
24. 12. 2006 Ročník XIII. 
číslo 52

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
V noci Slavnost Narození Páně
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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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ŽALM 96 Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.
1: IZ 9,1-3.5-6                               2: TIT 2,11-14              Ev: LK 2,1-14

Bože, tys ozářil tuto posvátnou noc 
jasem pravého světla a dals nám poznat,
že se tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem:
dej, prosíme, ať s ním jednou prožíváme 
věčnou radost v nebi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

Nadarmo by se byl 
Ježíš narodil 
v Betlémě,  
kdyby se nenarodil 
i v nás a skrze nás  
se nestal 
přítomným  
ve světě. 

„ze stolu Božího slova“ Fotografie P. Roman Musil 



Neděle 24. prosince čtvrtá neděle adventní, dopolední bohoslužby jsou jako obvykle

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY
Farníci z Klášterce Vás zvou na již tradiční „Otevírání jesliček“, 
které se uskuteční dne 24.12.2006 ve 14.00 hod. Na Vaši účast se 
těší dětský sboreček a zároveň všechny děti, které mají připrave-
no krátké divadelní představení.  Těší se na Vás farníci z Klášterce
Zábřeh: 15.30 hod. otvírání jesliček , 21.00 hod. mše s koleda-
mi; 23.00 hod. Rybova mše vánoční. Maletín 20.00 hod., Jedlí 
21.00 hod., ., Klášterec 22.00 hod., Svébohov 22.30 hod.Svébohov 22.30 hod.Svébohov
PONDĚLÍ 25. PROSINCE – Slavnost Narození Páně: boho-
služby jsou jako v neděli
ÚTERÝ 26. PROSINCE – Svátek sv. Štěpána: bohoslužby jsou 
jako v neděli a v Hynčině mše sv. v 15 hod. 
V Zábřeze v 16 hod. koncertuje Collegium Bucinatorum (ve-
černí mše v Zábřeze není!) 
STŘEDA 27. PROSINCE – svátek sv. Jana, apoštola: v Zábřeze 
mše svatá v 8.30 hod. spojená s žehnáním vína
ČTVRTEK 28. PROSINCE – svátek sv. mláďátek: v Zábřeze mše svatá v 8.30 hod. v Jedlí 
v 16 hod.
PÁTEK 29. PROSINCE – 5. den v oktávu Narození Páně: mše svatá v Zábřeze v 7.00 hod. 
SOBOTA 30. PROSINCE – 6. den v oktávu Narození Páně: mše svatá v Zábřeze v 7.00 hod. 
NEDĚLE 31. PROSINCE – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, památka sv. Silves-
tra: Rozpis bohoslužeb nedělní. 
V Zábřeze v 16 hod. tradiční silvestrovský koncert s profesorem Janem Kyselákem.
PONDĚLÍ 1. LEDNA 2007 – Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, bohoslužby jako 
v neděli.

 KONCERTY V ZÁBŘEŽSKÉM FARNÍM KOSTELE 
 KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ. Pod vedením dirigenta Pavla 
Doubravy vystoupí v pondělí 25. prosince v 15 hod. smíšené pěvecké sbory a orchestry ze 
Zábřeha a Mohelnice: Komorní orchestr města Zábřeh, Collegium Musicum Mohelnice, 
Pěvecký sbor chrámu sv. Bartoloměje, Arieta ZUŠ Mohelnice a Carmen ZUŠ Mohelnice. 
Nenechte si ujít tento ojedinělý projekt spojených sborů našeho regionu.
 VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT COLLEGIUM BUCINATORUM. V úterý 26. pro-
since 2006 v 16 hodin pořádá soubor Collegium Bucinatorum tradiční, v pořadí již pátý be-
nefiční koncert v kostele sv. Bartoloměje. Jako v minulých letech bude výtěžek z koncertu 
věnován na charitativní účely, a to Svazu tělesně postižených v Zábřeze. Zazní hudba re-
nesančních a barokních autorů v podání žesťových nástrojů pod vedením pana Ivana Zely. 
Jako hosté vystoupí Johana Machová (zpěv) a Martin Hroch (klavírní doprovod). Pokud 
budete mít chuť odpočinout si od cukroví, chlebíčků a televize, přijďte si nás poslechnout 
a poddat se s námi vánoční atmosféře a hudbě starých mistrů.

  Srdečně Vás zve Collegium Bucinatorum

 Tradičním varhanním koncertem v 16 hod v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, letos s pro-
fesorem Janem Kyselákem a potom večerní mší svatou v 18 hod. uzavřeme občanský rok. 



 VÝSTAVA BETLÉMŮ. Ve dnech 25. a 26. 
prosince 2006 proběhne v prostorách půdy a věže 
farního chrámu sv. Bartoloměje tradiční výstava bet-
lémů. Součástí výstavy bude soutěžní přehlídka bet-
lémů, do které se mohou zapojit děti i dospělí; sku-
piny, rodiny i jednotlivci. Betlémy mohou být vyro-
beny z nejrůznějších materiálů. Odměněni budou 
všichni účastníci! Pokud chcete váš betlém do soutě-
že přihlásit, stačí jej donést v pátek 22. prosince po 
rorátní mši svaté do sakristie kostela sv. Bartolomě-

je. Veřejnosti bude mimo jiné představen zrestaurovaný betlém horního kostela sv. Barbo-
ry. Na točitých schodech budou k vidění fotografie Betléma a jiných míst Izraele od Mgr. Ja-
na Lazebníčka. Výstava bude otevřena po oba dva dny od 9.30 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 
hod. Ve stejný čas bude otevřen také chrám sv. Bartoloměje s chrámovými jesličkami.

za organizátory Mgr. František John

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH 
  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na Povídání 
o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky 
Koplíka z Ratíškovic za doprovodu Cimbálovky stryca Ahmeda začíná 
o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. ve středu 27. prosince ve 14 
hodin. Vstupné 30 Kč, cena ochutnávky 70 Kč. Zakoupení ochutnávky 
není podmínkou ke vstupu.

  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letoš-
ního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2007 při Silvestrovské veselici se sku-
pinou F-Band z Klášterce, kterou připravujeme na neděli 31. prosince. Vstupenku s mís-
tenkou v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně 
EDITON, tel. 583 416 340.

  Spolek Metoděj Zábřeh a místní skupina Moravsko-slezské křesťanské akademie si Vás 
dovolují pozvat na přednášku s názvem Ženy osvobozují svůj lid. Zamyšlení ThLic. P. Bed-
řicha Horáka nad starozákonními knihami Ester a Judit začíná v pátek 5. ledna 2007 v 17 
hodin v Katolickém domě. Pravidelná mše svatá v kostele sv. Bartoloměje bude proto mi-
mořádně začínat už v 16 hodin.        Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 17. prosince 3.430 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.               P. František Janhuba

VÁNOČNÍ MŠE SVATÉ.
  Farnost Zvole na Štědrý den, Hod Božího narození, sv. Štěpána, v neděli 31. prosince 
a na Nový rok má bohoslužby ve farním kostele v 10.15 hod. 
  O Štědrém večeru bude ve Zvoli vánoční mše svatá s hudbou a zpěvem v 21 hod. 
  Mše svaté v Jestřebí a v Lukavici se o nedělích a svátcích střídají. Začátek v 8.30 hod. 

Přeji Vám všem požehnané Vánoce a milostiplný nový rok. Ať každý den Vašeho živo-
ta je dnem vánočním, dnem lásky. Toto vyprošuji Vám všem prostřednictvím Panny 
Marie při každé mši svaté.                                          P. František Janhuba
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SBÍRKA Z NEDĚLE 17. PROSINCE: 
Zábřeh 10.720; Jedlí 1.550; Klášterec 1.190; Svébohov 2.750 Kč. 
Dary Zábřeh: na opravy 22.000,-, na Haiti 1.000 Kč. Z Rovenska dar na Haiti 3.000 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: za farnost Zábřeh byla dne 18.12.2006 předána částka 
2.700,- a dar 2.000 Kč. Z Rovenska byla předána částka 1.500 Kč. 
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“ a díky za projevenou lásku a spoluú-
čast s trpícími. 
 Všem přeji požehnané svátky a do nového roku Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie.                              Marie Zíková

 ADVENTNÍ KONCERTY NA ČT 1. Letos byl zaslán na konto adventních koncertů dar 
ve výši 10.615  Kč (ze Zábřeha 7.965,- a z Rovenska 2.650,-). Všem dárcům patří poděková-
ní a přání požehnaných Vánoc.                          Milada Melicharová

26. prosince oslaví své 85 narozeniny paní 
Marie Haltmarová z Jedlí. 
Přejeme všechno dobré a vyprošujeme Boží požehnání a ochra-
nu Panny Marie. 

Společenství živého růžence, farníci a synové s rodinami.

Děkujeme dechovému orchestru ZUŠ Zábřeh a jeho dirigentovi panu Vepřkovi za 
příjemně strávené odpoledne a krásnou adventní náladu při benefičním koncertu 
ve farním kostele a za výtěžek koncertu ve výši 3.487 Kč, který bude použit na re-
novaci kostela sv. Barbory.                      Za farnost P. František Eliáš

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh přeje všem příznivcům ra-
dostné a požehnané prožití vánočních svátků a víru v přesvědčení, že to, co se 
nám letos na duchovním a osobním poli nepodařilo vykonat, snad Hospodin 
pomůže v příštím roce v díle pokročit. Co se nepovedlo odporoučíme Vaší sho-
vívavosti. 
Do nového roku 2007 vám všem přejeme hojnost příjemných zážitků z našich 
přednášek a koncertů. Pro šťastný vstup do nového roku jsme Vám připravili setkání s 
vzácným člověkem a velkou osobností, jakou bezesporu je Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Pan Prof. Sokol promluví v Zábřeze v sobotu 20. ledna ve 14 hod. v Katolickém domě, Su-
šilova ul. 38 na téma: Mrav, morálka a etika.                       Česká křesťanská akademie

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 3. prosince: Mohelnice 4.942; Úsov 559; Studená Loučka 260 Kč.
  „Pán Bůh zaplať“       P. Petr Šimara

Přejeme Vám všem požehnané a milostiplné prožití svátků vánočních. Do nového roku 2007 pevné 
zdraví, hojnost Božích milostí a ochrany Panny Marie.        Duchovní správa farnosti Mohelnice. 



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Pořad bohoslužeb:
So 23.12. 16.45 Sudkov, 17.00 Dlouhomilov
Ne 24.12. 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Chromeč
    20.00 Hrabišín, 22.00 Postřelmov
Po 25.12 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Chromeč, 11.00 Dlouhomilov
Út 26.12. 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Sudkov, 11.00 Hrabišín
So 30.12. 16.45 Sudkov, 17.00 Dlouhomilov
Ne 31.12. 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Chromeč, 11.00 Hrabišín
Po 1.1. 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov

K přání požehnaných vánoc ve Farníčku připojuji také přání všeho dobrého do nového 
roku 2007. Ať Bůh požehná každou hodinu příštího roku, ať žádný z nás ani na hodinu ne-
zapomene, že žijeme pro Boha a pro věčnost.                     P.Vladimír Jáhn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 17. prosince: Štíty 1.480; Horní Studénky 820; Cotkytle 1.490 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.          P. Stanislav Suchánek

Půlnoční mše: Horní Studénky 20.00, Štíty 22.00
25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: Horní Studénky 9.00, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA: Horní Studénky 7.30, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00
31. 12. SILVESTR: Horní Studénky 7.30, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00
1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ: Horní Studénky 7.30, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00

 Srdečně Vás zveme na farní Tříkrálový ples do Horních Studének, který se koná v so-
botu 6. ledna 2007 v sokolovně v Horních Studénkách. Zahájení ve 20 hod. K tanci a po-
slechu Vám bude hrát hudební skupina Menheten. Během večera bude možno zhlédnout 
zajímavý program Nebude chybět ani bohatá tombola. Vstupné 50 Kč. 

Pořádá společenství mládeže

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hojnost Božího požehnání, pokoje a dobra 
Vám přeje            P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 17. prosince: Hoštejn 6.900 na opravy; Kosov 500; Lubník 890; Tatenice 
1.180. Pán Bůh zaplať“.                        P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH O VÁNOCÍCH
Pondělí 25. 12. 2006 – Boží hod vánoční: Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 
10.30 hod. (v Kosově mše sv. nebude)
Úterý 26. 12. 2006 – sv. Štěpána: Lubník 7.20 hod., Tatenice 8.40 hod., Hoštejn 10.00 hod., 
Kosov 11.15 hod.
Ve středu 27. 12. 2006 mše svatá v Lubníku a v Tatenici nebude. 
NA SILVESTRA 31. 12. budou mše svaté slaveny stejně jako v neděli a v pondělí na Nový 
rok takto: Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 10.30 hod. 
(v Kosově mše sv. nebude)
Děkuji všem, kteří ve farnostech přiložili ruku k dílu.                 P. Jaroslav Přibyl



VÁNOCE NA HAITI
 Ježíš se narodil v chudé Betlémské stáji uprostřed světa; který pro-
padl honbě za bohatstvím. Chudý mezi bohatými, to je poselství, které 
nám každoročně zvěstuje.
 Strávil jsem měsíc a půl v České republice. Tato doba mi měla být 
příležitostí, abych se zastavil a zamyslel nad smyslem toho, co dělám 
a také načerpal, především duchovních i duševních sil pro moji další 
činnost. Moc příležitostí k zastaveni jsem však neměl, tuto dobu jsem 
trávil objížděním farností a medií, což asi k mediální době patří. V tom všem ježdění jsem 
měl i příležitost poděkovat mnohým za pomoc, kterou mé malé, chudé zemi poskytují. 
Snad jsem se i znovu na chvíli vrátil do problémů u nás v Čechách a na Moravě. Musím 
říct, že jsem si připadal jako blázen, který dělá všechno možné, aby uspokojil nároky všech 
a udělal všechno, co by mohlo tuto pomoc podpořit. 
 A tak, když jsem se znovu vrátil sem, nazpět, do bídou a nepokoji zmítaného Haiti, 
uvědomil jsem si, jak miluji právě život lidí této malé země, kde lidé chodí bosí, spí se sle-
picemi a kozami na jednom dvorku, hádají se o tyčku v plotě a počítají kameny před svým 
domem. Farnost, kterou jsem dva měsíce neviděl se vůbec nezměnila, lidé jsou tu stale stej-
ně srdeční a jednoduší jsou vděčni, za každý malý projev náklonnosti. Ještě před mým ná-
vratem se tu přehnal cyklon, který tu přivodil záplavy, které připravily spoustu lidi o úrodu 
na svých polích a některým vzaly i střechu nad hlavou. Lide tady přijímají všechny pohro-
my s neuvěřitelnou odevzdaností, která se často mísí s rezignací. Jsou zvyklí na bídu a tak 
jim další těžkost na chvíli vtlačí slzy do očí a zároveň je přiměje se s tím vyrovnat a znovu se 
pustit, do někdy až ubíjející práce s motykou v ruce.                   (pokračování v příštím čísle)

S přáním radostných Vánoc a šťastného nového roku P. Roman Musil OMI. Ave

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
… právě v této chvíli mi kdesi z hloubky vytanula věta: „Dotkni se ran!“ A znovu: „Vlož sem 
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku.“
Vyšel jsem ven a připomenul jsem si celý příběh apoštola Tomáše, jak jsem jej dopoled-
ne četl z Janova evangelia na hrobě „patrona pochybujících“. A náhle ten důvěrně známý 
text pro mne dostal úplně nový smysl. Nemohu věřit, dokud se nebudu dotýkat ran, utr-
pení světa – neboť všechny bolestné rány, všechny bídy světa a lidstva jsou „rány Kristo-
vy“. Nemám právo vyznávat Boha, pokud nevezmu vážně bolest svých bližních. Víra, která 

by chtěla zavírat oči před utrpe-
ním lidí, je jen iluze. Tolik cita-
ce z knihy Tomáše Halíka – Co 
je bez chvění, není pevné. 
Bolestné rány a utrpení světa. 
To jsou nemoci, chudoba, opuš-
těnost, hlad, násilí, pronásledo-
vání, … Kdo bere vážně bolest 
svých bližních, komu není lhos-
tejná, ten hojí rány světa, tedy 
i toho, který jej stvořil a miluje. 
Děkujeme.

 S přáním pokoje a dobra 
M. Krejčí, asistent TS



PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2006

 Drazí bratři a sestry, čas adventního očekávání do-
zrál. Čas se naplnil. Tehdy na konci Starého zákona při-
šel Mesiáš, v němž novým způsobem vstoupil do dě-
jin Bůh, který je Láska. Záchrance, který má o člově-
ka osobní zájem a projevuje mu lásku až do krajnosti. 
Těm, kdo ho přijali, dal dokonce moc stát se Božími dět-
mi. Tehdy začala nová epocha lidských dějin. 
 To, co vidíme kolem sebe ve světě, co na nás doléhá 
ze sdělovacích prostředků, kultura současného života, 
stav politiky a morálky, společenských vztahů a realis-
tický výhled do evropské budoucnosti nám silně připo-
míná ten biblický čas konce Starého zákona. 
 Vánoce pro nás nejsou jen oslavou historických na-
rozenin Ježíše z Nazareta, nejsou jen svátkem rodinné 
pohody a míru, či dokonce jen svátkem dárků. Vánoce 
jsou příležitostí k nové naději, a to nejen v oblasti du-
chovní či náboženské. Vždy i dnes platí, že těm, kdo ho 
přijali, dal moc Božích synů. 
 Vánoce nabízejí možnost přijmout do srdce Boha – 
Lásku a dát mu ve svém životě prostor, nechat se jím 
proniknout a sjednotit se s ním tak, že chceme to, co 
chce on – co žádá a radí slovy Bible, aby se opět jeho slovo stávalo tělem v na-
šich skutcích a neslo plody uzdravení pro lidi i společnost a probouzelo naději. 
 Dějiny nám ukazují mnoho lidí, skrze něž vstupoval Bůh do dějin a kolem 
nichž nechal růst Boží království, království pravdy, spravedlnosti, lásky a po-
koje s docela konkrétními plody uzdravených mezilidských vztahů a růstu spo-
lečenské a kulturní úrovně. Některé z nich slavíme jako světce. Takoví lidé jsou 
však i dnes kolem nás a mezi námi. 
 Je radostné slyšet o těch, kteří se sjednocují s Bohem tak, aby jednali jako 
Ježíš, a s jinými jednají jako s Ježíšem samotným. Když rodiče jednají s dětmi 
jako s Ježíšem, když říkají k početí dítěte své ANO jako Maria, když domov 
proměňují v posvátný chrám, kde má své místo Ježíš, kde se s ním počítá, pak 
se uzdravuje i svět. 
 Je krásné slyšet o lidech v politice, kteří jsou ve skutečné službě lidem, kteří 
nehledají své zájmy, ale opravdové dobro, a jsou schopni se pro ně spojit i napříč 
stranami, nebo dokonce mít rád stranu toho druhého jako tu svou, protože pro-
měnili své srdce v betlém, v němž se zrodila a přebývá Láska. I když nesouhlasí 
či nespolupracují ve věcech, které jsou špatné, protože dovedou rozlišovat a jako 
Kristus hřích nenávidět, ale hříšníka milovat. 



Je milé slyšet o ekonomech a podnikatelích, kteří vážně myslí na odstranění 
chudoby ve světě, ale ne jen produkcí většího bohatství, z něhož budou rozdá-
vat drobky jako milodary, ale budují ekonomiku společenství, kde bratři pomá-
hají bratřím, kde dobrovolná skromnost jako životní styl z lásky je vysvoboze-
ním pro ty, kteří jsou v bídě nedobrovolně. Tam roste kultura dávání a civilizace 
lásky. Ne, to není jen teorie. Funguje to už ve stovkách podniků světa.
 Tak lidé, kteří nechali narodit se Krista ve svém srdci, budují v atmosféře 
bratrství, úcty a morálních hodnot novou kulturu i nové právo – právo dale-
ko spravedlivější, protože láska ho zbaví slepoty. Lidské bratrství a důstojnost 
správců přírody jako Božího stvoření pak buduje nejdůslednější a nejmoudřejší 
ochranu životního prostředí. 
 Vánoční pohled člověka s místem v srdci pro Boha – Lásku mění vztahy 
mezi národy a národnostmi, sociálními skupinami i generacemi a kulturami. 
Pohled očima lásky nejen lépe chápe a nachází moudřejší řešení kvůli působení 
Svatého Ducha, který je láska, ale také získává spolupracovníky, protože neroz-
děluje, ale staví se na jednu stranu s těmi druhými, jako se Kristus postavil na 
stranu člověka. 
 Dnes je možné svobodně otevřít srdce a vytvořit z něho betlém, v němž se 
může narodit Spasitel světa. Dnes v každém z nás může začít nová epocha lid-
ských dějin. 
 Každému z Vás přeji odvahu k vánočnímu otevření srdce pro Boha a také pl-
nou betlémskou radost i s andělským jásotem. Srdce otevřené k přijetí Boha ať 
zůstane otevřené i k rozdávání z toho nesmírného bohatství, aby se pro uzavře-
nost nezalklo štěstím. Vždyť – umíte si snad představit někoho bohatšího než 
člověk, který má Boha?
 K tomu pak kéž nám Pán ještě dopřeje vytrvat v dobrém, aby z plodů Vá-
noc mohli mít trvalý užitek i lidé kolem nás. A neptejme se, jestli si to zaslouží. 
O Vánocích rozdává Bůh svou lásku marnotratně a velkoryse zve ke spolupráci 

na záchraně a proměně světa 
i nás. V tom můžeme být jako 
Bůh. 

S přáním takových Vánoc
Vám ze srdce 
žehná arcibiskup Jan. 


