje zakladateli a zakladatelkami, jakož i prvními komunitami. 
Tímto způsobem si členové institutu mohou uvědomit, jak se charisma žilo v 

minulosti, jakou tvůrčí sílu ze sebe vydalo, jakým potížím muselo čelit a jak je 

dokázalo překonávat. Lze přitom objevit i nesrovnalosti, plody lidské slabosti, 

někdy snad i zapomenutí na některé podstatné aspekty charismatu. Ze všeho 
se lze poučit a může se to stát výzvou ke konverzi. Vyprávět své dějiny 

znamená vzdávat Bohu chválu a děkovat mu za všechny jeho dary.  

Děkujme Bohu zvlášť za posledních 50 let, které následovaly po Druhém 
vatikánském koncilu; ten byl pro celou církev opravdovým vanutím Ducha 

Svatého. Díky němu prošel zasvěcený život plodnou cestou obnovy, která byla 

− se svými jasnými i temnými stránkami − dobou milosti, poznamenanou 
přítomností Ducha Svatého.  

Ať se Rok zasvěceného života stane také příležitostí pokorně a současně s 

velkou důvěrou v Boha Lásku (srov. 1 Jan 4,8) vyznat svou křehkost a 

prožívat ji jako zkušenost milosrdné lásky našeho Pána; ať se stane příležitostí 
silně "křičet" do světa a s radostí svědčit o svatosti a vitalitě velké části těch, 

kteří byli povoláni následovat Krista formou zasvěceného života. 

PASTORACE 

MASKY PRYČ! SUNDEJTE MASKY! 

Toto zvolání slýcháme někdy v době masopustních plesů o půlnoci. 
Účastníci plesu sundají masky, odhalí tváře a všichni mohou poznat, kým jsou 

doopravdy. 

Masky sundat – k tomu vybízí církev na počátku postní doby. Na 
popeleční středu slyšíme slova: „Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ A 

také: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ 

„Proč se pyšně vypíná ten, kdo je prach a popel?“ /Sir 10,9/ 

„Hospodin má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, 
jejichž cesta je bezúhonná. 

Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých bude 

ušetřeno.“ /Přísl 11,20-21/ 
Boží slovo není legrace nebo zábava. Je to varování pro všechny. Pryč 

s maskou přetvářky. 

Existuje nějaké podivné nepsané právo „chodit v masce“. Rádi se 

přetvařujeme a rádi vidíme druhé, jak se přetvařují. Chováme se jinak, než jací 
opravdu jsme. Někdy ani sami nevíme, kým jsme. 



Kolem nás je hodně snobismu, „titulománie“, pýchy a mnozí se snaží 

připomenout-„Nevíš, s kým máš tu čest, já ti ukážu!“ Klameme sami sebe, 
rodiče klamou děti, děti klamou rodiče, klameme samého Boha. 

„Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin“ 

/Přísl 16,2/ 

„Neujde mu jediná myšlenka a jediné slovo se před ním neskryje“ /Sir 42,20/ 
„Měří propastnou tůni i hloubku srdce a vyzná se v jejich záludnosti. Nejvyšší 

má totiž znalost všeho a sleduje znamení věků“ /Sir 42,18/ 

„Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem i hříšníkovi, který 
chodí po dvou stezkách.“ /Sir 2,12/ 

Pryč s maskou pýchy. Nenapodobujme cirkusové klauny.  

Někdo přirovnal lidský život ke knize. Svět vidí titul a jako malé děti hledá 
v této knize pouze líbivé obrázky. Bůh však se dívá na to, co je v knize psáno. 

Kéž nás nezaslepuje maska pýchy, ješitnosti, shlížení se v sobě. Nejsme bohy. 

„Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má 

zalíbení.“/Přísl 11,1/ 
 

V jedné knize je popsán příběh mladého člověka z Ameriky, který se 

dostal do stavu psychického strádání. Všechno ho trápilo, ztratil chuť k životu, 
přišel o práci a na celém těle se třásl. 

Rozhodl se, že odjede na Floridu. V poslední chvíli, když nastupoval do vlaku, 

dal mu jeho otec zalepený dopis. Prosil ho, aby tento dopis rozlepil, až dojede 
na místo.  

Ale ani po příjezdu na jiné místo ho útrapy a černé myšlenky neopustily. Jeho 

stav se ještě zhoršil, protože nemohl najít ani práci ani bydlení. Otevřel otcův 

dopis a v něm si přečetl: „Synu, jsi 1 500 mil od domu a necítíš se lépe, že? Je 
to tím, že jsi s sebou vzal jedinou věc, která je příčinou tvého trápení. Vzal jsi 

sebe. Tvé tělo ani mozek není nemocné, nejsou na vině ani okolnosti a 

podmínky, ve kterých ses ocitl. Jestli se mnou souhlasíš, vrať se domů a budeš 
vyléčen.“ 

Tento dopis ho velmi rozhněval. Toulal se po městě, až vstoupil do jednoho 

z kostelů. Tam uslyšel slova: „Kdo je schopen ukočírovat svou mysl, je silnější 

než dobyvatel města.“ 

Tato slova ho přivedla k přemýšlení a šel do sebe. Pochopil, že ani okolí, ani 

podmínky nejsou příčinou jeho způsobu myšlení a jeho předsudků. Vrátil se 

domů a začal přemýšlet jinak, začal se dívat na život jinýma očima. 
Tento příběh může být potvrzením pravdy, že základem lidského 

chování je to, jak se na problémy díváme. Od toho, jak přemýšlíme,se odvíjí 

kvalita našeho myšlení a chování. Opravdová obnova ducha se bez obnovy 
způsobu našeho smýšlení nemůže podařit. 



Dobře tomu rozuměl sv. Pavel, když psal Efezanům: „Odložte dřívější 

způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se 
duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve 

spravedlnosti a svatosti pravdy.“ /Ef 4,22-24/ Ukazuje cíl a ideál, ke kterému 

bychom měli směřovat. Ukazuje způsob, jak se tento ideál realizuje skrze 

skrze obnovu ducha našeho smýšlení. Poukazuje na to, že nejdůležitějším 
prostředkem a pomocí je Boží milost, kterou Bůh nikomu neodřekne. Tuto 

milost jsme dostačující měrou dostali ve chvíli křtu. Dostáváme ji také ve 

svátosti pokání. Kromě milosti posvěcující dostáváme i jiné milosti. Jedná se 
jen o naši spolupráci s Boží milostí, o naši námahu na cestě vnitřní obnovy.  

Postní doba je úžasnou příležitostí k obohacení našeho duchovního 

života. Prostředkem k této proměně je modlitba. Nejen ta bezmyšlenkovitá 
slovní, ale především rozjímání. Nebojme se toho slova. Snažme se, aby tuto 

praxi obsahovalnáš všední život. Způsobí to, že se staneme zralými křesťany. 

Tato modlitba je velkou silou, která člověka povznáší. Způsobuje, že se 

zahořklé srdce proměňuje v srdce plné sladkosti, zarmoucené v radostné, 
ubohé v bohaté, studené ve vroucí, nemocné v uzdravené a staré v nové. 

P. Jan 

Z DENÍČKU FAUSTYNY KOWALSKÉ: 

Napiš: - Jsem trojnásobně svatý a ošklivím si sebemenší hřích.  
Nemohu milovat duši, která je poskvrněná hříchem, ale když lituje, 

má štědrost k ní je bez hranic. Mé milosrdenství ji objímá a ospravedlňuje. 
Stíhám svým milosrdenstvím hříšníky na všech jejich cestách a mé Srdce se 

raduje, když se oni ke mně vracejí. Zapomínám na hořkosti, kterými sytili mé 

Srdce, a raduji se z jejich návratu.  
Řekni hříšníkům, že žádný mé ruce neunikne. Prchají-li před 

milosrdným Srdcem, upadnou do mých spravedlivých rukou.  

Řekni hříšníkům, že na ně stále čekám, naslouchám úderům jejich 
srdce, kdy bude bít pro mě.  

Napiš, že k nim hovořím skrze výčitky svědomí, skrze neúspěchy a 

utrpení, skrze bouře a blesky, promlouvám skrze hlas církve, a pokud zmaří 

všechny mé milosti, začínám se na ně hněvat, ponechávaje je samým sobě a 
dávaje jim to, po čem touží. /1728/ 

Dnes mě Pán znovu poučil, jak mám přistupovat ke svátosti pokání: - 

Má dcero, tak jako se v mé přítomnosti připravuješ, tak se také přede mnou 
zpovídáš; knězem se jen zahaluji. Nikdy nerozebírej, jaký je ten kněz, kterým 

jsem se zahalil, a otevírej se ve zpovědi tak jako přede mnou a naplním tvou 

duši svým světlem. / 1725/ 



Nejmilejší je mi ta duše, která pevně věří v mou dobrotu; dávám jí 

svou důvěru i vše oč prosí. /453/ 
Napiš hned, co slyšíš: Jsem Pán ve svém bytí a neznám příkazy ani 

potřeby. Povolám-li k bytí tvory, je to propast mého milosrdenství./85/ 

Neodměňuji za zdařilý výsledek, ale za trpělivost a námahu pro mě 

podstoupenou./86/ 
Má dcero, napiš, že nevědomá pochybení duší nezadržují mou lásku k 

nim ani mi nepřekážejí se s nimi sjednocovat, ale i ta nejmenší, avšak 

dobrovolná pochybení, ta zastavují mé milosti a takové duše nemohu 
zahrnovat svými dary./1641/ 

A Bůh mi dal poznat věc, která jediná má v jeho očích nekonečnou 

cenu – je to láska k Bohu, láska, láska a ještě jednou láska – a nic se nedá 
srovnat s jediným úkonem čisté lásky k Bohu.  

Vůbec si nedokážeme představit, jak se Bůh zajímá o duši, která ho upřímně 

miluje. Šťastná duše, o kterou se již zde na zemi zvláštním způsobem zajímá, 

jsou to duše malé a pokorné. /778/ 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Do této rubriky moc často nepíšeme, ale nyní máme možnost 

prokázat dobrodiní jedné domácnosti věcmi, které doma máme a můžeme je 

postrádat. Zde uvádím seznam: 
Skleničky, hrnečky, talíře, menší pánev, velký smeták, lopatka a smetáček, 

starší vysavač. 

Budete-li chtít něco věnovat, nechte to na faře nebo mi můžete zavolat na tel. 

číslo 732 867 310. 
Lenka Pešatová 

PŘEJEME 

V únoru oslaví svá životní jubilea: 

Emilie Petrová 

Helena Procházková 

Mirek Lamač 

Marie Pastorková 
Zdena Rákosová 

Nataša All Radiová  75 let 

Marie Pešková 

Zdislava Bohuslavová 

Marie Kochánková 
Jáchym Pešek 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

 ČKA - Český ráj: 
Srdečně zveme na přednášku a besedu s  

vrchní státní zástupkyní v Praze  

JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D.,  

na téma: PRÁVO A SPRAVEDLNOST. 

Ve středu 11. února 2014, v 18:15 v KC Kino v Železném Brodě.  

Paní doktorka Bradáčová je dostatečně mediálně známá osobnost, kterou ani 
nemusím představovat. Jsme moc rádi, že i přes její vytíženost přijala naše 

pozvání do Železného Brodu.  

Nenechte si ujít tuto příležitost. 
Těšíme se na Vaši bohatou účast a dotazy. 

Kdyby přesto někdo naši přednášející neznal, přikládám aspoň několik 

základních informací, převzatých z Wikipedie: 

Lenka Bradáčová (* 1. března 1973 Roudnice nad Labem) je česká státní 
zástupkyně, od 30. července 2012 vrchní státní zástupkyně v Praze. Od března 

2008 do dubna 2014 pak působila ve funkci prezidentky stavovského sdružení 

Unie státních zástupců České republiky. 

Vyrůstala v Kostomlatech pod Řípem, později žila v Roudnici nad Labem. Po 

ukončení roudnického gymnázia pokračovala studiem práva a právní vědy na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvovala v roce 1998 (Právní 
a sociální aspekty regulace nealkoholové toxikománie) se ziskem ceny Karla 

Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 

(Drogy a kriminalita; školitel Dagmar Císařová) dokončila postgraduální 

doktorské studium v oboru veřejné právo. Ve stejném roce byla jmenována 
státní zástupkyní v Litoměřicích. O dva roky později se stala náměstkyní 

krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ji navrhl na funkci vrchní státní 
zástupkyně v Praze. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil měl v úmyslu 

Bradáčovou do této funkce jmenovat, ale ze svého úřadu byl 27. června 2012 

odvolán prezidentem republiky na návrh předsedy vlády Petra Nečase. Přes 



zjevné zdráhání ji nakonec jmenoval dne 30. července 2012 nový ministr 

spravedlnosti Pavel Blažek. 

Pracuje také jako lektorka v oboru trestní právo na Justiční akademii. 

Dozorovala několik mediálně sledovaných trestních kauz, včetně vraždy 

chlapečka Honzíka Rokose, zabitého svou matkou, kauzu ústeckého vraha 

Miroslava Ritticha, mačetový útok Romů v novoborském baru či případ 
Mostecké uhelné. 

Jako tisková mluvčí se vyjadřovala ke kauze sociálnědemokratického poslance 

Davida Ratha podezřelého ze spáchání trestných činů poškození finančních 
zájmů Evropské unie (mj. uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslujících 

údajů vztahujících se k výdajům z rozpočtu EU), přijetí úplatku, podplacení a 

sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné 
dražbě. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Půst není jen odříkání masitých pokrmů, ale i vzdělávání se a setkávání 

s Bohem v Písmu svatém a rozjímání. 

Požádali jsme proto P. Michala Podzimka o vedení postní duchovní obnovy. 
P. Michal souhlasil a obnova se bude konat na faře v Železném Brodě 

v sobotu  7. 3. od 9:30 do 16:00 hod. s přestávkou na oběd.  

Oběd je možno po domluvě připravit na faře. Kdo bude potřebovat odejít na 

oběd domů, může využít polední přestávku, která bude od 11:30 do 13:30 
hodin.  

Pro případný odpočinek a setrvání o samotě budou zpřístupněny všechny 

prostory fary. 
Zveme všechny zájemce a prosíme o potvrzení účasti do konce února. 

P. Jan 

Srdečně Vás zvu na 

PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH MARIÁNSKÝCH POUTNÍCH 

MÍSTECH.  

Ve dnech 6.-10. 5. 2015 organizujeme pro Lasaletskou rodinu pouť po 

českých památkách a mariánských místech.  

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:  

Středa 6. 5. v časných ranních hodinách odjezd z Bozkova do Mělníka, 

pokračuje se do Nechanic, kde bude prohlídka zámku, nocleh bude v 

Králíkách.  



Čtvrtek 7. 5. dopoledne prohlídka poutního místa Králíky, se mší sv., 

případně jinou pobožností. Po obědě odjezd do Olomouce, po prohlídce města 
odjezd na ubytování v Dubu nad Moravou. 

Pátek 8. 5. po snídani odjezd na Svatý Kopeček, kde bude mše sv., a 

prohlídka. Po obědě ještě zastávka v Olomouci a odjezd do Dubu nad 

Moravou na ubytování.  
Sobota 9. 5. ráno odjezd na Hostýn, mše sv. a prohlídka, po obědě odjezd na 

Velehrad, prohlídka, společná modlitba a odjezd na ubytování v Dubu nad 

Moravou . 
Neděle 10. 5. po snídani a mši sv. odjezd do Křtin, Brna a návrat domů 

Předběžná cena 3500,- Kč. V ceně je doprava, ubytování a polopenze. Obědy 

si každý koupí sám na místě, kde zrovna budeme. Počet míst je omezený, 
proto s přihlášením neváhejte! 

Závazné přihlášky do konce února 2015, na číslo 732534226. 

Do konce února je potřeba zaplatit zálohu 2000,- Kč.Kdo bude chtít, může 

už zaplatit i celý zájezd. 
Zálohu je možné zaplatit buď v hotovosti na setkání Lasaletské rodiny, nebo 

převodem na účet: 209990009/0600, nezapomeňte prosím uvést své jméno.  

Br.JaroslawStupkiewicz MS 

FÓRUM 

 

NOŠENÍ OBRAZU PANENKY MARIE 

V Salzburku, stejně jako v mnoha horských vesnicích Rakouska, se 
tradice nošení obrazů stále ještě zachovala. Vedle hledání noclehu patří tento 

zvyk k ohlášení slávy Vánoc.  

Vypodobnění Marie v očekávání nebo obrázek přístřešku se přitom nosí od 
rodiny k rodině, kde je obřad doplněn zpěvy a modlitbami. Návštěva znamená 

ochranu člověka a požehnání pro rodinu a dům. V salzburském pohoří, 

konkrétně v Pinzgau, existuje ještě mnoho takových maleb, jedná se částečně 

o originály ze 17. a 18. století.     
    Z časopisu SEDMIČKA 

 

POHÁDKA "O KOUZELNÉM PROUTKU". 

               Dobře se pamatuji, jak jsme se jako děti v první třídě nemohly udržet 

smíchy když nám pan farář v hodině náboženství vypravoval jak Mojžíš udeřil 

proutkem do moře a moře se rozestoupilo... Mnohokrát jsem si ale pak takový 



kouzelný proutek přál - když mě v životě potkalo něco moc nepříjemného. 

Sníval jsem o tom, jak bych udivoval lidi kolem sebe - uzdravoval každého.. 
...jako to uměl třeba Ježíš. 

... pak jsem vyrostl - a Bůh mi ukázal, kde takový kouzelný proutek skutečně 

najít! Asi se teď bude někdo stejně tak nevěřícně smát mně, možná si někdo 

řekne jak se chlubím... Ten zázračný proutek dokonce máme na dosah úplně 
každý! - stačí natáhnout ruku.... ...nevíme většinou o tom, a hlavně -  neumíme 

ho správně používat... ..nechceme to umět.. 

             Ježíš nás miloval. A miloval nás tak moc, že dokonce vzal na sebe 
naše špatnosti! Tomu už bych se nebál říkat tím krásným slovem "LÁSKA". 

Tam je to kouzlo! V ní! Bůh - Láska je ten kouzelník!  A proto naučit se takhle 

"čarovat" - to může zkoušet každý z nás! Opět se blíží ten krásný svátek sv. 
Valentýna - všude se mluví a píše jen o lásce, kam se člověk podívá, tam se 

prodávají srdce a srdíčka, výlohy jsou plné nabídek dárečků pro naše 

milované.... Mnohde ve světě je 14. únor slaven jako "Den přátelství" a třeba v 

USA se lidé mezi sebou i v rodinách obdarovávají víc než my o vánocích!  Já 
touto dobou vždycky přemýšlím, proč u nás někteří lidé (často jsou to právě i 

ti co chodí do kostela) tuto tradici (byť svého času pohanskou) tak 

zatracují...... Vždyť Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. (.. někoho asi 
přinesl čáp...)   Pravdou však určitě je, že to, čemu někteří z těchto oslavenců 

říkají "láska" má k té Ježíšově lásce mooc daleko. Mnozí z těchto 

zamilovaných si bláhově myslí, že milovat znamená prožít něco krásného s 
někým příjemným, s někým milým, sympatickým..... s někým, s kým mě baví 

život a ke komu mě cosi krásného táhne... Kdosi moudrý (nevím už kdo) 

jednou prohlásil, že "nemanželské milování je symbióza dvou dokonalých 

egoizmů". Nezbývá než souhlasit: já dám tobě, dokud (a pokud) dáš ty mně.  
Ne tak Ježíš. Ježíš si nevybíral příjemné přátele nebo dokonce přítelkyně k 

vzájemnému "obohacení se" (jak se dnes také s vážnou tváří lásce říká), nedal 

se ani vítat a hostit veleknězi nebo císařem -  naopak - stoloval s celníky, 
obklopen prostitutkami... ..byl mezi těmi, kteří nejvíc potřebovali lékaře - 

mezi těmi (z našeho pohledu) "nejhoršími"... 

.. " všem pomáhal a uzdravoval všechny, které opanoval ďábel." (Sk 10,38) 

 Před nikým neutíkal pro "nepřekonatelný odpor", na nikoho si nestěžoval, 
nikoho neodsuzoval. Všem pomohl - tím, že odpustil a všechny hříchy vzal na 

sebe aby... ..aby Jemu to pak peklo náležitě ZA NÁS spočítalo - na kříži!  

Jaká je ta naše láska? Dokážeme to také tak? ...třeba.. ..třeba když přijdou 
problémy v rodině... .. když andělská zamilovanost je dávno ta tam... ..když si 

stěžujeme na toho druhého jak je špatný, zlý, jak nám ublížil... už nás to s ním 



nebaví a radost z milování se mění v nesnesitelné utrpení. Není to v tuto chvíli 

naopak jen krásná zkouška lásky? - krásná příležitost začít opravdu toho 
druhého MILOVAT?  PRÁVĚ  TEĎ! podat ruku tomu "špatnému", kterého 

nám Bůh postavil do cesty - jsme- li tedy ten "lepší"? -  Není to krásný úkol 

pro nás, abychom se snažili ho uzdravit? Osvobodit? Přivést ho ke Světlu? 

Nikdo to nedokážeme tak jako Ježíš to uměl - ale každý se můžeme modlit a 
jinak obětovat... máme přece růženec, půst... máme v nebi přímluvce a 

pomocníky....  Proč utíkat s nářkem pryč za někým lepším,  dokonalejším,  se 

kterým se cítíme líp, se kterým máme pohodlnější život a méně starostí a 
práce? Ten přece naši pomoc a lásku nepotřebuje!!! Proč to nezkusit jako Ježíš 

to dělal - ten neodsoudil, ani nepomluvil velkou hříšnici, neutekl od ní s 

odporem za zbožnějšími -   ale vyhnal z ní mnoho démonů -  a jak Ho potom 
právě tato milovala! Aby ne - když někdo druhý vzal její hříchy na sebe a 

očistil ji... A každý přece chceme být milován!! ..právě TOUTO CESTOU se, 

myslím, může vrátit ta nejkrásnější Boží láska do KAŽDÉ rodiny, kde si s 

pláčem stěžujeme, že schází..... 

Každý bychom si přáli mít kouzelný proutek z pohádky. Přitom ho máme 

všichni na dosah ruky - ovšem - pro naše sobectví ho nevidíme. Chceme si 

splnit spíš jen sobecká přání, myslíme na sebe, na své štěstíčko - a to tenhle 
proutek neumí! Nefunguje nám! Nefunguje nám -  jako to s ním uměl třeba 

Otec Pio... divotvůrce sv. Antonín z Padovy... apoštolové... Ježíš... a další 

zástupy svatých.. ... třeba.. ..třeba "obyčejná" Matka Tereza.  Myslím, že v 
každé době se máme od těchto mistrů lásky co učit! - Učme se s tím proutkem 

správně zacházet - učme se MILOVAT - JAKO PÁN MILOVAL NÁS = nést 

za druhé a pro druhé to co BOLÍ, nikoliv jen s radostí a s úsměvem brát to 

příjemné pro sebe - a obohacovat se takto s někým druhým navzájem = 
poněkud překroucená definice lásky jakou dnes světu s úspěchem nabízejí 

vůdci moderních náboženství.  

                        ...ono totiž... i v té pohádce musí nejprve princ přeprat zlého 
draka nebo Ježibabu, ale pak... ..a to především - pohádky vždycky mají 

šťastný konec! A pohádky jsou přece pravdivé. 

Bůh nás má rád! A máme tam u Něho také mocnou přímluvkyni... 

....a tak - když už teď vím v čem vězí ta čarovná moc - už rozumím, jak 
neskromné bylo mé dětské přání... ..třeba když se dívám v kostele na Boha na 

kříži - musím říci (většinou na kolenou): "Děkuji Ti, Ježíši, za Tvoji Lásku - 

děkuji, že Ty jsi tam šel za mě." 

Tomáš Šilhán 



OHLÉDNUTÍ 

Vánoce 2014 jsou minulostí a já si uvědomuji, jak 
jsem vše stihla v klidu a nezvyklé pohodě díky Boží 

pomoci.  

Po celý advent jsem nevynechala večerní bohoslužbu a z devíti večerů novény 
jsem chyběla jen dvakrát.  

Posílilo mě i vědomí, že nás navštívila putovní Svatá rodina a 24 hodin s námi 

pobyla.  

Děkuji všem příchozím za modlitby a požehnání bytu.  
Milým překvapením při všech společných večerech bylo, že z těch 90ti 

růženců se většinu desátků odmodlily děti. 

Rovněž děkuji všem devíti pánům farníkům za instalaci a ozdobení stromků u 
oltáře, V. Hlubůčkovi za postavení betléma. Mařence, Elišce a mně pak zbylo 

,,jen“  vysmejčit celý kostel, vyleštit a vyzdobit lavice, dát čistá plátna na 

oltáře, naaranžovat květiny, vyluxovat……. A. Komárková vyzdobila jesličky 

u obřadního stolu.  
S Boží pomocí nám to šlo od ruky. 

Děkuji.      V. Petružálková 

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 
nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 
všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Všeobecný: Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k 

důstojnému životu. 



Evangelizační: Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského 
společenství nacházeli přijetí a podporu. 

Národní:Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli 

provázeni světlem Ducha Svatého. 
 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad daným 

veršem 

 

1.2. 
ne 

1. čt: Dt 18,15-20 

Žl:  95(94) 

2. čt: 1Kor 7,32-35 

Ev: Mk 1,21-28 

Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, 
kdo má moc. 

2.2. 1. čt: Mal 3,1-4 

Žl:  24(23) 
2. čt: Žid 2,14-18 

Ev: Lk 2,22-40 

Hle, přijde - praví Hospodin zástupů. Kdo však 
snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se 
objeví? 

3.2. 1. čt: Žid 12,1-4 

Žl:  22 

Ev: Mk 5,21-43 

Proto i my odhoďme všecku přítěž i hřích, který 

se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, 

jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na 
Ježíše, který vede naši víru od počátku až do 

cíle. 

4.2. 1. čt: Žid 12,4-15 

Žl:  103 

Ev: Mk 6,1-6 

Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na 
mysli, když tě kárá.Usilujte o pokoj se všemi a o 
svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 

5.2. 1. čt: Žid 12,18-24 

Žl:  48 

Ev: Mk 6,7-13 

Vy stojíte  před Ježíšem, prostředníkem nové 
smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, 
neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. 

6.2. 1. čt: Žid 13,1-8 

Žl:  27 

Ev: Mk 6,14-29 

Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 

‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto 

smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se 

bát. Co mi může udělat člověk?‘ 

7.2. 1. čt: Žid 13,15-21 
Žl:  23 

Ev: Mk 6,30-34 

A Bůh pokoje, pro krev našeho Pána Ježíše,  
nechť vás  posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho 

vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše 

Krista. 

8.2. 
ne 

1. čt: Job 7,1-4.6-7 

Žl:  147(148) 

2. čt: 1Kor 9,16-23 

Ev: Mk 1,29-39 

Brzo ráno, ještě ze tmy, vstal a vyšel ven, zašel si 
na opuštěné místo a tam se modlil. 

9.2. 1. čt: Gn 1,1-19 

Žl:  104 
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.Viděl, že to 
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Ev: Mk 6,53-56 je dobré. 

10.2. 1. čt: Gn 1,20-2,4 

Žl:  8 

Ev: Mk 7,1-13 

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, 
stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a 
ženu je stvořil. 

11.2. 1. čt: Gn 2,4-17 

Žl:  104 

Ev: Mk 7,14-23 

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho 
znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej 
znesvěcuje. 

12.2. 1. čt: Gn 2,18-25 

Žl:  128 

Ev: Mk 7,24-30 

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke 
své ženě a stanou se jedním tělem. 

13.2. 1. čt: Gn 3,1-8 

Žl:  32 

Ev: Mk 7,31-37 

Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně 

mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.Ježíš 

vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka 

vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha,“ což 
znamená ‚otevři se!‘ 

14.2. 1. čt: Gn 3,9-24 

Žl:  90 

Ev: Mk 8,1-10 

Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch 

sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým 

učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili 

zástupu. 

15.2. 
ne 

1. čt: Lv 13,1-46 

Žl:  32(31),1-11 

2. čt: 1Kor 10,31-

11,1 

Ev: Mk 1,40-45 

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou 
ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl 
s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: 
"Chci, buď čistý!" 

16.2. 1. čt: Gn 4,1-25 

Žl:  50 

Ev: Mk 8,11-13 

Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na 
něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. 

17.2. 1čt:Gn6,5-8;7.1-10 

Žl:  29 
Ev: Mk 8,14-21 

„Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě 

nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči 
máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! 

18.2. 1. čt: Jl 2,12-18 

Žl: 51 

2.čt: 2Kor 5,20-6,2 

Ev: Mt 6,1-18 

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým 

svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá 

srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, 

svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, 

shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí 

19.2. 1. čt: Dt 30,15-20 

Žl:  1 

Ev: Lk 9,22-25 

Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i 

země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i 

zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé 

potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, 

poslouchal ho a přimkl se k němu 

20.2. 1. čt: Iz 58,1-9a 

Žl:  51 

Ev: Mt 9,14-15 

Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, 

dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od 

nich bude ženich vzat; v ten den se budou postit. 
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21.2. 1. čt: Iz 58,9b-14 

Žl:  86 

Ev: Lk 5,27-32 

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí 
v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ 

22.2. 

ne 

1. čt: Gn 9,8-15 

Žl:  25(24) 

2. čt: 1Petr 3,18-22 

Ev: Mk 1,12-15 

Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením 

smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí 

mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na 

svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi 

každým živým tvorem, který má tělo. 

23.2. 1. čt: Lv 19,1-18 
Žl:  19 

Ev: Mt 25,31-46 

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

24.2. 1. čt: Iz 55,10-11 

Žl:  34 

Ev: Mt 6,7-15 

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i 

vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však 

neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše 

přestoupení. 

25.2. 1. čt: Jon 3,1-10 

Žl:  51 

Ev: Lk 11,29-32 

Mužové ninivští povstanou na soudu s tímto 

pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po 

Jonášovu kázání – a hle, zde je více než Jonáš. 

26.2. 1. čt: Est 4,17-24 

Žl:  138 

Ev: Mt 7,7-12 

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; 

tlučte, a bude vám otevřeno.  

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, 

a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

27.2. 1. čt: Ez 18,21-28 

Žl:  130 

Ev: Mt 5,20-26 

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se 

rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech 

svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým 

bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. 

28.2. 1. čt: Dt 26,16-19 

Žl:  119 

Ev: Mt 5,43-48 

Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás 
čeká odměna? 

Svátky a slavnosti v únoru: 

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

3.2. sv. Blažej, 
11.2. Panna Maria Lourdská 

18.2. Popeleční středa 

22.2. svátek Stolce sv. Petra 

Vší silou 
Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil vší silou odsunout 

velmi těžký květináč s květinami. Dítě supělo, namáhalo se, rudlo, ale 

nepodařilo se mu květináč odsunout ani o milimetr.  
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„Použil jsi opravdu všechny své síly?“ zeptal se tatínek. 

„Ano,“ odpověděl chlapec. 
„Ale ne, to víš, že ne,“ odpověděl mu táta, „ty jsi mě totiž nepoprosil, abych ti 

pomohl.“ 

Příběhy pro potěchu srdce   Bruno Ferrero 

Uvedení Páně do chrámu  
Světový den zasvěceného života  

V den, kdy se ve světském kalendáři objeví „Hromnice“ a v liturgický kalendář 

k tomu dodává svátek Uvedení Páně do chrámu, slaví církev Světový den 

zasvěceného života. Letos si ho připomeneme již po patnácté. Možná, že je 

vám více znám Světový den mládeže (který se slaví na diecézní úrovni na 

Květnou neděli a na celosvětové úrovni na jednom z vybraných míst během 

léta) nebo třeba Světový den nemocných, který se slaví 11. února v den 

památky Panny Marie Lurdské a další. 

Právě proto, že tento svátek není běžně moc znám, chceme vám ho trochu 

přiblížit. Jaký byl důvod jeho vyhlášení a jaký je vůbec smysl každoročního 

slavení Dne zasvěceného života? Tak jako se například v roce 2008 sešla 

v Římě biskupská synoda nad tématem Božího slova v životě církve 



(Posynodální apoštolská exhortace Verbum Domini, je jejím výsledkem), tak 

se v roce 1994 biskupové sešli nad tématem zasvěceného života. Dva roky po 

té Jan Pavel II. vydal Posynodální apoštolskou adhortaci Vita consecrata: o 

zasvěceném životě a jeho poslání v církvi a ve světě. V návaznosti na to papež 

Jan Pavel II. ve svém poselství z 6. ledna 1997 prohlásil 2. únor Světovým 

dnem zasvěceného života (z tohoto poselství následně volně vybíráme a 

překládáme). 

Ustanovení tohoto dne má být pro celou církev přispěním k vnímání hodnoty 

zasvěceného života poukázáním na svědectví mužů a žen, kteří zvolili 

následovat Krista více zblízka skrze zachovávání evangelijních rad (čistota, 

chudoba, poslušnost). Zároveň těmto zasvěceným osobám dává příležitost, 

aby obnovily svá předsevzetí a oživily v sobě city, jež je povzbuzují 

v darování se Pánu. 

Tento den: 

1)  je příležitostí k slavnostnímu vzdávání chval a díků Pánu za dar 

zasvěceného života, který obohacuje křesťanskou komunitu svou pestrostí 

charismat, a povzbuzuje ji svědectvím života zcela darovaného pro Boží 

království (v českých a moravských diecézích se řeholníci schází společně se 

svým biskupem při mši svaté a na dalším následujícím programu); 

2)má představit a podpořit tento způsob života; 

3) je určen samotným zasvěceným osobám, které jsou vyzvány, aby 

společně a slavnostně slavily „velké věci“, které Pán v jejich životech 

působí, aby objevily v jasném pohledu víry paprsky božské krásy, kterými 

Duch svatý prozařuje jejich život, a také aby si uvědomily své 

nenahraditelné poslání v církvi a ve světě. 

Volba tohoto dne na 2. únor odkazuje k liturgickému svátku Uvedení Páně do 

chrámu, kdy rozjímáme nad tím, jak Maria s Josefem „přinesli Ježíše do 

Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno 

prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ (Lk 2,22-23). Tato biblická 

scéna nám „zjevuje“ tajemství Ježíše jako toho, kdo je zasvěcen Otci, Ježíše, 

který přišel na svět, aby plnil jeho vůli (srov. Žid 10,5-7). Simeon ho označuje 

jako „světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu“ ( Lk 2,32) a zároveň 

prorokuje jeho nejvyšší oběť, kterou podá Otci a závěrečné vítězství nad smrtí. 



Uvedení Ježíše do chrámu je tak výmluvnou ikonou úplného odevzdání svého 

života pro ty, kdo jsou povoláni, aby slibem evangelijních rad vnesly do církve 

a do světa charakteristické rysy Ježíše čistého, chudého a poslušného. 

http://www.paulinky.cz/clanky/Uvedeni-Pane-do-chramu.html 

 

S ÚSMĚVEM     

„Dědo, co je nutné k tomu, aby ve sklepě víno dobře dozrálo?“ 

„Dobrý zámek!“ 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Mše svaté nebudou od 11.2. do 14. 2. 2015. 

V Loučkách 15. 2. mše sv. nebude. 

Biblické hodiny se budou konat 4. 2., v úterý 10. 2., 18. 2., 25. 2. 

11. 2. 18:15 Přednáška ČKA 

20. 2. od 17:30 První křížová cesta – kostel sv. Jakuba 

v Ž. Brodě 

22. 2. /neděle/  Sbírka Svatopetrský haléř 

22. 2. 17:00 Setkání rodin a manželských párů 

7. 3. /sobota/ 9:30-16:00 Postní duchovní obnova na faře 

v Železném Brodě 

 

http://www.paulinky.cz/clanky/Uvedeni-Pane-do-chramu.html


PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence Pešatové 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz, a to 

vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 483 389 223, 731 479 031 

čísla účtův GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha MS 

Více o nás a o naší farnosti: www.saletini.cz 

fz.jakub@seznam.cz
farabrod@volny.cz
janjucha@email.cz
www.saletini.cz

