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POKOJ VÁM!
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Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2005

1 . Každý kříž, který člověk nese cílevědomě jako kříž Kristův s j istou dávkou
ochoty, nutně přinese plody. A často krásnější, než by si člověk mohl vymyslet.

2. Máme zodpovědnost i za svět kolem sebe a nebudeme-l i vyzařovat energii
lásky, pak nejenže svět nezachráníme, ale ještě ochudíme, odčerpáme. Čeká na nás,
je to naším posláním.

3. Cesta do nebe je strmá a kamenitá. A když už jsme jednou úkol převzali , nemá
význam uprostřed cesty se ptát a pořád dokola věc rozebírat. Slíbi l i jsme – a plníme.

4. Otec má pro nás vždycky krásný plán, třebas i v rámci našeho původního
zpackání. Tak žádný strach.

5. Boj se musí vydržet a bojovat. Máš občas krásné výsledky, člověk by to rád
pokládal za definitivní vítězství. Jenže životní drama je větší a delší. Trvá přesně do
konce života. Tak vydrž!

6. Poznat a plnit vůl i Boží je možné v každé době.
7. Pokušení patří k duchovnímu životu. Všichni svatí je měli . Správný křesťan jim

ale nepodléhá, nenechá se znervóznit, dál radostně slouží a ví, že jen kvalita se
zkouší. O věci nekvalitní nemá nikdo zájem, ani ďábel.

8. Přijímat s radostí a s vděčností každé ponížení je cennější, než klást nějaké
kytičky ke kříži. Tak se snaž dál.

9. Vždycky budou součástí našeho života zkoušky, ponížení, pokušení, podrazy,
ale i pochvaly s pokušením pýchy. Řiďme se jen a jen vůlí Boží, a když uděláme něco
špatného, hned se Kristu Pánu omluvme a zase věrně služme.

1 0. Bůh nám dal přesně tol ik času, kol ik k danému úkolu potřebujeme. Jen se
klidně snažme podle Boží vůle si ho rozdělit a nechtějme ho víc.

11 . Kdyby alespoň všichni křesťané pochopil i krásu a cenu mše svaté, hned by to
vypadalo na světě j inak.

1 2. Žijeme-l i jako děti Boží, jako spolupracovníci Kristovi, nikdy se nemůžeme
nudit. Máme vždycky co dělat a máme přitom k dispozici vedení a sílu Ducha
svatého!

1 3. Velký odpůrce Boží nespí, proto nemůžeme spát ani my! Nemá cenu s ním
diskutovat, nebo brečet, je nutno bojovat: si lou víry, postem a modlitbou.
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1 4. Co se času týče, buďme rádi, že ho nemáme víc. Budeme mít co dělat

vyúčtovat ten, co máme!
1 5. Čím je náš kříž těžší, nepříjemnější a bez citového doprovodu, tím je to

cennější a Pánu Bohu milejší. A když se vůlí přinutíte k úsměvu, bude to ještě
cennější.

1 6. Obtíže v duchovním životě jsou právě příležitostí nést kříž a moci něco
obětovat za duše kolem sebe. Tak plň své povinnosti , i když se ti nechce.

1 7. Na chybách druhých se můžeme učit a sami se svých chyb zbavovat. Ti druzí
se zase učí na nás.

1 8. Máme jasné evangelium, plňme vůli Boží, modleme se – a o víc se
nestarejme.

1 9. Člověk může nést kříž a nemusí přitom být vůbec nadšený. Může ho prostě
nést, protože ví, že je to vůle Boží.

20. Kdo z nás má minulost tak čistou, aby si nemusel dělat výčitky? Máme ale
svátost smíření a Bůh dovede smazat všechno, čeho upřímně litujeme. Pak je
zbytečné se k tomu vracet.

21 . Kolika zbytečným komplikacím bychom se vyhnuli , kdybychom dovedli mlčet.
22. Když si necháš čas na audienci, tak Ti při ní Pán všechno řekne a dá ti sílu.

Když na něj čas nemáš, trpíš tím sám, ale trpí i l idé ve Tvém okolí. Takže: rada je
jasná!

23. Nemyslíš, že Jan XXI I I . a Jan Pavel I I . měli víc starostí než Ty? Přesto zůstal i
kl idnými služebníky. Hlavně, abychom plni l i vůl i Boží a opíral i se o sílu Ducha
svatého – a ne svou!

24. Děkuj za zkoušku, kterou Bůh dopusti l , a těš se na další úkol, který Ti chystá.
Že ho neznáš? To je právě to dobrodružství naší víry.

25. Co se apoštolátu týče, můžeme dělat jen to, na co máme schopnosti, čas a
energii . Zodpovědnost před Bohem budeme mít jen za to, k čemu nás Bůh povolal,
co nám dal za úkol.

26. Očekáváme život, život krásnější a věčný. Proč bychom tedy byli smutní a
bezradní? Máme přece světlo života! A tento kl id, j istotu a radost šiř také kolem sebe!

27. Teprve v nebi poznáme, jak byl nutný náš celoživotní boj, protože nebeské
království se dobývá jedině bojem a úsilím.

28. Když sloužíme lidem, sloužíme i Pánu.
29. Snaž se mít srdce plné Boha a o víc se nestarej. Dítě si taky takové zbytečné

starosti nedělá.
30. Kristus po nás nechce debaty, nýbrž modlitbu a nesení kříže. O kříži se

nedebatuje, kříž se nese. Tak jdeme na to!

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

OODDPPOOVVĚĚDDII NNAA NNĚĚKKTTEERRÉÉ OOTTÁÁZZKKYY KK VVYYDDÁÁVVÁÁNNÍÍ CCÍÍRRKKEEVVNNÍÍHHOO
MMAAJJEETTKKUU

Od té doby, co zákon o majetkovém vyrovnání vstoupil v platnost, se rozběhl
administrativní proces spojený s vydáváním původního církevního majetku.
V souvislosti s ním se v létě opět vynoři lo několik otázek, které svědčí o častém
neporozumění. Zde jsou některé odpovědi.
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1. Je církev jen pro věřící?
Církev neslouží jen věřícím v oblasti náboženství, ale zřizuje sociální zařízení,

školy, nemocnice, hospice, pomáhá prostřednictvím charit apod. všem občanům bez
rozdílu vyznání.

Církev historicky šíři la vzdělanost, zakládala už ve středověku špitály, dávala
možnost chudým dětem studovat, v klášterech učila nová řemesla a nové způsoby
zemědělského hospodaření, mnohdy nahrazovala a doplňovala činnost státu.

2. Je církev společenstvím prelátů?
Nikoliv. Církev je společenstvím lidí, kteří uvěři l i v Boha a snaží se žít podle učení

Ježíše Krista. Církev je rovněž otevřena všem občanům, kteří potřebují pomoc či
kteří hledají duchovní hodnoty.

V době komunismu nebyli pronásledováni pouze kněží, ale všichni angažovaní
věřící.

3. Jaké bylo financovánícírkve před přijetím zákona?
Vlastní zdroje (dary, sbírky, výnosy z vlastní hospodářské činnosti) tvoři ly téměř

polovinu (47%) peněz, se kterými církev hospodaři la. Z veřejných rozpočtů se pak
financovala více jak polovina provozu církve (příspěvek státu na činnost církví,
spolufinancování škol, nemocnic a sociálně prospěšných zařízení – to vše jako
u jiných soukromých subjektů).

4. Jaké bude financovánícírkve podle nové úpravy?
Stát postupně přestane církve financovat a církve se tak stanou ekonomicky

nezávislé. Výnosy z navráceného majetku nahradí státní příspěvek.
Během 1 7 let přestane stát platit platy duchovních, rok co rok se příspěvek bude

o 5% snižovat, dál bude platit stát jen vyrovnávací příspěvek do roku 2043, poté už
se musí církve o sebe starat samy.

5. Doplatíobčané na novýmodel financovánícírkví?
Nedoplatí, dlouhodobě naopak získají. Církev bude platit daně a odvody,

zaměstnávat zaměstnance apod. a celkově využívat majetek hospodárněji , než stát.
Zaměstnanci církve nebudou placeni z daní, stát v dlouhodobém horizontu ušetří

na výdajích, které by jinak stále stoupaly.
6. Co nová úprava přinese obcím?
Obce budou mít uvolněn blokovaný církevní majetek, stanou se jeho vlastníky.

Obce a jej ich občané tak získají majetek v hodnotě několika desítek mil iard.
Na dosud blokovaných pozemcích mohou obce a města nově stavět domy,

komunikace apod. Otázka vlastnictví tak bude vyřešena ve prospěch obcí.
7. Jsou ohroženi soukromníci a organizace, které vlastnícírkevnímajetek?
Nejsou, majetek jim zůstává. Právě za něj bude stát církvím 30 let vyplácet

finanční náhrady.
Vracení majetku, polí či lesů se týká jen majetku ve vlastnictví státu – tedy

obhospodařovaného především Státním pozemkovým úřadem a Lesy ČR, s.p.
8. Co bude sebefinancováníznamenat pro církve samotné?
Budou nezávislé na státu. Musí při jmout odpovědnost a zásady dobrého

hospodáře.
Investované prostředky se občanům vrátí prostřednictvím sociálních služeb, jako

je školství, zdravotnictví, péče o seniory, ochrana památek a rozvoj kulturního
dědictví. Církev bude moci více dbát na charitu.

9. Kdo bude vlastnit vrácenýmajetek? Bude to Vatikán?
Nebude ho vlastnit ani církev, ani Vatikán (tomu v ČR patří pouze budova
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nunciatury), ani biskupové, ale jednotl ivé církevní subjekty, jako jsou
biskupství, farnosti , kapituly, kláštery atp.

Církev se u nás skládá z více než 3 000 nezávislých jednotek, které se kvůli
správě majetku mohou sdružit. Většinou majetek bude spravován na území
jednotl ivých obcí, těmi, kdo k němu mají konkrétní vztah. Výnosy budou sloužit
k rozvoji území, na kterém se farnosti nachází.

10. Nenívraceného majetku moc, když věřících je málo?
Částečně odškodněni nejsou jednotl iví členové církve, ale církevní subjekty.

Ty dostávají po právu zpět majetek, který j im dříve patři l . Navrácený majetek a
finanční náhrada za nevrácený majetek musí dostačovat k financování činnosti církve
a údržbě kulturního bohatství.

Náklady na opravu jednoho kostela či historické budovy se pohybují mezi 5 až 50
mil iony korun v průměru. Takovýchto budov je u nás více než 1 2 tisíc.

11. Nenífinančnínáhrada příliš veliká?
Hodnota majetku, který zůstane v rukách obcí, je mnohem vyšší než finanční

náhrada, která z něj bude postupně vyplácena. Náhrada 44 Kč za metr čtvereční při
dnešních cenách pozemků je spíše příl iš malá. Navíc se značná část pozemků, které
zůstávají obcím, nachází v intravilánu.

Na ocenění původního církevního majetku spolupracovalo Ministerstvo kultury
s Ministerstvem financí a Ministerstvem zemědělství. Metodika ocenění byla
kontrolována renomovanou mezinárodní poradenskou firmou Ernst & Young.

12. Co se stane se zaměstnanci lesů, které se vrátízpět církvi?
Ti, kdo budou mít zájem a u nichž nový zaměstnavatel neshledá vážné překážky,

zůstanou zaměstnáni, jen zaměstnavatelem budou církevní podniky.
Církev má zájem o odborníky, stejně jako o zachování tradiční výroby a řemesel.

Jejím cílem není pouze vytvářet zisk, ale dobrým hospodařením napomáhat rozvoji
společnosti.

13. Zakáže církev vstup do lesa?
Nikoliv. Podle § 1 9 Lesního zákona (289/1 995 Sb.) má každý právo vstupu

do lesa bez ohledu na to, komu les patří, s výj imkou vojenských lesů, chráněných
území, školek atp. S právem vstupu do lesa je zákonem přiznáno i právo sbírat v lese
suchou na zemi ležící klest a lesní plody pro osobní potřebu.

14. Kam přijdou finančnínáhrady?
Budou vypláceny po dobu 30 let, postupně budou nahrazovat dosavadní státní

příspěvek. Církvím se tak usnadní přechod k finanční nezávislosti .
Náhrady se zčásti budou investovat do obnovy vrácených lesů, polí a kulturních

památek. Proto církev nemá a nikdy mít nebude na kontech mil iardy.
15. Mohou církevnípředstavitelé tento majetek rozkrást?
Kontrolní mechanismy mají jak větší celky – jednotl ivé diecéze, tak přímí vlastníci,

tj . farnosti apod. Farníci se budou na správě majetku farností podílet v rámci
diecézních ekonomických rad a analytické skupiny České biskupské konference.

Důsledná veřejná kontrola zajistí transparentnost hospodaření. Církev neplánuje
majetek rozprodávat. Upřednostňuje jeho dlouhodobou správu.

16. Co bude tedy s oněmi 134 miliardami?
Církev je začne dostávat po roce 201 4 a to tak, že dostane navrácen majetek

v hodnotě zhruba 75 mil iard a 59 mil iard dostane postupně během 30 let jako
náhradu za majetek, který se vracet nebude, protože zůstane obcím
a soukromníkům.
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Z tohoto majetku bude třeba každý rok mít výnos cca dvě mil iardy, aby byly

zajištěny platy duchovních, zaměstnanců a chod celého církevního aparátu.
Počítáme, že to budou 2% z celkového majetku církve. Musíme ale vytvářet
i prostředky pro další investice do obnovy lesů, oprav nemovitostí a památek.

17. Opravdu se katolická církev stane jedním z nejbohatších vlastníků
v zemi?

Nikoliv, z celkového objemu restitucí vyplacených lidem i organizacím od roku
1 989 (tedy z 2,5 bil ionu korun) tvoří církevní vyrovnání 1 34 mil iard, což je 5%.

Také celková plocha lesů a polností, které církev nakonec bude vlastnit, jsou 4%
z celkové výměry v naší vlasti . Církev tedy nevytvoří žádné impérium.

Autor: Aleš Pištora
Převzato z www.tisk.cirkev.cz
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Přítomní: Ing. Jaroslav Kocůrek, Jitka Kocůrková, Marie Fil ipová, Josef Fil ip,
Zdenek Vičar, Miroslava Vičarová, Ing. Anna Königová, Ludmila Fil ipová,
PhDr. Emil ie Zatloukalová, Ing. Jiří Hájek, Ludmila Hájková, Ing. Soňa Šlosarová

Omluveni: Marie Bílá a František Šváb

Děkan P. Mgr. Svatopluk Pavlica zaháji l schůzi společnou modlitbou.

Úvodem také řekl, že jeho hlavním posláním je sloužit farnosti a pastorační radu
považuje za nejbl ižší spolupracovníky. Od svého předchůdce P. Josefa Janka převzal
informace o stavu farnosti , na které navazuje a sám se dále seznamuje s dalšími
skutečnostmi a problémy.

P. Mgr. Svatopluk Pavlica se představil přítomným, zmínil se o tom, kdy a kde
se narodil , pověděl něco o své rodině, o svých studiích a působištích.

Každý člen pastorační a ekonomické rady se také představil otci děkanovi.
Rovněž byl vyhotoven seznam členů pastorační a ekonomické rady s údaji , týkajících
se kontaktů na ně a s datumem narození každého člena.

Otec děkan ocenil velký počet mladých ve farnosti Renoty a také jej ich
angažovanost při přípravě a průběhu Minitábora pro děti na faře v Renotech.

Kladně bylo hodnoceno působení minulého děkana P. Mgr. Josefa Janka
ve farnosti , jeho pastorační činnost a současný děkan P. Mgr. Svatopluk Pavlica
upřímně řekl, že má na co navazovat.

Otec děkan plánuje menší změny, které by měly dále posouvat farnost ve smyslu
větší otevřenosti vůči nepraktikujícím a nevěřícím lidem. Důležitá je pro otce děkana
spolupráce a důvěra mezi l idmi. Zdůraznil , že je tu pro všechny obyvatele města
Uničova. Nevyloučil setkání a akce, které nebudou mít vždy pouze duchovní
charakter.
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V neděli 1 8.8.201 3 proběhne Mariánská pouť, která je pojata šířej i než v minulých

letech, bude spojena s výročím města Uničova, 800 let od jeho založení. Stěžejní
v této Mariánské pouti stále zůstává samotná oslava svátku Nanebevzetí Panny
Marie, zábavná část bude tvořit až závěr oslav. Městský úřad se podílí jak
na samotném průběhu Mariánské pouti, tak také na financování některých nákladů
s oslavou svátku Nanebevzetí Panny Marie spojených.

Paní Marie Fil ipová navrhla vytvoření skupinek zájemců o květinovou výzdobu
ve farním kostele, vytvoři la tabulku k tomuto účelu na celý rok a požádala o podporu
otce děkana v ohláškách po nedělní mši svaté. Ten samý systém by mohl být použit
i v případě úklidu kostela.

V neděli 1 5. září 201 3 bude pouť do Jívové, podle počtu zájemců bude objednán
autobus.

21 . září 201 3 proběhne děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní
povolání na Velehrad.

Na faře v Uničově je nezbytné provést určité úpravy v koupelně, bude třeba
vyměnit plynový kotel, provést úpravu elektroinstalace. Podrobnosti budou
projednány s odborníky a na ER.

Schůze byla zakončena požehnáním otce děkana P. Mgr. Svatopluka Pavlici .

Zapsala: PhDr. Emil ie Zatloukalová, Ing. Soňa Šlosarová
Schváli l : P. Svatopluk Pavlica

Tak jako každým rokem, proběhl i letos začátkem srpna Minitábor na faře
v Renotech. Letos to byl j iž šestý ročník. Ještě v prvním roce jeho pořádání
to opravdu „minitábor“ byl, začínal i jsme s několika dětmi z renotské farnosti .
Postupem času dětí přibývalo, a nezůstalo jen u té naší farnosti , ale dnes jezdí na
tábor děti z celého šternberského děkanátu.

A tak se o těchto prázdninách na renotské faře pohybovalo zajímavé seskupení
osob různého věku a vzezření. Píšu vzezření, protože tématem Minitábora 201 3 byl
„Hobit“ a tak jste zde mohli narazit na Bilbo Pytlíka s družinou trpaslíků,
či na čaroděje Gandalfa, Torina, Gluma, pavouky a další postavy z díla britského
spisovatele J.R.R.Tolkiena. Píšu různého věku, protože účastníky tábora jsou děti
od 6 do 1 5 let věku. A není vždy jednoduché pro takovou skupinu připravit program,
který bude zajímavý pro všechny. Ale díky obětavým vedoucím z řad
mladých renotské farnosti se toto podaři lo. J im patří velký dík za nasazení, se kterým
každoročně k přípravě tábora a jeho průběhu přistupují.

Samozřejmě nezůstalo jen u hraní si na pohádkové bytosti , děti byly také
na výletě v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce, a nechyběla ani
katecheze a večerní modlení v kostele naproti fary.

Tábor skončil , vzpomínky zůstávají. Pokud budete chtít vidět více fotek z dění
tábora, pak navštivte webové stránky Centra pro rodinu
www.cprsternberk.webnode.cz/fotogalerie/.

MMIINN IITTÁÁBBOORR NNAA FFAAŘŘEE VV RREENNOOTTEECCHH

/ss/



paníMarie Lukášová - 86 let
paníDobromila Pavlíková - 90 let
paníAlžběta Kábelová - 101 let

Našim milým jubilantkám srdečně

blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží

požehnání, dar zdravía ochranu

PannyMarie!

Římskokatolická farnost v Jívové
vás srdečně zve na pouť

k P. Marii Bolestné
do Jívové u Šternberka
v neděli 15. září2013

Program:

v 8,30 h. odjezd od supermarketu Albert

v 9,1 5 h. modlitba růžence ve farním kostele

v 1 0,00 h. slavnostní poutní mše svatá

v 11 ,00 h. mariánská pobožnost

Přihlašovat se můžete u paní Ludmily Filipové, záloha činí 50 Kč.

Římskokatolická farnost
v Uničově

vás srdečně zve na poutní
mši svatou ke cti Jména

PannyMarie.
Hodová mše svatá se koná

v neděli 22. 9. 2013 ve 14 hod.

v kapli v Nové Dědině.
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POKOJ VÁM!

Vyučování náboženství v Uničově
ve školním roce 201 3/201 4

Kde se bude vyučovat náboženství: na faře
Od kdy: od 9. září 201 3
I . skupina: 1 . a 2. třída v pondělí od 1 3.1 5
hodin
I I . skupina: 3. až 5. třída ve středu od 1 3.1 5
hodin
I I I . skupina: 6. až 9. třída v pátek od 1 4.1 5
hodin

Prosíme rodiče, aby s těmito termíny počítali
v novém školním roce a aby svým dětem
neplánovali žádné kroužky v době vyučování
náboženství.

DDNNYYEEVVRROOPPSSKKÉÉHHOO
DDĚĚDDIICCTTVVÍÍVVUUNNIIČČOOVVĚĚ
V sobotu 14. září 2013 se

od 10-15 hodin v Uničově
uskuteční tradiční Dny
evropského dědictví. Vstup do
všech uničovských muzeí
a vybraných památek zdarma,
výstup na radniční věž, výstavy,
parní vlak, filmová projekce,
soutěže a hry pro děti - to je jen
část bohatého dobrovodného
programu.

Více informací získáte na
www.unicov.cz

Vměsíci záříoslavínarozeniny:



Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatol ická farnost v Uničově. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti . Příspěvky posílat do 25. dne v měsíci psanou formou,

elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Římskokatol ická farnost, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500

E-mail : rkfunicov@tiscali .cz, www.farnostunicov.cz

POKOJ VÁM!

Tak jako každým rokem, proběhl i letos začátkem srpna Minitábor na faře
v Renotech. Letos to byl j iž šestý ročník. Ještě v prvním roce jeho pořádání
to opravdu „minitábor“ byl, začínal i jsme s několika dětmi z renotské farnosti .
Postupem času dětí přibývalo, a nezůstalo jen u té naší farnosti , ale dnes jezdí na
tábor děti z celého šternberského děkanátu.

A tak se o těchto prázdninách na renotské faře pohybovalo zajímavé seskupení
osob různého věku a vzezření. Píšu vzezření, protože tématem Minitábora 201 3 byl
„Hobit“ a tak jste zde mohli narazit na Bilbo Pytlíka s družinou trpaslíků,
či na čaroděje Gandalfa, Torina, Gluma, pavouky a další postavy z díla britského
spisovatele J.R.R.Tolkiena. Píšu různého věku, protože účastníky tábora jsou děti
od 6 do 1 5 let věku. A není vždy jednoduché pro takovou skupinu připravit program,
který bude zajímavý pro všechny. Ale díky obětavým vedoucím z řad
mladých renotské farnosti se toto podaři lo. J im patří velký dík za nasazení, se kterým
každoročně k přípravě tábora a jeho průběhu přistupují.

Samozřejmě nezůstalo jen u hraní si na pohádkové bytosti , děti byly také
na výletě v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce, a nechyběla ani
katecheze a večerní modlení v kostele naproti fary.

Tábor skončil , vzpomínky zůstávají. Pokud budete chtít vidět více fotek z dění
tábora, pak navštivte webové stránky Centra pro rodinu
www.cprsternberk.webnode.cz/fotogalerie/.

PPRROOSSEEBBNNÁÁ PPOOUUŤŤ

ZZAA OOBBNNOOVVUU RROODDIINN AA DDUUCCHHOOVVNNÍÍPPOOVVOOLLÁÁNNÍÍ

OOtteecc aarrccii bb ii sskkuupp zzvvee dděěkkaannááttyy HHrraann ii ccee aa ŠŠtteerrnnbbeerrkk ddoo bbaazzii ll ii kkyy nnaa VVeell eehhrraadd

PROGRAM

+ 1 5.00 RŮŽENEC
farnost Hranice

+ 1 6.00 ADORACE
farnost Hranice,

Všechovice a Drahotuše

+ 1 7.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV.
děkanát Šternberk

2211 .. 99.. 220011 33

AArrcciiddiieeccéézznníí cchhaarriittaa OOlloommoouucc

aa CChhaarriittaa ŠŠtteerrnnbbeerrkk
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11 44.. zzáářříí 220011 33 ddoo pprroossttoorr kkoosstteell aa ZZvvěěssttoovváánn íí PPaannnnyy MMaarrii ee

aa AAuugguussttii nn ii áánnsskkééhhoo kkll áášštteerraa vvee ŠŠtteerrnnbbeerrkkuu

JJee ppřřii pprraavveenn bboohhaattýý dduucchhoovvnn íí ii kkuu ll ttuu rrnn íí pprrooggrraamm pprroo dděěttii
ii ddoossppěěll éé ddoobbrroovvooll nn ííkkyy

oodd 1100..0000 ddoo 1177..0000 hhoodd.. zzaa úúččaassttii MMoonnss.. JJaannaa GGrraauubbnneerraa




