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  MOD L I T B A  O T E V Í R Á  B R Á NU  S V Ě TA  

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
   „Zachariáši (...) budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.“ srv Lk 1,14    
 
 
 
 
 
 

Lk 1, 5-17 
 
„Tvoje modlitby byly vyslyšeny“, říká archanděl Gabriel Zachariášovi ve chvíli, kdy mu 
zvěstuje narození syna, Jana Křtitele. Podle mého názoru nás tato věta může v mnohých 
ohledech přivést k zamyšlení. Narození tohoto syna, které zároveň uvozuje přelom časů a 
vykoupení světa, je vyslyšením modliteb člověka. Odehraje se jako odpověď na volání, které 
člověk adresoval Pánu. Modlitba nesměřuje do prázdna, ani není něco jako určitý druh 
psychoterapie, pomocí které sbíráme své duševní síly a pokoušíme se znovu získat jejich 
rovnováhu. Není ani žádnou čirou fikcí pro dosažení duševního výkonu anebo uspokojení. 
Modlitba míří ke skutečnosti. Někdo ji poslouchá a vyslýchá. Bůh je tedy někdo, kdo má moc, 
schopnost, vůli a trpělivost naslouchat člověku. Je tak velký, že zde může být i pro malého. A 
i když svět má své pevné uspořádání, není takový, že by nepodléhal moci lásky, Boží moci. 
Bůh může odpovědět. 
 Mohli bychom dokonce jít ještě o krok dál a říci, že Boží působení je vždy odpovědí na 
takovéto volání modlícího se člověka, protože jenom tam, kde člověk zaujme postoj 
modlícího se, kde překročí sám sebe, kde se sám sebe vzdá, kde uzná Boha za skutečnost, 
tam se mu otevře brána světa, otevře se dokořán pro Boha a vznikne prostor, ve kterém on 
bude moci konat pro nás lidi a skrze nás.      
 

z knihy Zasiahnutí neviditeľným Benedikta XVI. vybral a přeložil   D. Žofák 
 
___________________________________________________________ 
 
ŘÍJEN: SVÁTKY A SLAVNOSTI  
 

1.10.  sv.Terezie od Dít ěte Ježíše 
4.10.  sv. Františka z Assisi 
15.10.  sv. Terezie od Ježíše 
28.10. sv. Šimona a Judy - sv. Martin 18.00 
 

ČTVRTKY V KLUBU DCB  
7. října  - Biblická hodina - 19:30 hod   
14. října  - Pastorační rada - 20 hod   
21. října  - Biblická hodina - 19:30 hod   
28. října  - Biblická hodina - 19:30 hod   

10 / 2010 
ROČNIK X IV. 

FARNOST SV. MARTINA 
PRAHA - ŘEPY 
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NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ     
První hodina začíná tuto středu 7. říjnastředu 7. říjnastředu 7. říjnastředu 7. října v    klubu DCB vklubu DCB vklubu DCB vklubu DCB v    16:4516:4516:4516:45....          DPJ 
 
    

SPOLESPOLESPOLESPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽEČENSTVÍ MLÁDEŽEČENSTVÍ MLÁDEŽEČENSTVÍ MLÁDEŽE    
se schází    ve čtvrtek od 19 hod večerve čtvrtek od 19 hod večerve čtvrtek od 19 hod večerve čtvrtek od 19 hod večer - kdo máte zájem se přijít mezi nás podívat - přijďte 
v uvedený čas do zákristie kostela    sv. Martinasv. Martinasv. Martinasv. Martina. D. Ž. 
    
    

KATECHEZE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍKATECHEZE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍKATECHEZE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍKATECHEZE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ    
začínají toto pondělítoto pondělítoto pondělítoto pondělí od 16.30 v16.30 v16.30 v16.30 v    zákristiizákristiizákristiizákristii sv. Martina. D. Ž.      
 
 

KATECHUMENI KATECHUMENI KATECHUMENI KATECHUMENI     
se budou scházet každé pondělí od    19.3019.3019.3019.30 v zákristii kostela    sv. Martinasv. Martinasv. Martinasv. Martina! D. Ž.  
 
SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCHSPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCHSPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCHSPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH    
bude  vždy každé sudé pondělí každé sudé pondělí každé sudé pondělí každé sudé pondělí (jednou za 14 dní)    od 21 hodod 21 hodod 21 hodod 21 hod    v zákristii    sv. Martinasv. Martinasv. Martinasv. Martina.  D. Ž. 
 
 

 
 
 
PROGRAM :    
 
Dobrá Voda ( u Hartmanic) – prohlídka kostela sv. Vintíře popř. muzeum Dr.Š. Adlera 
Prachatice   - oběd 
                     - prohlídka historického jádra města 
                     -  Hospic sv. Jana N. Neumanna (prohlídka, 
                            - mše sv. v tamní kapli, setkání se sestrami boromejkami) 
  

Lomec u Vodňan – kostel Panny Marie, klášter šedých sester 
                                                                  
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:  
       
     Odjezd od DCB:       7,08 h (po příjezdu autobusu 164 v obou směrech)  
     Dobrá Voda :          9,30 – 11,00 h 
     Prachatice :      od 12, 00 h 
     Odjezd z Prachatic:   17,00 – 18,00 h 
     Návrat do Řep :   20,00 – 20,30 h      
     (uvedené časy jsou jen orientační) 
 
 
Zálohu ve výši 250,Kč na osobu bude vybírat každou neděli po mši sv. Hana 
Kučerová, doplatek bude vybírán v den výletu v autobusu. 

 FARNÍ VÝLET 9.  ŘÍJNA - závěrečné INFORMACE 
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Farnost sv. Martina ve spolupráci s Centrem sociálně zdravotních služeb 
 

pořádá v pondělí 11. října v 19 hod v jídelně DCB  
 

PŘEDNÁŠKU S BESEDOU 
 

CO JE  PŘI  VÝCHOVĚ  DĚTÍ  NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? 
Pro rodiče, prarodiče a vychovatele 

 

Lektor:  PhDr. Jaroslav Šturma 
 Dětské centrum Paprsek, Praha 
 Univerzita Karlova, Praha 
 Kandiduje za KDU- ČSL v m ěstské části Praha 17 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Nedávno jsem se setkal s panem Tůmou, který již několik let dává dohromady čtvrtletně vydávaný 
ekumenický časopis Mana (přispívají do něj i naši biskupové...), který svým čtenářům může pomoci 
porozumět a žít ze slov Písma svatého. Požádal mne, abych Vám ho nabídl - což s vědomím našeho 
o. Daniela také uskutečňuji...  D.Ž. 
 

Mana pro tento den 
praktická pomůcka ke čtení Bible 
 
Jako mana nasycovala izraelský lid na jeho cestě pouští a jako chléb nás sytí každý den, tak i Boží 
slovo v Bibli je výživou pro duši křesťana. „Mana pro tento den“ pomáhá lidem poznávat Bibli, 
porozumět jí a radovat se z ní - a využít ji v každodenním životě. 
 
„Mana pro tento den“ vám poskytne: 
•   systematické čtení z Bible na každý den,                                                  

 

S E T K Á V Á N Í  N A D  T É M A T Y  
PRVNÍ ÚTERKY v měsíci 

s P. DANIELEM, v klubu DCB, od 19 do 21 hodin 

téma pro 5. říjen: DOMA NENÍ NIKDO PROROKEM? 
téma pro 2. listopad: Je rozdíl mezi fanatikem a bláznem pro Krista? 

 

 OZNÁMENÍ,  NABÍDKY, PŘEDNÁŠKY    
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P R O G R AM  K U L T U R N Í C H  A K C Í   
D OM O VA  S V .  K A R L A  B O RO M E J S K É HO  N A  Ř Í J E N  2 0 1 0  

•   srozumitelné, praktické poznámky, které pomáhají vidět, jak Bible mluví do každodenního života, 
•    zvláštní oddíly pro duchovní  sdílení v rodinách či skupinkách, 
•   články přibližující pozadí biblického textu, 
•    skutečné příběhy o tom, jak Bůh zasahuje lidem do života, 
•   rozhovory se zajímavými křesťany, 
•   pozvání tam, kde křesťané  různými inspirativními způsoby slouží Bohu. 
 
S pomůckou Mana pro tento den se stáváš součástí celosvětové rodiny lidí, kteří čtou Bibli - Boží 
poselství světu. Naslouchej Bohu každý den. Budeš ho lépe poznávat a naučíš se mu v lásce a 
poslušnosti odpovídat.  
 
 Cena jednoho čtvrtletního sešitu: 48 Kč 
 objednávky vyřizuje: Biblická jednota, Římská 43, Praha 2, 120 00,  

  tel. 222515 663, bj@su-czech.org 
Neděle 10. 10.  18:00 Kostel Sv. Rodiny 
CARMINA VOCUM 
Koncert smíšeného sboru, sbormistryně Dragany Novakovic-Vitas 
jako host vystoupí dětský sbor Stodůlky 
 
Neděle 17. 10.  18:00  Kostel Sv. Rodiny 
HARFA A FLÉTNA 
Duo Semplice: Lukáš Dobrodinský – harfa, Vít Homér – flétna 
Zazní autoři: G.F. Händel, J.K. Krumpholz, G.Bizet, V.Novák, Z.Folprecht a další 
 
Neděle 24. 10.  18:00 Kostel Sv. Rodiny 
MUSICA BELLISSIMA 
V rámci 2. ročníku cyklu Musica concordans 
Eva Tornová – cembalo, Lusie Pelíšková – barokní flétna, Miroslav Študent- loutna 
Soubor pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, účastní se hudebních festivalů (Haydnovy hudební 
slavnosti, Královský hudební festival Zlatá Koruna, Kladrubské léto aj.) a natáčí pro Český rozhlas 
Uměleckou vedoucí souboru je Eva Tornová. 
 
Pondělí 25. 10.  10:00 Stacionář 
KONŽERT - Divadlo Minor  
Veselý příběh, kde uvidíte roztančené zubní kartáčky, zpívající vodovodní kohoutky či mýdlo vlnící se 
v rytmu samby!  
V rámci projektu Společně pod záštitou Ministerstva kultury ČR 
 
Sobota 30. 10. 14:00 Kostel Sv. Rodiny 
KONCERT SBORU ŘÁDU SV. HUBERTA 
sbormistr: Karol Ozorovský, doprovod na lesnice: Trubači Zábřeh 
Řád sv. Huberta : Společenská organizace myslivců-křesťanů  s posláním dodržovat mysliveckou 
etiku, kulturu a tradice 
Zazní : Hubertská mše, Ave Maria různých autorů, písně A.Dvořáka a B. Martinů, světské skladby J. 
Pavlici a dalších.  
Ojedinělá akce v Praze !  
 

Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce dobrovolné. Výtěžek je určen na 
podporu činnosti Domova. Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku. 

Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání programů mailem napište na: 
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                                   zora.vondrackova@domovrepy.cz  tel:  775 85353 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 M AR I E  SV AT O Š OV Á :  TY K AD L EM  V Í RY  

 
Milí farníci, možná vám uniklo, že začátkem léta vyšla v Karmelitánském nakladatelství další 

publikace naší farnice, Marie Svatošové. Jde o volné pokračování knížky předchozí (Normální je věřit, 
r. vydání 2009), tentokrát s názvem Tykadlem víry. Zájemci si ji mohou zakoupit u Davida Žofáka 
po nedělní mši svaté v předsíni kostela Svaté Rodiny. Zakoupením knížky v ceně 95,- Kč zároveň 

podpoříte i náš farní kurz Alfa,  
na jehož účet bude převeden autorský rabat.       D. Žofák 

FARNOST SV. Štěpána nabízí pro DĚTI A MLÁDEŽ  
 

koná se v Jezuitské rezidenci - sál Ignáce Raaba, Ječná 2 (tram 10 - asi 25 min od nás) 
 

Začátek: 14.30 hod (možnost příchodu od 14 hod) 
Konec: kolem 16 hod  
- po 16 hod až do večera si zde děti také mohou hrát... 
Případné dotazy: pas. as. Tereza Novotná - tel.: 731 087 015 
 
16. 10.   Výtvarná sobota - tvoření z korku, korálků a mušlí 
13. 11.  Výtvarná sobota - výroba loutek 
27. 11.  Výroba adventních věnců s možností jejich posvěcení 
6. 12.   Mikulášská nadílka (pondělí od 16 hod) 
11. 12.  Adventní duchovní obnova pro děti a mládež od 9 let 
18. 12.  Výroba betléma z přírodního materiálu 
 

• Malé děti, které nevyrábějí si mají možnost hrát.  
• Na výtvarné soboty mohou přijít děti všech věkových kategorií i jejich nevěřící kamarádi.   
• S sebou: oblečení, které může být ušpiněno, přezůvky, svačina, 40Kč za rodinu (s libovolným 

počtem dětí)  na materiál. 
• Pro výrobu adventních věnců platí informace jako u výtvarných sobot, ale ještě navíc je třeba si donést čtyři 

svíce. Chvojí bude zajištěno. 
 
  

 

 

Motto: Pastora ční rady mohou a mají být z řizovány jen za tím ú čelem, aby jejich 
činnost podporovala a vedla k ú činné evangelizaci spole čnosti, duchovnímu oživení 
a povznesení farností a tím sloužila k v ětší sláv ě Boží.  

 

Čl. (2) úvodu stanov pastora čních rad Arcidiecéze pražské.  
 
Pořad jednání : 

1.  Na základ ě doporu čení Ekonomické rady farnosti (ER) bylo 
provedeno: 
a)  D. Žofák: kontrola nastavení tarifu za mobily, PR p ožaduje  porovnání 

nabídek na balí ček služeb (mobily + pevné telefony + internet)  od 
jednotlivých operátor ů. 

b)  J. Veselý: kontrola správné volby tarif ů elekt řiny v byt ě fará ře a 
kostele sv. Martina – nebylo provedeno v termínu pr o pozdní p ředání 
podklad ů – faktur, bude provedeno do p říští PR. 

  ZÁPIS  Z  PASTORAČNÍ  RADY 13 .kv ě t na  2010  
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c)  Zřízení (odd ělení) ú čt ů farnosti, k provoznímu ú čtu z řídit e-banking – 
nebylo provedeno, ER provede doporu čení p řevedení na vybraný nový ú čet u 
výnosu z prodeje  pozemk ů pro maximalizaci úroku. 

d)  ER - seznámení farník ů v MN s ekonomickou situací farnosti bylo provedeno  
v MN 2010/6.  
e)  ER v MN vysv ětlí  formy fin. dar ů a jejich dopady: tj. trvalým p říkazem 

nebo do „koší čku“ a úkol ER. Podrobn ější informace pro zá řijové MN - 
nebylo provedeno.  

f)  PR diskutovala o fin. odm ěnách za práci P. Suchela a Š. Petrové, nebylo 
uzav řeno 

2.  PR též upozornila, že je nutné zpracovat ER výslede k hospoda ření farnosti za 
rok 2010 a zpracovat fin. plán na rok 2011.         

3.  Trvající úkoly z minula:  
a)  Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhrad ě energií – oba 

dokumenty jsou hotovy, nutno ov ěřit, zda došlo k podpisu smluvních 
stran. 

b)  J. Veselý upozornil na nutnou opravu lavi ček p řed kostelem sv. Rodiny. 
SM. Amata se pokusí zajistit údržbá ře na opravu. Úkol trvá. 

4.  Jména zjišt ěných držitel ů Řádu sv. Martina zapíše P. Daniel do Kroniky 
farnosti, T: do 6/2010 nebylo provedeno . 

5.  Farní výlet do Prachatic 9. října: H. Ku čerová p řipravuje organizaci a byla 
již i na míst ě, plán: dopoledne Dobrá Voda, odpoledne ob ěd v Prachaticích, 
mše  a prohlídka m ěsta, odjezd: 7:00, p říjezd do 20:00. Po čet ú častník ů je 
roven kapacit ě autobusu, p řihlášení dalších již není možné. 

6.  Od 22.9. za čne další b ěh kurzu Alfa. 
7.  PR navrhuje každý pátek v říjnu p řede mší svatou modlit se r ůženec. 

 
Příští pastora ční rada:  14. října 2010 od 20 hodin  v klubu DCB.  
 
 
 
 

Nedávno jsem četl zajímavý článek v Monitoringu (redakce Res Claritatis) o S. Freudovi. 
Část z něj přinášíme i Vám v tomto čísle MN. 

Monitoring si lze objednat na redakce@monitoring.cz. Příspěvky za jeho zasílání  jsou dobrovolné. 
 
 
SIGMUND FREUD : Biologická redukce osoby 
 (seriál Architekti kultury smrti (17)) 
  Freud programově odmítl Boha a vyhlásil osvobození od morálky. 
  Spolu s Bohem však odmítl i člověka a vydal ho napospas otroctví iracionálních pudů. 
 

(...) Freudova pseudonáboženská motivace 
Chaotickou změť nesourodých prvků, které Freud vnáší do psychologie a filosofie, doplňuje útěk k 
mystičnu. Freud jako sekularizovaný Žid sám sebe považoval za nového zákonodárce; tím starým byl 
Mojžíš se zákonem, jenž zavazoval. Freud přinesl zákon osvobození. Zatímco člověk náboženský se 
narodil pro věčnou spásu, nový člověk psychologický se narodil pro sebeuspokojení a rozkoš. Freudova 
fascinace Mojžíšem (stejně jako Leonardem da Vinci a Oidipem) měla charakter sebeidentifikace; 
když Freud viděl v Římě slavnou Michelangelovu sochu Mojžíše, omdlel pohnutím.  
 Freud toužil po Mojžíšově vzoru dovést lid do země zaslíbené, oplývající mlékem a medem. 
Rozvoj psychoanalytického hnutí ztotožňoval s postupem lidu Izraele na poušti. Pro své dílo Výklad 
snů zvolil motto z Vergiliovy Aeneidy: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. – Když se mi 
nepodaří obměkčit nebeské bohy, pohnu podsvětím. Odmítnutím mravní viny nejen odmítá Boha, ale 
ztotožňuje se s ďáblem – je-li Bůh obrazem vyvolávajícím vinu, je ďábel protikladem. 
 Freud se celý život vracel k myšlence, že by byl vychováván bez otce. Otec pro Freuda 
představoval superego, a tedy omezení svobody. Jako velký osvoboditel musel být Freud sám 

 VĚDA A VÍRA  
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svobodný. Ale ve skutečnosti je to jen Bůh Otec, kdo je bez otce. Prohlásit se za toho, kdo je bez otce, 
znamená srovnávat se s Bohem. Jan Pavel II. v knize Překročit práh naděje napsal, že prvotní hřích 
byl pokusem zrušit otcovství a zanechal člověka osamoceného s pocitem, že mezi ním a Bohem není 
vztah otec-dítě, ale pouze pán-otrok. 
 A dále: z popření otcovství vyplývá nemožnost bratrství. Není náhodou, že pocit, jako by neměli 
otce, s Freudem sdílí Schopenhauer, Nietzsche i Sartre. Výsledkem těchto myšlenkových pochodů je i 
odmítnutí Boha a sebezbožštění – a zároveň opuštěnost sirotka, posledního z lidí. Je paradoxní, že 
Freud při svých nesmírných znalostech klasické literatury nedbal na často se opakující poučení: 
kdo se postaví bohům, vyvolá jejich hněv a přivodí si trest. Antičtí bohové nesnášeli, chtěl-li je kdo 
napodobovat.  
 U vědce Freuda chybí samozřejmě jakékoli vědecké odůvodnění prvků mýtu. Dokonce ani 
Freudova mytologie nemá hodnotu toho jména; klasická mytologie odrážela obecnou lidskou zkušenost, a 
to i tam, kde ji přesahovala. Ale Freudův přístup redukoval mnoho dimenzí integrované osobnosti.  
 

Brány rozkladu dokořán 
Freudův vliv na dnešní západní společnost je enormní. Jeho jméno zaznívá ve škole, v médiích i při 
běžných společenských konverzacích a rozhovorech mezi přáteli. Možná to lze přičíst 
zjednodušujícímu přístupu, který ovládá tuto debatu. Ovšem nejničivější vliv má Freud na veřejnou 
diskusi i praktické poradenství v oblasti sexuality. Jeho klinické pojmy – potlačení, úzkost, pocit viny, 
vytěsnění, libido, kastrační komplex – dnes řada lidí přijímá bez dalšího za bernou minci. 
 Svatý Pavel v listě Galatským (6,8–9) nás však vyzývá: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude 
posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá 
pro Ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v 
ustanovený čas.“  
 Odmítnutím Boha, popřením otcovství, zpochybněním morálky a redukcí lásky na sexuální 
rozkoš otevřel Sigmund Freud Pandořinu skříňku rozkladu civilizace a popření hodnoty a důstojnosti 
každého člověka. 

Josef Mudra  
Seriál vzniká podle knihy Donald De Marco – Benjamin Wiker: The Architects of the Culture of Death. 

Ignatius Press, San Francisco 2004, ISBN 1-58617-016-3, 410 stran. 
 
 
 

 

 
Hovoří spolu jednou tři duchovní – katolický kněz, imám a rabín – jaký největší zázrak ve svém 

životě zažili. 
Katolický kněz: Jednou jsem šel na jakousi samotu zaopatřovat, když tu najednou se přihnala bouřka, 

ale opravdu strašná bouřka; lilo jak z konve, blesk za bleskem, vichr, no hrůza. Opravdu jsem měl 
strach, že nedojdu. A tak jsem se začal modlit: Ó Bože, ty víš, že konám službu Tobě, tak mi pomoz, 

ať dojdu k tomu umírajícímu a připravím jej na setkání s tebou. A najednou – zázrak! Všude kolem mě 
zuří bouře, a nade mnou čistá modrá obloha… 

Imám: To nic není. To já takhle jednou jedu do Mekky na pouť, když se přižene písečná bouře, a to je 
na poušti naprostá katastrofa. Tak padnu tváří k zemi a modlím se: Ó Alláhu, tvůj prorok Mohamed 

nám přikázal putovat do Mekky, a teď tu mám bídně zahynout? A najednou – zázrak! Všude kolem mě 
písečná bouře, a v dosahu mého velblouda se nehne ani zrnko písku… 

Rabín: No, to já si takhle jednou v sobotu jdu svých tisíc kroků do synagogy, a najednou vidím, že na 
zemi leží pětistovka. Co teď? Je sabbat, já ji nesmím zvednout, ani se nesmím dotknout peněz, co teď? 

Tak se začnu modlit: Ó Bože, tys ustanovil sabbat pro syny Izraele, pomoz mi jej zachovat! A 
najednou – zázrak! Všude kolem mě sobota, a já mám čtvrtek… 

ze serveru katolik.cz vybral dž 

 LEGRACE NA PLACE   
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POŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB VPOŘAD BOHOSLUŽEB V    ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI  ŘEPSKÉ FARNOSTI      
    

KOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINYKOSTEL SV. RODINY            
                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    9 hod9 hod9 hod9 hod     
     Pondělí – 16 hod 
     Středa – 16 hod   
     Pátek – 18 hod   
Sobota – 18ºº (s nedělní platností…)  mše spojená s nešporami 

KOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINAKOSTEL SV. MARTINA    

                    NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE NEDĚLE ––––    777745454545    
     Úterý – 18 hod 

     Čtvrtek – 18 hod 
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