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INFORMACE, POZVÁNKA 

 

V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE 

 

Drazí bratři a sestry, 

společně prožíváme oslavy vzkříšení našeho Pána 

Ježíše Krista. Postní doba byla zkouškou naší vůle 

a snaze připravit kvalitně své nitro na setkání 

s Pánem. 

V postní době si více než kdy jindy připomínáme 

křížovou cestu, kterou Ježíš musel projít. I naše 

životy prochází podobnými zkouškami. Naše na-

děje se však opírá o Jeho moc a skutečnost, že 

tuto cestu vytrpěl pro nás a celý se na ní pro nás 

vydal. V kapkách Ježíšovy krve nalézáme sebe a 

děkujeme za každou z ran, kterou vzal na sebe a 

tím vykoupil nejen nás, ale celý svět. Nesme také 

my s pokorou naše kříže a buďme plni naděje, 

kterou nám Ježíš zanechal. 

Přeji Vám, i všem Vašim blízkým plnost radosti 

z prázdného hrobu! 

P. Vlastimil Vaněk  

  

 

FARNÍ 

VĚSTNÍK 

Hovězí 
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Vážení čtenáři, 

zdá se mi to jako chvilinka, kdy 

jsme psali o rekordně krátké 

adventní době, a najednou 

jsme se ocitli na konci doby 

postní. Je jasné, že čtyřiceti-

denní půst je vůči délce adven-

tu pevně daný, ale od Pope-

leční středy mám pocit, že čas 

snad nabral dvojnásobné 

obrátky. A ejhle, ona už je 

Květná neděla.  Vždyť jsem 

měl tolik předsevzetí…Říkám 

si, tak honem pojď zrekapitu-

lovat, co jsi všechno zvládnul – 

chtěl jsi přestat jíst sladké, 40 

dní nebudeš pít alkohol, půjdu 

na mši svatou i ve všední dny, 

v postu skvělý důvod začít si 

zlepšovat fyzickou kondici… a 

už ani nevím co všechno. 

Tohle se povedlo, tohle zase 

ne, ve výsledku ale mohu být 

spokojený, protože jakž takž to 

ještě šlo, a doma mi taky řekli, 

že těch páru dní jsem se cel-

kem snažil. Uspokojen podpo-

rou svého blízkého okolí a 

uchlácholen pohlazením vlast-

ního ega, hledám, čím bych 

ještě svoji postní snahu vy-

šperkoval. Na Youtube nara-

zím na přednášku P. Vojtěcha 

Kodeta – „Co si počít s postní 

dobou.“ Po cestě z práce 

domů si ji tedy naladím, a 

zaposlouchám se s vědomím, 

že se jen utvrdím v tom, co 

jsem všechno zvládnul, a ještě 

trochu si mohu přihřát tu 

pomyslnou polívčičku. 

Otec Vojtěch hned zkraje 

apeluje na Ježíšovo vysvětlení 

samotného pokušení se-

bestřednosti, které mne oka-

mžitě vyvede z mého sebejis-

tého přesvědčení o vlastní 

dokonalosti. Říká: „Člověk dělá 

věci, které jsou spravedlivé ne 

kvůli Bohu, ale kvůli sobě. Je to 

skutečnost, která provází celé 

lidské pokolení, protože je 

důsledkem hříchu.“ Zarazím 

se. No jo, na tom něco je. Ptal 

jsem se vůbec Boha, jestli to 

co chci vykonat v postní době, 

je ve stejném záměru s tím, co 

po mně chce On, nebo spíše to 

co vyžaduje mé okolí nebo na 

čem lpím já sám? Všechno to 

byly skutky, které mají oslavit 

především moji osobnost a 

vlastní pýchu. Otec Vojtěch 

přesně vystihuje mé další 

myšlenky. „To co tě mělo 

posvětit, se stává něčím zvrá-

ceným, protože v tom hledáš 

své já.“ S dalšími větami už 

začínám být docela maličký. 

„Naše hodnota nevyrůstá 

z toho, co o nás říkají lidé, ale 

z toho co do nás vložil Bůh!“ 

Vyslovuje přesvědčení, že 

bychom v postní době měli 

hledat a eliminovat hlavně to, 

co nás od Boha nejvíce vzdalu-

je. K tomu nás vybízí Pán a 

chce, abychom šli touto ces-

tou. Pokud je tímto bodem 

újma od masa nebo alkoholu, 

měli bychom to udělat, ale 

popravdě to asi nebude to 

pravé… Co tedy? Jak se zeptat 

Boha na tu pravou podstatu 

půstu? Jak získat tu slíbenou 

odměnu, kterou máme u 

Otce? A co je to vlastně ta 

odměna? I na to slyším odpo-

věď. „Odměnou Otce je na 

prvním místě to, že se stáváme 

jeho syny /dcerami/, tak jako 

Ježíš. Stáváme se Jemu po-

dobnými. A právě tou největší 

odměnou je Ježíš sám. Co víc 

nám mohl Bůh dát?“ A tím 

také ukazuje tu správnou 

cestu. Není možné, abychom 

žili jen pro sebe. Je úplně 

normální, že se rozdělíme, že 

dáváme, že pomůžeme. Je 

spravedlivé dávat druhým. Je 

to projev milosrdenství a lásky. 

Tak jak to dělal Ježíš. Všechno, 

co máme je od Boha. Všichni 

jsme velmi bohatí a vše co 

máme je nezasloužený dar. 

Jsme bohatí v Bohu a vším co 

nám dává a jsme povoláni 

dávat z toho, co jsme dostali a 

to, dávat Jeho. Každý má co 

dát. To nejcennější co můžeme 

dát je právě samotný Bůh a 

jeho láska. A pokud sami toto 

dostáváme? Nepřemýšlet, čím 

se odměním, přijmout a podě-

kovat. A proč se člověk postí? 

Protože nechce o Boha v sobě 

přijít.  

Přejeme Vám všem, abyste 

našli Boha ve svém srdci právě 

o Velikonocích a ať Vám Bůh 

žehná!                                 
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V průběhu postní doby nás na pozvání otce Vlastimila v naší farnosti několikráte navštívil cha-

rismatický farář P. Josef Svoboda – kaplan z Rožnova pod Radhoštěm. Poprvé jsme jej mohli 

přivítat při slavení nedělní mše svaté 11. února, kdy sloužil za nemocného otce Vlastimila. Naši 

farnost navštívil podruhé 24.2.2018 s připraveným programem duchovní obnovy na témata:  

Kdo je Ježíš Kristus?, Modlitba a Bible v životě jednotlivce. Do této série přednášek můžeme 

zároveň zahrnout nedělní kázání na téma Proměnění Páně. 

Rádi bychom Vám tuto duchovní obnovu alespoň částečně přiblížili na stránkách našeho FV. Pro 

ty, kdo se neměli možnost duchovní obnovy osobně zúčastnit, můžeme nabídnout audio zá-

znamy uvedených přednášek, které nám P. Josef Svoboda ochotně dal k dispozici. Přednášky 

jsou ke stažení a poslechu na našich farních stránkách – www.farnosthovezi.cz.  

Otci Josefovi tímto děkujeme na velmi obohacující duchovní zážitek. Jsme zároveň vděčni za 

poskytnuté nahrávky, a také za poskytnutí rozhovoru pro náš FV, který si můžete přečíst na 

dalších stránkách. 

 

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! 

 

1. přednáška – KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? 

Otec Josef se snažil na tuto otázku nejprve odpovědět slovy apoštolů, a to na základě přímé 

otázky Ježíše, která je položena jeho učedníkům v evangeliu Mt 16,13-17 – „Za koho lidé poklá-

dají Syna člověka?“. Jediná správná odpověď přichází od Petra - „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha 

živého.“ Ale jak je to s námi? Správnou odpověď známe, ale dokážeme na přímou otázku 

odpovědět dnes bez ostychu v běžném životě a komukoli, kdo se nás zeptá? Otec Josef připo-

dobňuje náš ostych otevřeně se hlásit k Ježíši Kristu k jiným formám náboženství, konkrétně 

islámu a jejich proroka Mohameda. Zdůrazňuje, že nenajdeme islamistu, který by se styděl 

veřejně zapřít svého proroka. U mnohých křesťanů je tomu však úplně jinak. Připomíná nám i 

rozdíly mezi Ježíšem a Mohamedem. Ptá se, co je na Mohamedovi lepšího, že jej jeho stoupenci 

nezapírají, ale křesťané se často za Ježíše stydí. Odpověď na tuto otázku nenalézá. Naopak, 

připodobněním života obou těchto postav vychází Ježíš jednoznačně jako vítěz. Vítěz, který má 

všechny atributy milosrdného Boha a je Bohem naším. Nabádá nás, abychom každodenní ná-

mahu a kříž, věnovali právě jemu, a náš život dostane ten správný smysl. Společně ve spolupráci 

s Duchem Svatým pak nemůžeme trpět studem za naši víru a našeho Boha. 

 

2. přednáška - MODLITBA 

Výrok – „Bez přestání se modlete“ 1 Sol 5,17. Otec Josef rozebírá, co vlastně tento výrok zna-

mená, a jak se k němu v běžném životě postavit. Navazuje na další otázky, které se k tomuto 

výroku přímo nabízejí: V čem spočívá podstata modlitby? Co to vlastně modlitba je? Zdůrazňuje 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

s P. Josefem Svobodou 

http://www.farnosthovezi.cz/
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že lásku jeden k druhému, máme opakovaně vyznávat nahlas. Pokud se takto neprojevujeme, 

není něco v našem vztahu v pořádku, a stejné je to i u vztahu s Bohem. Modlitba by se  

neměla stát povinností, která nás zatěžuje. Naopak měla by být živým rozhovorem s Bohem, na 

který se těšíme. Samotnou podstatou modlitby má pak být osobní setkání se s Bohem – takové 

„duchovní rande“. A jak si najít čas na toto setkání? Připodobněním k zamilovanému páru nám 

otec Josef naznačuje, jak ten, kdo miluje, si vždy najde čas na setkání s milovaným, a takto 

strávený čas jej doslova obšťastňuje a nesmírně naplňuje. Zjišťuje, že by s ním chtěl trávit času 

co nejvíce. Zároveň nám navrhuje, abychom odvrátili pozornost jen od sebe a svých problémů, 

ale začali se v modlitbě věnovat Bohu tak, jak to dělá právě ten zamilovaný chlapec vůči své 

dívce. A jak získat ten správný obdiv k Bohu, abychom na něj mohli podobně nahlížet? Otec 

Josef doporučuje vzít si příklad ze žalmistů, kteří dokázali svůj obdiv zaznamenat do Knihy žal-

mů, a která může být naší velkou inspirací. Naučit se spatřovat Boha ve všem, co vidíme, co 

cítíme. Naučit se velebit Pána ve všem kolem sebe. Pravý vztah k Bohu, který bychom 

v modlitbě měli najít, by nás měl povznést, nikoliv zatížit, měl by nás učinit šťastným, nikoliv 

smutným. 

 

3. přednáška – BIBLE V ŽIVOTĚ JEDNOTLIVCE 

Bible neboli Boží slovo. Jaké zaujímá místo v mém životě? 

Otec Josef začíná porovnáním katolických kruhů s jinými křesťanskými společenstvími. Ukazuje 

na výrazné rozdíly v jejich přípravě na čtení z Bible s přípravou naší. Vybízí k modlitbě za správ-

nou četbu Písma svatého a za její správné pochopení a vnímání. Všímá si, jak u některých spole-

čenství fungují mechanicky naučené texty z Písma, ale které v této formě nemají žádný vliv na 

člověka a jeho vztah k Bohu. Připodobňuje chuť číst Bibli k chuti na dobré jídlo. Měli bychom se 

těšit, až se poprvé knihy dotkneme, co zakusíme, co se dozvíme, a jak nás to naplní. Pokud 

začínáme číst Písmo svaté, měli bychom začíst číst evangelium – nejlépe Janovo - o Ježíšovi, 

jeho životě a skutcích. Jedině tak jej dostaneme do sebe. Snažíme se pak pochopit, co konal na 

této zemi a naučili jsme se kopírovat jeho život. Najít si čas na čtení Bible, nemůže být natolik 

složité, pokud máme čas číst zprávy v bulvárních novinách nebo na internetu. Zprávy, které se 

k nám takto dostávají, nás zaplňují informačním bahnem a mohou způsobovat špatnou náladu, 

či deprese. Bible je jiná. To je klenot. Můžeme zde nenalézt odpovědi na naše problémy. Otec 

Josef uvádí příklady ze života lidí, kterým četba Bible změnila život. Připomíná důležitou myš-

lenku a zkušenost. Pokud dva manželé čtou společně Bibli a skrze ni se setkávají s Kristem, 

nepřichází do jejich vztahu žádná krize ani problém. Bible je totiž jediná kniha na světě, ve které 

promlouvá sám Bůh. Bible je zároveň nejdůležitější a nejčtenější knihou na světě. A proč? Pro-

tože je inspirovaná Duchem Svatým a zaštítěna samotným Bohem. A proto také takovouto 

knihou vždy zůstane. 
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ROZHOVOR   

s P. Josefem Svobodou 

 

P. Josef Svoboda 

narozen: 

1964 v Kyjově 

 

povoláním:  

římskokatolický kněz 

 

současné působiště: 

farnost Rožnov p. Radhoštěm 

kaplan 

 

farnosti kde působil: 

Třinec 

Újezd u Valašských Klobouk 

Valašské Meziříčí 

Velké Losiny 

Střílky 

Uherský Brod 

Holešov 

Tovačov 

 

 

 

 

Otče Josefe, vedl jste postní duchovní obnovu v naší farnosti. 

Děláte tuto činnost často? 

Není to má běžná praxe, ale na požádání otce Vlastimila jsem 

přijal pozvání a připravil si témata, která jste vyslechli.  

Během přednášek necháváte prostor pro vlastní úvahu poslu-

chače nad daným tématem. 

Chtěl bych, aby si lidé uspořádali myšlenky a měli prostor se 

zamyslet nad tím, co právě slyšeli. Sám upřednostňuji kázání 

nad jedním tématem, myšlenkou, slovem, před kombinací 

různých témat. Nejlepší je pro mne kázat během mše svaté. 

Máte velmi sebevědomý a hlasitý projev, je to pro Vás charak-

teristické? 

Jsem ve své podstatě přímý člověk. Rád říkám na rovinu, co si 

myslím. Velmi nerad někoho kopíruji, rád si hledám vlastní 

cestu. Proto svůj názor vyjadřuji pokud možno jasně a srozumi-

telně. Promítá se to pak i do kázání Božího slova. 

Nemíváte s tím v životě problémy? 

Občas ano. Hodně lidem však vyhovuje, že ví, na čem u mne 

jsou. Samozřejmě se najdou i takoví, kterým to vadí. 

Působíte na pozici kaplana v Rožnově pod Radhoštěm. Co je 

náplní Vaší práce? 

Práce kaplana je stejná jako faráře. Jen nemám na starosti tolik 

administrativy. Pod naši správu patří ještě farnost Hutisko- 

Solanec a filiálka Vigantice /součást farnosti Rožnov/.  Pastorač-

ní péči si v těchto lokalitách s panem farářem Obrem pravidelně 

střídáme. 

Známý je kostel sv. Anny v rožnovském skanzenu. Sloužíte i 

tady mše svaté? 

V tomto kostele se slouží asi 5x do roka při významných událos-

tech. Hlavní je však farní kostel Všech Svatých v Rožnově. 

Prošel jste již hodně farností, jak na Vás působí lidé na Valaš-

sku? 

Velmi dobře. Právě na Rožnovsku mám pocit, že mají lidé 

k Bohu i k sobě hodně blízko. 

Takže změnu byste nechtěl? 

V Rožnově působím již 4. rokem, a doufám, že ještě dlouho 

zůstanu. Jsem tam velmi spokojen. 

Při Vaší minulé návštěvě na Hovězí jste ale zmiňoval, že byste 

chtěl odejít do kláštera. 

Ano. Láká mne na tom klid od všeho shonu, který je kolem 

diecézní služby. Přesto v mém věku to není již tak jednoduché. 
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Při Vaší minulé návštěvě na Hovězí jste ale zmiňoval, že byste 

chtěl odejít do kláštera. 

Ano. Láká mne na tom klid od všeho shonu, který je kolem 

diecézní služby. Přesto v mém věku to není až tak jednoduché. 

Jak jste se dostal ke kněžství? 

Poprvé mne na tuto myšlenku přivedla moje profesorka na 

gymnáziu. Nebyl jsem zrovna „favoritem“ tehdejšího režimu a 

ona to věděla. Jednou mi ironicky řekla, že bych snad mohl být 

farářem. No a už mi to zůstalo. 

Kde jste chodil do semináře? 

V Litoměřicích. Když jsem nastupoval do prvního ročníku, byl 

váš duchovní správce P. Vlastimil právě v posledním roce 

semináře. Na fakultě jsme se tedy potkávali. 

Který z odborných předmětů Vás nejvíce bavil? 

Byla to výuka psychologie. Kdyby mi to tehdejší režim dovolil, 

pravděpodobně bych se stal psychologem. Vždy mne tento 

obor velmi přitahoval. 

V kostele jsem si všiml, že používáte při kázání nějaké 

elektronické zařízení. Co je to? 

Je to speciální zařízení pro hlídání času. Ukazuje mi, jaký čas 

mám vyhrazený pro kázání, abych jej zbytečně neprotahoval. 

Zároveň slouží pro zvukový záznam toho, co říkám. 

Vy si svá kázání nahráváte? 

Ano, nahrávám a archivuji. Snáze se pak podle těchto záznamů 

dokáži připravit třeba na složitější přednášky. 

Jste fanouškem sportu? 

Sport mám velmi rád. Dříve jsem aktivně hrál fotbal. Kladný 

vztah k tomuto sportu si nesu dodnes. Ve Vlachovicích a 

Velkých Losinách jsem úspěšně trénoval místní dívčí fotbalový 

klub. Dnes se však spíše věnuji plavání. 

Komu jste fandil při zimních olympijských hrách? 

Samozřejmě českým sportovcům. Mrzí mne, že se neprosadil 

náš hokej k medailovým pozicím. Myslím, že jim chyběla 

zkušenost a větší přímá hra na branku. Toto jsem naopak 

dobře pozoroval u německého mužstva. Hráli velmi sympatic-

ky. Výkony Martiny Sáblíkové a Ester Ledecké byly vynikající. 

Otče Josefe děkuji Vám za rozhovor. 

 

 

 

Kostel Všech Svatých 

Rožnov pod Radhoštěm 

 
 

 

Kostel sv. Anny 

Valašském muzeum 

 



ZKUŠENOST 

7 | S t r á n k a  

 

KURZ MINIFOR 

 

 

 

 

 

V naší arcidiecézi právě probíhá dvouletý kurz 

pro starší ministranty z Olomoucké arcidiecéze. 

Kurz byl založen ze dvou důvodů. Ten první byl, 

aby v naší arcidiecézi byli vychováni kluci, kteří 

by se nebáli pomáhat při potřebách AMR (Arci-

diecézní ministrantská rada) a pomoci při mších 

v Olomoucké katedrála sv. Václava. Druhým 

důvodem je připravit kluky, aby po ukončení 

kurzu byli schopni vypomáhat s vedením minist-

rantů ve svých farnostech. Letošní kurz začal na 

podzim 2017 a ukončení je plánováno na léto 

2019, a já jsem se do tohoto kurzu přihlásil. Kurz 

se koná o víkendech (je jich celkem 8 a pokaždé 

jsou na jiných místech naší arcidiecéze). Během 

nich nás čeká spousta přednášek z liturgiky (jak 

správně ministrovat při různých mších), du-

chovního života (hluboké a nenáročné zamyšle-

ní např. nad modlitbou) a vedení ministrantů. 

Nechybí ani hry a modlitby (adorace, křížové 

cesty, …). Samozřejmě nechybí ani mše svatá, 

na kterou se důkladně připravíme a všechny 

úkony, které musí ministrant zvládnout, nacvi-

číme. Je to fakt moc super kurz, neboť se v něm 

dozvídám spoustu nových věcí a spolu 

s ostatními jsme vytvořili dobrou partu a 

s našimi vedoucími, jsou to bohoslovci ze semi-

náře v Olomouci, jsme kamarádi. Chtěl bych 

vybídnout starší ministranty 15ti let z naší far-

nosti, aby se nebáli do tohoto kurzu příští rok 

přihlásit. Opravdu vám to hodně dá, a jediné, co 

vám to sebere, je čas, který byste stejně strávili 

nad počítačem. A pokud je v naší farnosti nějaký 

kluk, který touží být ministrantem, a je jedno jak 

je starý či velký, tak ať se nebojí přijít do sakris-

tie aspoň deset minut před mší svatou a my mu 

vše ukážeme a zaučíme. Na závěr bych rád 

uveřejnil dva odkazy na internet. Je to webová 

stránka ministrantů Olomoucké arcidiecéze: 

www.ministranti.info , a druhý je na Facebook: 

www.facebook.com/ministranti.ado/.    

Tomáš Hájek 
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VÍKENDOVKA SCHOLY 

VE ZDĚCHOVĚ 
 

Už podruhé jsme se, my všichni z Velké Scholy, rozhodli, že si uspořádáme vlastní víken-

dovku. Tak jako v loni v postní době, jsme 16. února vyrazili do Zděchova na faru, strávit 

tam čas až do neděle 17. února. Nebyli jsme tam bohužel všichni, protože plno účastníků 

onemocnělo, ale i přes to jsme si užili super víkend, který naše kamarádství jen utvrdil 

v pravdě. Užili jsme si spoustu srandy při sjíždění sjezdovky na všem, co jsme našli a co jen 

trochu jelo, zahráli si spoustu her nejen na faře, ale i venku na sněhu. Nechyběla ani du-

chovní část, což byly modlitby, křížová cesta a mše svatá. Ale hlavní náplní této naše ví-

kendovky byl nácvik písní na postní dobu, a hlavně na Velikonoce. Musím poděkovat na-

šemu otci Vlastíkovi, že nám zpřístupnil faru ve Zděchově, a že se za námi i na malou chvíli 

zastavil. Děkuji Gábině, která nám připravila jídlo a všem, kteří ji pomáhali a hlavně musím 

poděkovat Pepovi a naší scholové šéfce Marky za krásný program, i když se v mnoha pří-

padech jen improvizovalo, kvůli našemu počtu. Díky všem účastníkům. Díky!   Tomáš Hájek 
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KŘÍŽOVÉ CESTY 
VE FARNOSTI 
 
Každoročně se během postní doby konají 

v naší farnosti křížové cesty. Při čtrnácti za-

staveních si tak připomínáme poslední cestu 

našeho Pána na Kalvárii. Na první postní 

neděli vedli křížovou cestu ministranti, násle-

dovalo Modlitební společenství, ženy, muži a 

poslední nedělní křížovou cestu zastřešila 

Malá schola.  

Ta se již tradičně odehrává ve venkovním 

prostředí. Setkání všech účastníků proběhlo 

ve 14.30 před kostelem. Trošku pošmourné, 

přesto ještě příznivé počasí slibovalo prožít 

deštěm nerušený kvalitní duchovní zážitek. 

První zastavení bylo připraveno ihned před 

bočním vstupem do kostela, u kamenného 

kříže. Trasa dále vedla přes hřbitov za márnici 

a další zastavení nás vyvedly až na Hrabůvku. 

Děti měly ke každému zastavení vlastnoručně 

vytvořený výkres s výjevem situace, ve které 

se Ježíš právě nacházel. U každého zastavení 

zvedly děti výkres nad hlavu a všichni zpívali 

za doprovodu kytary píseň „Byl jsi tam…“. 

Text, který měly děti připraven, poukazoval 

na Ježíšovo utrpení a přirovnával jej k našemu 

životu. Přirovnání byla velmi pěkně zpracová-

na a snadno pochopitelná jak pro děti tak 

dospělé. Postupně jsme celý kopec obešli, a 

kolem budovy bývalého kravína jsme se opět 

vrátili ke kostelu, kde jsme se po společné 

modlitbě rozešli do svých domovů.  

Poslední křížová cesta byla uspořádána na 

Velký pátek v 9.00 od naší fary. Sluncem 

prolité ráno dávalo tušit, že účast na této 

křížové cestě bude hojná, což se také potvrdi-

lo. Sumářem se sešlo 77 účastníků, kteří 

společně vyrazili s velkým dřevěným křížem 

po cyklostezce kolem školy směrem na Jano-

vou. Milým doprovodem nám byl i otec Vlas-

timil. Během modliteb u jednotlivých zasta-

vení se střídali ti, kteří nesli kříž v čele celé 

skupiny. Kříž nebyl právě lehký, a mohli jsme 

tak alespoň vzdáleně zakusit, jak náročná 

musela být pro Ježíše jeho cesta na Golgotu. 

Zpěv, osobní i společná modlitba nás velkým 

okruhem zavedly až na kopec Skalka, k lyžař-

skému vleku, kde byl připraven stojan k umís-

tění kříže. Tady jsme jej při dvanáctém zasta-

vení také ponechali. Následně jsme sešli 

z kopce dolů a křížovou cestu ukončili po-

sledním zastavením u kostela. S poděkováním 

otce Vlastimila a společnou modlitbou jsme 

se poté rozešli. Posledním krásným zážitkem 

nám byl pohled od kostela ke Skalce, kde 

dobře viditelný kříž vyrobený z bílého březo-

vého dřeva připomínal naši účast na této 

cestě. 

Pro ty, kdo se nemohli z jakýchkoli důvodů 

zúčastnit křížových cest, jsme připravili přepis 

poslední křížové cesty na stránky našeho FV. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří křížové 

cesty připravovali a vedli, ale také všem jejich 

účastníkům.   ZiB
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KŘÍŽOVÁ CESTA  
PANE, ODPUSŤ A SMILUJ SE 
 
ÚVOD 

Pane Ježíši, z dálky dvou 

tisíciletí hledíme zpět na 

Tvou křížovou cestu. Ale 

cesta našeho života, 

cesta každého z nás, 

cesta dnešního lidstva je 

přítomná, po té jdeme 

teď. A v ní je stále pří-

tomná i Tvá křížová ces-

ta. Pod Tvým křížem stojí 

každý člověk, vyhnout se 

mu nikdo nemůže. Může 

si jen vybrat, zda se po-

staví nalevo nebo napra-

vo: vedle lotra, který 

nevěřil a proklínal, nebo 

lotra kajícího se. Pane, 

dej, ať pochopíme, kde je 

naše správné místo, k 

čemu nás Bůh Otec stvo-

řil, neboť Ty jsi dobrý a 

Tvá láska trvá na věky 

věků. Amen 

 

I. zastavení: PÁN JEŽÍŠ ODSOUZEN 

Pane Ježíši, stojíš na soudu. Od Tvých časů, za ta dvě tisíciletí, 

jsme soudnictví zvelebili a pozvedli. Ale kdyby jen to, Pane. My 

všichni jsme se stali horlivými soudci. Soudíme své domácí v 

rodině, soudíme na ulici, soudíme nahlas i potichu v srdci. I z 

Tebe chtěli jednou udělat soudce. Přivedli k Tobě obžalovanou 

ženu, abys ji odsoudil k smrti. A Tys jen řekl: „Kdo z vás je bez 

hříchu, hoď po ní kamenem první.“ A pak jsi mlčel. A za chvíli 

kolem nebylo soudců, nebyla odsouzená. Kéž i my, Pane, doká-

žeme kámen odsouzení z ruky upustit, kéž i my přestaneme 

soudit, aby i pro nás platilo Tvé osvobození: „Jdi a už nehřeš!“ 

Odpusť, Pane, že jsme místo ruky často měli jen pěst, místo 

lásky živili nenávist, místo spravedlnosti hledali lest, hledali 

smítko v oku bližního. Smiluj se nade všemi, kdo soudí nespra-

vedlivě.  

II. zastavení: PÁN JEŽÍŠ BERE NA SEBE KŘÍŽ 

Pane, po čem to vztahuješ své ruce? Kdyby to bylo jen dřevo, 

bylo by těžké dost. Ale Ty si na svoje ramena nakládáš lidská 

srdce, všechnu špatnost člověka. Na začátku Bible se vypráví, 

jak člověk vztáhl poprvé ruce po zakázaném ovoci. I my, Pane, a 

s námi miliony lidí, vztahujeme ruce, srdce i oči po zakázaném 

ovoci. Vyhýbáme se službě, oběti a námaze. Pane, odpusť naše 

viny, že jsme mohli někomu pomoci nést jeho životní kříže, a 

nepomohli jsme. Smiluj se nad námi a nade všemi, kdo neplní 

své denní povinnosti, kdo nechtějí nést břemeno svého života.
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III. zastavení: PÁN JEŽÍŠ KLESÁ POD KŘÍŽEM 

Hned na začátku křížové cesty Pán Ježíš padá na zem. Břemeno bylo těžké, síly vyčerpané, snad do 

něho i někdo zlomyslně vrazil či nastavil nohu. A místo cesty je tu žalostný pád. Jak se Ti to mohlo 

stát, Pane? Přecenil jsi své síly? Podcenil jsi břemeno? Spoléhal jsi důvěřivě na pomoc lidí? Tušíme, 

proč jsi to dopustil. Cesta našeho života je plná různých pádů. Kolikrát jsme my podceňovali obtíž-

nost díla, do kterého jsme se pustili a pak je nedokončili. Kolikrát jsme my přecenili své síly a schop-

nosti, svou vytrvalost a vůli a nezvládli jsme, co jsme nadšeně začali. Kolikrát jsme se znechutili pro 

nezájem druhých o naši práci. Naše selhání byla bolestná. Naše pády měly zahanbující příchuť poráž-

ky. Proto jsi Ty, náš Pane, padl na kolena, abys ukázal nám všem, kdo jsme padli, že není neštěstí 

upadnout. Neštěstí je nepovstat a nepokračovat dál. Odpusť nám, Pane, naši malomyslnost. Smiluj 

se nade všemi, kdo ztrácejí odvahu k novým začátkům, k novým pokusům o lepší život. 
IV. zastavení: PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU 

Kde jsou Tvoji učedníci, Pane? Kde jsou apoštolové? Kde jsou všichni ti uzdravení a nasycení? Kde 

jsou všichni ti, kteří Ti okouzleně naslouchali? Kde jsou ti, co Tě před několika dny vítali do Jeruzalé-

ma jako svého krále? Zůstali tu jen žoldnéři a nepřátelé. A zůstala Tvá svatá Matka. Nebyla při Tvém 

oslavení na hoře Tábor. Nebyla při tom, když se za Tebou hrnuly nadšené davy, když jsi byl úspěšný. 

Nebyla při Tvém slavném vjezdu do Jeruzaléma. Věděla, že když se dětem vede dobře, maminku 

nehledají, ani nepotřebují. Ale teď, když je zle, je tu, aby pomohla. Setkání se asi obešlo bez hlasitých 

slov, ale přece bylo výmluvné: „Jsi to Ty, mé dítě? Jsi to Ty, jejž anděl nazval Synem Nejvyššího?“ 

„Ano, Mami, jsem to já. A Tebe budou vzývat všechna pokolení matek bolestných nad kříži svých 

dětí. Tvé srdce pronikne dnes meč bolestí, aby bylo útočištěm všem, kdo Tě budou prosit o přímluvu 

ve svém trápení.“ Odpusť nám, Pane Ježíši, naši troufalost, že mezi veliké bolesti Tvé a bolesti Tvé 

Matky vkládáme trampoty své. Smiluj se nade všemi matkami světa, které mají trápení se svými 

dětmi. 

V. zastavení: ŠIMON POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ 

Po Matce Marii by se měl teď na křížové cestě objevit svatý Josef. Toho by nikdo nemusel nutit, aby 

pomohl, jako tohoto Šimona Kyrenského. Josef by pomohl bez řečí a pevnou rukou. Ale i Šimon, když 

zblízka hledí na Pána Ježíše, pomáhá mu nakonec ochotně. Teď jsme Tvými pomocníky, Šimony, my, 

Pane, na křížové cestě lidských i našich osobních dějin. Také se nám nechce. Ale kdo se k Tobě přiblí-

ží zblízka, kdo zahlédne Tvou tvář, Tvůj láskyplný pohled, ten se stává Šimonovým bratrem, ten 

pomáhá nést kříž bídy, nemoci, trápení, i kříž lidský nejtěžší, kříž opuštěnosti a lhostejnosti. Odpusť 

nám, Pane Ježíši, naše nedbalosti, otevři nám oči pro kříže bližního. Smiluj se nade všemi, kdo pro 

druhé ve své zlobě si vymýšlejí a tesají kříže. 

VI. zastavení: VERONIKA PODÁVÁ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU

Po neochotné a vynucené pomoci muže Šimona, Ježíši se nabízí ochotná ruka ženy Veroniky. Ve 

vřavě zuřícího davu, kde není slyšet vlastní slovo, promlouvá její gesto a vytváří na chvilku ostrůvek 

lásky. Kde všichni kolem stojí jako bezrucí, ona pozvedá své ruce s bílou rouškou soucitu. „Nedá se 

nic dělat,“ říkají zpovzdálí Ježíšovi přátelé. „Něco se dá dělat vždy,“ říká si Veronika a utírá Pánu tvář. 

A Pán odplácí svým autogramem psaným krví. Dává jí svou podobu. Tohle soucitné gesto křížovou 

cestu nezastavilo, nezměnilo nic na osudu Pána Ježíše. Ale kdyby na té cestě takové lidské gesto 

nebylo, moc by to chybělo. Ježíšova cesta uprostřed lidských dějin, lidských životů, pokračuje stále  
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dál. Stále ho popravují, křižují, stále ho zraňují, stále na něj plivají. A teď Ti, Pane, máme my podávat 

bílou roušku, tu svou roušku. Na svatém křtu jsme ji dostali. Je čistá? Není pošpiněná hříchy? Nejsou 

na ní jiné, zlé tváře? Odpusť nám, Pane Ježíši, naše zrady. V slzách upřímné lítosti a kajícnosti umý-

váme svou křestní roušku, abychom Ti ji při setkání ve svatém přijímání mohli podat zase čistou. 

Smiluj se, Pane, nade všemi, kdo křížovou cestu lidstva působí v dnešním světě. 

VII. zastavení: PÁN JEŽÍŠ KLESÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM 

Nebylo by Tvého nového pádu pod křížem, kdyby nebylo stále našich nových pádů do hříchů. Ty 

tuhle lidskou ubohost znáš. Víme, že udeření do rány ještě víc bolí, a přece se znovu vracíme k mís-

tům své zrady. Víme, že naše síla je jako sláma, která lehce vzplane, a přece se znovu vracíme k ohni, 

který nás už popálil. Naše pády se opakují. Opakuje se však i Tvé odpuštění. Ty neúnavně pronásle-

duješ naši lehkomyslnou nerozumnost svou vytrvalou pomocí. Tvá věrnost je stále táž, jen ty naše 

zrady se neustále opakují, našich pádů je mnoho. Pane, Ty víš, že náš duch je ochotný, ale tělo je 

slabé. Ať nás každý náš pád víc bolí. Ať nám ta bolest vždy uzavře nějakou mylnou a špatnou cestu. 

Odpusť naši slabou ochotu a malou důvěru. Smiluj se nad všemi, kteří propadají úzkosti a malomysl-

ní, že už znovu povstat nedokážou. 

VIII. zastavení: PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ JERUZALÉMSKÉ ŽENY 

Ženy na křížové cestě Páně nepředvádějí svou rovnoprávnost. Nevešly do dějin snahou o vyrovnání 

se mužům v horlivém tesání kříže, v hrubosti a surovosti. Vstoupily však do dějin tím, že zůstaly 

ženami. Nediskutují s muži o vině odsouzeného, ale podávají mu pomocnou ruku, cítí s ním, litují ho, 

pláčí nad ním. Vědí dobře, že tento mladý a krásný muž má Matku, a každá z těch žen se v té chvíli 

stává jeho maminkou, pláče nad ním a s ní. Jsou to slzy matek. „Neplačte nade mnou, ale nad sebou 

a nad svými syny.“ Pane, Ty odmítáš tento soucit, ty slzy lítosti? Neodmítáš, ty je pouze obracíš jiným 

směrem. Ukazuješ, kde je kořen všeho zla světa a původ všech křížových cest člověčenstva: ve hří-

ších špatně vychovaných dětí. Ve hříších lidí, kteří vyšli z rozvrácených manželství, z rozvrácených 

rodin, kteří strádali nedostatkem lásky nebo láskou falešnou a pokřivenou. Odpusť, Pane Ježíši, 

špatný příklad, který jsme často dávali naší mládeži. Odpusť, že i my jsme přispívali k pokřivení těch-

to stromků ještě mladých a zelených. Smiluj se nad matkami, které se trápí nad špatně vychovanými 

dětmi. 

IX. zastavení: PÁN JEŽÍŠ KLESÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM 

Golgota, popravčí místo, už je na dohled. Ohlížíš se, Pane, snad se chceš pohledem rozloučit s těmi, 

kdo Tě opustili. Potřetí padáš do prachu cesty. Proč ty tři pády, Pane? Snad proto, že když Tě Petr 

třikrát zapřel, aby třikrát vyznal svou lásku k Tobě. Jidáš Tě zradil jen jednou a zahynul na to, protože 

z pádu nepovstal, neuvěřil, že mu odpustíš. Jaká je ta naše bída? Kolik je našich pádů? Kdyby jen 

jeden jako Jidášův, kdyby jen tři jako ty Petrovy. Kolikrát, Pane, znovu a znovu odpustíš? Nám lidem 

jsi přikázal odpustit sedmasedmdesátkrát. Kde je hranice Tvého odpuštění? Uchraň nás nejhoršího 

pokušení: nedůvěry. Ať uvěříme, že i tentokrát, že vždy znovu odpustíš. Odpusť nám, Pane, naše viny 

malověrnosti v Tvou lásku a v Tvé milosrdenství! Smiluj se nade všemi, kdo ztrácejí důvěru, že svá 

břemena s Tvou pomocí donesou až do Tvého náručí. 
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X. zastavení: PÁN JEŽÍŠ SVLEČEN ZE ŠATU 

Co ještě může ztratit ten, který se vzdal všeho, i svého života? Ještě máš svou lidskou důstojnost, 

Pane, a z té Tě nyní svlékají. Když Tě takto pohanili, když tu stojíš oděný jen do špíny cesty a strupů 

zaschlých ran, pověsí Ti nad hlavu posměšnou tabuli: Hle, váš král! Ty to vše snášíš, Pane. Proto 

dopouštíš, aby Ti vzali šaty, které Ti s láskou utkala Tvá Matka, Panna Maria, abychom se my nikdy 

nevzdali křestního šatu, kterým nás s láskou na svatém křtu přioděla naše matka Církev. Odpusť nám 

naši vlažnost, náš zmučený králi! Smiluj se nade všemi, kdo se za svou víru v Krista Krále na kříži 

stydí. 

XI. zastavení: PÁNA JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ 

Vrchol Kalvárie a tři kříže. Svislý trám zkřížený trámem napříč. Jaké to podobenství lidského údělu: 

vždyť co je lidský život? Pachtění vzhůru a čára přes rozpočet. Tvůj kříž, Pane, bude po věky věků 

mluvit, když lidská výmluvnost oněmí, když chytrost chytrých bude v koncích. Tvůj kříž bude vždy 

měřidlem, kterým se měří láska. Ta opravdová je ochotná se obětovat, sloužit, trpět pro druhého, 

darovat se. Tuto obětavou lásku, službu druhému hlásáš i ve svém posledním kázání z kazatelny 

kříže: „Matko, hle, to je teď Tvůj syn. Nemysli na svou bolest, mysli na Jana a na ostatní, jich se ujmi. 

A ty, Jene, to je teď tvá Matka, nenech ji samotnou!“ Odpusť Pane, když stále zapomínáme, že to 

jediné důležité v životě je sloužící láska a že záleží jen na tom, abychom byli na druhé hodní a laskaví. 

Smiluj se nade všemi, jejichž srdce zkamenělo nenávistí, závistí, žárlivostí či jinou smrtící zlobou. 

XII. zastavení: PÁN JEŽÍŠ NA KŘÍŽI UMÍRÁ 

Nad Golgotou se stmívá. Ty máš, Pane, oči zalité krví a potem, ale vidíš stále jasnozřivě, jak lidé jsou 

zmatení, svedení a ubozí. A prosíš posledním dechem: „Otče, odpusť jim, oni nechápou, co činí.“ 

Vidíš, jak lidé tápají a hledají, a ujímáš se jich: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ My si při tom po-

hledu na Tvou smrt uvědomujeme: Kdyby nás v životě potkala jakákoli křivda, jakákoli zkouška, nikdy 

nebudeme tak trpět jako Ty, nevinný. Nikdy nebudeme tak zrazení, tak ukřižovaní jako Ty. Tys trpěl, 

abys nám jednou mohl provždy předat jistotu, že od Tvých velikonoc smrt již nezabíjí. Při každé mši 

svaté jsme s Tebou na Kalvárii. Stojíme pod Tvým křížem. Drsný voják tehdy vyznal: „Vpravdě tento 

byl Boží Syn!“ A my často stojíme roztržitě a bezmyšlenkovitě. Odpusť, Pane, naši otupělost a lhos-

tejnost. Ať slyšíme Tvé volání z kříže: „Lide můj, co víc jsem pro Tebe měl ještě učinit?“ Smiluj se 

nade všemi, kteří zločinně boří a lámou kříže u cest, a odstraňují kříže z domovů, jako by se za Tebe 

styděli. 

XIII. zastavení: TĚLO PÁNĚ SNÍMAJÍ Z KŘÍŽE 

Pane, konečně už netrpíš. Ale Tvá křížová cesta ještě neskončila. Co zbývá doplnit na Tvém utrpení, 

toho se ujímá Tvá Matka, Panna Maria, toho se po jejím vzoru ujímáme i my, kteří Tě chceme násle-

dovat. Tvá Matka svým „ať se mi stane“ vše začala, ona i vše dokončuje. Přežít své děti, hledět do 

jejich hrobu, to je pro každou maminku úděl nejtrpčí. Ona teď bere Tvé tělo zase na klín, ona na něm 

vidí, co jsi platil za naši spásu. Ona se od této chvíle nepřestává přimlouvat za nás u nebeského Otce: 

„Když můj Syn musel zemřít, ať navěky nezhynou alespoň ti, které jsem od něho dostala pod svou 

ochranu pod křížem.“ Toto zastavení piety, bolestné Matky s mrtvým Synem v náručí, nás učí pravé 

důvěře, když k ní voláme: Rozpomeň se, láskyplná Matko, že nikdy nebylo slýcháno, že bys koho 

opustila… Odpusť Pane, že jsme často nebyli ochotní nést kříž bolestí svých anebo bolestí bližních. 

Smiluj se nade všemi, kdo plní svět památníky své krutosti, kdo boří znamení Tvé lásky. 
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14. zastavení: TĚLO PÁNA JEŽÍŠE UKLÁDAJÍ DO HROBU 

V posledním zastavení své křížové cesty nám, Pane, stavíš před oči Josefa z Arimatie. To je ten, který 

se napřed styděl setkat se s Tebou před lidmi. Teď se už nebojí. Neohlíží se, zda ho někdo vidí, že on 

láskyplně pochovává Tvé tělo. Jako zrno do brázdy je ukládáno do hrobu, aby tam vzklíčilo k životu 

pro miliony lidí. Takhle i my ukládáme Tvé Tělo, Pane, do svého srdce při svatém přijímání. Aby tam 

vzklíčilo v našich myšlenkách, v našem úsměvu, v našem slovu, v naší laskavosti. Aby bylo kvasem 

našeho vzkříšení, až i naše tělo bude také uloženo do hrobu. Tys to řekl a my Ti věříme: „Kdo jí mé 

Tělo a pije mou Krev, bude žít na věky.“ Odpusť, Pane, že jsme nespěchali pro tento kvas vzkříšení 

pokaždé, když jsme mohli jít ke stolu Páně. Smiluj se nade všemi matkami, které své děti nevedou ke 

Tvým svátostem. 

ZÁVĚR 

 Ježíši, náš Pane, Tys křížovou cestu svého života už dokončil a vešel jsi do Otcovy slávy. Ale my jsme 

ještě zde na cestě. Ty nám přicházíš na pomoc, abychom po ní nešli sami, jako jsi musel jít Ty. Potká-

váme se s Tvým Tělem v podobě živého Chleba při svatém přijímání. Slyšíme Tvůj naléhavý hlas v 

srdci, když bloudíme. A když na nás doléhají břemena našeho kříže, Ty je pomáháš nést. Nabádáš 

nás, abychom i my pomáhali bližním s nesením jejich křížů. S Tebou, Pane, jdeme už teď životem, 

který smrtí nezanikne, životem, kterým Ty už plně žiješ a v němž kraluješ na věky věků. Amen. 
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CO DĚLÁME KDYŽ… 
ZVONY ODLETÍ DO ŘÍMA 
 
Vždy na Zelený čtvrtek, po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu umlkají zvony a dle pověsti 
odlétají do Říma pro požehnání svatého otce. Někdy se také tvrdí, že zvony odlétají proto, že se bojí 
řehtaček. 
No, jestli viděly tu naši, tak bych tomu i věřil. Jednu takovou velkou řehtačku máme právě na Hovězí.  
A je opravdu veliká. Je umístěna ve věži kostela (popravdě, musím ještě zjistit, jak se tam dostala, 
protože po úzkém věžním schodišti nemohla projít), a slouží právě k ohlašování klekání a začátku 
slavností konaných v kostele v době, kdy zvony nezní. Řehtání můžeme slyšet vždy na Velký pátek 
v 6.00 ráno, pak v pravé poledne a v 17.30, kdy nás zve na velkopáteční obřady do kostela. Na Bílou 
sobotu se pak rozezní ve stejnou dobu, jen čas sobotní vigilie je posunut do večerních hodin. 
A jak se vlastně uvádí do chodu? No úplně stejně, jako každá jiná řehtačka. Ručně. Elektrifikaci řeh-
taček ještě do kostelů nezavedli, a tak je nutno zajistit její provoz na manuální pohon. Každoročně si 
tuto činnost berou na starosti ministranti. Jednoho ministranta jsem se ihned po ukončení jeho 
služby u řehtačky zeptal, jak vlastně obsluha funguje. Musel jsem na něj s otázkami trochu více kři-
čet, protože byl z toho rámusu očividně ještě trochu otřesen, ale vše podstatné jsem se dozvěděl: 
Lukáši, jak funguje obsluha řehtačky? 
Řehtačka má velikou kliku, se kterou se musí v pravidelném rytmu otáček. Princip je stejný jako u 
malé řehtačky, válec s výstupky naráží na dřevěné destičky a celé to dělá neskutečný rámus. 
Jak dlouho vydržíš s klikou otáčet? 
Asi minutu. Déle to nejde, je to docela makačka.  
Pak se vystřídáte? 
Ano, dnes ráno nás bylo 8, tak to šlo. Každý si zatočil. 
Jak dlouho řehtáte? 
Asi 10 minut, záleží, kolik nás je, a jak dlouho vydržíme. 
Máte na řehtání rozepsané služby? 
Ne. Je to událost jednou v roce, tak se nás vždycky sejde dostatek. 
Nevadí ti ten hluk? 
Ne, je super být u toho. V poledne si ale vezmu taťkovy sluchátka co má k motorové pile. Ogaři je 
měli, a je to lepší. 
Venku je slyšet spíše tlumený zvuk, fakt je to uvnitř tak hlasité? 
Jo, vyběhni si tam v poledne a uvidíš. Přes okna věže toho projde ven málo. Uvnitř to ale vypadá, že 
vedle tebe jede parní lokomotiva! 
Tak já tam tedy vyběhnul a měl pravdu. Rámus je tam neskutečný! Skvělý zážitek! Pro názornost 
alespoň pár fotek, a děkujeme i za tuto službu našim ministrantům. 

 



INFORMACE/POZVÁNKA 

Své případné příspěvky, náměty, připomínky, můžete zasílat na emailovou 
adresu Farního věstníku Hovězí – fvh@email.cz. 

Za všechnu pomoc s přípravou Farního věstníku mnohokráte děkujeme! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SPOLEČENSTVÍ  

ŽIVÉHO RŮŽENCE  

Společenství živého růžence s radostí oznamuje, že se 
na přelomu nového roku 2018 rozrostlo o další RŮŽI - 
již čtvrtou. Díky Tobě, Pane, za vše!  
Za společenství živého růžence s přáním požehnaného 
roku 2018 Jana Mazáčová, Hořansko. 
 

Srdečně vás zveme na děkanátní velikonoční ples, který pořádá mládež 

vsetínského děkanátu. Zároveň prosíme o jakýkoli dar do připravované 

tomboly. Bližší informace na tel. č. 739766544, Josef Mikeš ml. 

 

 


