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ARTINOVY  NOVINY         

 
 
 
 
 
 

 
LOVO NA PROSINEC  
 
 ADVENT JE P�ÍCHOD 

 
Adventní �as je pozvání 
ml�et a p�emýšlet 
modlit se a zvnit�nit  
postit se a obrátit  
konat a odpo�ívat 
hled�t a naslouchat 
vychutnávat a von�t (�ichat)   
kreslit a muzicírovat  

�as adventu je pozvání zvlášt�  
hledat a toužit 
v��it a doufat 
zpívat a hrát 
mluvit a ml�et 
kutit a meditovat 
odpoušt�t a smí�it se 
p�ipravovat a �ekat 

�íst a vypráv�t  nadechnout se a zanechat (propoušt�t) 
Advent je pozvání k životu - s Bohem. 
 
 
LÍSTEK P�ÁNÍ 
nebo jak chci p�ežít advent a vánoce-osobní lístek, p�ání - co chci. Advent chce od nás 
zm�nu, pokusme se zamyslet a napišme, co bychom cht�li, aby se zm�nilo. Nap�íklad: 
chci �íst bibli, chci ve�er zapálit svíci a modlit se za druhé, chci napsat pohled lidem, kte�í 
byli ode mne zapomenuti, chci... 
1. Mén� mluvit. Slova n�kdy zakrývají podstatné. Proto toužím po tichu a chci mu v�dom� 

v�novat jednu hodinu denn�.  
2. Nechat se oslovit. Trefné slovo dokáže zasáhnout. Pozoruji, co cht�jí slova �íci a co 

znamenají. 
3. �as pro Boha. Na klidném míst� zapálím svíci a ud�lám si �as pro sebe. Bible m� bude 

doprovázet. 
4. Poznat sám sebe. Kdo jsem? �asto si položit tuto otázku. 
5. Cílev�dom� se angažovat. Volný �as. Jaké jsou možnosti doma, v kruhu p�átel, 

spole�enství, škole, pracovišti? 
Lístek našich p�ání má být odvážný.          DPJ 
 
 

M 
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12/2005 
RO�NIK IX. 

„Kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvn� sáhne 
rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude  škodit ani 
zabíjet na celé svaté ho�e, protože poznání Hospodina 
naplní zemi, tak jako vody pokrývají mo�e.“            Iz 11,9  
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I. BOHOSLUŽBA SLOVA (Liturgia verbi). 
 
Úvodní ob�ady nás dovedly p�es lítost, chválu a modlitbu až k jednomu ohništi mše svaté -
k bohoslužb� slova. Do této chvíle jsme mluvili my, nyní k nám chce mluvit B�h. �tení 
Božího slova není jenom vzpomínkou na velké �iny Hospodina které kdysi vykonal, ono 
je zp�ítomn�ním t�chto �in�. Nyní vede B�h sv�j lid p�es pouš� �asu, z otroctví hrnc� 
plných masa do zaslíbené zem� svobody. Nyní se nás dotýká uzdravující ruka Krista, 
Zachránce. „Dnes se plní slova Písma, která slyšíme“ (srov. Lk 4, 21). Skrze Boží slovo se 
setkává nebeský Otec se svými d�tmi a vede s nimi dialog, jeho slovo jim dává orientaci a 
sílu, ono je pramenem (�erpací stanice) jejich duchovního života (srov. DV 21). Protože je 
to jeho slovo, je „živé a ú�inné“ (Žid 4, 12). Církev si je této skute�nosti v�doma a proto 
uctívá Boží slovo „jako samo T�lo Pán�“ (DV 21). Potažmo není bohoslužba slova jenom 
n�jaká „p�edehra“ ke mši, ale má „v základ� stejný stupe� hodnosti jako sakramentální 
liturgie“ (Ratzinger).  
�
���� ��� �� � �� � 	 �
 � �  ���� � � ��� � � � �� �� ��� � � ������
P�ed�ítání zákona (tory) a prorok� pat�í k nejstarším liturgickým z�ízením a zdá se, že dalo 
dokonce d�vod liturgickému shromážd�ní. Ko�eny bohoslužby slova tak nacházíme 
v židovské synagogální bohoslužb�. V ní se praktikovalo „lectio continua“ tedy �tení 
zákona na pokra�ování. �tení prorok� bylo vybráno dle svobodné volby. Tento postup byl 
apoštol�m a židok�es�an�m dob�e znám a p�ebrali jej také k�es�ané obráceni z pohanství.. 
Postupn� se �tení prorok� dopl�ovalo �tením ze Skutk� apoštol� a p�ibylo Evangelium. 
Po�ád se ješt� praktikovalo „lectio continua“ až pokud si svátky v církevním roce 
nevyžádali vlastní texty („aptae diei“) A tak skrze slavení svátk� a památek svatých 
kontinuální �tení zaniklo. Vyzdvižením novozákonního tajemství tém�� zaniklo �tení ze 
Starého zákona. II. Vatikánský koncil si p�ál „bohat�ji prost�ený st�l Božího slova“ (SC 
51) a zavedl znovu „lectio continua“ aby se p�e�etli nejd�ležit�jší �ásti celého svatého 
Písma. Ned�lní bohoslužba slova zná tudíž t�i �tení  která jsou rozd�lena do t�í cykl�. 
Charakterizují je evangelia: cyklus A - Matouš, cyklus B - Marek, cyklus C - Lukáš. 
Janovo evangelium se �te každoro�n� o slavnostech a svátcích a ve velikono�ní dob�. 
První �tení ze SZ a evangelium spolu tématicky souvisí. Všední dny jsou rozd�leny na dva 
cykly, první cyklus je v lichém roce, druhý v sudém, evangelium je rok co rok stejné.  
Boží slovo se nemá �íst odkudkoliv, jeho „d�stojnost si vyžaduje vhodné místo, z n�hož se 
Boží slovo hlásá“ (srov. IG 272) a tím je ambon. (z �eckého „anabainein“ - vystupovat). 
„Má být pevný, ne p�enosný pult a umíst�n tak, aby toho, kdo �te bylo dob�e vid�t a 
slyšet“ (srov. IG 272). 
 
Zvláštní místo v bohoslužb� slova pat�í evangeliu. Kristus v n�m promlouvá ke svým 
brat�ím a sestrám, pat�í mu proto nejvyšší úcta. Rity, které �tení evangelia doprovázejí, 
mají tuto skute�nost podtrhnout a zvýraznit. Jsou jimi:  
� poženání jáhna, který má �íst evangelium, nebo p�íprava kn�ze, který se modlí text 

z proroka Isaiáše (srov: Is 6, 6): „O�is� mi srdce i ústa, Bože, abych dob�e zv�stoval tvé 
svaté evangelium“. Evangelium �te jenom sv�cená osoba, která zvláštním zp�sobem 
p�edstavuje Krista    

� procesí se sví�kami a kadidlem     
� pozdrav „Pán s vámi“, který konstatuje Ježíšovu p�ítomnost 
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� uct�ní evangeliá�e, které pat�í ne knize, ale Kristu 
� znamení k�íže na knihu, �elo, ústa a prsa. Toto znamení je velmi starobylé, sahá až do 9. 

století. Chce vyjád�it touhu, abychom slova evangelia „myslí p�ijali, ústy vyznávali a 
v srdci uchovali“(srov. Jungmann). Jinými slovy: Ježíš v mysli, Ježíš v ústech, Ježíš 
v srdci. 

� stání vyjad�uje zvláštní úctu a p�ipravenost k �inu, je také výrazem radosti 
� záv�re�ná odpov�� v��ících: „Chvála tob�, Kriste“ 
� polibek, jako znamení úcty a slova, která se kn�z potichu modlí: „Radostná Boží zv�st 

(evangelium) a� nás osvobodí od h�íchu.“ 
P�i poslechu evangelia si cht�jme uv�domit, že my jsme ti hluší, chromí, malomocní a 
nechme se od Krista uzdravit!      DPJ 
 
 
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU na m�síc prosinec 2005 

1. Za uznání lidské d�stojnosti muž� a žen, aby se chápala ve sv�tle plánu Stvo�itele. 
2. Za všechny lidské bytosti naší zem�, aby je touha po Bohu a žíze� po pravd� 

dovedly k Pánu. 
3. Za v�tší odvahu a otev�enost mladých lidí k uzavírání manželství a k p�ijetí d�tí.  

 
 

 
ARNÍ  
 
SETKÁNÍ A AKTIVITY… 

  
RORÁTY 
Adventní mše za úsvitu k Pann� Marii (Roráty) budeme slavit každou sobotu 
adventní v 7:00. Budeme p�i nich zpívat staro�eské adventní písn�. M�žete si 
p�inést vlastní svíci.   DPJ 
 
OBRAZOVÉ MEDITACE  
K adventu se konají v sobotu po ve�erní mši.       DPJ   
 
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
se bude konat T�etí adventní ned�li 18.12. pod vedením P. Jakuba Berky, OPrem 
v kostele Sv. Rodiny. Všichni jsou srde�n� zváni!  
 
ŽIVÝ BETLÉM 
Jako již v minulých letech, tak i letos Vás zveme k betlémským jesli�kám! V ned�li 
18. prosince od 16 hodin u kulturního st�ediska Blatiny (u Werichovy školy) se 
uskute�ní živý Betlém, ve kterém nebudou scházet koledy ani and�lé, natož pak 
svatá rodina. Všichni jste srde�n� zváni – zvlášt� pak d�ti! P�ipomínáme: 
nezapome�te se dob�e obléknout!  

F 
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T�ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Za�átkem p�íštího roku – od pond�lí 2. do ned�le 8. ledna 2005 se bude 
možné op�t ú�astnit T�íkrálové sbírky �ESKÉ KATOLICKÉ CHARITY. Sbírka se 
koná ve skupinách, ve kterých vedoucí každé skupiny musí být osoba starší 18-ti 
let. P�i koledování je možné také využít r�zných nápad� – královského oble�ení, 
zp�vu písní, drobné scénky…aj. Kdo by tedy cht�l vyrazit se skupinou nejlépe 
dvou dalších lidí, prov��it si svou odvahu a schpnost komunikace s lidmi – 
P�IHLAŠTE SE JAKO VEDOUCÍ SKUPINY a to co nejd�íve – (nejlépe již 
s dalšími spolukoledníky, kterými mohou být osoby i mladší, t�eba i d�ti…) u 
Davida Žofáka! 
Získané peníze se používají p�i budování charitních dom�, financují se jimi 
projekty pro sociáln� slabší obyvatele nebo se posílají na pomoc postiženým 
oblastem ve sv�t�.   dž          
  
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO D�TI 
Jedna z tradic naší farnosti je Mikulášská besídka. Letos se bude konat v pond�lí 
5. prosince v 17 hodin v jídeln� DCB po mši svaté (která bude jako vždy od 16 
hodin!). Nejpozd�ji �TVRT HODINY P�EDEM (do 16.45) doneste prosím dárky 
pro d�ti (ozna�ené jménem) do „hlavního Mikulášova stanu“ – do klubu DCB. 
Sou�ástí besídky bude slovo pana fará�e, písni�ka a samotný Mikuláš se svým 
doprovodem.  dž 

 
MIKULÁŠ NA SÍDLIŠTI…  
Letos by op�t mohl sv. Mikuláš se svým doprovodem navštívit (v pond�lí 5. 12. od 
18.15) n�které z nás i doma – pokud se nap�. nemohou dostavit na naší besídku 
nebo z jiných d�vod�. P�ípadní zájemci se p�ihlašte u Davida Žofáka (tel. na 7 str. 
MN).  
 
 

OMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO    
 
Vás zve na Adventní koncerty v kostele Sv. Rodiny 

  
  
I. Adventní koncert v ned�li 27. 11. v 17:00 hodin 
Psalteria 
Dív�í skupina st�edov�kého muzicírování
  
II. Adventní koncert v ned�li 4. 12. od 17:00 hodin 
Hudební kvarteto pod vedením Doc. Mgr. J. Hoška,  
/sólista �eského rozhlasu/ - varhany, cembalo 
Dále ú�inkují: M. Fousková – soprán, A. Slivanská – housle, D. Hošková - 
violoncello 
/koncert po�ádá ÚM� PRAHA 17/ 
  

D 



 5 

III. Adventní koncert v ned�li 11. 12. v 17:00 hodin 
Jana Lewitová a Vladimír Merta 
Písn� adventu a zimního �asu 
  
IV. Adventní koncert v ned�li 18. 12. od 17:00 hodin 
Byzantion 
Komorní smíšený sbor
  
Na všechny koncerty je vstupné dobrovolné. Výt�žek koncertu bude v�nován na 
nákup polohovacích postelí pro pacienty a k zajišt�ní provozu Domova.  
                                                     Kate�ina Szczepaniková, DiS 
 
 

BDOBÍ DAR�  
 
OBRACÍME  SE NA FARNÍKY… 

 
s  prosbou o finan�ní dary do konce tohoto kalendá�ního roku. Dary – m�žete v�novat pro 
naši farnost na její provoz a lepší vybavení (nap�. inovace zastaralé kopírky, po�íta�e 
apod.)  nebo pro rozhlasové rádio Proglas. Proglas je rádio zcela nezávislé, neuve�ej�uje 
žádnou reklamu a svou �innost financuje výhradn� z dar� od poslucha�� a sponzor�.  
Pokud darujete do konce tohoto roku obnos 1000,- K� nebo více, je možné na základ� 
potvrzení o daru u výd�le�n� �inných lidí ode�íst tento dar ze základu pro výpo�et dan� 
z p�íjmu za rok 2005. Písemné potvrzení o daru získáte od sekretariátu farnosti nebo od 
Proglasu za�átkem p�íštího roku a p�iložíte je k da�ovému p�iznání u svého 
zam�stnavatele nebo si da�ové p�iznání s potvrzením o daru podáte sami. Tím docílíte 
ur�itou úsporu na vašich daních.  

Všem dárc�m, kte�í p�ispívají podle svých možností celý rok, pravideln� �i 
jednorázov�  d�kujeme a Pánb�h zapla�. 

Pokud byste m�li s darováním n�jaký problém, rádi Vám poradíme jak na to. 
11/2005,  Ing. Ji�í Veselý, tel. 602 376140  

 
 

ND�LÉ    
 
 KCE "PODPORUJTE SVÉHO AND�LA" 

 
Katechismus katolické církve (vydání v roce 1995 s církevním schválením �BK) -  
v odstavci 329 na téma And�lé uvádí "Kdo jsou? Sv. Augustin o nich �íká: ‚And�l je název 
úkolu, ne p�irozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato p�irozenost, je to duch, ptáš-li se, jaký 
má úkol, je to and�l. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je nad�l. And�lé jsou 
celým svým bytím Boží služebníci a poslové, protože ‚and�lé v nebi stále hledí na tvá� 
svého otce‘ – (Mat 18,10), jsou ‚dbalí rozkaz�, poslušní na jeho slovo." 
Od mali�ka jsme v dobrém smyslu pou�ováni, že máme svého and�la strážného. Jedna 
z prvních d�tských modliteb je milá prosební modlitba ‚And�lí�ku m�j strážní�ku‘. Nebo, 
kdo by neznal d�tsky naivní barevné reprodukce u d�tských postýlek s vyobrazením dít�te 

O 

A 
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pod ochranou vznešeného Božího posla.  P�i parafrázi svatého Pavla, když p�estaneme býti 
d�tmi a dospíváme, vnímáme roli svého and�la ‚dosp�le‘. Tím více se mi líbí definice 
svatého Augustina. And�l je náš úkol, naše povolání, náš sm�r a naše vedení 
prost�ednictvím zpytování sv�domí. 

And�l je nástroj a pomocník v boji proti satanovi a jiným zlým duch�m, jak se 
modlíme v modlitb� ‚Svatý Michaeli‘. V��ím, že �tená� ví, že tuto modlitbu doporu�oval  
papež  Pius XII – 1939 až 1958 vlastním jménem Eugenio Pacelli.  v náro�né dob� po 
druhé sv�tové válce. Komunisty byla tato modlitba dána na index, nebyla oficiáln� 
publikována a v kostelech se nesm�la ve�ejn� modlit, nebo� podle p�ání Svatého Otce  Pia 
XII m�la sv�t chránit p�ed všemi totalitami, tedy i sov�tskou. Pius XII v�d�l z osobní 
zkušenosti, pro�.  

Jeho p�edch�dce papež Benedikt XV. jej vyslal v revolu�ních letech 1917 jako 
nuncia do Mnichova. Mnozí moji vrstevníci si vybaví z d�jin MDH – ("Mezinárodního 
d�lnického hnutí‘, byl to  povinný p�edm�t na všech vysokých školách Sov�tského bloku 
)– tehdejší revolu�ní nálady v N�mecku  vlivem Velké �íjnové revoluce pod vedením 
p�edstavitel� n�meckého a mezinárodního d�lnického hnutí Karla Liebknechta, Rosy 
Luxembourgové, Kláry Zetkinové , Augusta Bebela a dalších. Ve zbída�ené povále�né 
Evrop� se siln� rozmáhal materialismus, boj s vyko�is�ováním a v ideologické rovin� také 
sílilo volání "Pry� od 	íma". Ani Praha nestála stranou. Jeden z d�sledk� bylo zbo�ení 
mariánského sloupu na Starom�stském nám�stí a také vznik �eskoslovenské církve 
husitské.  

Sotva p�ešla tato vlna za�átkem dvacátého století, nastala jiná nemén� d�sivá 
v podob� nacionálního socialismu, který p�erostl v otev�ený fašismus. A ruku v ruce s ním 
se v Moskv� utužoval Stalinismus. V této dramatické dob� p�sobil nuncius Eugenio 
Pacelli v centru T�etí  	íše v Berlín�. Musel se ve své funkci setkávat s velmi silnými a 
nep�íjemnými protivníky, a to bez podpory ve�ejnosti �i sd�lovacích prost�edk�. 
V obhajob� v�ci víry stál proti krutým darebák�m lidskými o�ima vid�no sám a  nebylo 
mu co závid�t!  

 
V jedné životopisné knize Pia XII je vzpomenuto, jak coby nuncius v N�mecku, 

d�íve, než se setkal s pohlavárem jedné nebo druhé rodící se diktatury, vyslal svého and�la 
strážného, aby domluvil and�lu strážnému toho doty�ného a p�ipravil p�du pro jednání. A 
Hitler doslova b�snil; nesnesl, jak byli ústupní jeho nadlidé tak plachému �lov�ku, jakým 
byl Eugenio Pacelli. O to více jej nenávid�l.  

Na základ� �etby t�chto zkušeností v tak zoufalé dob�, je patrná výzva k osobní 
zkušenosti v kooperování s and�lem strážným. V��te, tento jedine�ný nástroj má každý 
z nás. Kdo by nemohl vysílat své and�ly strážné, aby spolu plnili své každodenní poslání? 
A zažijeme fakt: ono to funguje nezávisle na našich osobních kvalitách. Zkušenosti  

 
v životopisné knize svatého otce Pia XII jsou až komické, nebo� i náš nebeský Otec 

je ‚humorista‘, a nabízí je i nám. Zkusme toto ‚dobro – družství‘  - tedy sou�innost v 
dobrém.  
A nyní zp�t do našeho farního kostela Svaté Rodiny v 	epích. Obdobn� jako v�tšina 
kostel� postavených do doby druhé poloviny dvacátého století, je vyzdoben postavami 
and�l�. Naši p�edkové si stav�li v domech božích p�ed o�i  podstatné symboly pro jejich 
život, farní obec, území �i národ. Nap�íklad chrámy svatých Mikuláš� jsou na tržištích �i u 
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p�ístav�, nebo� svatý Mikuláš je mimo jiné patronem obchodník�. V místech, kdy se 
nacházely doly nalezneme kostely zasv�cené a vyzdobené svatou Annou  (p�ímluvkyn� za 
odvrácení náhlé smrti bez p�ípravy na odchod na v��nost) �i Barborou (patronkou 
pracovník� se st�elným prachem), atd.  

 
Náš farní kostel Svaté Rodiny byl spojen se sirot�incem a dnes je spojen se 

zdravotnickým za�ízením, jehož posláním je prokazování milosrdenství nemocným a 
umírajícím. M�žeme být Bohu jen vd��ní, že toto dílo pokra�uje a že jsme toho sv�dky.  
Pomoc v nouzi je �asto pot�ebným komentována specifickou formou vd��nosti "Ty jsi 
and�l, Tebe mi poslal Pan B�h". Je to tak. Být pr�vodcem a pomocníkem v utrpení je 
mimo�ádn� náro�né, doslova and�lské povolání. Proto rozumím, pro� je náš kostel 
vyzdoben postavami and�l�. Jako oslava Boží, oslava Božích posl�, pod�kování všem 
spolupracovník�m v  povolání služb� nemocným. 

 
Proto se raduji z akce "Podporujte svého and�la", z každého finan�ního p�ísp�vku 

pro obnovu fresek a z trp�livosti farník�, kte�í jsou schopni tolerovat  lešení uprost�ed 
kostela. Odm�nou nám všem bude oslava Boží um�ním a naše poselství, že soudobá 
farnost svatého Martina ctí své and�ly strážné a and�ly coby pomocníky v utrpení.  
Je to možná s kalkula�kou v ruce hodnoceno jako nadstandart. Leccos jiného by mohlo být 
prioritou. Ale ruku na srdce: každé um�lecké dílo je svým zp�sobem luxus. Také Karel 
IV. mohl postavit Karl�v most bez jediné sochy a katedrála svatého Víta mohla být 
skromn�jší, ... na� platit skladatel�m a výkonným um�lc�m za jejich talent, d�inu a 
produkci um�leckých d�l. Nebylo by ekonomi�t�jší poslat peníze na misie?   

Misie je t�eba podporovat, o tom není pochyb, ale také podporujme luxus - um�ní, 
které zušlech�uje, dokonce kultivuje naši  mysl, ba celé naše bytí a �iní každého z nás ve 
vzájemném soužití kulturním národem.  

Velké v�ci nejsou mali�kosti. Ale velké v�ci se rodí z mali�kostí cílev�domostí a 
vytrvalostí. Akce "Podporujte svého and�la" je prototypem, jak vznikalo a uchovávalo se 
k�es�anské um�ní. Napln�ním cíle rekonstrukce fresek v klášterním kostel Svaté Rodiny 
nás �adí mezi kulturn� vysp�lou komunitu se smyslem pro kontinuitu v k�es�anské 
kulturní tradici.  

 
A je to také forma misie, vždy� sd�lujeme tímto projektem svému konzumnímu 

okolí, že And�lé Boží po Boží pravici si zaslouží naší úcty.  
Ad Maiorem Dei Gloriam.                          

Josef Svoboda 
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3.12. pátek sv. František Xaverský   
5.12  pond�lí Mikulášská besídka v klubu DCB od 17 hod 
6.12. úterý sv. Mikuláš, biskup 
7.12 st�eda   sv. Ambrož, biskup a u�itel církve 
8.12. �tvrtek  slavnost PANNY MARIE PO�ATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO H	ÍCHU – 

MŠE V 18 hod V KLÁŠTE	E ! 
13.12  úterý sv. Lucie panna a mu�ednice 
14.12. st�eda sv. Jan od K�íže, kn�z a u�itel Církve 
18.12  ned�le Adventní duchovní obnova 
   Živý Betlém od 16 hod na Blatinách 
KAŽDOU SOBOTU od 7 hod  - ADVENTNÍ MŠE + STARO�ESKÉ RORÁTY  (Sv. Rodina) 
KAŽDOU SOBOTU po ve�erní mši svaté – OBRAZOVÉ MEDITACE (Sv. Rodina) 
KAŽDOU ADVENTNÍ NED
LI – od 17 hod ADVENTNÍ KONCERT (Sv. Rodina) 
 
Dny od 17. – 24. jsou liturgicky zvláštní jako bezprost�ední p�íprava na slavnost Narození Pán�, v��ící 
jsou pozvání, aby �ast�ji p�icházeli na bohoslužby.  
 
 
VÁNO�NÍ PO�AD BOHOSLUŽEB v chrámu SV. RODINY : 
(celkový p�ehled bude vyv�šen na nást�nkách obou kostel�)  
 

ŠT�DRÝ DEN - sobota 24. prosince  
16 hodin d�tská  
24 hodin - p�lno�ní 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁN� - ned�le 25. prosince 
9 hodin  

SVÁTEK SV. ŠT�PÁNA - pond�lí 26. prosince  
9 hodin 

 
________________ 
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o.   Daniel: 603 475 056                                      http://www.studiodada.cz/farnostrepy/ index.htm                   
as. David:  603 894 989, 235 302 058                farnostrepy@tiscali.cz; david.zofak@tiscali.cz 
 
 
 


