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LOVO NA KV�TEN  
 
      AMOS (=obtížený) 
Všechny údaje o n�m se dovídáme z jeho vlastního pera. Pocházel z Tekoa, malého 

m�ste�ka vzdáleného asi 10 km od Betléma. V sedmé kapitole o sob� píše: „Nebyl jsem prorok 
ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin m� vzal od ovcí, Hospodin 
mi rozkázal: „Jdi a prorokuj Izraeli mému lidu!“ (Am 7,14-15) . Jeho vystoupení spadá do doby 
nejvyššího rozkv�tu izraelské �íše za panování Jeroboama II. (779-743 p�ed Kristem) 
Jeroboamovi se poda�ilo rozší�it hranice �íše, nastartovat výnosný obchod, ale bohatství které do 
�íše plynulo nebylo spravedliv� rozd�leno mezi lid, nýbrž z�stávalo v rukou velmož�. Množily se 
paláce z mramoru zdobeny slonovou kostí, nádhera a nadbytek byly všude p�ítomné. Bohatí 
za�ali utiskovat chudé, majetní byli bezcitní a lhostejní k utrpení hladových, spravedlnost byla 
v rukou t�ch, kdo mohli nabídnout nejvíce. Amos to vše vidí a hlásá soud na Izraelem, nad 
pronárody, dává výstrahy vyvoleným. „Hle já vás budu tla�it k zemi jako povoz plný snop�. 
Hbitý neute�e, silný nebude moci užít své síly, bohatýr se nezachrání. Lu�ištník neobstojí, 
rychlonohý neunikne, jezdec na koni se nezachrání. Z bohatýr� i ten nejsrdnat�jší v onen den 
ute�e nahý.“ (Am 2, 14-16) Lidé sice nezanedbávali náboženský kult a bohoslužebný život, ba 
naopak, zakládali si na n�m, ale p�ekroutili jej. Bohoslužba se stávala modloslužbou, oslavou 
sebe sama, okázalé ob�ti byly po�izovány na úkor chudých. Taková bohoslužba se Bohu líbit 
nemohla, naopak zv�tšovala p�estoupení zainteresovaných. Proto ji B�h skrze Amosa odsuzuje: 
„Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromážd�ní. Pry� 
ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet.“ (Am 5, 21.23) Amos cht�l 
upozornit na to, že proh�ešky v��i zákonu nelze napravit jen pomocí ob�ad�, svátk� a ob�tí. Jeho 
hlavním cílem bylo požadovat ve jménu Hospodina od Božího lidu spravedlnost. „A� se valí 
právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.“ (Am 5, 24) Považoval ji za nejd�ležit�jší 
mravní atribut Boží. Spravedlivý Hospodin nestrpí beztrestn� nespravedlnost a nepoctivost. A� je 
Boží soud spravedlivý, p�ece není Hospodinovým posledním slovem. Poslední slovo proroka 
mluví o zaslíbení a obnov�. „V onen den postavím padající David�v stánek a jeho trhliny zazdím, 
opravím to, co na n�m je pobo�eno, a zbuduji jej jako za dn� dávných.“ (Am 9,11) I když nás d�lí 
od proroka Amosa tisíciletí, Boží slovo vy�knuto skrze n�j neztrácí aktuálnost. Také nám jsou 
ur�ena slova soudu, i slova zaslíbení. I pro nás platí jeho výzva ke spravedlnosti, poko�e a ví�e.  
  

Májové pobožnosti budou v m�síci kv�tnu v pond�lí, st�edu a pátek v 18:30. V pond�lí a 
st�edu na zahrad� (v p�ípad� dobrého po�así) v pátek vždy v kostele.  
----- 

�tvrte�ní setkání až do ohlášení v m�síci kv�tnu nebudou.  
----- 

Slavnost Nanebevstoupení Pán� budeme v naší farnosti slavit NE VE �TVRTEK 5.kv�tna,  nýbrž 
následující ned�li 8. kv�tna.   DPJ    
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Boží Láska je nám vylita do srdce skrze Ducha 
svatého, který v nás p�ebývá.    �ím 5,5 

 



�TSKÝ KOUTEK  
 
 BOHOSLUŽBA SLOVA PRO MALÉ D�TI 

Od kv�tna bude obnovena služba tzv. „hlídání d�tí p�i mši“. Jde o nabídku pro d�ti ve 
v�ku asi tak od dvou do sedmi let, pro které je t�žké vnímat �tení a kázání. Nejde jen o 
službu rodi��m ale i d�tem, pro které bude p�ipravený výklad ned�lních text� p�im��en� k 
jejich v�ku (vypráv�ní, malování, divadlo, obrázková bible). D�ti budou vyzváni vždy po 
úvodní modlitb�, aby šly do klubu. Tam se o n� bude starat n�jaká maminka nebo �eholní 
sest�i�ka. Do kostela se vrátí s ob�tními dary. Pokud se n�jaké dít� ostýchá jít samo, m�že 
s ním jít maminka nebo tatínek, po �ase se jist� osm�lí.     David Žofák, Zdena Veselá 235 
312 867 
 
 
Modlitba r�žence pro maminky s d�tmi 
…i pro další zájemce. V naší farnosti se spole�n� r�ženec modlíme každý �tvrtek od devíti 
hodin dopoledne vždy v jedné z našich rodin (podle domluvy a možností). Sv��ujeme zde 
Pánu všechny své starosti a radosti, po modlitb� je možnost povídání p�i káv�, d�ti si 
mohou spolu hrát. Toto setkání je možností budovat p�átelské vztahy a zárove� sv��ovat 
vše Bohu i Pann� Marii.              Zdena Veselá 235 312 867, David Žofák 
 
    
D�TSKÝ DEN – prosba o pomoc 
V ned�li 29. kv�tna se bude konat jako již tradi�n� na zahrad� kláštera boromejek 
slavnost mezinárodního dne d�tí. Zveme tedy všechny zvlášt� �epské rodiny s d�tmi! 
Na programu budou hry, sout�že, workshopy, p�ijdou také kouzelníci, nebude chyb�t 
ani tradi�ní pohádka, projíž�ka na koních a jiné atrakce. K p�íprav� a sout�žím, zvlášt� 
k vytvá�ení pohodové a radostné atmosféry pro všechny d�ti a rodi�e m�žeme pomoci i 
my –  pot�ebujeme ješt� asi 20 lidí na r�zná stanovišt� a k r�zným úkol�m. P�ihlašte 
se prosím co nejd�íve u Davida Žofáka! Dále je možné p�inést r�zné hra�ky – i 
použité – na vrátnici DCB, které budou použité jako ceny p�i r�zných sout�žích. 
 
 
 
 

LÁDEŽ  
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ESTIVAL  
 
3+1 – LETOVICE,  18. – 20. srpna 2005 

po�ádá TRIALOG (Brn�nský institut rozvoje ob�anské spole�nosti)   
  

Sou�ástí festivalu je: 
Letní škola Trialog,  
P�ednášky, workshopy a kulatý st�l letošního ro�níku Letní školy Trialog se bude v�novat 
tématu “Partnerství a spolupráce podnikatelských subjekt� a neziskových organizací“.  
Prezentace neziskových organizací, sobota 20. 8. 2005 
Sobotní odpoledne je tradi�n� v�nováno prezentacím neziskových organizací 
z Jihomoravského kraje. Je zde prostor pro prezentaci na panelu, prodej výrobk� 
chrán�ných dílen, vystoupení s krátkým programem, atd. 
Hudební program, sobota  20. 8. 2005 
Vystoupení kapel každoro�n� festival uzavírá. Letos by m�ly vystoupit kapely: Vladimír 
Mišík a ETC, Narvan, Jablko�, Jana Kirschner, Karel Plíhal, M�ága a Ž�orp, Horkýže 
slíže. 
 

informace o p�edcházejících ro�nících naleznete na: 
www.trialog-brno.cz       www.triplusjedna.cz  
Pokud Vás nabídka zaujala, máte návrhy na další témata Letní školy Trialog nebo pokud 
máte n�jaký dotaz kontaktuje nás: 

TRIALOG, Orlí 20, 602 00 Brno, tel.: 542 22 15 01, mob.: 776 27 62 56,  
email: festival@trialog-brno.cz 
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IBLICKÉ OKÉNKO  
  
On je p�edevším a všechno v n�m spo�ívá. Kol 1, 17 
On je p�ede vším – nejen ontologicky jako první p�í�ina, nejen �asov�, historicky, ale nade 

všechno jako nejvyšší hodnota.  
Všechno v n�m spo�ívá – v t�ch samých dimenzích. 
To je pravda, kterou objevuje filozofie a teologie. Ale vesmír je nesmírn� rozsáhlý a jeho 

historie je nesmírn� dlouhá, vzdálená a nám z�stává dojem, že kdesi nesmírn� daleko v pozadí je 
„první p�í�ina“ nebo „první Hybatel, autor. Ale to není „B�h Abraháma, Izáka a Jakuba“. Není to 
ten, kterému tak samoz�ejm� pat�í lidské jméno „otec“. 

Proto se „První Hybatel“, p�vodce, p�iblížil a zjevil jako Otec. Proto jeho Syn, boho�lov�k 
sestoupil, snížil se a p�ivlastnil si lidstvo jako své mystické t�lo, oživované a vedené milostí 
Svatého ducha. 

Zjevení je v�tší dar než filozofická pravda. 
B�h Otec a jeho Syn Ježíš Kristus a Svatý duch je bližší než nesmírn� vzdálená první 

p�í�ina. 
Proto, když mi Pavel �íká: on je p�ede vším a všechno v n�m spo�ívá, vidím p�ed sebou 

Ježíše Krista uk�ižovaného, jak sestupuje a vstupuje do mého života, do mého bezprost�edního 
sv�ta a do mých malých d�jin.  

V mém život� On je p�edevším jako p�edcházející nezasloužená láska; On je p�ede vším 
jako vykupitel a dárce, jako pohnutka, motiv a cíl. 

Všechno v n�m spo�ívá ne jako neživá v�c na svém míst�, ale moje relativní, nespolehlivá 
svoboda spo�ívá v jeho absolutní, dokonalé svobod� jako v Otcov� náru�í, jako spo�ívá ratolest 
na svém vinném kmeni. 

Jenže to ješt� není pravda. To je program! Proto za obojí (On je p�ede vším – všechno 
v n�m spo�ívá) dávám otazník, otazník pro tento den, pro tuto chvíli. Otazník a vroucnou 
pokornou prosbu!   

   z knihy Andreje Dermeka – Chlieb a slovo     
 
 

NEDÁVNO  
jsem dostal mailem rozepsanou �ást textu z dopisu apoštola Pavla. D�vod byl: ve verši 
1Te 5,27 se �íká: "Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali p�e�íst všem brat�ím", 
dovoluji si tedy i já t�chto n�kolik verš� vám nabídnout (D.Ž.):   
 
Z listu sv. Pavla  
1Te 5,14 Klademe vám na srdce, brat�í, kárejte neukázn�né, t�šte malomyslné, ujímejte 
se slabých, se všemi m�jte trp�livost. 
5,15 Hle�te, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a 
v��i všem. 
5,16 Stále se radujte, 
5,17 v modlitbách neustávejte. 
5,18 Za všech okolností d�kujte, nebo� to je v�le Boží v Kristu Ježíši pro vás. 
5,19 Plamen Ducha nezhášejte, 
5,20 prorockými dary nepohrdejte. 
5,21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 
5,22 zlého se chra�te v každé podob�. 
5,23 Sám B�h pokoje nech� vás cele posv�tí a zachová vašeho ducha, duši i t�lo bez 
úrazu a poskvrny do p�íchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
5,24 V�rný je ten, který vás povolal; on to také u�iní. 
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  VZK�ÍŠENÍ  - podobenství 
  

  
(doufám, že mnozí z nás ješt� rozumí slovensky…) 

Jeden starý knaz, prisiel raz v jedno velkonocné nedelné ráno do 
kostola a doniesol so sebou hrdzavú, skrivenú starú vtáciu klietku, ktorú 
polozil vedla oltára. 
Viacerí ludia v údive nadvihli obocie, ked prehovoril. 
V�era som sa prechádzal po meste a uvidel oproti chlapca, ktorý 
niesol tuto klietku. Boli v nej tri malé vtáciky, trasúce sa chladom a strachom. 
Zastavil ho a spýtal sa: "�o to tam máš, synak?"  
"Len pár starých vtákov," odpovedal. 
"�o chceš s nimi robi�?" spýtal som sa. 
"Zobra� ich domov a hra� sa s nimi," odpovedal. "Budem ich dráždi�, aby sa pobili. 
Stavím sa, že sa, že to bude zábavné. 
"Ale skôr �i neskôr ich budeš ma� dos� a prestane �a to bavi�. �o urobíš potom?" 
"Ale, mam aj zopár ma�iek," povedalo malé chlap�isko. "Radi si na nich pochutia." 
Ke� som na moment onemel, zašepkal som "Ko	ko chceš za tie vtáky, synak?" 
"�oo??!!! A na �o by vám boli, pán farár? Sú to len oby�ajné vtáky z po	a. 
Ani nespievajú - a vôbec nie sú pekne!" 
"Ko	ko?" Znovu som sa spýtal. 
Chlapec si ma premeral, ako by som bol bláznivý a povedal:"1000 korún!" 
Siahol som do vrecka a odpo�ítal peniaze. 
Na konci aleje, kde bol strom som klietku, otvoril a klopaním na mriežku klietky 
presved�il vtá�iky, aby vyleteli. To vysvet	uje prítomnos� klietky v kostole. 
 
V týchto prípadoch by sme sa mali riadi� u�ením pána Ježiša Krista. 
Jedného dna sa rozprával Ježiš s Diablom. Satan sa práve vrátil z Rajskej záhrady a 
škodoradostne sa chválil: "Nuž, Pane, práve som nachytal plný svet 	udí. Nastavil som 
pascu, starú návnadu, vedel som, že neodolajú. 
Mám ich všetkých!" 
"�o s nimi budeš robi�," spýtal sa Ježiš. 
Satan odpovedal: "Chaa, budem sa zabáva�! Budem ich u�i� ako sa sobáši� a 
rozvádza�, ako sa majú nenávidie� a škodi� si, nau�ím ich pi� a faj�i� a preklína�. 
Nau�ím ich ako vynájs� pušky a bomby a navzájom sa zabíja�. 
Už sa teším na tú zábavu!" 
"A �o urobíš potom?" spýtal sa Ježiš. 
"Zatratím ich!" hrdo sa vypol Satan. 
"Ko	ko za nich chceš?" spýtal sa Ježiš. 
"Hádam by si tých 	udí nechcel?! Niet v nich ani štipky dobra. Ke� si ich vezmeš, budú 
�a len nenávidie�. Nap	ujú na teba, budú ta preklína� a zabijú �a! Ur�ite ich nechceš!" 
"�o za nich chceš?" opä� sa opýtal. 
Satan pozrel na Ježiša a zaškeril sa: "Tvoje slzy a Tvoju krv!" 
Ježiš povedal: "Máš ich!" - a zaplatil. 
K�az ml�ky zdvihol klietku a otvoril na nej dvierka ...          

 
z mailové pošty E. M. 
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ECKA Z DUBLINU  
  
Pater Ji�í mi zaslal již d�íve t�i zprávy z Dublinu, kde v sou�asné dob� p�sobí. Teprve až 

p�i této �tvrté mi došlo, že bych je mohl poskytnout i Vám… Zde je tedy zpráva poslední – 
navazující na konkrétní události – p�íšt� m�žeme uvést nap�. zprávu p�edposlední…  
 
Hlas Dublinu No.4,     24/04/2005 
 
Trochu delsi prestavka od vydani posledniho Hlasu nebyla zpusobena jen sledovanim udalosti 
kolem Grossova bytu, nebo kolem vymeny najemnika v byte ve Vatikane, ale hlavne lenosti 
redakce. To pro vysvetleni. 
V dubnovem povidani vam predstavim sve spolupracovniky, zamyslime se nad prislovecnou 
irskou trpelivosti a pohledneme do sidlistniho zivota. Po seznameni  s praci jezuitskych 
intelektualu pak na zaver meteorologicka poznamka. 
Spolecnost Statoil vydelava jak se da, takze krome zamereni na nejvyssi ceny benzinu v Irsku 
(dneska to bylo uz 1,09 za litr) se take zameruje na levnou pracovni silu. Proto navsteva jakekoli 
cerpaci stanice teto spolecnosti vas muze razem prenest virtualne do jinych zemi nebo svetadilu. 
Pociti to treba ridic, ktery se v dobre vire stavi u pumpy, aby se zeptal na cestu. Po vstricnem 
pokyvani hlavou a usmevu od Pakistance zametajiciho venku, se muze se svym problemem 
obratit na personal uvnitr prodejny. Lotysska obsluha lahudek se jako odpoved na jeho otazku 
zepta, zda bude chtit do toho sendvice i cibuli. A u pokladny mu Cinan povzbudive odpovi neco 
ve smyslu: ”Bobika, bobika.”  
Protoze chodim pomahat i k jinym pumpam, tak mam mnoho pratel z ruznych zemi. Lotysi Agnis 
a Raimonds obcas prijdou velmi unaveni, protoze do spolecneho bytu kde bydli, vcera prijel 
kamarad z domova a privezl 16 lahvi vodky. Litevska devcata z oddeleni lahudek Gerda, Ruta a 
Laima se moc s nikym nebavi a je lepsi na ne rusky, nez anglicky. Zazitkem jsou Cinani. Mozna 
aby se nepoznalo, ze jsou Cinani, tak po prichodu do Irska si casto meni jmena. Wang ma jmeno 
Harvey, druhy Wang se jmenuje Sean, a Li se prejmenoval v papirech na Johna. Panove z 
Pakistanu Mohamed, Hamed a Jasir nosi vsichni peclive vycesanou pesinku a kravatu maji vzdy 
vzorne upravenou; inu, britska kolonie. Take jsem ve stole nasel dotaznik jednoho Inda, ktery se 
uchazel o praci. To jmeno jsem si opsal. Jmenoval se Rama Chandra Raju Kalidhindi Lakshmi 
Venkata. Nevim, mozna se Statoil po vyplneni dotazniku domnival, ze se uchazi o praci cela 
rodina, tak jsem jiz vice o nem neslysel. Rozumnou mez tajemnosti prekracovala jedna Cinanka, 
ktera pry neznala opravdu ani slovo. Vsem zakaznikum se stale klanela a na vsechny se usmivala. 
To klaneni se pry Irum hodne libilo, ale clovek by rad take nekdy zaplatil a odjel… Tak ji po case 
vyhodili. Zajimave, ze co se tyce komunikace se svetovou komunitou, obcas mi to vychazi lepe, 
nez s mistnimi. Na pumpe totiz pracuji jen velmi prosti lide, jejichz anglictina je dost vzdalena 
jazyku Dublinanu Jamese Joyce nebo Oscara Wildeho. Ale vzdy vse preklene pro mne stale 
neuveritelna irska trpelivost a slusnost. Pred par dny jsem uz byl z toho uplne na infarkt.  
Prosim, predstavte si tuto konkretni situaci: K pumpe v Praze prijede taxikar, vyleze z auta, 
otevre nadrz a chce cerpat. Po chvili zkouseni zjisti, ze to netece. Slusne se obrati na zametajiciho 
Albance, ktery ho posunky odkaze na prodejnu. Tam mu reknou, ze to netece, at si popojede k 
druhemu stojanu. Taxikar popojede, otevre uzaver, vytahne hadici – ale ono to zase netece. Takze 
jde opet 15 metru znovu do prodejny, kde pocka az je obslouzen zakaznik a slusne se zepta, ze 
dalsi stojan take netece. Jiny Albanec mu lamanou reci rekne, at tedy popojede ke stojanu cislo 5, 
ze tam uz to funguje. Taxikar podekuje a jde cerpat. Pri zaverecnem placeni u pokladny se jen 
zasmeje, jaka je to legrace, ze to vyslo az na potreti. Slusne podekuje a rozlouci se. PROSTE 
NEUVERITELNE. Mam stale pocit, ze neco nekde musi bouchnout, ze neco neni v poradku. Za 
ctyri mesice prace jsem zazil jen jednou jakesi zesileni hlasu, a priznam se, ze mi to znelo teskne 
jako melodicka vzpominka na domov. 

P 



Zivot v nasem sidlistnim byte plyne svym beznym tempem. Dnes v noci zrovna pred mym oknem 
asi ve ctyri rano vypukla hadka skupinky opilych mladych muzu a zen. Treskot rozbitych lahvi a 
porad jen hulakani a rvani. Za pul hodinky prijela policejni dodavka s dratenym pletivem pres 
okna (proti kamenum) a za dvacet minut pratelskeho domlouvani se particka rozesla. Usnout 
jsem uz ale nemohl. Premyslel jsem o knizce, kterou napsal Father Peter, o tom, jak jezuite 
zacinali sve pusobeni na sidlisti v  Ballymunu pred 25ti lety. Bydleli v poslednim patre, takze 
meli smulu, ze jim tam stropem pri desti zatekalo. Ale zase tu vyhodu, ze krysy byly line se k nim 
dostavat a tak jim nelezly do posteli jako nekdy detem z prizemi. A kazdou noc rvani a treskot 
rozbitych lahvi. Je to hodne zajimave cteni.  
Jednou vecer jsem prisel domu a Father Frank se mi velice omlouval, ze si nalili trochu z moji 
becherovky. Meli totiz schuzku jezuitskych dobrovolniku, a potrebovali zapit jejich vitezstvi nad 
dublinskymi plynarnami. Slo o to, ze v nove postavenych rodinnych domech plynarny chtely 
instalovat normalni odecitaci hodiny. Kdyz neplatite, plyn vam odstrihnou a pak trva dlouho, nez 
vas po oddluzeni znovu pripoji. A tak dobrovolnici (vetsinou studenti ruznych VS) vysvetlovali 
plynarne, ze pro tyto socialni lidi je treba instalovat hodiny na predplacenou kartu. Tito lide 
nejsou totiz schopni uvazovat dele nez v tydennim financnim horizontu. Proto karta je pro ne 
vstricnejsi. Koupis kartu a az dojde, poridis bez penale novou. Plynarny se vymlouvaly, ze to 
bude stat hodne penez, ale nakonec se podarilo je premluvit. Inu, takova vitezstvi oslavuji jezuite 
v Irsku. Hosi, hosi, vase starosti na nasi hlavu… 
Vzpominame, jak jsme vam, vazenym ctenarum, mozna s trochou skodolibe radosti psali v zime 
do zasnezenych Cech, ze my tady 15 stupnu mrazu nemame, a na tech nasich lednovych 7 nad 
nulou si nestezujeme. Dnes tedy posilame pozdrav do slunnych jarnich Cech s tim, ze my si tech 
nasich dubnovych  7 nad nulou nadale uzivame. Hruza. 
 
Mejte se hezky 
Pecka z Dublinu 
(zprávu jsem p�etiskl tak jak mi byla zaslána z Irska – tedy bez interpunkce…)  
 
 
_______________________________________________ 
 
 
 

RANNÍ MODLITBA PAPEŽE JANA XXIII. 
 

Nebeský Ot�e, d�kuji ti, že jsem si odpo�inul a op�t se probudil. 
Je to tv�j dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do ve�era 

plnit tak, jak to d�lával tv�j Jednorozený Syn: všude, kam p�išel, 
zanechal po sob� jen dobro. Každého, s kým se setkám, mi posíláš 
do cesty, abych v n�m poznal svého bratra. Ve všem, co ud�lám, 

co promluvím, a� se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. 
 

A� mám pro každého dobré slovo d�ív než se rozejdeme. 
A� mám cit pro druhé a myslím víc na n� než na sebe. Prosím t�, 

a� se vždy ovládnu, a� ze mne není mrzout, a� jednám laskav� a srde�n�. 
A� ve mn� zbude i jisk�i�ka humoru, kterého je také zapot�ebí. 

Od Ducha svatého si vyprošuji Tvou milost, která by mi k tomu všemu 
pomáhala. A ješt� jedno: dovol, abych prost�ednictvím Panny Marie 

p�ivedl každého alespo� o kr��ek blíž k tvému Synu. 
M�j Bože vše pro tebe s tebou a v tob�. Amen. 

 



RESBY  
  
KOSTEL SV. MARTINA  

P�ed nedávnem jsme vyzývali zdatné kreslí�e z našich �ad k ztvárn�ní kostela sv. Martina – a již zde 
máme první kresby – a posu�te sami – myslím velmi zda�ilé… autorkou je Petra Veselá…   
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