
 

 
 
 

 

 
 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM  
Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30;  

čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod.  
Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý 18:00 hod. 
Svémyslice - sv. Prokopa neděle 14:30 hod. 
Zápy - sv. Jakuba St.  1. neděle v měsíci 11:30 hod. 
Sluhy - sv. Vojtěcha 1.,3.a 5. neděle v měsíci 16:15 hod.  
Mratín - sv. Michaela, Archanděla  2. a 4. neděle v měsíci 16:15 hod. 
Jenštejn - Domov seniorů  1.,3, 4. pátek v měsíci 15:00 hod. 

R.D. ThLic. Jan Houkal,Th.D. farář   
F.X. Procházky 24, 250 01 Brandýs nad Labem; jan.houkal@seznam.cz; 

326 902 779; 602 471 210; www.farnostbrandys.cz   
 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV 
 

Farní a poutní kostel  neděle 9:00; pondělí 9:00; úterý 18:00;  
- Nanebevzetí Panny Marie středa 9:00; pátek18:00; sobota 9:00 

hod. 
Farní kostel – basilika sv. Václava neděle 18:00 hod.  
Všetaty - sv. Petra a Pavla neděle   8:30 hod. 
Skorkov - sv. Jana Křtitele  neděle 10:30 hod.  
Kozly - Všech svatých sobota 16:30 hod.- s nedělní platností 
Kostelec n. Labem – sv. Víta (nám.) sobota 15:00 hod.- s nedělní platností 
Dřísy - Stětí sv. Jana Křtitele neděle 15:00 hod.  

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář, kanovník 
Nám. sv. Václava 1/14, 250 02 Stará Boleslav; fara@staraboleslav.com;  

226 806 456; mobil: 602 293 893; www.staraboleslav.com  
 
 

mailto:jan.houkal@seznam.cz
http://www.farnostbrandys.cz/
mailto:crossmen@volny.cz
http://www.staraboleslav.com/


LZE SI HŘÍCHY ´ODPRACOVAT´? 
Mons.Aleš Opatrný 

 
 

Svátost smíření je zcela jedinečné a osobní setkání 
s Bohem. Jak toto setkání prožijeme, závisí plně na naší víře. 
Na víře v odpouštějícího Boha toužícího zbavit nás našich 
dluhů, které zatěžují život člověka. 
 

Může si člověk pomoci od svých hříchů? 
Málokoho těší mluvit o tom, jak je nedokonalý, co komu udělal nedobrého, jaké mezery má 
jeho vztah s Bohem. Na tom není nic divného. Spíše by bylo na pováženou, kdyby se 
člověk chtěl zápornými stránkami svého života chlubit a těšilo by ho o nich vyprávět. 
Bývá tu ale jeden háček: Statečný člověk si chce z nesnází pomoci sám. A snad každý 
člověk má zkušenost s nějakou nesnází či nesnázemi, ze kterých mu opravdu nikdo 
nepomohl. Může si ale člověk pomoci od svých hříchů? 

Snahy o vlastní očištění nikam nevedou 
Možná jsme zakusili, že snaha své hříchy zapomenout, omlouvat, vysvětlovat či popírat 
nakonec k trvalému pokoji nevede. Můžeme je však „vykoupit“ klopotným a v mnohém 
zahanbujícím vyznáním ve zpovědi? Nebo nějakým trestem, tvrdým pokáním, které si 
sami uložíme? To jsou na první pohled statečné snahy o vlastní očištění. Podobají se však 
situaci, kdy se chce člověk vytáhnout z bažiny za svůj límec. 

Odpuštění si nijak a ničím zasloužit nemůžeme 
Zahlédneme-li rozsah a takřka bezednost naší hříšnosti, může a má nás to vést k pokoře. 
Ta však nespočívá pouze v tom, že se ke svým hříchům hlásíme a že je zpovědníkovi 
vyznáváme. Ještě větším projevem pokory totiž může být, když uznáme, že si odpuštění 
nijak a ničím nemůžeme zasloužit, ale že si je můžeme nechat od Boha darovat. 

Boží odpuštění léčí 
Odpuštění je léčivá Boží odpověď na lidskou bezmoc vůči hříchu. Chceme-li uvažovat o 
tom, v jakém smyslu je tato Boží odpověď léčivá, pomohou nám jednoduché obrazy 
z evangelií. V evangelním příběhu o nemilosrdném služebníkovi (Mt 18,23–35) mu jeho 
pán odpouští obrovský dluh. I když toto podobenství mluví především o požadavku 
odpouštět bližním, je zde postava pána, zobrazující Boha, představena jako osoba 
nesmírně bohatá a velkorysá. A protože tento bohatý pán odpustí velký dluh, má i 
relativně chudý člověk odpustit dluh malý. 
Stejný princip vidíme v podobenství o milosrdném otci (Lk 15,11–32). Otec může znovu 
darovat mladšímu synovi i to, co on už promrhal. Když totiž poručí, aby jeho synovi, který 
se vrátil domů, dali obuv na nohy, jedná s ním jako se synem, nikoli jako s otrokem, který 
chodil bos. Když poručí, aby mu dali prsten, vrací mu symbolicky synovská práva včetně 
dědictví. Tedy otec marnotratného syna je tak bohatý, že si může štědrost v odpouštění 
dovolit. I v něm rozpoznáváme nebeského Otce. 

Bůh touží vyrovnat za člověka dluh 
Hřích je dluh vůči Bohu i vůči bližnímu a odpuštění je odstraněním tohoto dluhu nesmírně 
bohatým Bohem. Víra v odpuštění znamená, že Bůh tento dluh za člověka chce a může 
vyrovnat, protože člověka miluje a je dost „bohatý“. Je-li dluh odpuštěn, nezatěžuje už 
život člověka. Aby si mohl člověk víru v odpuštění osvojit a vtělit ji do svého života z víry, 
potřebuje mít správný obraz Boha. To znamená Boha spravedlivého (Řím 2,11), který mu 
žádnou nespravedlností neublíží. Boha štědrého (Lk 11,5–13; Iz 43,22 – 44,5), nesmírně 
„bohatého“ (Ef 2,4), člověku nakloněného (Jan 3,16), milosrdného (Žl 118). Jen od 
takového Boha lze očekávat odpuštění jako dar. 

Víra v odpuštění je důležitější než výčet hříchů 
Víra v Boží odpuštění není samozřejmostí. Řada lidí se bohužel soustředí víc na své 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Opatrny.html


vyhledávání hříchů než na prohlubování víry v odpuštění. Mluvíme-li o víře v odpuštění, 
půjde vždy o vztah Boha a člověka nebo Boha a lidí, nejen o vztah člověka k člověku nebo 
k několika lidem. Víra v odpuštění a její realizace ve smíření předpokládá víru v obecnou 
narušenost lidské přirozenosti, v nedokonalost člověka, která není dána podstatou 
stvoření, ale je výsledkem odklonu člověka od Boha. Tato víra není pro křesťana ničím 
zvláštním, ale některé jiné nauky ji vlastně postrádají nebo popírají, například starý známý 
marxismus nebo nauka o inkarnaci. 

Vinu člověk nemůže vzít zpět 
Je tedy třeba podporovat a rozvíjet víru v Boží spontánní ochotu odpouštět. Tím je 
myšleno, že Boží ochota odpouštět není způsobena nebo vynucena člověkem, ale je bez 
zásahu člověka Bohem chtěná. Dále je třeba prohlubovat poznání lidské bezmoci vůči 
vině, která se stala. Ačkoliv některé následky viny lze napravit, existenci viny, která se 
někdy stala, nemůže člověk ovlivnit, nemůže jí vzít zpět. 

„Bezchybný“ člověk bývá dost nesnesitelný 
Chybí-li člověku víra v jeho narušenost, potom se domnívá, že je bezchybný, nebo že se 
bezchybným dříve nebo později stane (přičemž člověk „bezchybný“ bývá dost 
nesnesitelný). 
Chybí-li víra ve spontánní Boží ochotu odpustit, může se člověk domnívat, že lze Boha 
uplatit nebo podplatit, že si lze odpuštění zasloužit. V jiném případě se bude snažit svou 
vinu popřít nebo vytěsnit. Nechce-li člověk uznat svou radikální bezmoc vůči vině, která se 
stala, bude se buď přesvědčovat o vlastní moci, jíž chce vinu sám „napravit“/anulovat, 
nebo bude svou vinu popírat. 

Bez víry v odpuštění by se žilo těžko 
Víra v odpuštění je opravdu potřebná. Pokud chybí, může to lidskou osobnost deformovat 
nebo nějakým jiným způsobem poškozovat. Neboť bez štědře odpouštějícího Boha by 
etické nároky křesťanství byly neúnosné, vedly by člověka buď do deprese, nebo k falešné 
spokojenosti se sebou či přezíravé lhostejnosti vůči vlastním selháním. 
 

Zpracováno podle knihy: Aleš Opatrný, Jak potěšit zpovědníka 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.   Redakčně upraveno. 

 
 
 
 

Liturgický kalendář 
 
 

01.08. Památka sv. Alfonsa Marie Liguori, biskupa a učitele církve 
03.08. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
04.08. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
06.08. Svátek Proměnění Páně 
08.08. Památka sv. Dominika, kněze 
09.08. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 
10.08. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
11.08. Památka sv. Kláry, panny a mučednice 
14.08. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
14.08. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 
 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Jak-potesit-zpovednika_101821.html


PÁTEK 15.08. 2014 
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 
900 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. Mgr. Michalem Procházkou, farářem a 
kanovníkem staroboleslavským  
1800 Poutní mše svatá celebrovaná R.D. ThLic. Janem Houkalem, Th.D., 
farářem brandýským  doprovázená hudbou staroboleslavského chrámového 
sboru Václav  
 
17.08. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

* tuto neděli není mše sv. ve Skorkově a večerní mše v basilice 
 sv. Václava 

 
NEDĚLE 17.08. 2014 Stará Boleslav 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
  
900 Modlitba růžence s meditacemi 
 
1000 Hlavní poutní mše svatá celebrovaná  
J.M. Liborem Bulínem, proboštem Kolegiátní kapituly 
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi - doprovázená hudbou 
staroboleslavského chrámového sboru Václav. 
 
1200  Modlitba Anděl Páně 
1215 Komentovaná prohlídka basiliky sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie 
 
1400 Koncert Českého žesťového collegia a varhaníka Josefa Prokopa   

- na koncertu zazní díla skladatelů Johanna Pezela, Johanna 
Sebastiana Bacha, Arcangela Corelliho, Marca Antoina Charpentiera 
a dalších 

 
1600 Poutní mše svatá  

V NEDĚLI 17.08. 2014 NENÍ MŠE SV. V 1800 V BASILICE SV. VÁCLAVA 
Poutní slavnost se koná za podpory MK ČR 

20.08. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
21.08. Památka sv. Pia X., papeže 
22.08. Památka Panny Marie Královny 
 
 V sobotu 23.08. 2014 není mše sv. v Kozlech od 1630 hod. 
 
24.08.21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
27.08. Památka sv. Moniky 
28.08. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29.08. Památka Umučení sv. Jana Křtitele 
31.08. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 * Poutní slavnost Umučení sv. Jana Křtitele - Dřísy 
 
 



POVĚRY, OSUD A MY 
José Carlos Bermejo 

Ve snu se mu zjevil anděl a předal mu knihu s jediným 
napsaným znakem – číslovkou sedm. Při snídani spatřil sedm 
šálků s kávou. Blesklo mu hlavou, že se narodil sedmého dne 
sedmého měsíce v sedm hodin.  

Otevřel náhodně noviny na stránce sedm a uviděl fotografii koně s číslem 
sedm, který poběží dostih číslo sedm. Toho dne měl zrovna narozeniny a 
všechno se točilo kolem čísla sedm. 

Vzpomněl si v tu chvíli na andělské znamení a s vděčností se pokřižoval. 
Vešel do banky, aby vybral všechny úspory. Zastavil majetek, zatížil dům 
hypotékou a vzal si půjčku.  Potom odešel na dostihovou dráhu a vsadil všechno 
na koně z novin náhodně v pokladně číslo sedm. Aniž by si toho všiml, posadil se 
na sedadlo číslo sedm v sedmé řadě. Čekal.  

Když dostih začal, publikum si stouplo jako jeden muž a propuklo v šílený 
řev, ale on zachoval ledový klid. Kůň s číslem sedm získal mezi duněním kopyt a 
vírem prachu náskok.  

Závod skončil přesně v sedm hodin 
a kůň číslo sedm 

z dostihu číslo sedm 
doběhl 
sedmý. 

 Náměty k  zamyšlení: 
1. Lze propojit myšlenku svobody s myšlenkou náhody a osudu? 
2. Jaký vztah nacházím mezi náhodou a zavádějícími představami o osudu, které 
pronikly do naší kultury?  
3. Ovlivňují svobodu mého rozhodování pověry, anebo sázím na kartu nejvyšší?   

www.vira.cz   
Se svolením zpracováno podle knihy José Carlos Bermejo,  

Vlídné příběhy vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2014 
 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, 
práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou 
nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na 
úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 

 
 

Všeobecný: Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a 
získali příslušná práva.  
Evangelizační: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na 
svém kontinentu. 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Bermejo.html
http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vlidne-pribehy_101786.html


Národní: Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, 
pravdou a životem. 
 
 

JAK ZKROTIT SVŮJ JAZYK ZA 30 DNÍ 
Deborah Smith Peguesová 

 
"Nemohu uvěřit, jaká slova mi právě vyšla z 

úst!" Kdo z nás nikdy neřekl něco nevhodného v nesprávný 
okamžik? 

Lehkovážné slovo může zažehnout svár, kruté slovo 
může zničit život. 

Trpké slovo může vštípit nenávist, surové slovo 
může udeřit a zabít. 

Vlídným slovem lze vyrovnat cestu, radostným 
slovem lze rozzářit den. 

Vhodným slovem lze snížit stres, milujícím slovem 
lze žehnat a uzdravit.  

     http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Jak-zkrotit-svuj-jazyk-za-30-dni 
 

Oznámení 
* Den modliteb Za obrácení národa sobota 31.08. 2014 – mše v 915 hod. 
* V sobotu 23.08. 2014 není mše sv. v Kozlech od 1630 hod. 
*Pozn. Vážení, pokud někomu přestal docházet elektronický zpravodaj, nebo má o jeho zasílání 
zájem – prosím napište mi na fara@staraboleslav.com Děkuji o. Michal 

 
* AKCE FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM NA SRPEN 2014 

Podrobnější informace jsou oznamovány vždy v nedělních oznámeních 
a zveřejňovány na internetových stránkách farnosti 

· Pořad bohoslužeb v srpnu 
— v některých týdnech letních prázdnin odpadají částečně mše svaté ve 

všedních dnech (o nedělích vždy platí pravidelný rozpis bohoslužeb) 
— viz samostatný rozpis na jednotlivé dny (na internetových stránkách, na 

nástěnkách a k rozebrání vždy vzadu v kostele) 
— v srpnu odpadnou všednodenní mše svaté: 1., 13., 15., 22., 25. až 29. srpna 
· Celodenní pěší výlet pro mládež ve středu 13. srpna 
¾ vzhledem k neuskutečnění se „čundrovýpravy“ proběhne aspoň ve středu 13. 

srpna celodenní pěší výlet pro starší děti a mládež 
¾ bližší informace budou oznámeny v nedělních oznámeních 
· Letní farní dětský tábor „Mariánská 2014“ od 22. do 29. srpna 
¾ podrobné informace pro přihlášené jsou na farních stránkách 
· Zahájení školního roku v pondělí 1. září 
— slavnostní mše svatá od 18.00 hod. ve farním kostele v Brandýse n/L. 
· Teologický klub od 2. září 
¾ Teologický klub bude každé úterý od 19.15 do 20.30 hod. na faře v Brandýse 

n/L. 
· Farní výuka náboženství a Rozhovory o víře pro mládež od 3. září 

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Jak-zkrotit-svuj-jazyk-za-30-dni
mailto:fara@staraboleslav.com


¾ výuka náboženství bude probíhat každou středu od 15.00 do 18.00 hod. dle 
jednotlivých skupin na faře v Brandýse n/L. 

¾ Rozhovory o víře pro mládež budou každou středu od 18.30 do 20.00 hod. 
na faře v Brandýse n/L. 

¾ prosím rodiče, děti a mládež, aby na náboženství a Rozhovory 
pamatovali v plánování celoročních aktivit 

· Italština pro pokročilé od 8. září 
¾ italština pro pokročilé bude každé pondělí od 19.00 do 20.30 hod. na faře 

v Brandýse n/L. 
 
 

POKUŠENÍ BÝT V CÍRKVI JEN JAKO ´NÁJEMNÍK´ 
papež František 

 
Církev není rigidní, církev je svobodná – 

zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v 
kapli Domu sv. Marty (5.6.2014) a vykreslil přitom tři 
skupiny lidí, kteří se označují za křesťany: 
uniformisty, alternativisty a prospěcháři. Pro ně 
církev není domem, berou ji do nájmu. 
Ježíš se modlí za církev a prosí Otce, aby mezi Jeho 

učedníky „nebyly rozdělení a sváry“. Papež František si vzal podnět z dnešního 
evangelia a zamýšlel se nad jednotou v církvi. „Mnozí – poznamenal – říkají, že 
jsou v církvi, ale jsou tam jen jednou nohou, tou druhou stojí venku. Nechávají si 
tak obojí možnost: být uvnitř i venku. Pro tyto lidi – upozornil František – církev 
není jejich domem, nepovažují ji za vlastní. Berou si ji do nájmu. Existují skupiny 
lidí, kteří si církev najímají. Nepokládají ji za svůj dům. Papež potom vypočítal tři 
skupiny křesťanů. 
 
Uniformisti 
Tu první tvoří ti, kdo chtějí, aby v církvi byli všichni stejní. Mohli bychom je nazvat 
uniformisty. 
„Uniformita. Rigidita. Jsou rigidní. Nemají svobodu, kterou dává Duch svatý. A 
směšují učení, které hlásal Ježíš, se svou vlastní doktrínou, svojí doktrínou 
stejnosti. Ježíš nikdy nechtěl, aby církev byla tak rigidní. Nikdy. A ti dotyční kvůli 
tomuto postoji nevstupují do církve. Říkají si křesťané, říkají si katolíci, ale jejich 
rigidní postoj je od církve vzdaluje.“ 
 
Alternativisti 
Další skupinou – pokračoval papež – jsou ti, kteří mají vždycky svoji vlastní ideu 
a kteří nechtějí, aby byla jako ta církevní; mají alternativu. To jsou alternativisté. 
„Vstoupím do církve, ale s určitou ideou, s určitou ideologií. Taková příslušnost k 
církvi je částečná. I oni mají jednu nohu mimo církev. Ani pro ně není církev jejich 
vlastní dům. Takoví si církev v určitém smyslu najímají. Existovali v počátcích 
hlásání evangelia! Vzpomeňme na gnostiky, které apoštol Jan silně káral... 
Říkají: »Ano, ano... jsme katolíci, ale s těmito idejemi.« Alternativa. Nesdílejí ono 
cítění, které je vlastní církvi.“ 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Frantisek.html


 
Prospěcháři 
A třetí skupina lidí, kteří si říkají křesťané, ale srdcem do církve nevstupují, jsou 
prospěcháři, kteří hledají výhody, jdou do církve kvůli osobním výhodám a v církvi 
potom kšeftují: 
„Kšeftaře dobře známe. Existovali však už od počátků. Vzpomeňme na Šimona 
Mága, Ananiáše a Safiru. Ti chtěli používat církev ke svému vlastnímu 
prospěchu. A viděli jsme takové ve farních či diecézních komunitách, v řeholních 
kongregacích. Mnohé takové dobrodince církve! Naparovali se jako by byli 
dobrodinci a nakonec si v ústraní dělali svoje kšefty. Ti také nepovažují církev za 
svoji matku, za vlastní. A Ježíš říká: nikoli. Církev není rigidní - jedna, jediná. 
Církev je svobodná.“ 
 

V církvi – uvažoval dále papež – je mnoho charismat a velká různost lidí 
a darů Ducha. Pán nám říká: „Chceš-li vstoupit do církve, čiň tak z lásky, dej celé 
srdce a nekšeftuj kvůli svému zisku. Církev není dům, který si lze najmout. Církev 
je dům, kde se žije; je jako vlastní matka. 
Nejsme stejní. Díky Bohu! 

Není to snadné – připustil dále papež – protože pokušení jsou mnohá. 
Avšak jednotu v církvi, jednotu v různosti, ve svobodě, ve velkodušnosti působí 
Duch svatý. Je to Jeho úkol. Duch svatý vytváří harmonii v církvi. Jednota v církvi 
je harmonie. Každý jsme jiný - řekl dále - nejsme stejní. Díky Bohu! Jinak by to 
bylo peklo. A všichni jsme povoláni k poddajnosti Duchu svatému. Právě tato 
poddajnost je ctností, která nás zachrání před upadnutím do rigidity, 
alternativismu, prospěchářství či kšeftaření v církvi. Právě tato poddajnost mění 
církev z najatého domu na vlastní. 

Převzato z webu České sekce Radio Vaticana www.pastorace.cz 
Redakčně upraveno 

 
ETIOPSKÁ ANAFORA 

 
Maria,  

nesmírný prostore nebes, základe země, hlubino moří, světlo slunce, kráso luny, 
jase nebeských hvězd, tvé lůno nosilo Boha,  

před jehož majestátem se člověk chvěje. 
Tvůj klín choval řeřavé uhlí. 

Tvá kolena podpírala lva, jehož majestát vzbuzuje hrůzu. 
Tvé ruce se dotkly Toho, jenž je nedotknutelný, a ohně božství,  

který v něm plane. 
Tvé prsty se podobaly kleštím, rozžhaveným doběla,  

z nichž prorok přijal uhlí pro nebeskou oběť. 
Ty jsi koš pro tento chléb, jež přichází z palčivého žáru, a kalich pro toto víno. 

Maria, v jejímž lůně zraje plod určený k obětování,  
vytrvale tě prosíme, ochraňuj nás před nepřítelem,  

který nám klade léčky. 
A jako vodu smíchanou s vínem už nelze oddělit, ať se ani my neodloučíme      

od tebe a od tvého Syna, Beránka spásy.                                      
www.vojtechkodet.cz 

http://www.radiovaticana.cz/
http://www.vojtechkodet.cz/obrazek.php?id=157-17-2-2012.jpeg
http://www.vojtechkodet.cz/
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