
Biřmování

Už v tomto měsíci začíná příprava na přijetí
svátosti biřmování v naší farnosti. Biřmování je
jednou z trojice svátostí které nás uvádějí do plnosti
života ve společenství církve. Spolu se křtem a slave-
ním a přijímáním eucharistie tvoří celek. Proto je-li
křtěn dospělý člověk, přijímá všechny tyto svátosti
současně. U pokřtěných malých dětí je postupné přijí-
mání eucharistie a biřmování výrazem růstu daru víry
přijatého ve křtu.

V životě křesťana působí biřmování to, co kdysi
o Letnicích zažili Ježíšovi učedníci, kdy jim Bůh dal
prostřednictvím svého Ducha sílu, odvahu a schop-
nost “mluvit o velikých skutcích Božích” (srov. Sk
2,1-13).

Biřnování je často nazýváno svátostí křesťanské
dospělosti. Tak jako se biologická dospělost vyzna-
čuje schopností předávat život a občanská dospělost

schopností nést plnou zodpovědnost za své jednání, je křesťanská dospělost provázena přiměřenou
znalostí nauky církve a schopností a ochotou k svědectví víry. Do této duchovní zodpovědné
plodnosti jsme svátostně uváděni právě ve svátosti biřmování.

Pokud jste tedy tuto svátost ještě  nepřijali, zvažte zda nenastal právě vhodný čas k jejímu
přijetí.

Všem farníkům přeje požehnané dny na počátku nového školního roku

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci září 2014

So 6. 9. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 7. 9. 2014    7:30 sv. Jakub

  9:00 Matka Boží
10:30 Matka Boží

So 13. 9. 2014 18:00 Matka Boží

Ne 14. 9. 2014    7:30 sv. Jakub
  9:00 sv. Jakub
10:30 Telč - Štěpnice

So 20. 9. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 21. 9. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub
10:30 Matka Boží

So 27. 9. 2014 18:00 Matka Boží
Ne 28. 9. 2014    7:30 sv. Jakub 

  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

“Střídání” kaplanů

Otec biskup Vojtěch Cikrle jmenoval kaplana P. Pavla Kuchyňu  administrátorem ve farnosti
Lipovec u Blanska a farním vikářem ve farnosti Jedovnice a Ostrov u Macochy. Novým kaplanem
byl jmenován P. Karel Adamec. 
       Otci P. Vášovi děkujeme za jeho službu v naší farnosti a v modlitbách prosíme o mnoho Božích
milostí v jeho působení v nových farnostech. 
      Novému panu kaplanovi přejeme, aby se mu v naší farnosti líbilo a  v příštím čísle FV s ním  
přineseme rozhovor.

Vezmi a čti
24. neděle v mezidobí – cyklus B

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy.
Cestou se ptal svých učedníků: “Za koho mě lidé pokládají?” Řekli
mu: “Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.”
Zeptal se jich: “A za koho mě pokládáte vy?” Petr mu odpověděl:
“Ty jsi Mesiáš!” Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu
neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho
trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že
bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom
otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však
obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: “Jdi mi z očí, satane!
Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.” Ježíš si zavolal lidi i
své učedníky a řekl jim: “Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe,

vezme svůj kříž a následuje mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj
život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.” 

Ztraceni v překladu?
Odborníci se shodují v tom, že Ježíšova otázka “Za koho mě pokládáte vy?” a Petrova odpověď

“Ty jsi Mesiáš!” představují jakousi dělící čáru v Markově evangeliu. V této chvíli jakoby učedníci
složením zkoušky ukončovali jeden ročník Ježíšovy školy a postupovali do vyššího ročníku. Marek
totiž na samém začátku představuje svoje dílo jako “evangelium o Ježíši Kristu, Synu Božím” (viz
Mk 1,1). Dnes vidíme, že učedníci zvládli první část. Pochopili, že Ježíš, kterého mají před sebou, je
Mesiáš (= Kristus). Ještě jim sice není úplně jasné, co toto poslání obsahuje, neboť o něm mají své
vlastní představy. (Viz “Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat.”) Od této chvíle je však 
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Ježíš už začne uvádět do druhé části svého tajemství. Mají v něm poznat Božího Syna a tato pravda
jim doplní a osvětlí i dosud nejasnou pravdu o Mesiáši. Jejich víra v Ježíše bude úplná teprve tehdy,
když přijmou obě pravdy dohromady: Ježíš je Mesiáš a Boží Syn. Zvládnutí zmiňovaného “druhého
ročníku Ježíšovy školy” představuje setníkovo vyznání pod křížem: “Tento člověk byl opravdu Syn
Boží!” (Mk 15,39). Definitivním osvědčením o úspěšném absolvování je však teprve rozhodnutí jít za
ním, zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat ho. My jsme oproti učedníkům i setníkovi ve velké
výhodě. Oni touto školou prošli jako první a učili se na svých vlastních chybách. Všechny “úkoly”
museli vypracovat sami. My můžeme využít jejich knihy, sešity, taháky, zkušenosti, zkrátka veškeré
“know-how”, které obvykle starší sourozenci zanechávají mladším. A tou nejdůležitější fintou, která
zaručeně funguje, když člověk neví, jak dál, nebo když trefí úplně vedle, je odpověď, kterou dostal
Petr, když on sám “trefil vedle”. Ježíšova odpověď “Jdi mi z očí!” totiž v originálu doslova zní “Jdi
za mne!” Ježíš tedy Petrovi neříká “Zmiz!” (jak by se nám mylně mohlo zdát), ale “Kráčej za mnou,
v mých šlépějích! Tam určitě neztratíš cestu a půjde se ti snáz. Když budeš mít před očima mne,
tehdy všechno pochopíš.”

První radikální vítězství, které po nás Ježíš žádá, je vítězství nad sebou, což se před druhými
ztotožňuje téměř vždy s porážkou. Logika každého lidského usilování o dosažení moci je následující:
boj – vítězství – vláda. Ježíšova logika však jde jinou cestou: boj (také Ježíš bojoval, a jak, proti zlu
světa!) – porážka – vláda. Svatý Augustin to vše vyjádřil překrásnou větou: Victor quia victima (Conf
X,43) – “Stal se vítězem, poněvadž byl obětí.”

Říkal jsem: boj – porážka – vláda; v podstatě titul Ježíše Krista vzkříšeného – Kyrios, “Pán” – je
titulem vítězství a vlády, a to do takové míry, že je neslučitelný s uznáním jiného pozemského pána.
Jedná se však o panování, které není založeno na vítězství, ale na kříži.

Naprostá jinakost Ježíšova je tudíž naprostou jinakostí negativního znamení. Lidé by takové
znamení sami nebyli schopni uchopit, a to ne kvůli tomu, že by bylo nade všemi jejich očekáváními,
ale protože je skandálním způsobem pod nimi. Samozřejmě pod falešnými očekáváními a nepravými
lidskými projekty, založenými na staré ideji moci, ne na skutečných, hlubokých očekáváních
lidského srdce, kterým právě Ježíš napomáhá vystoupit na světlo.

E-neděle – www.paulinky.cz Raniero Cantalamessa – Slovo a život
 

Otec biskup Vojtěch Cikrle nás vyzývá k modlitbám a postu za
mír a za pronásledované křesťany.

Milí bratři,
žijeme ve světě, který je nejen těžce zkoušen stále novými válečnými
konflikty, ale který - stejně jako před dvěma tisíci lety - stále pronásle-
duje ty, kteří uvěřili Kristu. Podle organizace Křesťanská mezinárodní
solidarita čelí diskriminaci, pronásledování nebo hrozbě smrti až 200
milionů věřících v Krista. Jejich utrpení je částečně způsobeno i
nedostatečnou podporou ze strany západních křesťanů.

I když se za pronásledované křesťany modlíme každoročně na šestou neděli velikonoční a mnozí
i každou neděli při bohoslužbách, je potřeba dělat víc. Proto vás všechny prosím, abyste ve svých
farnostech na tento úmysl nyní pamatovali pravidelně. Je možné také vyhlásit konkrétní farní den
postu a modliteb za pronásledované křesťany. Prosím, abychom pomohli svými modlitbami i jiným
způsobem tam, kde je to potřeba. V době komunistické totality jsme to byli zase my, kteří byli povzbu-
zováni sestrami a bratry ze svobodných zemí.

V modlitbě a postu spojený
biskup Vojtěch Cikrle

Rodina a chudoba v ČR

V souvislosti s blížící se podzimní biskupskou synodou
o rodině v Římě i Národní poutí rodin ve Žďáru nad Sázavou
(29. a 30. srpna 2014), vydávají biskupové českých a morav-
ských diecézí sdružení v ČBK prohlášení Rodina a chudoba v
ČR. Text zveřejňujeme v plném znění. 

Rodina a chudoba v ČR
Letos na podzim se bude konat v Římě mimořádná

synoda o rodině. Jedním z hlavních témat je chudoba. Česká
republika patří v Evropské unii k zemím s nejnižší mírou
absolutní chudoby. V roce 2012 se dotýkala 990 000 lidí.
Celkově trpělo chudobou 14% dětí a 6% seniorů. Relativní
chudoba trápila 6,6% obyvatelstva. Jistě je spravedlivé ocenit,
že tento stav je výsledkem poměrné štědrosti sociálního státu.

Naši pozornost si ale zaslouží i otázka, kdo je chudobou
ohrožen nejvíce.  

Ohrožení chudobou je největší u těch, kteří nemohou
vykonávat placenou práci z důvodu poskytované péče a
těch, kteří se starají o výchovu a vzdělání nadprůměrného
počtu dětí. 

Takové zjištění mění pohled na závažnost příčin chudoby u nás. Uniká nám souvislost mezi
potřebou výchovy formované mladé generace a budoucí prosperitou společnosti. Místo toho jsme
svědky společenského diskurzu o chybějících odvodech do státního rozpočtu způsobených ženami na
rodičovské dovolené. Zásluhovost pro přiznání určité výše starobního důchodu je závislá především
na ekonomické aktivitě minulých let a minimálně na počtu vychovaných dětí. 

Považujeme za nešťastné, pokud jen profesní status člověka zakládá jeho společenské uznání a
výchovná péče je pouze jakýmsi osobním rozhodnutím. Je samozřejmé, že se pro rodinný život
rozhodujeme především z neekonomických pohnutek. Tato skutečnost ale nemění nic na tom, že by
společnost měla považovat výchovu v rodině nebo péči o závislé členy rodiny za stejně společensky
potřebnou.  O uznání určité činnosti nelze hovořit, pokud není brán zřetel na její význam.

Nedocenění jedinečnosti působení rodiny na nejmenší děti a důraz na vytváření nabídek nerodi-
čovské péče s cílem urychlovat odchod matek do zaměstnání dostává oba druhy péče, zcela zbytečně,
do určitého konkurenčního postavení. Tlak na zkracování délky rodičovské dovolené znamená v
podmínkách vysoké zaměstnanosti, typické pro Českou republiku, zkracování času prožívaného v
rodině, času, který je nezbytný pro vzájemné vztahy a předávání hodnot. Nedostatek času a vědomí
významu rodičovské péče je také příčinou narůstajících patologií, které  představují pro společnost v
konečném důsledku velikou ekonomickou zátěž, kdy se i přes vynakládané nemalé finanční
prostředky mnohdy nedá očekávat, že dojde k úplnému odstranění nežádoucích jevů. 

Společenské klima, v němž je kvalita a význam úsilí člověka poměřováno pouze výkony, v
neposlední řadě diskriminuje i ty občany, kteří takové výkony nemohou podávat, např. z důvodu stáří
či nemoci, a ovlivňuje rodinné chování mladých lidí.

Máme tedy  v České republice o chudé rodiny pečovat? Nejde v tomto případě víc než o
podporu o spravedlivé uznání významu jejich angažovanosti? Máme odvahu z toho vyvodit i
důsledky?

            Za Českou biskupskou konferenci 
Vojtěch Cikrle, předseda Rady pro rodinu ČBK
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Přes 500 mladých animátorů se sešlo v Třešti

Motivovat a nasměrovat své vrstevníky správným směrem - to vystihuje úkol mladých lidí, kteří
se letos v srpnu sešli na celostátním setkání animátorů (CSA). Setkání má mladé podpořit v další
aktivitě v katolické církvi a dát jim novou inspiraci.

“Setkání je připraveno pro animátory i za odměnu. Vážíme si práce, kterou ve svých společen-
stvích dělají. Chceme je také motivovat a inspirovat k další činnosti,” vysvětluje hlavní organizátor P.
Jan Balík.

Setkání proběhlo ve dnech 17. - 23. srpna a postupně jej navštívili biskupové z téměř všech
českých a moravských diecézí. Akci organizuje ve 3-5tiletém intervalu Sekce pro mládež České
biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže. Setkání v Třešti bylo již páté
předcházela mu CSA ve Světlé na Sázavou (1998), Třešti (2003), Litomyšli (2006) a Kroměříži
(2009).

Pro mladé byly nachystány čtyři tematické bloky přednášek a to :
- Víra, církev, duchovní život
- Křesťan a svět
- Vztahy, sexualita, manželství 
- nezařazené přednášky z psychologie, umění apod. 
Vystřídalo se několik desítek přednášejících z nejrůznějších oblastí např. Mgr. Roman Cardal

Ph.D., který mluvil o přirozeném zákoně a relativismu, bývalý velvyslanec ČR ve Francici Pavel
Fischer s tématem o rodině nebo Mons. ThLic. Tomáše Holub, Th.D. s přednáškou Zaprášené
poklady církve.

Na setkání přijeli mladí z různých důvodů. “Rozhodla jsem se přijet, abych poznala nové věřící
kamarády a načerpala duchovní atmosféru do následujícího akademického roku,” prozradila jedna z
účastnic. Další animátoři uvedli, že se na setkání chtějí setkat se známými nebo nabrat inspiraci ke
svým činnostem ve farnostech a společenstvích. Pro mnohé byla motivací i možnost chystat a účast-
nit se klidnějšího přípravného týdne.

Z brněnské diecéze na setkání přijelo 117 animátorů, což je ze všech diecézí nejvíce, druhé
místo obsadila Olomouc a třetí Praha. Průměrný věk účastníků letošního setkání byl 21,63 let.
Setkání navštívilo celkem 33 Janů a 32 Marií. Nejvíce práce v propagaci setkání udělala diecézní
centra mládeže a osobní pozvání kamarádů.

Kromě přednášek na různá témata byly pro animátory připraveny také výtvarné a sportovní
aktivity, koncerty nebo divadelní představení Oskar a růžová paní.  

Převzato,  Zpracovala Anna Bekárková

Mezi klíčem a mečem - kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba

krypta katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
19. červen – 12. říjen 2014

otevřeno denně mimo pondělí 10-17 hodin, čtvrtek pouze do 16.15 hodin

Olomoucký biskup František kardinál z Ditrichštejna (1570-1636) byl významnou postavou
středoevropských dějin první poloviny 17. století. Jeho episkopát spadal do období velkých změn v
Habsburské monarchii a byl to právě Ditrichštejn, který zejména na Moravě mnohdy udával směr
dalšího vývoje. František z Ditrichštejna je proto právem historiky řazen po bok velkých kardinálů
raného novověku.

Výstava Diecézního muzea v Brně
“Mezi klíčem a mečem – kníže Franti-
šek kardinál z Ditrichštejna a jeho doba”
reflektuje jeho působení v politice,
společenské, především však v nábožen-
ské sféře: jako vzor “potridentského”
duchovního-biskupa, který dbal na
dodržování předpisů tridentského
koncilu a jemuž byla vlastní opravdová
péče o svěřené stádo. Cíleně připomíná
také jeho vztah k městům Mikulovu a
Brnu, jež v kardinálově životě hrály
vedle Kroměříže a Olomouce nezastupi-
telnou roli. V neposlední řadě poukazuje
na skutečnost, že kardinál Ditrichštejn
byl po celý život v kontaktu s význam-
nými současníky, z nichž mnozí byli
později kanonizováni, jako např. Josef
Kalasanský, Alois Gonzaga, Jan Sarkan-
der, Robert Bellarmin či Filip Neri.

V curriculum vitae Františka kardi-
nála z Ditrichštejna zaujímá letopočet
1599, od nějž v roce 2014 uplynulo 415
let, zcela zásadní význam. Uvedený rok
1599 je rokem, kdy zahajuje ani ne
třicetiletý kněz a papežský komoří
František z Ditrichštejna svoji církevní
dráhu. V tomto roce je jmenován
papežem Klementem VIII. kardinálem a
poprvé nejvyšším papežským legátem a

latere. Na základě papežova přání byl však především zvolen a posléze také vysvěcen na olomou-
ckého biskupa. Dalšími výročními letopočty, které sehrávají v Ditrichštejnově životě neméně
významnou roli, jsou pak roky 1604 a 1634, kdy byl jmenován nejprve protektorem českých zemí a
dědičných císařských zemí a na sklonku života protektorem Germánie.

Expozice uvádí autentické exponáty z Ditrichštejnovy současnosti stejně jako předměty spojené
s kardinálovým vztahem k Mikulovu. Návštěvníci si mají možnost prohlédnout proboštské insignie či
několikeré vyobrazení samotného kardinála. Mezi exponáty mají svoji nezastupitelnou roli také
autentické tisky z počátku 17. století, z nichž nejzajímavější je bezesporu knížka dvou Ditrichštejno-
vých kázání z roku 1628, která se do dnešních dní dochovala ve velmi malém počtu exemplářů.
Vůbec poprvé je veřejnosti představena gotická socha Madony z Klentnice datovaná do přelomu 13.
a 14. století, u níž se historikové umění shodují, že se jedná o jednu z nejstarších dřevěných soch
Madony na našem území.

Výstavu “Mezi klíčem a mečem” zpestří v jejím průběhu také několik doprovodných akcí v
podobě komentovaných prohlídek expozice, tematických přednášek a exkurzí do kardinálova
rodového sídla Mikulova.
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INICIACE – 11. ROČNÍK MUŽSKÝ RITUÁL PŘECHODU DO ZRALÉ DOSPĚLOSTI
INSPIROVANÝ P. RICHARDEM ROHREM, OFM
Vede P. Petr Glogar, OCD a P. Václav Vacek
Rádi bychom vás pozvali na 11. ročník “Mužského rituálu přechodudo zralé dospělosti”

(Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem a řeholníkem Richar-
dem Rohrem.

Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a
lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř
900 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, ŽE NA
CESTĚ KE ZRALÉ DOSPĚLOSTI MŮŽE BÝT TENTO ČAS VELMI DOBRÝM ZAČÁTKEM.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na
křesťanských základech.

Akce se bude konat 10.–14. září 2014 na Vysočině.
Příjezd je ve středu 10. 9. 2014 do 16 hod. a odjezd v neděli 14. 9. 2014 odpoledne v 15 hod.
Účastníci tohoto duchovního cvičení se musí zúčastnit celého programu bez přerušení! Pokud

máte vážný zájem o účast, pošlete vaši ručně vyplněnou přihlášku na adresu:
Zdeněk Michalec, Ečerova 10, 635 00 Brno nebo ručně vyplněnou přihlášku naskenujte a

odešlete na chlapi@familia.cz.
K vyplnění přihlášky přistupujte se vší vážností. Zcela určitě odpovídejte na otázky upřím-

ně, ne pouze formálně. Při výběru účastníků bude rozhodováno nejen podle pořadí přihlášeného, ale
také na základě informací, které uvedete do Vaší přihlášky.

Včasné odeslání přihlášky pro vás může být důležité (počet míst je omezen). Doručení přihlášky
vám potvrdíme mailem. Podrobnější informace včetně pokynů k platbě budeme rozesílat všem účast-
níkům o prázdninách.

Díky grantu získanému pro programy YMCA Familia jsme pro letošní rok mohli snížit účastni-
cký poplatek téměř o polovinu na 1 500,- Kč (původní cena bez dotace činila 2 900,- Kč).

Dotazy (prosíme po 17. hodině):
Zdeněk Michalec – 724 205 809, Ludva Hegrlík – 602 340 360,
P. Petr Glogar – 724 069 958, Pavel Hrdina – 777 111 134
Další informace průběžně najdete také na webu: www.familia.cz
Za organizátory: Ludva Hegrlík a Zdeněk Michalec

Pozvánka  - P. Marek Vácha: Věda a Víra
Dne 20. září 2014 od 18.00 hodin zazní v brněnské Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře

přednáška R.D. Mgr. Marka Váchy, Ph.D. nazvaná Věda víra.
P. Vácha je farářem lechovické farnosti, farním vikářem (kaplanem) Římskokatolické akademi-

cké farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy. 
Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Videopozvánka je: https://www.youtube.com

Z farní knihovny

Stolní kalendář 2015 -  Malá poselství
Oblíbený stolní kalendář s občanským i církevním kalendáriem doprovázený kratičkými povzbuzují-
cími texty Vojtěcha Kodeta na každý týden. Kalendář také obsahuje liturgická čtení na každý den v

roce a malé barevné značky, které odkazují na liturgické barvy jednotlivých svátků a dob církevního
roku.

Zájemci o stolní kalendář se mohou hlásit v knihovně v neděli po ranní a deváté mši svaté.
Novéna k archandělu Michaelovi
Tato novéna chce být účinným nástrojem v duchovním boji křesťanů proti mocnostem zla. V

něm zaujímá zvláštní postavení archanděl Michael; o významné úloze andělů v životě věřících a
církve mluví na více místech Písmo svaté a připomíná je také katechismus.

Malá cesta uzdravení   - T. Pauline Edwardsová
 Kniha se zabývá jedním ze způsobů modlitby za uzdravení vzpomínek a uvádí řadu svědectví o

působení Boží moci skrze přímluvnou modlitbu křesťanů.
Na základě rozhovorů a svědectví mnoha lidí autorka vychází z předpokladu, že mnoho našich
fyzických nemocí a emocionálních traumat má své kořeny v neuzdravených vzpomínkách a zraně-
ních z dětství. 
Radostné poselství této knihy spočívá v naději, že Pán “recykluje náš odpad”. Všechny zážitky i
vzpomínky, které my lidé v sobě často chceme jednoduše pohřbít, potlačit, anebo ignorovat.

Z matriky

V měsíci červenci a srpnu přijali svátost křtu:
     Viktor Tomáš Kyrš
     Eliška Alžběta Biskupová
     Jan Pavel Biskup
     Šarlota Vejmělková

,

_____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 21. 9. 2014
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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V měsíci červenci a srpnu přijali svátost manželství:
      Lukáš Marták a Bc. Kristýna Baborová
     Tomáš Chalupa a Ilona Karšulínová
     Martin Brabec a Lenka Krejčová
     Marek Bilka a Petra Marečková
     Ondřej Brambora a Marcela Komínová
    Michal Leitkeb a Barbora Václavková

V měsíci červenci a srpnu nás předešli na věčnost:
      Dagmar Otčenášková
      MVDr. Otakar Chvátal
     Božena Coufalová
     Jan Chalupa


