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Z LITURGICKÉHO  KALENDÁŘE
NE
12. 1. Svátek Křtu Páně
			(Iz 42,1–4.6–7; Sk 10,34–38; Mt 3,13–17)
Končí vánoční doba
PO
13. 1. Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
PÁ
17. 1. Památka sv. Antonína, opata
SO
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
NE
19. 1. Druhá neděle v mezidobí
			(Iz 49,3.5–6; 1 Kor 1,1–3; Jan 1,29–34)
PO
20. 1. Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka
ÚT
21. 1. Památka sv. Anežky, panny a mučednice
ST
22. 1. Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
PÁ
24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
SO
25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
NE
26. 1. Třetí neděle v mezidobí
			(Iz 8,23b–9,3; 1 Kor 1,10–13; Mt 4,12–23)
KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA
Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, tel.: 575 570 569, 739 777 509,
e-mail: reginazlin@centrum.cz, web: www.reginazlin.cz

Filmový apoštolát

V úterý 21. ledna v 18.30 hod. proběhne ve velkém sále Reginy v rámci Filmového apoštolátu promítání amerického filmu Zelená kniha (Green Book, 2018).
Režisér Peter Farrelly, který spolupracoval i na scénáři, se inspiroval skutečným
příběhem Tonyho Vallelonga a slavného černošského klavíristy Dr. Dona Shirleyho.
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga má mezi
newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný
černošský klavírista Dr. Don Shirley
si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech
amerického Jihu 60. let.
Tony je horkokrevný, ne moc
vzdělaný, ale o to mazanější. Nade
vše miluje svoji ženu a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem:
kultivovaný génius jemných mravů
a pevných zásad. Aby společně překonali všechny nástrahy nebezpečného koncertního turné, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu přes předsudky a humorná nedorozumění. Nejde ovšem jen
o komedii, autoři snímku chtěli také poukázat na černošskou diskriminaci v jižních
státech USA šedesátých let. Film uvedeme v českém znění.
Zlatka Pelikánová
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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Bohatství Vánoc

Dnes končí vánoční doba. Co nám letos přinesla? A prožil
jsem i já „vánoční radost“?
Oproti Velikonocům mají Vánoce postupný růst, vyjádřený
třemi slavnostmi.
Začínají Slavností Narození Páně. Můžeme mít skutečnou
radost z Vykupitele v sobě. Mohu i já Jeho přítomnost potvrdit
a dosvědčit vnitřní radostí? Není zakryta několika menšími –
z dárků, vztahů, atmosféry, volna, rodinné pohody, pohádek?
Tyto radosti tu mají své místo také, ale jistě to není ta hlavní.
Vánoční doba nás vede přes další události: slavíme mučednickou smrt svatého
Štěpána, připomínáme si sen svatého Josefa a útěk do Egypta, vyvraždění betlémských dětí a svátek Svaté rodiny. Na Nový rok 1. ledna Vánoce pokračují Slavností
Matky Boží – to je příležitost uvědomit si, jak to prožívala Panna Maria, když porodila své a současně Boží dítě. Mohu si uvědomit, co prožívám ve svém nitru já a jestli
se k tomu stavím podobně jako ona. Celé svátky 6. ledna vrcholí Slavností Zjevení Páně. Mudrci (řecky mágoi), pohanského původu jako my, ukazují jinou cestu
„do Betléma“, než například pastýři.
Oni se ptají a hledají – musejí začít rozumovým bádáním – hledáním, aby se
propracovali ke zjevení, které jim přinese radost, teprve v síle radosti mohou nalézt místo, kde „je dítě“, aby se Mu klaněli – adorovali ho a darovali mu dary – tedy
i sami sebe. To je cíl vánoc. Pokud se sám „stávám darem“, prožil jsem vánoce dobře
a mám velké vnitřní bohatství.		
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 26. ledna 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 20. ledna 2020 v 17 hod.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zivotfarnosti@volny.cz
Podrobnější informace k psaní článků najdete na: www.farnostzlin.cz/zf
ŽIVOT FARNOSTÍ   1 • 2020
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
web: www.farnostzlin.cz

Poděkování za přípravu Vánočních svátků ve farnosti

Přijměte naše upřímné poděkování za vaše nasazení a velkou pomoc při přípravách
vánočních svátků v naší farnosti.
Vaši kněží

Statistika farnosti ze rok 2019

Křty
– 73 (loni 75)
    z toho 64 dětí a 9 dospělých
Sňatky
– 11 párů (loni 13)
Pohřby
– 108 farníků (loni 104)
    z toho 44 mužů a 64 žen
    uloženo na hřbitov bylo 15 farníků, kremace 93 farníků
Biřmování
– 36 biřmovanců
První svaté přijímání
– 22 dětí (loni 24)
Výjezdy do nemocnice
– výjezdů do nemocnic na zavolání nemocničních kaplanů bylo za minulý rok
     celkem 268, z toho svátost pomazání nemocných byla udělena 223 lidem

Ekumenická bohoslužba

V neděli 19. ledna v 16 hod. budeme slavit v našem kostele Ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Ekumenické bohoslužby se budou účastnit všichni představitelé křesťanských církví, které působí v našem městě. Srdečně zvu ke společnému prožití této ekumenické
bohoslužby také vás.
P. Kamil Obr
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Když se ohlédneme za uplynulým rokem

– při sčítání jsme napočítali 901 lidí
– křtů bylo 78, z toho tři dospělí
– sňatků bylo 15
– pohřbů bylo 15
– biřmováno bylo 6 bratří a sester, kteří se přidali k farnosti sv. Filipa a Jakuba
– první svaté přijímání přijalo 48 dětí a jeden dospělý
– svátostí nemocných jsme udělili přes 130
– na ministrantské schůzky chodí téměř 20 ministrantů a ministruje dalších 10 až
    15 chlapců
– kněžské svěcení a první mši svatou měl v našem kostele v září náš spolubratr
Jan Fojtů
– opět jsme opisovali Písmo svaté – v roce 2019 Lukášovo evangelium
– pokračujeme ve Středečním vzdělávání
– máme několik katechumenů
– společenství Modlitby matek se schází pravidelně každý týden
– k bohoslužbám pro děti jsme přidali mše svaté pro školáky
– před koncem kalendářního roku se rozběhla nová příprava na biřmování
– obcházíme nemocné každý první pátek (vzhledem k počtu obyvatel na sídlišti je
     jich vlastně velmi málo)
– nosíme svaté přijímání a sloužíme mše svaté také v domově seniorů Naděje

Salesiánský ples

Salesiánský ples se uskuteční v sobotu 18. ledna v Sazovicích. Vstupenky prodáváme dnes 12. ledna v rámci nedělní kavárny. Kdo chce přispět do tomboly, přineste
prosíme své dary do baru nebo farní kanceláře. Děkujeme.
P. Dan Žůrek
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HLASY A OHLASY

Živý betlém přinesl 30 tisíc Dětskému centru ve Zlíně

Již podesáté se na svátek sv. Štěpána, tedy 26. prosince, před kostelem sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně uskutečnil Živý Betlém. Znovu se zde odehrál příběh o narození
Ježíše Krista, kdy jednotlivé biblické postavy ztvárnili ochotníci z farnosti a hudební
doprovod a zpěv zajistila Devátá schola a Baby scholička.
Kromě zhlédnutí scénky si děti mohly pohladit živé ovečky, každý účastník byl
zván k vánočnímu zastavení a zamyšlení v kostele a pro všechny diváky byla připravena malá pozornost
v podobě papírového
andílka, který každému může i nadále připomínat kouzlo tohoto
dne.
K příjemné atmosféře přispělo také
občerstvení v podobě
teplého punče a svařáku, nechybělo ani vánočního cukroví, přičemž veškerý výtěžek
Snímek Terezie Hufová
z prodeje i dobrovolný
příspěvek putuje do zlínského Dětského centra, příspěvkové organizace, které poskytuje pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují vývoj
či zdraví dítěte – vybralo se krásných 30 tisíc korun – všem dárcům moc děkujeme!
Celou akci, které se zúčastnilo více než 700 návštěvníků, pořádala Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba za podpory statutárního města Zlín, vinotéky Víno
Portugal, stavební firmy Navláčil a dalších dárců, kterým rovněž moc děkujeme.
Celkově se na přípravě akce podílelo několik desítek dobrovolníků – herců, zpěváků, lidé, kteří se starali o kostýmy, rekvizity, o technické zázemí a zázemí na faře,
lidé, kteří napekli a přinesli cukroví, vařili a prodávali punč, lidé, kteří stavili stáj,
ohradu pro ovečku a zapůjčili ovečky, lidé, kteří se starali o výzdobu v kostele i kolem
kostela, lidé, kteří točili, fotili, zvučili, osvětlovali, starali se o elektřinu, lidé, kteří
zajišťovali pořadatelskou službu, lidé, kteří vystřihli a přinesli papírového andílka
a v neposlední řadě lidé, kteří se za celou akci modlili – všem vám patří obrovský dík
a Pán Bůh zaplať!
Alžběta Volfová
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Charita Zlín děkuje malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků,
Anně Gerychové (farnost sv. Filipa a jakuba) a Ivaně Klobušické (farnost Panny
Marie Pomocnice křesťanů) za pomoc ve farnostech, kněžím a všem dobrým lidem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Srdečně zveme všechny, aby se zapojili – soutěže,
tipovačky, pozvánky.
Pavla Romaňáková

Děkujeme Zdeňkovi Sigmundovi,
jeho rodině a přátelům, kteří jej už jednadvacet let doprovázejí na královské
pouti.
ŽIVOT FARNOSTÍ   1 • 2020
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvání ke zkouškám chrámového sboru

V pátek 17.ledna zahájí své pravidelné zkoušky na letošní velikonoce chrámový
sbor při kostele sv. Filipa a Jakuba. Scházíme se vždy v pátek po večerní mši svaté
na faře nebo u chrámových varhan. Jsou zváni všichni, kteří chtějí přispět svým hlasem ke kráse velikonoční liturgie.		
Jan Semotán

Beseda o Chiaře Lubichové

Letos v lednu uplyne 100 let od narození zakladatelky Díla Mariina – hnutí
fokoláre – Chiary Lubichové. Byla to dívka, která si zamilovala Boha natolik, že
se mu zcela odevzdala a snažila se v každém okamžiku plnit Jeho vůli. Její pohled
na Boha jako milujícího a dobrého Otce byl před II. vatikánským koncilem téměř
novinkou. Vůbec neměla v úmyslu něco zakládat, ale v krátké době měla kolem sebe
stovky nadšenců, kteří chtěli následovat její příklad. Tak postupně vznikala spiritualita jednoty, tzv. kolektivní spiritualita.
Považovala za nejdůležitější to, co Ježíš řekl před svou smrtí. Jeho slova vnímala
jako poslání pro svůj život a pro život celého díla: Aby všichni byli jedno.
Do bývalého Československa se myšlenky Chiary dostávaly až v uvolněnějších
šedesátých letech a nadchly celou řadu kněží i laiků. O své vzpomínky na seznámení s hnutím i o setkání s Chiarou Lubichovou a o tom, jak Dílo Mariino ovlivnilo,
či poznamenalo jejich život, se s námi přijdou v sobotu 18. ledna podělit vzácní hosté: otec arcibiskup Jan Graubner, otec biskup Antonín Bassler, otec MUDr. František Slavíček – fokolarín, kněz a misionář.
Setkání zahájíme slavením mše svaté v 9.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba
a následně si budeme povídat v klubu Pod kánoí. Srdečně všechny zveme.
		
P. Ivan Fišar, Petr Mach a Milan Kopřiva

Jak fotit

Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a společenství Člověk a Víra pořádají
workshop Jak fotit nejen v kostele, který se uskuteční v neděli 26. ledna v 17 hod.
v klubu Pod kánoí na faře v Sadové ulici. Akce je určena pro nadšené fotografky a fotografy, začátečníky i pokročilé, které láká fotit i v kostele. Nabízí se tak jedinečná možnost nahlédnutí do postupů mistrů fotografů ze společenství Člověk a Víra.
Vlastní fotoaparát (zrcadlovku či bezzrcadlovku) si vezměte prosím s sebou. (red)

Farní karneval

V neděli 9. února se v 15 hod. uskuteční ve velkém sále na Regině Farní karneval.
Už teď se těšíme na kostýmy dětí i dospělých! Další informace budou v příštím čísle
Života farností.
Alžběta Volfová
8

ŽIVOT FARNOSTÍ 1 • 2020

CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

V únoru začne další kurz Manželské večery

Zveme všechny manžele, kteří chtějí prohloubit svůj vztah, na osvědčený a oblíbený kurz, který bude probíhat v nedělních podvečerech od 9. února do 19. dubna v sále Centra pro rodinu ve Zlíně. Každé setkání začíná promluvou na DVD,
v rámci níž je příležitost ke vzájemné komunikaci v páru. Jde o čas, který věnujete
pouze svému partnerovi a on zase vám. Soukromí každého páru je respektováno,
vše probíhá v důvěrné a přátelské atmosféře. Skupinová diskuze není součástí, mluvíte pouze se svým partnerem. Po dobu večera je k dispozici občerstvení, nabízíme také
hlídání dětí zdarma. Cena kurzu je 1000 Kč pro pár a přihlašovat se můžete na stránkách www.credonf.cz, kde najdete další podrobné informace. Kapacita je omezena
na 8 párů.
Témata jednotlivých večerů:
9. února Vybudovat pevné základy
16. února Umění komunikace
23. února Řešení konﬂiktů
8. března Síla odpuštění
22. března Rodiče a rodiče partnera
29. března Manželská intimita
5. dubna Láska v akci
19. dubna Závěrečné setkání – slavnostní večeře
Ať už máte harmonické manželství nebo ne, jste spolu dlouho či krátce, můžete
prohloubit svůj vztah a pracovat na jeho zlepšení. Využijte tuto možnost a zainvestujte do vztahu, který patří k nejdůležitějším ve vašem životě! Těšíme se na vás.
Michaela a Jan Strakovi, Jana a Marcel Schmidtovi

ŽIVOT FARNOSTÍ 1 • 2020
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K ZAMYŠLENÍ

Milion chvilek

Nebojte se, nejde o nějakou politickou agitaci k účasti na demonstraci, opak je
pravdou. Domnívám se, že mnoho farníků nemá na účtu v bance uložený milion,
tím méně desítky milionů. Přesto jsme všichni milionáři, ať mladí nebo dříve narození, zdraví nebo nemocní, bohatí či chudí. Každý den nám „guvernér nebeské banky“ otevírá účet s kontem 86 400 Kč pod jednou podmínkou, že je musíme všechny
do večera utratit. Dovedu si představit, že pro některé ženy by to nebyl problém.
Další den budeme mít na kontě znovu stejný obnos. Jedná se o virtuální peníze převedené ve směnárně na vteřiny. Přesně tolik vteřin dostává denně od Pána každý
z nás, což z nás dělá milionáře s 31 536 000 vteřinami, se kterými můžeme libovolně
nakládat. V letošním roce dostaneme navíc bonus plus 86 400 vteřin za 29. únor.
O tom, jakou cenu má v životě jedna vteřina, by nás jistě přesvědčila Ester Ledecká,
která se stala olympijskou vítězkou ve sjezdovém lyžování díky 35 setinám sekundy.
Dovolím si použít příklad dvou studentů filozofické a teologické
fakulty UK v Praze, kteří přerušili studium a začali rozdávat miliony
svých chvilek pro demokracii a věci veřejné v celé České republice.
Dva obyčejní mladíci dokázali darováním svých milionů chvilek vyburcovat občanskou společnost a dvakrát naplnit Letenskou pláň
téměř třemi sty tisíci občany.
Nikdo není dokonalý, ale představme si, co všechno by se změnilo v naší rodině, v našem městě, na našem pracovišti, v celé republice, kdybychom my křesťané dokázali, podobně jako oni, tolik
milionů chvilek obětovat pro Pána? Co všechno by se změnilo v našem okolí věnováním milionu chvilek pro „spící“ a lhostejné křesťany, pro „pokřtěné“ pohany, pro upřímně hledající nevěřící, pro nemocné a osamělé,
pro izolované a odloučené, pro jakkoli postižené či závislé, krátce pro kohokoli? Co
všechno by se změnilo v našem životě, kdybychom věnovali více milionů chvilek
také sobě, třeba namísto „blbovin“ v televizi nebo fake news na internetu, raději
smysluplné knížce, možná povzbudivému filmu ve Filmovém apoštolátu, či třeba
zajímavému divadelnímu představení a zejména hledání svého poslání v dialogu
s Pánem v Eucharistii při páteční nebo nedělní adoraci? Velmi často je zde Ježíš
opuštěn stejně jak na Golgotě!
Někteří z nás si musí od začátku roku už odečíst 1 036 800 promarněných vteřin. Ale ještě není nic ztraceno, stále máme ještě více než 30 milionů chvilek. Vtíravě se však nabízí dotěrná otázka: Budeme je mít? Jednou každý z nás neobdrží
na celý den kompletní obnos, s čímž musíme předem počítat. Proto milujme lidi kolem sebe, i ty nesympatické, chytřejší či méně chytré, nebo s odlišným názorem na
politiku, protože rychle odcházejí, a stále více také mladí lidé! Náš život se neskládá
z významných událostí jako narození, křest, začátek a konec školy, svatba, důchod,
apod. Ty jsou vždy mimořádné a jen jednou, ale život je složen z milionu chvilek.
Rozdávejme co nejvíce z milionu chvilek, protože náš život a rovněž křesťanství není
o penězích, předpisech či zákonech, ale o vztazích! V očistci budeme nejvíce litovat
miliony promarněných chvilek. Přesto však nesobecky prožité a nezištně darované
miliony chvilek jsou také ty jediné, které si jednou můžeme vzít s sebou „nahoru“.
Pavel Záleský
10
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HLASY A OHLASY
Chvála Kristu!
Rád bych poděkoval za krásné roráty, při svíčce nádherné přípravy na Vánoce. Děkuji všem ministrantům, kněžím a všem, kdo měli službu v klubu Pod kánoí
a chystali snídani – výborná atmosféra, čaj, křupavé čerstvé rohlíčky s nutelou, marmeládkou nebo jen tak s čajem. Ten byl taky vždy výborny a zahřál na těle i na duši.
Mrzí mne, když nemůžu na roráty jít, protože bez adventu a rorátů nejsou Vánoce.
Děkuji i za písně schóly a varhaníkům za krasnou hudbu; děkuji také za nádherné
zpěvy na půlnoční a na Boží hod. Také za krásná slova v kazáních, která jsem měl
možnost slyšet, a za obětavou službu ve zpovědnicích. A výzdoba kostela a stromečky? Nádhera!
Když se mi dostal do rukou Život farností č. 23 VÁNOCE 2019, musím také poděkovat za obrázek na titulní straně – Panna Maria a sv. Josef s Ježíškem. Po otevření
zpravodaje za úsměv otce Kamila. Za chycení za ruku při modlitbě Otče náš s otcem
Ivanem Fišarem! Pochopil jsem, že Vánoce jsou hlavně o radosti, a jsem rád, že jsem
je s farníky mohl prožít. Jsou přesně takové, jaké si je přeji s celou církví – radostné!
Tu radost si nesmíme nechat vzít!
Děkuji také všem hercům i dalším za živý betlém a krásný příběh,  bez videoprojekce bych pro spousty lidí nic neviděl. A děkuji i za občerstvení teplého nealko svařáčku manželům Strohbachovým, za jejich úsměv při prodeji! Už se těším na další
Vánoce a věřím, že budou opět radostné. Všem přeji do nového roku 2020 hodně
zdraví, štěstí, Božího požehnání, plno dobroty a lásky. David Jelínek, ministrant

HUMOR (?)
Parafráze na Žalm 23
Televize je můj pastýř, nic nepostrádám.
Dává mi prodlévat na měkkém gauči.
Vodí mě ke stokám plných krve.
Umrtvuje mou duši.
Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy.
I kdybych šel po správné cestě,
nezaleknu se pravdy,
vždyť televize je se mnou.
Její program a její anténa jsou mi útěchou.
Prostírá přede mě stůl plný hororů před zraky mých dětí.
Hlavu mi vymývá bulvárem.
Pocitem blaha přetékám.
Programy její mě provázejí po všechny večery mého života.
Přebývat smím v jejich kanálech na dlouhé předlouhé časy.
ŽIVOT FARNOSTÍ   1 • 2020
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ
ZA  MĚSÍC  PROSINEC  2019
KŘTY
Rozárie Kovaříková
Adam Jakub Styk
Matěj Jan Michal Novosad
Kryštof Kysa

Mia Petřvalská
Dominik Krkoška
Patrik Látal
David Antonín Míča

POHŘBY
Petr Milička (1975)
Miroslav Rajsigl (1927)
Jaromír Horák (1940)

Ludmila Gajdošíková (1936)
Alois Ježek (1946)
Pavla Kalinová (1950)

SPOLEČENSTVÍ  VDOV  A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Modlitební setkání
Věčný Otče, shlédni milosrdně na
nás, pokorně se modlící za potřeby církve
i celého světa. Tys sám nám řekl, proste
a bude vám dáno.
Společenství vdov a vdovců srdečně
zve na modlitební setkání s tichou adorací a prosbou za nová kněžská povolání
a pokoj a mír ve světě, které se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna v 17 hod. v kapli klášterní budovy Regina v Divadelní ulici.
Na náš úmysl vzpomene i Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký.
		
Alenka Panáková

ŽIVOT FARNOSTÍ – čtrnáctideník zlínských farnosti • Vydává Římskokatolická farnost
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 022, 733 742 700) ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, 760 05 Zlín,
tel.: 577 019 682) • Redakční rada: P. Kamil Obr, P. Dan Žůrek, Ondřej Jakubíček, Libuše
Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným • Určeno pro vnitřní
12
ŽIVOT FARNOSTÍ 1 • 2020
potřebu.
• E-mail: zivotfarnosti@volny.cz

