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LOVO NA B�EZEN  
 
 

JONÁŠ (=holubice) je syn Amat�v z Galileje, sou�asník Jeroboama II. Byl povolán za 
proroka proti vlastní v�li. Jeho posláním je zv�stovat m�stu Ninive na východ� jeho pád. On 
však neuposlechne a bere nohy na ramena. Prchá sm�rem na západ, bláhov� se domnívaje, že 
ute�e Boží ruce. V Joppe vstoupí na lo� a plaví se do Taršíše, fenické kolonie v sou�asném 
Špan�lsku, tedy na konci sv�ta. V bou�i, která p�ijde z rozkazu Hospodinova je Jonáš uvržen 
do mo�e, kde ho poz�e velká ryba. Po t�ech dnech a nocích je vržen na b�eh. V soužení volá 
k Hospodinu a on mu odpoví. Dostává novou šanci hlásat pokání. Vydá se tedy do Ninive a 
p�edpovídá mu úplnou zkázu. K jeho p�ekvapení lid i král �iní pokání, kajícn� se postí, takže 
se B�h nad m�stem slituje. To ale Jonáš ne�eká a je tímto Božím jednáním nesmírn� 
rozho��en. Musí dostat novou lekci. B�h dá vyr�st a uschnout ricinovému ke�i (b�e��an, 
sko�ec), který mu nabízí stín. Kniha Jonáš kon�í slovy: „Tob� je líto sko�ce, s kterým jsi 
nem�l žádnou práci, jemuž jsi nedal vzr�st; p�es noc vyrostl, p�es noc zašel. A mn� by nem�lo 
být líto Ninive, toho velikého m�sta, v n�mž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kte�í nedovedou 
rozeznat pravici od levice, a v n�mž je i tolik dobytka?“    

Jonáš�v p�íb�h je i naším p�íb�hem. �lov�k utíká p�ed Bohem a p�esto hloub�ji padá 
do Boží náru�e. Neunikne Božímu zraku ani sebevraždou, ani v podsv�tí pod mo�ským dnem. 
Když �lov�k oklikou v nouzi a tísni Boha volá je ochoten poslechnout a  pro zm�nu znovu 
nesouhlasit s Boží dobrotou, která odpouští i pohan�m. Z jakého zdráhajícího se materiálu 
tvo�í B�h dokonce své proroky! A p�ece je Jonáš symbolem Krista. Aby zachránil lodníky, 
nechá se vrhnout do mo�e. Jako je t�i dny a t�i noci v hloubi mo�e, tak je Kristus v hrob� do 
svého zmrtvýchvstání. Výjevy z knihy Jonáš byli oblíbeným nám�tem v k�es�anském um�ní 
starov�ku, zejména v katakombách. P�íb�h Jonáše nám ukazuje jakou má B�h s námi lidmi 
trp�livost.  DPJ 
 
 

ARNOST SV. MARTINA  
 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – za�íná v ned�li 13. b�ezna p�i mši svaté v 9 hodin, 
vede ji R.D. Angelo Scarano, 1.p�ednáška po mši svaté , 2. p�ednáška ve 14 hodin. 
B�hem obnovy bude možné p�istoupit k svátosti smí�ení. Všichni jste srde�n� zváni! 
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RO�NIK IX. 

„Ukázala se Boží milost, která p�ináší spásu všem lidem a 
vychovává nás k tomu, abychom se z�ekli bezbožnosti a 
sv�tských vášní, žili rozumn�, spravedliv� a zbožn� v tomto v�ku 
a o�ekávali blažené spln�ní nad�je a p�íchod slávy velikého 
Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“                     

          list apoštola Pavla Titovi 2,11 



 
MODLITBA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 
Drazí v��ící p�átelé, p�ipomínáme oslavu Božího milosrdenství na Bílou ned�li, které bude 
p�edcházet novéna za�ínající na Velký pátek. Zveme Vás k ú�asti na modlitb� „Korunky 
k Božímu milosrdenství“ ve velikono�ním týdnu vždy �tvrt hodiny p�ed mší sv. Jedná 
se o tyto dny: Velikono�ní ned�le (8.45), pond�lí (8.45), st�eda (15.45), pátek (17.45), 
sobota (17.45), Bílá ned�le „Božího milosrdenství“ (8.45). Celá církev se zapojuje a sám 
svatý otec nás vybízí k modlitb� za záchranu sv�ta. (Bližší informace podají sestry 
boromejky) 
 
 

FARNÍ Ú�ET 
Stav farního ú�tu k 31. 12. 2004 je 77 084,18 K�.  
Podrobnosti o výdajích si lze p�e�íst na nást�nce v p�edsíni klášterního kostela.  
 

 
TRI�KA SV. MARTINA 
Na žádost farník� bude možné si objednat bavln�ná trika s logem naší farnosti (k�ížem sv. 
Martina). V p�edsíni kostela je možné napsat – kolik kus�, kdo, v jaké velikosti a barv� by 
si trika zakoupil. Pokud bude dostatek zájemc� (alespo� 100 ks – aby to bylo finan�n� 
výhodné) – tisk tri�ek bude zadán k realizaci.  dž 
 

 
SEZNAMY farník� 
K již známému seznamu farnosti bude možné p�idat své jméno, adresu a kontakt, 
pop�ípad� chybný údaj opravit. V p�edsíni kostela budou staré seznamy k t�mto úpravám 
p�ipravené.  dž   
 

 
VYTVÁ�ENÍ MN   
Jist� jste si všimli, že naše noviny nabývají novou podobu. Nejv�tší zásluhu na tom má 
pan Ing. Petr Ln�ni�ka, který nám v tomto sm�ru nabídl svou pomoc. Jist� však má každý 
z vás svou p�edstavu a n�kdy i další pot�ebné znalosti pro vytvá�ení podobného média. 
Proto Vás zveme ke spolupráci – m�žete nám napsat své nám�ty a p�ipomínky do 
krabi�ky ležící v p�edsíni kostela, a nebo s tím m�žete zajít p�ímo za námi. T�šíme se!  red   
Výzva: Pro novou podobu Martinových novin hledáme obrázek kostela sv. Martina. 
Vzhledem k elektronickému zpracování MN by obrázek m�l být velmi jednoduchý 
(perokresba) a s malými odstíny šedé. Po naskenování do po�íta�e p�edlohu vrátíme. 
 
 

 
OMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 
 

VELIKONO�NÍ KONCERT ZUZANY LAP�ÍKOVÉ A EMILA VIKLICKÉHO 
pond�lí 28. 3. od 19:00 hodin 
Vstupné: 150,- K� 
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Místo konání: Kostel sv. Rodiny, K Šancím 50, 163 00  Praha - �epy 
Cena vstupenky je v plné výši p�ísp�vkem na ve�ejnou sbírku ve prosp�ch Domova sv. 
Karla Boromejského. Vstupenky budou v prodeji hodinu p�ed zahájením koncertu. 
Zuzana Lap�íková a Emil Viklický vystoupí bez nároku na honorá�.  
 
 
K�ES�ANSKÁ GYNEKOLOGICKÁ PORADNA – AMBULANCE 
Tuto službu nabízí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského („Nemocnice 
Pod Pet�ínem“, Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana) 

- diagnostická a lé�ebná pé�e, preventivní pé�e, plánované rodi�ovství 
- poradenství pro ženy nad 15 let na principech k�es�anské etiky 
- pot�ebná pé�e zejména t�hotným ženám,  které se dostaly do složité situace  
- v p�ípad� pot�eby dojednání  l�žka 

Ordinace: každé  první  pond�lí  v  m�síci  zde, 
ostatní pond�lky v BOHNICÍCH na gynekologické ambulanci PL 
Vždy:   16.30 - 19.30 hod.; Je t�eba se objednat a individuáln� domluvit. 
Kontakt: MUDr. Prokop Remeš 

 tel: 284 016 422 (417); mobil: 605 560 169, Po – Pá :  7 – 15 hod. 
 

 
ZNÁMENÍ, OHLASY, VAŠE NÁZORY 
 
 

SKLADNÍK DO FIRMY PA-MA 
Od b�ezna tohoto roku se usídlí v prostorách kláštera sester boromejek firma PA-MA, 
kterou vedou  katoli�tí k�es�ané z Moravy. Firma prodává st�ešní izolace, polykarbonáty a 
jiné podobné záležitosti. Hledá skladníka a prodejce (nejlépe z naší �ásti Prahy, nejlépe 
z farnosti…) na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit u Davida Žofáka 
 
DIVADELNÍ P�EDSTAVENÍ "PILÁTOVA ŽENA" 
Tuto divadelní hru si máme možnost objednat – hrála by se pak v našem kostele sv. 
Rodiny n�kdy zhruba v dubnu v dob� od 17 do 19 hodin ve�er. Vstupenka by stála asi 
100,-K�. Te� už záleží jen na nás:  v p�edsíni kostela je papír na který se m�žeme 
v p�ípad� zájmu p�ipsat – pokud bude zájemc� dostatek – p�edstavení objednáme!  SM. 
Konsoláta. 
 
CENTRUM SOCIÁLN� ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
Vás srde�n� zve na p�ednášku �lena Parlamentu �R, poslance MUDr. Vladimíra 	íhy: 
„Tvorba právních p�edpis� pro sociáln�-zdravotní oblast. Legislativní proces“. P�ednáška 
se koná 8. b�ezna 2005 od 17 hodin v prostorech Centra sociáln� zdravotních služeb, 
Bendova 1121/5, Praha 6 – 	epy.   

 
P�ŠÍ POU� Z PRAHY DO JENÍKOVA, 18. – 21.5.2005 
Fatym Vranov nad Dyjí a poutní bratrstvo Vás srde�n� zvou na 
pou� na místo, které je spojeno s mimo�ádnou mariánskou 
úctou. 
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Za�átek: st�eda 18.5.2005 v 19 hod. u chrámu sv. Víta v Praze:   
Záv�r:  ned�le 21.5.: odchod v 7:30; v cca 11 hod. poutní mše svatá v Jeníkov�; ob�d + 
zakon�ení. Podrobnosti lze vy�íst z nást�nky farnosti v p�edsíni kostela sv. Rodiny. 
P�ihlásit se m�žete na farním ú�ad� Vranov nad Dyjí osobn� nebo na tel. 515 296 384 
nebo e-mailem na vranov@fatym.com 
 
OÁZA MODLITBY - VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ LIDI  
(CCA 16-35 LET) po�ádaná katolickým hnutím Sv�tlo-Život 
4.-6.3.2005  Hosín u �eských Bud�jovic. Bližší informace lze vy�íst z nást�nky v p�edsíni 
kostela Sv. Rodiny. Další informace a p�ihlášky: katolické hnutí Sv�tlo-Život, 
http://mamre.op.cz  
e-mail: libuse.tesarova@seznam.cz, tel. 736 770 354, Je t�eba se p�ihlásit do pond�lí 
28.2.2005 
  
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 19 LET  
v postní dob�  na téma: Meze lásky k Bohu a k lidem 
O víkendu 11. - 13. b�ezna 2004 s P. Gereonem Bi�ovcem, 
OPraem a se  s. Vincentou Ko�ínkovou , boromejkou v 
 klášte�e brat�í servit� v Nových Hradech. 
P�íjezd v pátek odpoledne mezi 14-16 hod, ukon�ení je 
v ned�li odpoledne (nabízím možnost odvozu autem z Prahy). 
S sebou: spacák, Bibli, r�ženec, breviá� (kdo má) 
Kontakt a p�ihlášení (prosím co nejd�íve, nejpozd�ji do 6.3. 2005) na adresu: 
S.M..Vincenta Ko�ínková, Šporkova 12, Praha 1, 118 00, vincenta@boromejky.cz nebo 
mobil: 723 477 525 
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�ty�i kardinální ctnosti by nás mohli provázet naší p�ípravou na Velikonoce i po ní: 
 
Opatrnost  (také moudrost, chytrost) 
Opatrný, moudrý �lov�k pamatuje na to, co má d�lat, a myslí na v��ný cíl, rozvažuje, co 
má d�lat, aby jednal bohumile. Moudrost poznává skute�nost takovou, jaká je, pozná, co 
od n�j požaduje, jaká nebezpe�í v sob� skrývá a jak je m�že zdolat. 
Být moudrý neznamená vid�t a posuzovat v�ci pouze rozumem ale také srdcem a citem. 
Pouhá rozumovost, korektnost a nespontánnost �iní �lov�ka chladným až nelidským. 
Kdo je moudrý, nespoléhá se jenom na své názory a zkušenosti, nepot�ebuje d�lat všechny 
chyby sám. Moudrý se naopak umí vzdát svého názoru, nechá se pou�it. Taktéž se dokáže 
z�íci svých osobních pot�šení a vzdát se sólového jednání emocí a pocit�. 
 
Spravedlnost („co souvisí s pravdou“) 
Spravedlnost dává a nechává každému, co mu náleží, nevyužívá své výhody a nep�sobí 
újmu. Vytvá�í pokoj, vyrovnání a rovnováhu. Proto jsou jejím symbolem váhy.  
Jak t�žké však pro �lov�ka je poznat a p�iznat, co je spravedlivé! Kolik spravedlivých 
válek se v d�jinách vedlo?! Spravedlnost bez milosti p�sobí opak: SUMMUM IUS 
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SUMMUM INIURIA – VRCHOL PRÁVA JE VRCHOLEM K	IVDY, BEZPRÁVÍ. 
Proto pot�ebuje �lov�k spravedlnost lásky, milosrdenství, která nechá p�edcházet milost 
p�ed právem. Láska �iní vše správn�, ale ne vše, co je spravedlivé, musí být vždy láska. 
 
State�nost  („n�co stálého, pevného, užite�ného“) 
State�nost se nedá odstrašit p�i konání dobra žádnými p�ekážkami a rad�ji se všeho z�ekne 
a vše vytrpí, než aby se dopustila zla. Nepomýlen� sleduje dobro. Je to síla, která se 
uskute��uje v rozhodování, ve vytrvání a ve zm�n�.  
Pohodlnost, konsum a technika �asto ochromují aktivitu �lov�ka, ukazují, jak silná je jeho 
slabost. Nejvíce state�ným a silným je �lov�k, který si umí p�iznat své slabosti. 
�lov�k musí být state�ný a silný, aby vydržel zát�ž a nepohodlnosti života, a zárove� aby 
se p�izp�sobil skute�nostem, které nem�že zm�nit. Schopnost se prosadit a schopnost se 
p�izp�sobit jsou dv� strany téže síly. Skute�n� silný a state�ný se nemusí dovolávat své 
síly. Posiluje ho Ten, u kterého smí být slabý.  
 
Mírnost  (také p�im��enost)  
Mírnost užívá v�cí s mírou, uznává zákon, hranice. Zákony a hranice bývají ur�eny 
„zven�í“ spole�enstvím lidí a zvyklostmi. Své vnit�ní zákony a hranice si však musí každý 
ur�it sám. Tyto hranice poznat, postavit a dodržet, to znamená být mírný. 
Nebezpe�í, která �lov�ka ohrožují, vychází �asto i od n�j samotného. Hamižnost a 
poživa�nost narušují lidské vztahy, d�lají z �lov�ka otroka svých pud�.  
Nemírnou touhu v nás m�že vzbuzovat také touha po v��nosti. Tady na této zemi m�žeme 
Nekone�no zakusit pouze v kone�nosti, v hranici. Skrze hranice, které si stanovíme a 
uznáme, se stáváme otev�ení a p�ipravení pro Nekone�no, v��nost.  
Být mírný neznamená utéct ze sv�ta, ale poznat v �asném zárodek v��nosti.  
Nem��itelné se m�že m��it jenom mírou. Nemírný však nem��itelné ztrácí.  DPJ    
_____________________ 
 
CO MÁ �LOV�K v post� d�lat? Jak se postit? Existují n�jaké p�edpisy? V d�jinách 
vznikali postní �ády, aby se ur�ila jakási norma spole�ného chování  v tomto období. Je 
dobré o ní v�d�t. P�ece však je p�st n�co osobního, niterného, a tudíž norma nem�že být 
maximum, ani nechce být literou k bezduchému zachovávání, spíše vodítkem k vlastnímu 
p�emýšlení o tomto milostiplném období. DPJ 
 
POSTNÍ �ÁD  
Každý pátek je den pokání, nebo� toho dne za nás um�el náš Spasitel. Kajícími skutky se 
p�ipojujeme aspo� nepatrn� k jeho ob�ti a tak se vd��n� hlásíme k jeho k�íži.  
Páte�ní p�st od masa pat�í už dlouho mezi církevní p�ikázání. Jeho zachovávání je nyní 
velmi ztíženo složitostí dnešního života. Proto tuto povinnost pozm��ujeme tak, že v��ící 
bu� mohou dále zachovávat p�st od masa, anebo si uložit n�jaký projev pokání podle 
vlastní volby, bu� p�st nebo skutek zbožnosti nebo skutek lásky.  
P�st: odep�ít si masitý pokrm, alkoholický nápoj, kou�ení, sladkosti, zábavné po�ady v 
televizi a podobn�.  
Skutek zbožnosti: ú�ast na mši svaté, �etba Písma, k�ížová cesta, modlitba sv. r�žence, 
studium k�es�anské nauky, meditace a podobn�. 
Skutek lásky: návšt�va nemocných a pé�e o n�, pomoc bližním, konkrétní služba 
ob�anskému nebo církevnímu spole�enství a podobn�.  



Na po�átku a v záv�ru postní doby, to je na Popele�ní st�edu a na Velký pátek, je na�ízen 
p�st zdrženlivosti od masitých pokrm� a zárove� p�st újmy. P�i postu újmy je dovoleno 
najíst se jen jednou za den dosyta. Tento spojený p�st zdrženlivosti a újmy je závazný pro 
katolíky od dokon�eného 18. do dokon�eného 59. roku života. Mladistvým mezi 14. a 18. 
rokem a po dovršení 59. roku se v t�chto dnech ukládá pouze p�st zdrženlivosti od 
masitých pokrm�. Nemoc, t�žká t�lesná práce nebo jiný podobn� vážný d�vod od 
povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí spole�ným 
vyjád�ením ducha pokání a dosv�d�ují tak své spojení s Pánem (Poenitemini III).  
 
Vybízíme ty, kdo mají dostate�né p�íjmy, aby zvlášt� v dob� postní jako výraz ochoty 
napravovat h�íchy vlastní i cizí - p�ispívali na dobré ú�ely, nap�íklad na zmírn�ní bídy ve 
sv�t�, podporu pot�ebných, opravu kostel�, pot�eby duchovní správy atd.  
Každý katolík, který se dopustil smrtelného h�íchu, je p�ísn� zavázán vyzpovídat se 
svátostn� aspo� jednou za rok. Stejn� jako povinnost p�ijímat T�lo Pán�, i tento závazek je 
možné splnit v kterémkoliv kostele a kdykoli b�hem roku avšak nejvhodn�jší je k tomu 
doba postní a velikono�ní.  
D�tkliv� však vybízíme každého, aby po t�žkém pádu nemeškal a obnovil své p�átelství s 
Bohem ihned dokonalou lítostí a co nejd�íve svátostí pokání.   
Spln�ním na�ízení alespo� jednou za rok svátostn� se vyzpovídat a p�ijmout Nejsv�t�jší 
Svátost se sice vyhoví zákonu, ale nejvyšší zákon je láska. Kdo chce skute�n� r�st ve své 
v�rnosti ke Kristu, p�ijímá tyto svátosti �ast�ji.  
Všechny vn�jší projevy pokání a	 vycházejí z up�ímného srdce!  
Tento postní �ád nabývá platnosti dnem vyhlášení, to je od první ned�le postní, dne 3. 
b�ezna 1974. 
Vaši ordiná�i    
        Tento postní �ád, jenž je stále platný, dopl�ujeme Rozhodnutím �BK o pateru 
p�ikázáních, zasv�cených svátcích a postech ze dne 4. 7. 2000. 
   
Patero církevních p�ikázání 
O ned�lích a zasv�cených svátcích se ú�astnit mše svaté a zachovat pracovní klid. 
Vyzpovídat se ze svých h�ích� aspo� jednou za rok. P�ijmout Svátost oltá�ní aspo� ve 
velikono�ní dob�. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat p�st újmy ve stanovené 
dny. P�ispívat Církvi na její pot�eby. 
 
Zasv�cené svátky 
Všechny ned�le, Slavnost Narození Pán�, Slavnost Matky Boží Panny Marie  
Církev doporu�uje stejn� slavit také:  
Zjevení Pán�, Nanebevstoupení Pán�, T�la a Krve Pán�,  Neposkvrn�né po�etí Panny 
Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa, svatých Petra a Pavla, svatých Cyrila a 
Metod�je, svatého Václava, Všech svatých  
Posty 
Popele�ní st�eda a Velký pátek jsou dny p�ísného postu: Zdrženlivost od masa i újma v 
jídle. (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let) 
Každý pátek, pokud na n�j nep�ipadne církevní slavnost, je dnem pokání. Formou pokání 
je p�st od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je �asem kající 
praxe Církve. P�ed každým p�ijímáním Svátosti oltá�ní je eucharistický p�st aspo�  
jednu hodinu 



 
VÍLE MODLITBY 
 
                                              SV.TEREZIE Z AVILY 

 
Tvoje jsem, pro Tebe zrozená. Co ode mne, Pane, žádáš? 
Pane nebes a zem�, ty moudrosti od v��nosti, nejvyšší dobro, 
Trojjediný, blaho mé duše, jenž jsi na výsostech! 
Shlédni na mou velikou bídu, dnes ti zpívá láska. 
 
Co ode mne, pane žádáš? 
Tvá jsem, stvo�il jsi mne. 
Tvá, ty jsi mne vykoupil, Tvá, ty jsi mne unesl, 
Tvá, ty jsi mne povolal, Tvá, ty jsi mne obdržel, 
Tvá, tvou zásluhou jsem se neztratila. 
 
Co chceš ze mne ud�lat? 
Co rozkazuješ dobrý Mist�e, k �emu je Tvé ubohé dít� zavázáno? 
Jaký ú�ad jsi prop�j�il tomuto h�íchem pot�ísn�nému tvoru? 
Podívej se na mne, ó, sladká lásko, 
sladká Lásko, shlédni na mne zde! 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Hle�, své srdce plné oddanosti skládám zcela do tvých rukou, 
sv�j život, t�lo, svoji duši, svoji mysl, své celé bytí, sladký 
Snouben�e, Vykupiteli, dala jsem se ti zcela do vlastnictví. 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Dej mi život neb umírání, dej zdraví nebo nemoc, �est nebo hanbu! 
Dej mi boje nebo mír, slabost nebo plnost života! 
Ano, �íkám to pro všechno! 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Dej mi bohatství nebo chudobu, dej mi radost nebo žalost, 
dej mi temnotu nebo jas, dej mi nebe nebo peklo, 
sladký život, slune�ní jas! 
Pln� a zcela Ti náležím. 
Dej dar modlitby, jak Ty chceš, i suchotu! 
Nebo dej plnost zbožnosti, a když ne, dej suchotu ducha! 
Králi nebe i zem�, mír najdu jen v tob�. 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Dej mi plnost zbožné moudrosti, nebo podle své libosti bláhovost! 
Dej �asy p�ebytku, nebo také trýze� hladu, denní sv�tlo dej nebo 
tmu, pošli m� tam nebo sem. 
 

CH 



Co ode mne, Pane, žádáš? 
Dej úrodnou zemi nebo pustinu, Tábor nebo Golgotu, mám ležet 
jako Jób v bolestech, jako Jan na Tvém srdci? 
Mám být vinicí suchou nebo oplývající plody? 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Chci být Josefem v žalá�i, nebo p�edákem Egyp�an�. 
Davidem chci být v nouzi nebo také ve cti na tr�n�. 
Jonáš potopený do mo�e nebo op�t zachrán�ný. 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Ml�et chci nebo mluvit, prázdnou být nebo bohatou plody, a� 
staré nebo nové ustanovení m� sužuje nebo ut�šuje, 
a� jsem v radostech nebo v bolestech, jen když stále žiješ ve mn�. 
 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
Tvoje jsem, pro Tebe zrozená. 
Co ode mne, Pane, žádáš? 
___________________________ 
      

 
RO ZASMÁNÍ   :-) 
 
 

 
         Evangelium podle Cihly 
 
 

Je doba postní a naše Cihla  
se snaží ze všech sil postit... 
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