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Začínáme školní rok 2012-13 a zároveň to odpovídá novému roku
našich schůzek LSSD. Krátce před naším pravidelným setkáním jsme
oslavili řádový svátek sv. Augustina (církev jej slaví jen jako památku).
Je to světec velice podnětný k následování nejen tím, že první bratři
poznali v jeho řeholi ta nejvhodnější pravidla pro náš společný život, ale i
pro náš osobní život můžeme najít mnoho inspirace v jeho vlastním
životopise „Vyznání“. Pokud jste jej dosud nečetli, vřele doporučuji jej
vaší pozornosti. Tento životopis je mimořádný skutečností, že jej
Augustin napsal sám. Pochopitelně se v něm nepředstavuje jako světec a
už vůbec jako učitel církve. Pokud tedy hledáme zázraky a mimořádnosti
života, pak budeme zklamáni. Pokud však hledáme povzbuzení v našem
bídném životě a inspiraci pro zápas s hříchem, pak neznám lepší knihu.
Asi nejznámější citát sv. Augustina je: „Ty sám působíš, Pane,
aby nás těšilo, že tě můžeme chválit. Neboť jsi nás stvořil pro sebe
a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě.“ Můžeme věřit, že
tento citát zcela vyjadřuje to, co cítil i sv. Dominik a první bratři. Je to
pocit, který v sobě nesou i lidé, kteří nevěří v pravého Boha a dokonce i
ti, kdo Boha popírají. Zakládá na skutečnosti, že člověk miluje poznané
dobro. Je jedno, zda jsou to krásné šaty nebo úžasný automobil. V člověku je vložena touha získat a sjednotit se s tím, co se nám zalíbilo. Je to
skutečně princip, kterým toužíme od nejnižších skutečností až po samého
Boha.
Můžeme jen tušit, že právě pro tento pocit klade sv. Dominik ve
své spiritualitě takový důraz na poznání. Samo poznání nemůže dát víru.
Jistě jsme se setkali s člověkem, který nám řekl: „Co mi říkáš je docela
logické, poznávám, to co říkáš, jako pravdivé, ale nedokážu věřit.“ Víra
je totiž Boží dar. Bůh jej nikomu neodpírá, ale někdy dá pocítit právě
tento rozdíl, který často jako tradiční věřící nepociťujeme. Právě proto se
mylně domníváme, že stačí bližního přesvědčit o naší pravdě a člověk
uvěří. Je to veliký omyl. Sv. Dominik tuto skutečnost zjevně vnímal.
Neposílá jen bratry studovat, ale sám se modlí za nevěřící a úpěnlivě o to
prosí své spolubratry. Dokonce první společenství, kterému dává pravidla, není 1. řád, ale kontemplativní sestry (2. řád), které se právě mají účastnit apoštolátu bratří intenzivní modlitbou.
Pamatujme na tuto skutečnost. Nepodceňujme tedy modlitbu za
apoštolát, i když vždy nepřináší radost z poznání výsledků naší modlitby
za méněcennou od svědectví slovem či životem. Buďme však pohotově
připravení dát i toto svědectví kdykoli nám Bůh dopřeje toto svědectví
vydat.
o. Prokop
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Živá tradice v rukou mladých lidí
Na podzim se v Římě sejdou biskupové na synodě o nové evangelizaci. V říjnu církev zahájí Rok víry.
Ve Žďáru nad Sázavu v srpnu vyvrcholilo 5. celostátní setkání mládeže. Jedná se o události, které spojuje
mimořádně aktuální téma: víra. Otázka víry člověka v lásku Ježíše
Krista se totiž z mnoha důvodů stává jednou z nejpalčivějších.
Žijeme ve světě, ve kterém mnozí lidé nechápou, proč věřit, a proto
žijí takovým způsobem, jako by víru v Boha ke svému štěstí nepotřebovali.
Mnozí by se rádi k víře dopracovali, ale tvrdí, že nám, věřícím
lidem, nerozumí. Říkají, že často hovoříme nesrozumitelným církevnickým jazykem.
Pochopitelně existují i tací, kteří investují veškeré své síly do
různých způsobů šíření antikultury a netolerance vůči křesťanům.
Ať se u konkrétního člověka jedná o ten či onen postoj k víře, odpovědí nemůže být nic jiného, než autentický život křesťanů a schopnost
tvůrčím způsobem předávat svou víru.
Avšak právě v tomto bodě se dostáváme k nejnáročnější otázce
současného křesťanství: jak prožívat víru dnes. Francouzský filosof
Jean Guitton o tom napsal: „Dříve dítě odříkávalo odpovědi katechismu; dnes musí porozumět tomu, co říká. Dříve se poslouchala autorita, aniž by se žádalo vysvětlení; dnes je třeba informovat, poučovat
lidské svědomí. Dříve bylo náboženství často zvykem; čím dál více se
musí stávat světlem.“
Dnes si víra nevystačí se zažitým, tradičním a jistým. Nelze se
spoléhat na to, že bude automaticky předávána z generace na generaci.
Papež Benedikt XVI. na toto téma napsal mnoho podnětného
a zavazujícího ve své knize Světlo světa. Tvrdí, že Kristus je často
představován zastaralými formulemi, které už nepromlouvají do našeho života a leckdy nám nejsou srozumitelné. Konstatuje, že často trpíme schizofrenií: žijeme modernost a vedle ní si podržujeme určitou
archaickou vrstvu (Benedikt XVI., Světlo světa, s. 61-68).
Nová evangelizace – jak srozumitelným způsobem předávat
evangelium, a otázka inkulturace – jak proměňovat modernitu evangeliem, bude v příštích měsících v církvi z různých stran diskutována.
Ve skutečnosti žije křesťanství těmito tématy od svého počátku, ale
v posledních desetiletích, která jsou charakterizována rychlými a zá3
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vratnými změnami, se stávají těmi klíčovými. Již Pavel VI. v roce
1975 v Evangelii nuntiandi hovořil o dramatu, kterým je rozštěpení
mezi evangeliem a všeobecně žitou kulturou (čl. 20).
Aby bylo možné hovořit o skutečné inkulturaci, a nikoli o výprodeji či sekularizaci křesťanství (změna obsahu), aby byla překonána neplodná nostalgie po minulém (ulpění na formě), je třeba s velikou pozorností odlišovat skutečný obsah tradice od nánosů minulosti.
Tradice je živou pamětí církve, která není uzavřená v ideologii ani statická a neměnná ve svých projevech. Kristovo tajemství se v dějinách
neustále vtěluje. Teologická škola kardinála Špidlíka hovoří o tom, že
žitá víra je tvořivou silou, která se tříbí uprostřed komunity křesťanů.
Křesťan má dar církve, ve které si ověřuje svou osobní zkušenost.
Paměť církve mu dává možnost poznat, jestli to, co prožívá, pochází
od Krista nebo ne. To je mimo jiné i důvod, proč církev u svatých neuzákoňuje metodu či formu, ale potvrzuje svatý život. Žitá víra je silou, která může v člověku odblokovat tvořivost v mnoha oblastech.
Prostorem pro její uplatnění se stává nejprve komunita křesťanů, která
je přirozenou příležitostí pro kreativitu, a pochopitelně též dobrá rodina. Přítomnost mezi bratřími a sestrami a sdílení darů zároveň tříbí
projevy a objasňuje role každého jednotlivce. Život podle evangelia
vede k proměně kultury, ke zhodnocení všeho dobrého a k vytváření
kultury nové. Inkulturace je plodnou silou žitého evangelia. Patří k ní
odvaha „otevřít se bohatosti soudobé kultury, ale zároveň i nabídnout
kritéria rozlišování toho, co je pravá kultura a co antikultura“ (Benedikt XVI., Setkání s faráři a s kleriky římské diecéze dne 26. 2. 2009).
Inkulturace a evangelizace vždy souvisí s mladými lidmi. Církevní společenství potřebuje mladé lidi a jejich tvůrčí schopnosti, jejich nadšení pro víru a pro nové, nevyzkoušené. Jakmile se poselství
evangelia setká s intelekty, srdci a charaktery mladých lidí, síla evangelia v nich probudí schopnost vytvářet novou kulturu, proměňovat
svět kolem sebe. Proto je třeba, aby se mladým lidem trpělivě naslouchalo, aby byli citlivě doprovázeni a stali se tak protagonisty evangelizace (srov. Jan Pavel II., Ecclesia in Europa, 61-62). Papež nedávno
připomněl, že pozornost ke světu mladých je zvláštní odpovědností
celé církve (srov. Benedikt XVI., Poselství k oslavě Světového dne
míru 1. 1. 2012).
Jan Pavel II. na téma inkulturace a evangelizace napsal a svým
životem uskutečnil mnoho inspirativního. Jeho nejzdařilejším programem jsou Světové dny mládeže, o kterých Benedikt XVI. hovoří v su4
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perlativech a tvrdí, že jsou „lékem proti únavě víry, prožitkem nové
evangelizace a novým, omlazeným způsobem křesťanské existence“
(Promluva k římské kurii, 22. 12. 2011).
Celostátní setkání mládeže, které dnes vyvrcholilo ve Žďáru
nad Sázavou, je národní oslavou Světového dne mládeže a jistým způsobem o něm platí výše uvedená slova. Tento typ setkání svou metodologií a vnitřní strukturou umožňuje místní církvi prožít zcela konkrétní zkušenost inkulturace a zakusit specifický rozměr nové evangelizace. K tomuto konstatování vedou přinejmenším tři konkrétní rozměry setkání.
Především se nejedná jen o několikadenní akci, ale o dlouhodobý proces. Setkání připravuje přes 700 mladých lidí – dobrovolníků.
Jsou to oni, kdo se za setkání modlí, zdarma se pro jeho konání namáhají. Příprava se tak stává obdobím duchovní, lidské i profesní formace, jehož výsledkem je ve svém důsledku radost z nezištného daru, radost ze služby druhým a často i objevení nejrůznějších schopností a
Božích darů.
Druhým rozměrem, který se v různé intenzitě dotýká všech
účastníků, je oblast vztahů. Biskup Domenico Sigalini, hlavní duchovní rádce italské Katolické akce a dlouholetý zodpovědný za pastoraci
mládeže při Italské biskupské konferenci, tvrdí, že „pastorace mládeže
nespočívá v činnosti, ale v živém křesťanském společenství“ (Domenico Sigalini, Giovani di oggi. La Scuola, Brescia 2007, s. 102). Současná vyhraněně individualistická doba a intenzivně mobilní styl života studentů na jedné straně a skutečnost, že naše farnosti jsou často
malé a neposkytují ani psychologicky nutný základ pro vytvoření skupiny mladých, na straně druhé vznik skutečných společenství jen
ztěžují. Vytváření vztahů, budování malých společenství založených
na evangeliu, patří mezi základní úkoly každého křesťana a zvláště
angažovaných laiků a kněží. Že se ve skutečnosti jedná o velice jemný, dokonce choulostivý úkol, není třeba dokazovat. Celostátní setkání
mládeže, o kterém hovoříme, svou strukturou umožňuje navázat nové
vztahy, seznámit se s lidmi z nejrůznějších koutů republiky, a vytváří
tedy předpoklady pro vznik společenství. Samozřejmě, že někdy
v rámci farnosti, ale častěji a pochopitelně na rovině nadfarnostní a
mimofarnostní. Mezi plody takovýchto setkání tedy patří podpora
vzniku neformálních skupin mladých lidí z nějaké oblasti, z různých
částí velkého města, různých fakult apod.
5
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Třetím rozměrem celostátního setkání mládeže je skutečnost,
že program vytvářejí sami mladí lidé. Tito dobrovolníci se za citlivé
přítomnosti kněží a zkušených laiků snaží během přípravných setkání
prožívat svou víru a hledat způsoby, jak ji tlumočit svým vrstevníkům
vhodným a srozumitelným způsobem, a to za použití výrazových
prostředků, které jsou mládeži vlastní. Ve své podstatě je jim umožněno intenzivním způsobem vložit svou víru do veškerého prostoru
svého vyjadřování, od hudby po sport, od studia po práci, od liturgie
a modlitby po práci pro média, a prožívají, že víra má prostupovat
celou osobou člověka i jeho vnějšími vztahy (Sigalini, tamtéž). Výsledkem tohoto procesu je skutečná inkulturace a praktická evangelizace.
Předávat víru, promýšlet cesty nové evangelizace dnes, hledat
vhodné způsoby inkulturace v soudobé konzumní a virtuální mentalitě
patří k velikým výzvám pro všechny křesťany. Pochopitelně se nejedná o úkol prostý nejrůznějších úskalí. Avšak bez odvahy ke stále novému vyjadřování obsahu víry by se naše křesťanství stalo pouhým
spiritualismem, a proto k ustrnutí odsouzeným rozměrem našeho bytí.
Že v tomto dynamickém procesu církev potřebuje přítomnost mladých
lidí, je posledními papeži nejen zdůrazňováno, ale i podporováno.
V tomto směru lze vnímat význam právě ukončeného 5. celostátního setkání mládeže.
Převzato: www.res.claritatis.cz, Zdroj: Jan Balík, RadioVaticana.cz
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Z našich pramenů
P. Silvestr M. Braito OP
Kurs následování Krista (převzato z Na hlubinu roč. VI 1931)
5. část: Pane, nauč nás se modliti!
Po pozdvihování zvedá církev všechna srdce věřících k modlitbě
nejkrásnější a nejvelebnější. A předesílá: Božskou naukou poučeni, odvažujeme se říkati: Otče náš.
Kristus byl nám ve všem vzorem, a proto byl naším vzorem i
v modlitbě.
Když mluví se o Kristu, zapomínává se často na tento krásný příklad,
jejž nám dal svou modlitbou. Jeho život byl jedinou, nepřetržitou
modlitbou. Proto mohli k němu klidně přijíti apoštolové s prosbou: Pane,
nauč nás se modliti.
Cítili celou bytostí svou, že všechny ani nejkrásnější starozákonní
posvátné žalmy nevystihují hloubky a bohatství nového poměru k Bohu,
jemuž učil Ježíš Kristus.
Nesmírnou péči vynaložil Spasitel tomu, aby nás naučil se dobře a
správně modliti.
Jeho život byl celým jediným pásmem modlitby, pásmem, v němž
byl zasažen celý život, jímž procházely všechny Jeho činy jako svatým
ohněm. Jest správná jedna definice modlitby jako nábožné pozdvižení mysli
k Bohu. A sv. Tomáš k tomu dokládá, že Kristus nepotřeboval teprve zvedati
svou mysl k Bohu tak, jako to my činíme, kteří po různých zájmech jako
bychom se vraceli k Bohu, pozvedajíce se k Němu od nízkosti země.
Sv. Tomáš praví: Kristus se nepozvedal, nýbrž stále byla Jeho mysl výše,
zvednuta u Otce. Byl stále spojen s Ním, stále upřen na Něho a proto se
stále modlil, proto se modlil celým svým životem, každým činem Jeho.
I náš život by se mohl lehce proměniti v jediný dech modlitby
zvedající se k Bohu. Měli bychom uměti zvedati ustavičně své práce, své
snažení, své zaměstnání nejvšednější k Bohu. Není přece k tomu třeba nějakých zvláštních úkonů. Stačí býti proniknut myšlenkou Jeho přítomnosti, stačí žíti v Něm, posvěcují milostí a pak není všedních, není ani malých
činů, protože všechno jest posvěceno a pozlaceno touto svatou láskou. Pak
každý krok a každé zabušení srdce jest zároveň zvednutím bytosti k Otci.
Čím více myslíme na Něho, tím více celý život náš jest k Bohu zvedán, tím
více i náš život podle Božského vzoru se stává modlitbou a učíme se tomu,
co sv. Pavel žádal: Modlete se bez ustání … nechť cokoliv konáte...
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A vedle tohoto života pozvednutého k Bohu přece ještě musíme
zvláštní modlitbou k Bohu se utíkati. O Ježíši Kristu praví Písmo, že celé noci
strávil na modlitbách. Modlitba totiž jest podle sv. Tomáše vyjevením Bohu
naší vůle. A prvou vůlí naší musí býti sláva Boží naším životem a naší spásou.
Bůh jest prvým Darem naším, o Nějž třeba prositi. Což neřekl Kristus nesčíslněkrát, hledejte nejprve Království Božího, což neprosil stále, aby přišlo
Království Boží?
Potřeboval Kristus modlitby? Sv. Tomáš, který si klade tuto otázku,
odpovídá: Protože v Kristu byla vůle Boží i lidská, třebaže jeho vůle Božská
modlitby v ničem nepotřebovala, protože může všechno, co chce, přece,
protože byl též člověkem, nemohl sám ze sebe, ze své lidské přirozenosti
všechno, co chtěl, proto prosil. A prosil především, aby Jeho životem a Jeho
činy a slovy Otec byl oslaven, aby přijalo lidstvo Království Otcovo. Modlitba
jest vyjevením vůle naší Bohu. Kristus mohl jako Bůh všechno, oč prosil jako
člověk, a přece se modlil a přece stále prosil. Výslovně praví Andělský učitel,
že tak učinil Ježíš pro náš příklad.
Byl naším Učitelem, chtěl nás přivésti k Otci, abychom, děti Jeho,
s důvěrou a klidem a láskou o všechno prosili, a proto prvý se modlí, modlí
se stále, modlí se vroucně.
Modlil se i z hloubky své bolesti, volal k Otci v mukách krvavých
v zahradě Gethsemanské a modlil se v mukách na kříži. Zase pro příklad pro
útěchu naší. Modlil se, prosil, aby byl odňat od něho kalich Jeho. To proto,
abychom nemalomyslněli, když někdy se slabost lidská vzpírá trpěti, když
někdy duch jest hotov, ale tělo jest mdlé, když nemáme sil. Tehdy neděsme
se, když lidská slabost volá o vysvobození, o vytržení z hrůz bolesti. To ještě
není chybou, jen když následuje za naší prosbou slabosti výkřik odevzdanosti: Ne má, ale Tvá vůle se staň!
Zajímavá jest skutečnost, že nauka Kristova jest naplněna výzvami
k učedníkům, jak se modliti. Učí nás modliti se v duchu a v pravdě, učí nás
modliti se v komůrce svého srdce. Ne modlitbou honosnou, modlitbou oslňující. Proto právě tak málo jest zpráv v evangeliu o vlastní modlitbě Kristově, proto máme zprávy, že Kristus celé noci strávil na modlitbách.
Modlitba jest obcování duše s Bohem a proto především obcování
od srdce k srdci, od duše k duši. Mezi Bohem a člověkem, mezi dítkem proto
a otcem. Ach, kdybychom aspoň jednou v životě se dobře pomodlili Otčenáš. Kdybychom prožili všechnu svatou útěchu, krásu, sladkost a sílu svaté
této modlitby. Ne v mnohých slovech, jako pohané činí, ne v dlouhých
modlitbách, nýbrž především v hovoru důvěrném, žitém, dítěte s Otcem!
Pokusme se o to celou duší ne říkati, ale žíti slova Otče náš! Jen tato dvě slo-
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va prožijme a stěží se přes ně po hodině dostaneme! Jest Otec, jak často
pravil Kristus, který ví, co potřebují jeho děti, který jim všechno dá, čeho
potřebují. Proto třeba především prositi o to, aby On byl opravdu i s naší
strany Otcem. On jím již jest, ale abychom i my se k Němu jako k Otci
chovali, k Němu spěchali s důvěrou. S důvěrou! Protože obdržíme všechno,
oč prosíme. Sv. Tomáš se táže, zda byl Kristus vždycky vyslyšen, a odpovídá,
že ano, že vždycky, protože Jeho vůle byla vždycky spojena se svatou Vůlí
Otcovou. Neomylně byl vyslyšen Ježíš a svatý Tomáš dokládá, že neomylně
bude a jest vyslyšen každý, kdo se modlí jeho příkladem. Byl Kristus naprosto ztotožněn s Vůlí Otcovou, a proto neomylně byl vyslyšen. Tak třeba
rozuměti. Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno. Tlučme
především na Vůli Boží, jakou s námi má, tlučme a prosme Jej o všechno,
čeho potřebujeme, abychom mohli naplniti Vůli Jeho vždy a především
naplněním a dosažením spásy naší, jež jest stěžejní Vůlí Boží k nám.
Jistě budeme vyslyšeni. Když my, jak praví Kristus, jsouce zlí, dovedeme dávati dobré věci dětem svým, čím více Otec, jenž jest v nebesích.
Nebojme se Jej prositi i o všechno, čeho i v časném ohledu potřebujeme,
protože tyto časné věci jsou cestou k cestě Boží, k Bohu. Nebojme se, že jest
to sobectvím pro sebe prositi. Každý, kdo prosí, neprosí jen za sebe, nýbrž
zároveň prosí za všechny, kteří mohou a mají býti účastni darů našich. Tak
prosil Kristus i za Oslavení své, které mělo býti podle sv. Pavla Ospravedlněním naším.
Spojením s Kristem, protože jest Hlavou Mystického Těla Církve,
můžeme pak i dobře vykonati svou společnou modlitbu, protože i společnost musí vzdávati Bohu poctu a Jej prositi o dobra, jichž jako obecnost
potřebuje. Protože jest Veleknězem naším, protože otevřel lidem cestu
k Otci, proto v Něm a skrze Něho může celé lidstvo, může celá Církev Jeho
důstojně se modliti, aby Pána chválila, Jemu děkovala, Jemu se klaněla a Jej
o spásu a cestu spásy pro všechny prosila.
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Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

… za magistra řádu fr. Bruna Cadoré
… za pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku OP
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry zastávající provinční oficia

… za projekt přestavby pražského kláštera
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby

… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické
fakultě v Českých Budějovicích
… za Postupovy v jejich stále těžší životní situaci
… za těžce nemocnou dvouletou Anežku a další nemocné
příbuzné sestry Zdislavy z LS v Jirkově
b) speciální (MS Plzeň):

… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy
… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná
setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za našeho řádového asistenta otce Prokopa
… za farnost v Dobřanech
… za bratry v plzeňském konventu
… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester
… za našeho adoptovaného syna Udaye Kumara Gallelu
… za otce biskupa Anthony Poola
… za kurnoolskou diecézi
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Mannes Svejkovský
Tomáška Srbecká
P. Cyril Molnár
† Marie Kateřina Jandová
† Ludmila Klára Vídeňská
Kateřina Taliánová
Adelaida Holubová
Jeroným Ježík
P. Petr Semík
Zdislava Švarcová
†Anna Antonína Hasmanová
P. Savio Řičica
Zdislava Prošková

1.8.1986
3.8.1963
3.8.1966
17.8.1931
20.8.1932
22.8.1973
25.8.1939
3.9.1970
5.9.1971
18.9.1957
21.9.1908
26.9.1958
1.10.1925
Časné sliby
† Věra Anunciáta Pirnerová
Zdislava Prošková
P. Savio Řičica
P. Pavel Mayer
P. Augustin Prokop

IX.1949
IX.1949
22.9.1979
26.9.1987
29.9.1971

Věčné sliby
P. Vojtěch Soudský
Kateřina Hyláková
P. Pavel Mayer

10.9.1982
19.9.1997
28.9.1990
Úmrtí
† Anna Antonína Hasmanová 8.7.1999
† Ludmila Klára Vídeňská
1.7.2011
† Olga Dominika Krabovská VIII.1999
† Marie Malvína Kosová
13.8.1999
† Marie Zdislava Hlaváčová
IX.2009
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Svátek
† Růžena Jana (z Azy) Krausová 2.8.
Mons. Dominik Duka
8.8.
† Olga Dominika Krabovská 8.8.
Edita (Stein) Blažková
9.8.
Mannes Svejkovský
18.8.
Jakub (z Bevagne) Brůha
23.8.
Monika Lhotáková
27.8.
P. Augustin Prokop
28.8.
Augustin Nečas
28.8.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude

2. října od 16 hod.

Říjnové setkání je volební – všichni členové jsou srdečně
zváni, členy s volebním hlasem prosím o účast.
Všechny prosím o modlitbu za zdárný průběh
i výsledek voleb.

Vincenc
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