MŠE V

ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM

Farní kostel Obrácení sv. Pavla

ned le 8:30; pond lí 18:00; st eda 8:30;
tvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.
Lázn Touše - sv. Floriána
ned le 10:15; úterý 18:00 hod.
Svémyslice - sv. Prokopa
ned le 14:30 hod.
Zápy - sv. Jakuba St.
1. ned le v m síci 11:30 hod.
Sluhy - sv. Vojt cha
1.,3.a 5. ned le v m síci 16:15 hod.
Mratín - sv. Michaela, Archand la
2. a 4. ned le v m síci 16:15 hod.
Jenštejn - Domov senior
1.,3, 4. pátek v m síci 15:00 hod.
R.D. ThLic. Jan Houkal,Th.D. fará
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz;
326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz

MŠE V

ÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

Farní a poutní kostel
- Nanebevzetí Panny Marie

ned le 9:00; pond lí 9:00; úterý 18:00;
st eda 9:00; pátek18:00; sobota 9:00
hod.
Farní kostel – basilika sv. Václava
ned le 18:00 hod.
Všetaty - sv. Petra a Pavla
ned le 8:30 hod.
Skorkov - sv. Jana K titele
ned le 10:30 hod.
Kozly - Všech svatých
sobota 16:30 hod.- s ned lní platností
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.)
sobota 15:00 hod.- s ned lní platností
ísy - St tí sv. Jana K titele
v zimním ase se bohoslužby nekonají
R.D. Mgr. Michal Procházka, fará , kanovník
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;
226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com

BOŽÍ VOLÁNÍ
Na po átku Tvého života stojí B h, který T stvo il, abys byl Jeho
obrazem a podle Jeho podoby. Když vid l všechno, co stvo il, ekl, že je to velmi
dobré; B h T povolává k životu a jako by Ti íkal: „Bu ! Chci, abys byl, protože
je to velmi dobré!“
h, jako nejvyšší Pravda a Láska, vše, co tvo í, tvo í z lásky a také s
tím, že to má smysl. Nemusíš ke svému životu nic p idávat, vždy už sám o sob
stojí za to. První Boží povolání, které m žeš ve svém život vysledovat, je
povolání k životu. Tv j život je veliký dar z Boží št dré ruky.
ti si Gn 1, 26-27, a pod kuj za povolání k životu,
kterého se Ti denn dostává.
Život každého z nás je zcela originální. Nikdy nebyl, ani
nikdy nebude na sv
nikdo stejný, jako jsi Ty. B h T stvo il jako originál a chce
s Tebou mít autentický vztah. Proto B h p ichází do Tvého života zcela
jedine ným zp sobem. Není naprosto fascinující, že se B h sklání, aby T
oslovil, aby k Tob mluvil?
h T nejen oslovuje, ale trp liv eká, až mu odpovíš. Povolává T k
tomu, abys n jak na tento Boží dar, projev Jeho nekone né a bezpodmíne né
lásky, odpov
l. Dokonce to zakotvil do nejd ležit jšího p ikázání, které
existuje: p ikázání lásky.
ti si Nm 6, 4-9, a pod kuj za povolání k lásce,
které se Ti denn dostává.
http://www.arcs.cuni.cz

BOHOSLOVCI
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
V PRAŽSKÉM ARCIBISKUPSKÉM
SEMINÁ I
POJ ZA MNOU
V život
každého
lov ka p icházejí
okamžiky, kdy doputuje k rozcestí a musí se rozhodnout, zda pokra ovat ve
stejném sm ru, nebo zabo it doleva i doprava.
Každá cesta má svá úskalí a nikdy nedohlédneme až na její konec. I
sebemoud ejší rady nám nemohou nahradit vlastní zkušenost cesty. Mohou nám
usnadnit
rozhodnutí,
ale
nikdy
nám
neodejmou
svobodu.
I Ježíšova výzva „Poj za mnou!“ vyžaduje jasnou odpov
vyjád enou
edevším iny: vymanit se ze své pasivity (Mk 2, 14), opustit všechny dosavadní
aktivity (Lk 5, 27), jít odlišnou cestou než ostatní (Mt 8, 22), bezpodmíne

vykro it (Lk 9, 59), p ijmout svou novou cestu celým svým životem (Mt 9, 9). V
Písmu se to zdá tak jednoduché: ihned vstal a šel za ním. Pro v tšinu lidí se
jedná o proces trp livého zrání.

STAROBOLESLAVSKÝ BOHOSLOVEC
JAROSLAV MR A

Milý Jaroslave, odkud pocházíte a trochu se nám p edstavte.
Pocházím z úpln normální moravské rodiny s katolickou tradicí. Narodil
jsem se 23. 12. 1983 v T ebí i, ale celý dosavadní život prožil ve Velkém
Mezi í, což je m sto na dálnici D1 mezi Jihlavou a Brnem. Mám ješt jednu o
dva roky mladší sestru. Po ukon ení st ední školy dopravy a služeb jsem krátce
pracoval na železnici jako stani ní dozorce a výprav í, ímž se mi splnil m j
tský sen. Od útlého mládí jsem se také intenzivn zabýval historií, takže mé
kroky záhy vedly až ke studiu archivnictví na Filozofické fakult Jiho eské
univerzity v eských Bud jovicích, které jsem završil v roce 2012 rigorózní
zkouškou, to již jako student Teologického konviktu v Olomouci.
Jak jste, Jaroslave dosp l až k seminá i a ve kterém ro níku jste?
Již od d tství jsem cítil jemné vedení a ochranu, které jsem si dokázal
vysv tlit až v pozd jším v ku. B h mi ve svobod dával poznávat sám sebe, až
jsem dosp l k tomu, že pln sám sebe naleznu až v N m. Všechny innosti, které
jsem dosud vykonával, mi ukazovaly sice cestu, ale ne cíl. Až po nástupu do
seminá e jsem pocítil ovoce onoho zrání v povolání – žít živý vztah s Kristem a
být v N m pro své bližní. Tento školní rok jsem ve druhém ro níku kn žského
seminá e a cítím, že tady jsem doma. Krom teologie studuji ješt doktorské
studium církevních d jin, které bych m l dokon it p íští rok.
Jak se stalo, že jste se stal „Staroboleslavským bohoslovcem“?
Vzhledem k tomu, že pocházím z brn nské diecéze a v seminá i studuji
za pražskou arcidiecézi, bylo nutné, abych si vybral místo, kde bych poznal „jak
to vlastn tady chodí“. Starou Boleslav jsem poprvé navštívil v dob svého studia
v Teologickém konviktu v Olomouci a poznal jako skv lé místo - p ipomínající mi
j domov na Vyso in - kde bych mohl konat svoji farní praxi. Dalším možným
vodem je i mariánská spiritualita, která mne velmi oslovuje a velmi bohaté
církevní i státotvorné d jiny tohoto významného poutního místa.
Znal jste d íve naše m sto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav?
Pouze neosobn z pramen a vypráv ní.
Prožil jste mezi námi týden – co bude dál – kdy Vás budeme potkávat?
Ten týden byl pro mne velmi d ležitý a jsem rád, že jsem mohl poznat
vaše velká a otev ená srdce. Vzhledem k formaci v seminá i budou mé návšt vy
jen krátkodobé. Po dohod s biskupem Václavem Malým bych m l s vámi prožít
Velikonoce a další dva nebo t i týdny praxe v letním období. Vše bude záležet jen
na domluv s p edstavenými.
Pomáhal jste velmi prosp šn p i setkání Taize – v em Vás to oslovilo?
Jsem velmi vd ný za nabídku pomoci s organizací setkání Taizé.

iznávám se, že jsem ji p ijal s obavami, ale o to víc mi náš Pán žehnal. Oslovilo
mne p edevším spole enství mladých lidí a jejich jednota v r znosti povahové,
jazykové, národní, náboženské. Dále pak solidarita a skute
p íkladná pomoc
bližnímu, kterou jim projevili jejich hostitelé. To vše sv
í o vzájemné d
ea
touze po míru v dob , kdy se o t chto hodnotách mnohdy jen mluví.
Jaké máte zájmy a koní ky, p ípadn
ím byste se zabýval kdyby … . Co
nejrad ji tete?
V útlém mládí jsem byl více zam en na p írodní v dy a r zné technické
obory. Nyní je mým favoritem spíše touha po poznání v oblasti teologie a
církevních d jin. V t chto oborech si volím i p íslušnou literaturu ke tení. Velmi
rád se také vracím k titul m, které formovaly moje krásná léta d tství, kdy byly
„májovky“ a Rychlé šípy hlavním bodem diskuze i života.
Jaké lidské vlastnosti si ceníte nejvíc?
Je jich víc, ale nejvíce asi up ímnosti, pravdomluvnosti, smyslu pro humor
a praktického „selského“ rozumu.
Máte n jaký osobní sv j vzor?
Velkým vzorem isté a živé lásky k Bohu i bližnímu u mne stále z stává
moje babi ka z mat iny strany. Dále každý, kdo dokáže žít v pravd , lásce a
svobod Božích d tí ve služb Bohu i lidem. Vzor ke kn žské služb vidím
v sou asném papeži Františkovi, sv. Janu Maria Vianneyovi, sv. Bartolom ji de
las Casas a kn žích s opravdu živým vztahem k Pánu a lidem.

Liturgický kalendá
01.01. 4. NED LE V MEZIDOBÍ
02.02. Svátek Uvedení Pán do chrámu - mše se žehnáním sví ek - St.
Boleslav Nanebevzetí Panny Marie v 9:00 hod. a Brandýs n.L. Obrácení
sv. Pavla v 18:00 hod.
03.02.
05.02.
06.02.
08.02.
10.02.
11.02.
14.02.
15.02.

Sv. Blažeje, biskupa a mu edníka
Památka sv. Agáty, panny a mu ednice
Památka sv. Pavla Mikiho a druh , mu edník
5. NED LE V MEZIDOBÍ
Památka sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské
Kozly – mše s ned lní platností v 16:30 hod. se nekoná!
6. NED LE V MEZIDOBÍ
Milé d ti!
Oznamujeme Vám, že p íští setkání bude v ned li 15. ÚNORA 2015.
Setkáme se po mši sv. p ed kostelem Panny Marie,
pak se spole
p esuneme do prostor Charitního domova.
Prosíme abyste si sebou p inesli p ezuvky. ší se na vás sestry Vincentky

DOBA POSTNÍ
18.02. POPELE NÍ ST EDA - den p ísného postu - mše s udílením popelce
Stará Boleslav Nanebevzetí Panny Marie v 9:00 hod. a Brandýs nad
Labem v 18:00 hod.
- V tento den je na ízen p st zdrženlivosti od masitých pokrm a zárove p st
újmy. P i postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta. Tento
spole ný p st zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky
od dokon eného 21. roku do dokon eného 59. roku života.
- Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším po dovršení 59. roku se
v t chto dnech ukládá pouze p st zdrženlivosti od masitých pokrm .
- Nemoc, t žká t lesná práce, nebo jiný podobn vážný d vod
od povinnosti újmy osvobozuje.

ÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH farních KOSTELÍCH
Obrácení sv. Pavla
Nanebevzetí Panny Marie

každý pátek od 17:30 hod.(MIMO viz. akce farnosti)
st eda 8:30 hod.

Sv. Václava

pátek 17:30 hod.

ned le 17:30 hod.

Postní doba – nutné zlo? V postní dob nejde o p st …
(IM)
Moje vzpomínky z d tství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, pro
je mn (a koneckonc všem, co chodí do kostela) najednou ur ováno, že se nemáme
íliš dívat na televizi, chodit do kina, p íliš dob e jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví
jen známku p íjemnosti. Z n kterých kazatelen (v kostelech bez kv tin a se zahalenými
obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme d lat a jak se máme co nejvíce zapírat. B h se
mi tak do podv domí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A
ím nám bude h e, tím lépe… Velmi dob e si vybavuji moment, jak jsem se styd l, když
jsem na popele ní st edu jako malý kluk vycházel mezi „normální“ lidi z kostela sv. K íže
Na P íkopech s ušpin ným elem …
Nechápal jsem pro to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy n kdo vysv tlil,
ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kv li té „postní
dob “, která jako nutné zlo p edchází Velikonoc m, kdy už kone
budeme zbaveni
onoho
damoklova
me e
nesmyslné
pochmurnosti
a
od íkání.
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve ví e, byla jedna z prvních v cí,
kterou jsem zkoumal, práv postní doba a p st. (A zkoumám dodneška…) Z mého
zkoumání nyní vím, že v „postní dob “ nejde v první ad o p st.
st je jen jedním z prost edk k n emu d ležit jšímu: totiž k obrácení. Ano,
hlavní náplní postní doby není bezduchý p st a od íkání! Ale obrácení se k N komu, kdo
mi chce nabídnout více, než to, ím práv žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí n co v tšího, p edpokládá, že je t eba se od
eho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní p ijmout n co v tšího, musím odložit to,
co v nich m že p ekážet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás B h vede, co
nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve p edávaná po staletí doporu uje t i, resp. ty i kroky na cest

obrácení: „p st“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smí ení“.
Modlitbou se lov k spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat
jeho život.
Postem se lov k n eho dobrovoln z íká (pen z, asu, aktivit…) a to, eho se z ekl
poskytuje pot ebným – což je podstatou „almužny“.
Smí ení pak lov ka napl uje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sob .

22.02. 1. NED LE POSTNÍ - SBÍRKA "Halé sv. Petra"
Sdružení Mariánské mládeže

Další setkání je v pátek 27. února 2015 v 1900 hod. v Charitním domov
ve Staré Boleslavi (vchod z Jungmannovy ulice – naproti kostelu PM). Setkání je
vhodné pro holky i kluky ve v ku 14-25 rok . T ší se na Vás s. Romana

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2015
Nebeský Ot e, kladu p ed tebe celý dnešní den. P ináším ti v n m své modlitby,
práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále
zp ítom uje ob sebe samého za záchranu sv ta. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým
pr vodcem a vyzbrojí m silou pro sv dectví o tvé lásce. To vše p ináším jako svou
nepatrnou ob , spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvlášt na
úmysly, které nám p edkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento m síc:

1. Za v zn , zejména mladé, aby m li možnost vrátit se k d stojnému
životu.
2. Za manžele, kte í žijí odd len , aby v rámci k es anského
spole enství nacházeli p ijetí a podporu.
3. Za ty, kdo stojí ed d ležitým životním rozhodnutím, aby byli
provázeni sv tlem Ducha Svatého.

Oznámení
* Vikariátní konference je v Benátkách n. J. – úterý 17.02. 2015 – mše v 900 hod.
* Mše sv. „Za náš národ, naši zem“ – sobota 28.02. 2015 v 9:15 hod.
* „P ijmout Ježíše jako Krista“ – DUCHOVNÍ OBNOVA VE STARÉ BOLESLAVI 19. února 2015 (+ 26.2. + 5.3 + 12.3. + 19.3. + 26.3.) – v Kn žském (charitním)
domov od 19:00 hod.
* 14.02. 2015 Kozly – mše s ned lní platností v 16:30 hod. se nekoná!
*Pozn. Vážení, pokud n komu p estal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com D kuji o. Michal

* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA ÚNOR 2015
Podrobn jší informace jsou oznamovány vždy v ned lních oznámeních
a zve ej ovány na internetových stránkách farnosti

Pravidelné sbírky na opravu našich kostel , p edevším kostela farního
i v letošním roce 2015 se konají vždy první ned li v m síci p i všech
bohoslužbách sbírky na opravu našich kostel , p edevším kostela farního
všem dobrodinc m pat í velký dík
Odpadnutí náboženství a ve erní mše na Popele ní st edu 18. února
na Popele ní st edu 18. února odpadnou všechna odpolední náboženství
jakož i ve erní Rozhovory o ví e pro mládež
taktéž odpadne pravidelná dopolední mše svatá od 8.30 hod.
místo toho všeho bude sloužena ve erní mše svatá s ud lováním popelce
od 18 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L., na kterou jsou zváni všichni
farníci, zvláš pak také všechny d ti a mládež
Pobožnosti k ížové cesty v Brandýse n/L. a v Lázních Toušeni
v Brandýse n/L.: každý pátek (krom pátk 13. a 20. b ezna) od 17.30 hod.
v Lázních Toušeni: každé úterý (krom úterý 14. b ezna) od 17.30 hod.
Postní duchovní obnova pro farnost v sobotu 21. února
duchovní obnova pro farnost na za átek postní doby prob hne v sobotu 21.
února od 14 hod. na fa e v Brandýse n/L.
bude zakon ena ve erní (sobotní) mší svatou od 18 hod. ve farním kostele
Jarní prázdniny na b žkách od 8. do 14. b ezna
je ješt n kolik volných míst na jarní prázdniny na b žkách pro starší d ti a
mládež (podmínkou ú asti je v ku p im ená b žka ská zdatnost)
prosím o p ípadné urychlené p ihlášení
Odpadnutí všednodenních bohoslužeb od 9. do 13. b ezna
v dob jarních prázdnin okresu Praha-východ odpadnou všednodenní mše
svaté od pond lka 9. do pátku 13. b ezna
*****

MODLITBA „ŽIVÉHO R ŽENCE“
VE STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI
Milí farníci,
ve staroboleslavské farnosti probíhá již n kolik let modlitba „Živého r žence“. Co
to je?
Základními stavebními kameny r žence, jak všichni víme, jsou tzv. „desátky“,
v nichž p i recitaci deseti Zdrávas, Maria, uvedených modlitbou Ot e náš a zakon ených
modlitbou Sláva Otci a tzv. „Fatimským dodatkem“, uvažujeme nebo se prost díváme na
ur ité tajemství ze života Pána Ježíše. T chto tajemství – a tedy i desátk bylo tradi
15, v r. 2002 p idal papež sv. Jan Pavel II. dalších 5 desátk . Nyní je jich tedy 20. Desátky
se sdružují do ty skupin po p ti, které nazýváme „radostný r ženec“, „r ženec sv tla“,
„bolestný r ženec“ a „slavný r ženec“.
„Živý r ženec“ znamená, že se utvo í skupinka 20 v ících, kte í si mezi sebe
rozd lí jednotlivé desátky r žence, takže dohromady vytvo í celý r ženec. Každý se denn
modlí „sv j“ desátek, ale i když se ho modlí v soukromí a kdykoli b hem dne, tvo í sou ást
celého r žence. Desátky pak kolují ve skupin zpravidla po m síci.
Když jsem letos za ala po sest e Rozálii doprovázet a organizovat skupinu
„Živého r žence“, bylo prvním krokem zjistit, kdo opravdu je jeho živým lenem, a doplnit
ípadné chyb jící lánky – desátky. To už se poda ilo. Neznamená to ale, že skupina už

je uzav ená. Kdokoli se m že kdykoli p idat a postupn m že vznikat druhý kruh „Živého
žence“. Než by byl vytvo en, mohou noví lenové podpo it první kruh. Prosím také
dosavadní leny „Živého r žence“, s nimiž se mi ješt nepoda ilo zkontaktovat, aby
za mnou v kostele p i nejbližší p íležitosti p išli. D kuji.
Byla bych také ráda, kdyby všichni farníci vnímali modlitbu „Živého r žence“ ne
jako n co, co se jich netýká, ale jako skute
živou sou ást farního spole enství. T eba
tím, že se úmysly „Živého r žence“ podpo í n kdy svou (jakoukoli) modlitbou, nebo tím že
si uv domí, že mnohé tyto úmysly jsou i za n samotné nebo za jejich blízké.
V únoru bude mít modlitba „Živého r žence“ tyto úmysly:
radostný r ženec: za posv cení a ochranu k es anských rodin
bolestný r ženec: za trpící ve válkách, pronásledování a terorismu
ženec sv tla: za dary Ducha Svatého pro otce Michala a pro celou farnost
slavný r ženec: na pod kování za všechny milosti ud lené skrze modlitbu Živého
žence v minulém roce
Kdokoli z vás m že navrhnout úmysly pro další m síce (nemusí se ovšem každý
síc m nit) a napsat na lístek, který by mi p íležitostn dal, kdykoli se uvidíme v kostele.
kuji za jakékoli návrhy a p ipomínky a p ipojuji: nebojte se do Živého r žence živ
zapojit. Tento závazek asi p timinutové modlitby m že p inést cenné a tolik pot ebné
dobro pro církev i sv t.
s. Mlada AF
*****

LÁSKA…
Pohodln si sedn te a na chvilku odložte své starosti. Cht l bych vám n co íci o
lásce.
Máte n koho rádi a o ekáváte jeho lásku. V tom je napln ní lidského života.
Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je d ležité dob e porozum t tajemství lásky.
V postní dob se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá velikost Boží lásky v Ježíši
Kristu. Její velikost spo ívá v cen , kterou je schopen dát za naše vykoupení. A tou cenou
je, že dává SÁM SEBE. Zkuste si to p edstavit: mám n koho rád nebo ráda. Myslím na
j, chci být s ním. Chci mu dát všechno pro to, aby byl š astný. Dám mu dárek, p inesu jí
kv tinu. Ale z stanu u ní, když bude nemocná, když se o ni budu muset starat a budu
muset ob tovat všechny své koní ky, setkávání s p áteli? Budu mu v rná, i když se mu
nic nebude da it a p jde od prohry k proh e? Jak moc budu schopen vzdát se svých plán ,
edstav a o ekávání jen proto, abych u inil druhého š astným?
A dám za n j život, i když m zradí, nebude o m stát, bude chtít žít podle svého
a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro n j kdy ud lal? Ob tuji sv j život za n koho,
komu to bude lhostejné a ješt se mi bude do o í vysmívat? Každý si v duchu p iznejme,
že naše sebeláska možná vít zí ast ji a snadn ji, než bychom si p áli.
A co d lá milující B h?
Z lásky ke mn na sebe bere všechny moje zrady, mou ukrývanou
pýchu, pro kterou nechci vid t, co ode mne žádá. Protože práv hledání toho,
co ode m o ekává B h, je n kdy obtížné, volím pro sebe bu snadn jší
cesty, nebo se po jeho v li p estávám ptát úpln .
Postní dobou proza uje postava milujícího Pána, který se z lásky k
nám z íká sám sebe a bere na sebe všechno, ím jsme porušili lásku v i
mu, v i lidem kolem nás i v i sob . A nabízí nám svou blízkost. V ní máme získat sílu
k p emáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. Máme možnost obnovit
všechny vztahy lásky, které prožíváme. - Nebojme se toho!
Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby vám to v souvislosti s
velikono ními svátky p ineslo radost a pokoj.
Z knihy brn nského biskupa Mons. Vojt cha Cikrleho Aby mohlo vyr st n co krásn jšího.

