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ÚVODNÍK   

Drazí a milí farníci,  

vstupujeme do doby očekávání, období přípravy na příchod 

Ježíše Krista - adventu. Během prvních dvou týdnů si ve 

čteních Písma sv. připomínáme druhý Ježíšův příchod na 

tento svět. S blížícím se svátkem Narození Páně jsme texty 

Bible vtahováni do událostí kolem Ježíšova narození. 

V dnešní době, stejně jako kdysi v různých staletích, se 

začínají šířit zprávy o konci světa ukazující na 21. 12. 2012. 

Je to také očekávání různých lidí. Je však potřebné 

rozlišovat. Tyto zprávy se nezakládají na křesťanské víře, ale 

nahrávají rozšiřování různých sekt. Ve své víře se můžeme opřít o Boží 

slovo, které jasně říká, že nikdo z lidí o posledním dni nic neví. Když 

někdo tvrdí opak, je to v rozporu s Božím slovem. Potom se v různých 

proroctvích o konci světa mluví, aby člověk spoléhal sám na sebe. Víra 

nás ale vede k opaku. Máme celou svou myslí a srdcem přilnout 

k Bohu a od něj čekat veškerou pomoc. Předpovědi o konci světa nás 

připoutávají spíše jen k pozemskému.  

Je třeba se během adventu ponořit do správných očekávání. Nemá 

smysl se zabývat katastrofami, ale spíše tím, abych byl připravený setkat se s Ježíšem tváří 

v tvář. V jesličkách o Vánocích nebo při svatém přijímání při každé mši sv. Každé setkání 

s Ježíšem oživuje naši víru.  

Touha a očekávání po setkání s Ježíšem Kristem může být i velkou výzvou pro každého 

z nás v Roce víry a v Roce eucharistie, do kterého vstupujeme právě adventní dobou.  

 Přeji všem, aby rostla jejich víra. Kéž jsme napojeni na Ježíše Krista. 

 Všem žehnám  P. Petr Matula SDB, kaplan u Povýšení sv. Kříže v Prostějově 

ROZHOVOR S OTCEM LEO ČERVENKOU SDB 

1. Působíte od září letošního roku v naší farnosti. Odkud 

pocházíte, kde jste před tím působil a jak se Vám v naší 

farnosti líbí? 

Narodil jsem se v Brně v roce 1963, vystudoval jsem 

elektrotechnickou průmyslovku, fakultu elektrotechnickou na VUT. 

Potom jsem 5 roků do roku 1990 pracoval jako programátor. Nastoupil 

jsem do semináře a studoval 5 roků v Praze na Katolické teologické 

fakultě. V roce 1995 jsem byl vysvěcen na kněze a od té doby jsem 
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působil v Šumperku jako kaplan (do r. 1999), jako farář v Jaroměřicích nad Rokytnou (do 

r. 2002), jako farář v Moravských Budějovicích (do r. 2009) a v Praze v kostele Povýšení 

sv. Kříže Na Příkopech.   

Zde jsem působil do srpna 2012 jako rektor kostela. Od září jsem zde v Prostějově 

jako kaplan u Povýšení sv. Kříže a jako administrátor farnosti ve Smržicích. Po těch 2 a 

půl měsících mohu říct, že se mi tady líbí. Lidé jsou tady jako všude jinde. Někteří mi 

„sedí“ víc, jiní méně. Ale tak to má asi každý z nás. 

2. Co Vás vedlo k tomu, že jste si vybral kněžskou cestu a řeholní společenství 

salesiánů? 

Když jsem se ve svých asi 18 letech „obrátil“ – tedy začal jsem chodit pravidelně ke 

svátostem a svůj vztah k Bohu začal brát vážně – bylo to ve farnosti Staré Brno. Seznámil 

jsem se tam skrze svého spolužáka také se skupinkou svých vrstevníků. Celá tato skupinka 

byla vedena kaplanem – salesiánem. Ovšem to, že je to salesián, bylo v té době ještě 

„tajné“. No a tak jsem záhy začal vést ministranty, jezdit na prázdninové chaloupky jako 

vedoucí a posléze mi bylo nabídnuto, abych se stal také salesiánem.  

Tak jsem začal svůj noviciát u P. Oldřicha Meda v Rosicích u Brna, kam jsem 

pravidelně dojížděl jedenkrát týdně navečer. Jak šly roky, tak ostatní členové výše 

zmíněné skupinky již byli většinou v semináři v Litoměřicích. Já jsem své povolání ke 

kněžství objevil až později. To už jsem měl vystudovanou elektrofakultu. V té době 

(komunistické) v 80. letech nebylo možné studovat oficiálně teologii, tak jsem studoval 

„neoficiálně“. To znamená, že asi tak jednou až dvakrát za měsíc jsme spolu s ostatními 

takovými studenty navštěvovali profesory, což byli salesiáni, kteří nás učili filosofii a 

teologii. Já jsem do r. 1989 měl vystudovanou filosofii a začínal jsem teologii u Dr. 

Zvěřiny. Pak se ale v roce 1989 změnily radikálně podmínky a my jsme mohli nastoupit 

oficiálně na řádné studium teologie. 

3. Posílil jste salesiánskou komunitu také místo nemocného otce Stanislava 

Paláska. Co všechno nyní máte na starosti, čemu všemu se věnujete? 

Jak jsem už zmínil, jsem kaplanem v Prostějově u Povýšení sv. Kříže a 

administrátorem ve Smržicích. Kromě toho jsem také „zdědil“ výuku na CMG po P. Petru 

Košákovi, takže vyučuji týdně dvě hodiny Křesťanské a etické výchovy v septimě a 

v oktávě. Pak učím náboženství v Prostějově (7. a 8. třída) a také mám náboženství ve 

Smržicích. Tam je to zajímavé, protože je to 1. – 5. třída spojená – taková jednotřídka. 

4. Jak vnímáte dialog dnešní společnosti s církví? Je dnes 23 let po sametové 

revoluci, snazší nacházet cestu k Bohu? 

Myslím si, že dialog dnešní většinově ateistické společnosti s církví je těžký, jak asi 

byl a bude vždy. Bohužel většinová společnost má o církvi předsudky ještě z doby 

komunismu. Je zajímavé, že většinou se ozývají lidé, kteří se ani pořádně s církví 
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nesetkali. Takže si myslím, že k těmto lidem církev bude hledat cestu dlouho. Dále si 

myslím, že křesťanské náboženství není masové, ani nikdy nebylo, protože je to vždy 

vztah, vztah mezi jednotlivcem a Bohem. A jsou lidé, kteří ani církev k tomuto vztahu 

nepotřebují. Říkají, že se pomodlí daleko lépe někde v lese, v přírodě, sami. Ano, to je to, 

co se jim líbí, nikdo jim do toho nemluví, nikdo jim nevyčítá, že nechodí do kostela, ke 

svátostem, je to taková víra „po svém“. „Víte, ono Něco nad námi je, ale nesmí se to 

přehánět.“ Bohužel, to není víra křesťanská. 

Kdo se nechá oslovit Bohem, uvědomí si, že jsme milované děti Boží. Ten už cestu 

k Bohu našel a může po ní utíkat nebo klopýtat dopředu. Kdo tento hlas Boží nezaslechl, 

tak samozřejmě ani neví, kam by měl jít. Takže si myslím, že i tolik let po sametové 

revoluci je to stejně snadné nebo obtížné najít cestu k Bohu. A my se modleme, abychom 

těm, ke kterým nás Pán posílá, pomohli tu cestu k Němu najít. 

Děkuj i za rozhovor a přeji hodně sil a Boží pomoci. Ať se Vám v Prostějově líbí. 

Za redakční radu Zuzka Bartošová, Petr Matula 

PŘÍBĚH - JÁ JSEM CESTA 

Já jsem cesta. 
                   Jan 14,6 

Ten človíček mě nikdy moc nezajímal. Věděl jsem 

jenom, že žije naproti v „činžáku“. Má starou 

oprýskanou škodovku, utahanou ženu a čtyři nezvedené 

děti. To mi stačilo, pro mě to byl ubožák.  

Dnes ovšem vím víc, jmenuje se Karel. 

Já mám Audi Q3, mladou přítelkyni, dobrou 

práci, skvělý příjem a pětapadesát let. Děti, ty jsem k životu nepotřeboval. Tedy přítelkyni 

jsem měl ještě před týdnem a práci taky. V současnosti se dost změnilo, například, dostal 

jsem „padáka“.  Ale ne toho zlatého, jak byste si mysleli. Na stará kolena mě vyhodili. Když 

jsem to řekl Jarce, neřekla nic. Zlověstné mlčení nevěstilo nic dobrého. 

Zůstal jsem na světě dočista sám. Byl to zvláštní pocit. Napadlo mě, že bych se měl 

něčeho napít, ale doma jsem nic nenašel. Jarka si odnesla s povlečením i tu láhev whisky, 

kterou jsem schovával pod prádlem pro všechny případy. 

Vyrazil jsem do zšeřených ulic. Nejdříve mě zaujalo, že se v kostele svítí, otevřené 

dveře mě přitahovaly jako magnet, a já přemítal, kdy jsem přestal ministrovat? Asi v šesté 

třídě, když se naši rozvedli. Slova z reproduktoru přerušila moji meditaci. Farář se snažil 

vysvětlit větu z evangelia: „Já jsem cesta…“ ale evidentně se mu nedařilo. Vypadl jsem ven 

a skončil opět u barového pultu.  
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Byl čtvrtek a já se probudil pozdě odpoledne. Bolela mě hlava jako střep. Hrozná 

žízeň byla důsledkem včerejší velké „žízně“. Sluneční kotouč vysílal své pozdravy skrz 

špinavé okno ložnice. Uvědomil jsem si, že ho nikdo neumyl od doby, co jsem byt koupil. 

Zapálil jsem si cigaretu a pustil televizi. Bylo mi bídně. 

Po chvíli jsem si uvědomil, že televizi nevnímám. Nechal jsem ji běžet, popadl kabát 

a vyšel na ulici. Překvapilo mě, že je na Velikonoce tak teplo. Lidi vyrazili na procházky, 

ale já zamířil do prvního baru. Objednal jsem si dvojitou skotskou a hned mi bylo lépe. 

V baru jsem byl ale sám, tak jsem si dal ještě jednu rundu, navrch ještě jednu, zaplatil a 

vyšel ven. Na chodníku jsem vrazil do chlápka v „ošuntělé“ bundě. Vedl si tu „svou“ za 

ruku, tři děti poskakovaly za kočárkem. Alkohol udělal své. Zavrávoral jsem a málem 

upadl. „Karle, chyť ho!“ Vyjekla ona: „Mohu Vám nějak pomoci?“ Probodl mě svým 

pohledem. „Karle, to je přeci soused,“ laskavým hlasem zachraňovala situaci ona. Potěšilo 

mě, že mě zná. „Jdeme s dětmi do kostela, ale zavoláme Vám taxi,“ vyřešil situaci za mne. 

Taxikář mi pomohl do schodů, odemknul byt, vložil mi klíče zpět do kapsy, obratně 

našel moji peněženku, zřejmě si vybral tu správnou bankovku, strčil do mě, já klopýtnul 

do chodby, a svalil se na podlahu. Byl jsem úplně na dně. Když jsem se probudil, byl asi 

pátek. Nic jsem si nepamatoval, ale byl jsem v posteli, a tak jsem se rozhodl nevstávat. 

Život pro mě skončil. 

Když jsem se opět probudil, venku svítalo. Překvapilo mě, že vím, co budu dělat. 

Dnes podniknu výlet. Poslední. Cíl cesty: „Skála sebevrahů.“ Tak se tomu nešťastnému 

místu říkalo od nepaměti. Vždy jsem se chtěl na ten kopec podívat, ale nebyl čas. Dnes ten 

čas nadešel. Bylo asi devět, když jsem startoval svoji „Audinu.“ Ještě jsem nebyl zcela fit, 

ale bylo mi to jedno. Chtěl jsem se rozjet, když jsem si všiml za stěračem letáku. Stáhl jsem 

okénko a papír vtáhl dovnitř. Stihl jsem zahlédnout nadpis. „PŘIJDI MEZI NÁS…“ to mi 

stačilo. „Zatracení sektáři,“ zavrčel jsem. Leták jsem důkladně zmačkal a strčil do kapsy. 

Za dvě hodiny jsem byl na místě. Nebe bez mráčku, jaro se dralo z každé hroudy kolem a 

přede mnou se vlnila kamenitá stezka kamsi do oblak. 

Pečlivě jsem zamkl auto. Ani nevím, proč jsem dvakrát zkoušel kliku dveří. Musel 

jsem se tomu v duchu smát. Vyrazil jsem vzhůru, šel jsem jen tak nalehko. Všude zurčely 

pramínky křišťálové vody, ptáci prozpěvovali svoje milostné trylky, zeleň se prala 

s kamením a všude vůně planoucího slunce a já kráčel krok za krokem zatáčku, za 

zatáčkou ke svému dnešnímu cíli. Najednou jsem zpozorněl. Shora se valila sprška 

kamení. Někdo šel přede mnou. Byl jsem z toho rozladěn. Dnes jsem chtěl být sám, víc, jak 

kdy jindy. 

Za chvíli jsem ho uviděl. Človíček skákal z kamene na kámen jako kamzík a na 

zádech vlek cosi neobvyklého. Jak jsem postavu doháněl, moje zvědavost vzrůstala. Cosi 
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zabaleného na zádech vypadalo jako velký kříž. Chlap funěl jako lokomotiva a já se, ač 

nerad, přibližoval. 

Na rozcestí pod vrcholem se zastavil a odpočíval. Musel jsem kolem něho projít.  

„Kampak pane sousede?“ Ozvalo se. A zpoza kříže vykoukla upocená tvář. Byl to Karel. 

„Čekám zde na Vás!,“ pokračoval. Stále jsem se nezmohl na slovo. „Na mne?“, vysoukal 

jsem konečně překvapeně ze sebe. „Jo jo!“ a významně ukázal na dalekohled na břiše. 

„Poznal jsem vaše auto tam dole, hned jak jste přijel. Tady je rozcestí, doprava nechoďte, 

je tam Skála sebevrahů, je to móóc nebezpečné místo.  Pojďte se mnou raději tady za ten 

výběžek, ukážu vám, co nesu.“ 

Byl jsem tak zmatený, že jsem se nezmohl na odpor. Karel zmizel za útesem a já ho 

bezděky následoval. Pěšinka zde náhle končila na rozlehlém kamenitém poli. Ohromeně 

jsem vyhrkl. „Ale zde je konec, cesta končí! „Konec?“, opáčil. „Jak pro koho,“ usmál se, 

zuby se mu šibalsky zatřpytily. „Když jste na konci, je třeba udělat ještě jeden krok… a 

někdy skok… a mít víru,“ zafilozofoval. Byl jsem totálně zmatený. 

Strhl obal z kříže, který měl na zádech a v ruce obratně rozkládal rogalo. Pochopil 

jsem. Pak se Karel ke mně obrátil: „Ale Vy jste teprve v půlce, ještě musíte ve zdraví dojet 

domů.“ Pověsil mi na krk svůj dalekohled a dodal:„ Byl moc drahý a mohl bych ho rozbít, 

že mi ho dovezete domů?“ Bezelstně se usmál. Na nic nečekal, rozběhl se, dva tři dlouhé 

skoky ze svahu a… Okamžitě nabral výšku. „Dal jsem Vám leták za stěrač…“ 

Víc jsem již neslyšel, kroužil výš a výš a viditelně si užíval ten prostor vyhrazený 

pouze ptákům a odvážným. Sáhl jsem do kapsy a nahmátl kuličku 

papíru. Při cestě k autu jsem četl úryvek z evangelia. „Já jsem cesta 

pravda a život.“ Přes slzy jsem moc neviděl, ale dával jsem si pozor, 

abych neupadl. Večer jsem po čtyřiceti letech opět klečel ve 

zpovědnici. Byla Bílá sobota, a já ten večer nabyl jistoty, že Bůh 

existuje a že On se stane cestou k mému pravdivému životu. 

A jak to bylo dál? 

Karel a pan farář mě pozval na katecheze. Zde jsem potkal skvělé přátele. Ti mi 

pomohli najít práci. Já dospěl k víře, obnovil naději a získal opravdovou lásku na cestě 

k lidem a zároveň k jedinému Bohu. Radost našeho Pána, Ježíše Krista, ať je s Vámi se 

všemi.  

Případná podobnost s Vaším životním příběhem je zcela náhodná.  

J. J. Černý (příběh byl redakční radě zaslán neznámým autorem) 
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CHARITA 

Slavnostní otevření Domova Daliborka 

V pátek dne 26. 10. 2012 v Charitě Prostějov proběhlo slavnostní otevření Domova 

Daliborka. Po rozsáhlé osmnáctiměsíční rekonstrukci domů Daliborka 8 a 10, prováděné 

firmou Rapos z Holešova, jsme v 9 hodin ráno obdrželi kolaudační souhlas stavebního 

úřadu. Pak už mohla slavnost začít.  

Nejprve jsme se sešli v kostele Povýšení Sv. Kříže v Prostějově, kde jsme společně 

slavili děkovnou mši svatou celebrovanou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Pak 

jsme se přesunuli k Domovu Daliborka. 

V úvodním slově ředitel Charity Prostějov, 

František Hynek mimo jiné upozornil na 

podobnost situace před 90 lety, kdy sestry 

v rámci sdružení katolických paní a dívek 

v Prostějově „Marta“ s velkou láskou a 

pečlivostí ošetřovaly nemocné. Mnohé 

chudé ošetřovaly zdarma, a proto jejich 

příjmy pokryly pouhých 30 % nákladů. Pak 

poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem 

přispěli k dokončení rekonstrukce. Otec 

arcibiskup dům požehnal a přestřihl pásku společně s ředitelem Arcidiecézní Charity 

Olomouc Václavem Keprtem, prezidentem Arcidiecézní Charity Olomouc otcem 

Bohumírem Vitáskem a ředitelem Charity Prostějov Františkem Hynkem. 

Po krátké prohlídce domu jsme přešli do prostějovské sokolovny na slavnostní 

oběd. Po něm začal kulturní program, který uvedl svým slovem ředitel Arcidiecézní 

Charity Olomouc Václav Keprt. Řekl, že tu jednodušší část máme za sebou, i když nám 

možná připadla velmi těžká. Máme materiální zajištění, ale dům je prázdný, je potřeba ho 

naplnit láskou společně s naší prací, aby se mohl stát domovem. 

Následovalo vystoupení pana Václava Klíče, který zazpíval několik svých písní 

s kytarou. Atmosféru v sále rozproudili „Kluci z Víceměřic“ z víceměřického Ústavu 

sociální péče. Úspěch sklidilo i vystoupení folklórních souborů Klas, Klásek a Kláseček 

z Kralic na Hané.  

Děkujeme všem, kteří pomohli, aby Domov Daliborka mohl být dokončen a otevřen. 

                                                                 Za Charitu Prostějov Vít Forbelský 
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ROZHOVOR S MLADOU RODINOU 

Nabízíme vám rozhovor s mladou rodinu Černých z Prostějova. Nejprve krátké 

představení. 

Jana: Jmenuji se Jana, pocházím z Ostravy-Třebovic, kde nás Pán při studiích svedl 

dohromady a odkud také vedl moji cestu – až na Hanou. 

Jan: Mě rodiče pokřtili jménem Jan (Sarkander) Pavel a pocházím z Prostějova. Dříve 

jsme se s rodiči a sourozenci řadili spíše pod farnost sv. Petra a Pavla, ale ženě se hned po 

první návštěvě kostela u Povýšení sv. Kříže zalíbilo zde, a tak jsme zůstali.  

1. Co pro vás  znamená adventní čas? 

Jan: Advent pro mě znamená zklidnění (které ale už několik let hledám), příprava na 

Vánoce a jedna z nejkrásnějších písní, kterou znám: Rodičko Boží vznešená.  

Jana: Ačkoliv adventní čas rok co rok prožívám trošku odlišným způsobem – jak 

z vnějšku, tak i částečně uvnitř – v závislosti na měnících se životních situacích, každý 

Advent ve mně zanechává hluboké uvědomění si očekávání příchodu Pána Ježíše, nad 

kterým se už v jeslích vznášela tíha hříchů světa, pro jejichž vykoupení se narodil. Celé 

toto očekávání narození pro spásu každého z nás, pro usmíření s Otcem a vyprošení 

milosrdenství mě zaplavuje velikou vděčností. 

 2. Každá rodina si časem vytváří své adventní a  vánoční rituály a zvyky, máte 

také nějaké speciální? Nebo nějakou milou vzpomínku na předchozí oslavy 

Vánoc?  

 Jan: Naší rodinnou tradicí jsou roráty, kam chodíme moc rádi a které nás opravdu „ráno 

co ráno“ připravují víc a více na příchod Pána. Pro kluky, když se jim nechce vstávat, je 

lákadlem teplé kakao na faře a snídaně v kruhu kamarádů, pro nás četba z Písma a Svaté 

Přijímání. Další rodinnou tradicí je společné pečení cukroví a poslech rádia Proglas. 

Krásná vzpomínka byla o minulém Štědrém dnu, kdy jsem nachystal (samozřejmě za 

pomoci Ježíška) vánoční stromeček, rozsvítil ho a náš tehdy 6 měsíční syn Toníček řekl 

své první slůvko: „Jééé!“  

3. Jak vnímáte naše farní společenství, také společenství mladých rodin 

Sedmikrásek? Máte nějaké návrhy nebo plány, co vylepšit nebo změnit?  

Jana: Farní společenství v kostele Cyrila a Metoděje žije v téměř rodinném duchu. Když 

jsem se „odvdala“ z předchozí farnosti, netušila jsem, že můžu podobný pocit zažít také 

v Prostějově. Za přípravu programu na Sedmikrásku jsme všem maminkám, které jej 

chystají a obětují svou energii a čas, moc vděční. Děti, které přes týden nemají možnost 

setkat se s kamarády z křesťanského prostředí, mohou vytvářet dětské společenství právě 

v neděli. Ve všední dny chodíme k Povýšení, kde mám celou „duchovní atmosféru“ moc 
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ráda. Tyto prostory jsou prodchnuté modlitbou, Duchem Svatým, obdařenými milostmi, 

zaplavující láskou sestupující z kříže. 

Jan: Sedmikrásek je velmi dobrý a myslím, že i velmi náročný. Není na něm co měnit, jen 

bych se snad ještě více snažil využít tento čas pro katecheze, výklad Božího slova. Tedy dal 

dětem právě tímto způsobem prostor seznamovat se s evangeliem v jim srozumitelném 

jazyce. Myslím si, že pro tento cíl je nejlepší čas a místo právě neděle a prostředí 

vrstevníků. 

3. Každý člověk má své plány a s pomocí Boží je chce realizovat. Můžete nám 

prozradit, jaké  jsou ty Vaše? Třeba pro příští rok?  

Jana: Přála bych nám všem neztratit milosti, které den co den dostáváme, stávat se 

nástrojem v Pánových rukách, nechat Pána, aby světlo a pokoj vléval do nás samotných a 

skrze nás i do rodiny a k druhým. 

Jan: Rád bych, aby nastávající adventní čas i čas celého roku přinesl do naší (i té farní) 

rodiny Boží klid Toho, který se narodil pro nás v chudé stáji.  

Milá rodinko, moc děkuji za  rozhovor, díky také za zpěv i hru ve schole  a službu při oltáři, 

přeji hodně Boží pomoci, vzájemné lásky, tolerantnosti a pohody nejen v adventním  nebo 

vánočním čase.   Zuzka Bartošová 

INFORMACE Z FARNOSTI 

Již tradičně si dovolujeme pozvat na akci: 

2. 12. 2012 bude v kostele sv. Cyrila a sv. Metoděje na 

Brněnské ulici v Prostějově v 9 hodin mše svatá a po ní 

navštíví náš chrám svatý Mikuláš se svým andělským 

doprovodem. Všichni jsou srdečně zváni, jak děti, tak dospělí. 

Svatý Mikuláš nás spravedlivě podělí… 

Za farní společenství u „Cyrilka“ zve Zuzana Bartošová 

Nadílka sv. Mikuláše s doprovodem bude i v kostele sv. Petra 

a Pavla, rovněž 2. 12. 2012 po ranní mši svaté, která bude v 9 hodin. 

Srdečně zve za farní společenství    Stanislav Havlíček  

Předvánoční prodej knih na faře u Povýšení sv. Kříže 

v Prostějově 

Uskuteční se v neděli 9. 12. 2012 po ranní mši svaté (asi od 8:30) do 

12:30 hod. na faře ve farním sále („Rybárna“). Čeká na vás bohatá 

nabídka různých titulů, vhodných jako vánoční dárek pro vaše blízké.  

Jana Trochtová 



INRI 3/ 2012 10 

Zveme na výroční 10. Živý Betlém. Bude v sobotu 22. 12. 2012  ve 14.30 hod. 

v Rajské zahradě při kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Je připraveno živé 

ztvárnění biblického příběhu, malé pohoštění a můžeme slíbit i živého oslíka z Olomouce. 

Za organizátory srdečně zve 

                              Jindřich Miklas a Občanské sdružení Caritas Christi urgent nos 

Všechny příznivce smíšeného pěveckého sboru Schola cantorum a všechny farníky zveme 

na Benefiční vánoční koncert v sobotu 5. ledna 2013 v 17 hodin do chrámu 

Povýšení sv. Kříže. Spolu s orchestrem brněnské katedrály na Petrově předvede českou 

mši vánoční Jakuba Jana Ryby "Hej, Mistře"  

Zve OS Caritas Christi urget nos, nezisková charitní organizace  a   Jindřich Miklas 

Adventní duchovní obnova – 7. - 8. 12. 2012 – vede P. Vojtěch Šíma – 

v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Program: pátek 7. 12. – 15:30 křížová 

cesta, 16:30 přednáška, 17:30 sv. smíření, 18:00 mše svatá; sobota 8. 12. – 8:00 

mše sv., 9:00 přednáška, 10:00 diskuze o adventu. Zve OS Caritas Christi urget nos 

Adventní koncert - sobota 8. prosince 2012 v 18 hodin, chrám Povýšení sv. Kříže 

v Prostějově. P r o g r a m :   

1. Jean Francois Dandrieu Magnificat 

2. Dietrich Buxtehude Magnificat primi toni 

Chorálová předehra 

„Nun komm der Heiden Heiland“ 

3. Johann Sebastian Bach Preludium a fuga e moll 

Chorálová předehra 

„Nun komm der Heiden Heiland“ 

4. Sigfried Karg-Elert Choral – Improvisation 

5. Vítězslav Novák Preludium na valašskou píseň 

6. Ondřej Mucha Improvizace „Magnificat“ 

Na varhany hraje Ondřej Mucha. 

Koncert pořádá   KDU-ČSL Prostějov ve spolupráci s farností Povýšení sv. Kříže,  

vstup je dobrovolný, výtěžek bude věnován na Charitu Prostějov. 
 

Stavění betlémů a úklid kostelů 

Prosíme všechny o pomoc při stavění betlémů a zajištění úklidů v kostelech naší farnosti, 

vezměte i své známe - všechny, kteří mohou a chtějí přiložit ruku k dílu. 

Kostel Povýšení sv. Kříže v týdnu od 17. do 21. 12. některý den po ranní mši svaté. 

Kostel Milosrdných bratří ve čtvrtek 20. 12. v 16.00 hod. 
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Kostel sv. Cyrila a sv. Metoděje v pátek 21. 12. od 14.00. 

Také prosíme farníky, aby pomohli při „hlídání“ kostelů v době svátků a umožnili 

tak přístup těm, kteří se chtějí v době vánoční u betlémů zastavit. 

Celá farnost Povýšení svatého Kříže v Prostějově děkuje všem za vytváření 

vstřícného společenství, oběti a pomoc při hlásání slova Božího, přejeme všem občanům i 

návštěvníkům města Prostějova duchovní prožití adventní doby a radost z narození Ježíše 

nejen o Vánocích. Přijďte prožít společenství na mše svaté nebo rozjímejte v klidu u 

betléma a nezapomeňte vzít s sebou své blízké, Vánoce nejsou soukromým svátkem…  

Chrámovým hudebníkům 

Již šestým rokem vydává Společnost pro duchovní hudbu (SDH) zpravodaj 

Psalterium. Mnozí z vás ho znají. Časopis se zaměřuje na teoretické otázky duchovní 

hudby, umění a kultury, přináší zprávy o dění, recenze, pozvánky a ohlasy. Kromě tištěné 

verze, která vychází každé dva měsíce, je dostupný na internetu na adrese 

http://zpravodaj.sdh.cz. 

SDH se snaží také prakticky pomáhat zpěvákům sbormistrům, varhaníkům, a proto 

pořádá každý rok letní školu duchovní hudby Convivium – v roce 20013 to bude  

10.-18. srpna v klášteře ve Vyšším Brodě. Zdá se nám ale málo, sejít se jen jednou v roce, 

byť je to týden intenzivní práce. 

Proto bychom se touto cestou chtěli zeptat těch, kdo se zabývají duchovní hudbou, 

zda by uvítali nějakou častější podporu - víkendový seminář pro sbormistry a zpěváky, pro 

varhaníky, hlasové poradenství, výběr repertoiru, poskytnutí not. Využili byste takovou 

nabídku? Prosíme, napište o svých zkušenostech pár řádek do naší redakce, abychom 

mohli připravit semináře podle toho, co by vám pomohlo v těžké, ale ve výsledku jistě 

radostné službě. V předposledním čísle časopisu si můžete přečíst odpověď paní Marie 

Nohynkové, sbormistrové ze Staré Boleslavi. 

Obracíme se na vás také s prosbou, abyste nám do redakce posílali upozornění na 

to, co se chystá nebo co zajímavého v oblasti duchovní a liturgické hudby proběhlo ve vaší 

farnosti – ať už je to koncert, festival, seminář a podobně. Uvítáme vaše články a 

fotografie na adrese psalterium@sdh.cz (články ve formátu doc nebo rtf, obrázky jpg), za 

které předem děkujeme. 

Koncerty duchovní hudby můžete také vkládat přímo na internet do Kalendáře akcí 

na adrese http://res.claritatis.cz/kalendar-akci. 

S přáním všeho dobrého z redakce Psalteria Jarmila Štogrová a Jiří Kub 

 

 

http://zpravodaj.sdh.cz/
mailto:psalterium@sdh.cz
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KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM  

MATKY MARKÉTY KRASICE 

Ze srdce Vám přejeme požehnaný, pokojný a radostný Advent i vánoční svátky.  

Ať dokážete ve svých rodinách opravdově prožít adventní čas a  Ježíš  se tak může 

narodit nejen v jesličkách, ale i v srdci každého z Vás.  

 

 
Nejenom v době Adventu, ale i po Novém roce se budeme v 

Mateřském centru Matky Markéty těšit na naše nejmenší 

křesťánky s jejich maminkami, tatínky nebo prarodiči. 

Letos jsme si pro Vás připravili malý dárek v podobě 

nových webových stránek, které vytvořila Ing. Markéta Novotná. V roce 2013 na nich 

budeme pravidelně informovat o novinkách, akcích a o všem co se u nás děje. Jsou zde 

také připraveny ke zhlédnutí fotografie ze všech akcí letošního roku. www.kmcmm.cz 

Na co se těšíme 

Spolu s námi se můžete opět těšit na vánoční číslo časopisu Hvězdička. 

Časopis je rozdáván dětem při nedělní bohoslužbě v kostele u "Cyrilka" a 

Povýšení sv. Kříže a maminkám na středečních setkáních v Mateřském 

centru v Krasicích. Pro děti jsou ve Hvězdičce připraveny hry, křížovky, 

doplňovačky a také pohádka. Rodičům časopis přináší přehled a reportáže z akcí, které 

proběhly a kterých se mohli společně se svými dětmi zúčastnit, akce, na které se mohou 

teprve těšit, rozhovor se zajímavou osobností naší farnosti a také některá svědectví. 

Prozatím časopis vychází jako občasník a to v jarní, letní, podzimní, vánoční a zimní 

úpravě. Minulá čísla Hvězdičky i nové číslo naleznete na 

webových stránkách. 

Rádi bychom pozvali všechny děti na zdobení 

stromečků a stavění betlému v kostele sv. Josefa v 

Krasicích.  Termín bude upřesněn na webových stránkách. 

za MC Jana Kadlecová 

http://www.kmcmm.mzf.cz/
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ADVENTNÍ PŘÍBĚH  

Už hoří všechny čtyři svíčky. Chlapec sedí u stolu s adventním věncem a pozoruje 

zářící svíce. 

První svíčka VÍRA povídá: „Já zhasnu. Víra nikde není. Dnes už nikdo nevěří.“ A 

zhasla. Po krátké chvíli se ozvala i druhá svíčka LÁSKA: „Já také zhasnu. Mezi lidmi už 

není láska. Jsou jen samé války.“ A zhasla. 

Poté promluvila třetí svíčka POKOJ: „Ani já nebudu dále svítit. Všude je jen rámus a 

nepořádek, nikdo nechce pokoj a klid.“ A zhasla. 

Chlapec se smutně dívá na to, jak věnec pomalu zhasíná a po očích mu stékají slzy. 

Všechny tři svíčky se pak podívaly na svíci poslední, která stále svítila: „Ty nezhasneš? 

Proč?“ 

Ona odpověděla: „Ne, já nezhasnu, protože jsem NADĚJE. Dokud budu svítit, může vás 

ode mě někdo zapálit. 

Dokud máme naději, nemusíme se ničeho bát. Pak budeme mít lásku, víru i pokoj.  

Naděje není odpovědí na všechna naše proč, ale dává nám dost světla a síly, 

abychom putovali údolím stínů plni důvěry a odvahy. Převzato z www.vira.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Jirotka 

K Tobě Bože blíž 

Sedím ve svém pokoji 

Okno dokořán 

Venku sníh se sype 

Do ticha mých vzlyků 

Slyším hlasy vran. 

Dlouho jsem již bez Tebe 

Tolik let jsem sám. 

Snad se jednou sejdeme u nebeských 

bran 
 

Setkání animátorů na Staré 
Vodě (9.-11.11.2012) 

– akce Klubu SHM Prostějov. 
Foto: Petr Matula 

Lotrando a Zubejda aneb podzimní 
prázdniny pro děti na Staré Vodě 

(24.-27.10.2012) – akce Klubu SHM 
Prostějov. 

Foto: Petr Matula 

http://www.vira.cz/
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KLUB SHM PROSTĚJOV  

Podzimní prázdniny 

24. - 27. 10. 2012 

24. října jsme se s partou 16. lidí 

vydali na Annaberg oddechnout 

si od školy a vychutnat si 

podzimní prázdniny.  

Navzdory časovému rozdílu nás 

na místě potkala antická bytost, 

která nám ukázala, jak se po 

dávno zaniklých národech 

zachovaly jejich monumenty. 

Mezi spoustou her a povídání se nám podařilo zachovat i památku na nás.  

Za animátory Petr Češka 

 

Labyrintem světa až k ráji 

srdce se vydalo 19 členů 

výpravy Syslíků na Anenskou 

myslivnu, aby poznali něco 

nového o sobě a učili se 

odpovědnému životu při hraní 

zážitkových her, společné práci 

nebo při chvílích rozjímání.  

O. Jaroslav 

 

 

Vánoční prázdniny budou v termínu od 27. do 30. 12. 2012 

Pro děti do 13. let s programem na Staré Vodě, který bude záviset na sněhových 

podmínkách a pro mládež od 14. let bude náročnější program na Annabergu, snad spojený 

s lyžováním. Informace získáte u Otce Jaroslava (mob. 603953727) nebo na 

animatori.prostejov@cz  

Jarní prázdniny v roce 2013 budou v termínu od 8. do 16. 2. informace o akcích na 

Staré vodě a na Annabergu získáte na stránkách www.animatori.prostejov.cz nebo na 

nástěnkách v kostelích. 

http://www.animatori.prostejov.cz/
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MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

Naše regionální pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie se snaží, aby 

přednášky, které uvádí, byly pestré, svěží, kvalitní, ale také přístupné široké veřejnosti. 

Hned první letošní přednáška taková byla. P. Petr Matula, SDB nás za doprovodu 

filmového záběru zavedl mezi účastníky světového setkání mládeže v Madridu.  Minulost i 

současnost františkánského kláštera v Moravské Třebové nám přiblížil PhDr. Miloš 

Kvapil. 

S Václavem Adamem jsme za doprovodu světelných obrazů putovali do Compostely. 

Přednáškový cyklus uzavřela vyjížďka do nedalekých Mostkovic, kde za doprovodu 

místního znalce pana Benýška jsme sledovali cyklus vzácných gotických fresek v kostele.  

V podzimním semestru jsme uvítali universitního profesora psychologie, PhDr. Vladimíra 

Smékala, CsC, který je nám známý z rozhlasu a televize. 

Teolog Doc. Petr Chalupa, ThD. ředitel biblického díla, jehož 

pořady posloucháme na radiu Proglas, osvětlil téma roku: 

„Víra“. 

Na co se můžeme těšit v roce 2013 

6. února přijede mezi nás předseda MSKA P. Ing. Pavel 

Kopeček, univerzitní učitel, který nás seznámí se současnou 

sakrální architekturou v ČR. V dalších měsících se seznámíme 

s poutním místem Lurdy.  

Tyto dvě přednášky se budou konat v budově Cyrilometodějského gymnázia, 

Komenského 17 vždy v 17.45 hod 

V nově adaptovaných prostorách Paxu u kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské 

ulici bude přednášet PhDr. Hana Bartková o významných osobnostech Prostějovska. Opět 

se také podíváme do Mostkovic a navštívíme barokní faru se vzpomínkami na preláta 

P. Cinka. 

Naše osvětová činnost by nemohla být úspěšná bez finanční pomoci Města 

Prostějova. Děkujeme také ostatním dárcům, zejména panu M. P. 

Těšíme se s vámi na viděnou. Přiveďte i své přátele.      

 Dr. Karel Kotyza  za výbor reg. pobočky MSKA            
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CMG – CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM PROSTĚJOV 

CMG a MŠ v Prostějově Vás zve na Den otevřených dveří dne 11. prosince 2012 od 

14.45 hod v budově gymnázia na Komenského 17. Určeno především pro zájemce z 

5. ročníků ZŠ a jejich rodiče.  

Neděle 2. 12. od 15,00 hod bude patřit Adventnímu zastavení CMG v kostele 

Povýšení sv. Kříže. Zveme i k následnému posezení s občerstvením v katechetickém sále 

farnosti Povýšení svatého Kříže  

V pátek 14. prosince 2012 od 14.30 hod pořádáme Zkoušky nanečisto pro žáky 

5. tříd ZŠ, kteří si mohou vyzkoušet, jak vypadá přijímací zkouška k osmiletému studiu.  

Již tradiční předvánoční koncert Pěveckého sboru CMG  je připraven na neděli 16. 

prosince 2012 od 17. hod v sále Městského divadla.  Vstupenky v ceně 100,-Kč 

zakoupíte v předprodeji nebo v kanceláři Cyrilometodějského gymnázia. 

OPRAVA VARHAN V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

 Ještě jednou se obracíme na Vás s prosbou o pomoc při generální opravě 

varhan a rozšíření nástroje. Mši svatou bez doprovodu varhan si 

představujeme jen těžko, zvláště v našem farním kostele. Rovněž jsme si 

zvykli na pravidelné koncerty, které se v chrámu Povýšení sv. Kříže často 

pořádají. Bez této opravy však bude bezchybný chod nástroje vážně ohrožen. 

Generální oprava varhan spočívá zejména ve vyčištění celého nástroje a 

všech píšťal, kterých je přes dva tisíce, a kompletní výměna membrán na tónových lištách. 

Tato oprava je pro další bezporuchový chod varhan naprosto nutná a není možné se jí 

nijak vyhnout. Z tohoto důvodu 

byl založen bankovní účet – číslo 

účtu: 1500345309/0800 (Česká 

spořitelna), variabilní symbol 720 

nebo napsat do zprávy na 

složenku DAR VARHANY. 

Naspořená částka bude využita na 

tuto opravu. Proto se na tento 

účel budou konat sbírky. Za 

jakýkoliv příspěvek již nyní 

děkujeme. 

Otec Dan Žůrek SDB a varhaníci 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012/2013 

PONDĚLÍ 24.12.2012 - ŠTĚDRÝ DEN 

Povýšení sv. Kříže 
Mše svatá pro děti s živým betlémem 16.00 hod 

Mše svatá "v noci"  21.00 hod 

Půlnoční bohoslužba slova  24.00 hod 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

Bohoslužba pro děti 15.00 hod. 

Mše svatá "v noci" 21.00 hod 

Sv. Petr a Pavel 

Mše svatá "v noci" 22.00 hod. (zpívá sbor) 

U Milosrdných bratří   

Půlnoční mše svatá  24.00 hod.  

Sv. Cyril a Metoděj 

Mše svatá pro děti 16.00 hod. 

Sv. Josef (Krasice) 

Mše svatá "v noci" 23.00 hod. 

U sv. Anny 

Bohoslužba slova 22.00 hod. 

Sv. Florián (Držovice) 

Mše svatá "v noci" 23.00 hod. 

ÚTERÝ 25.12.2012 - NAROZENÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Povýšení sv. Kříže 

Betlém – otevřený kostel 14.00 – 18.00 hod.  

Mše svatá 7.30, 10.30 hod.  

Jesličková pobožnost 15.00 hod. 

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

Mše svatá  9.00 hod.  

Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  

Sv. Petr a Pavel 

Mše svatá  9.00 (zpívá schola), 18.00 hod.  

Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  

Sv. Josef (Krasice) 

Mše svatá  17.00 hod.  
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U Milosrdných bratří 

Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod.  

Mše svatá  10.00 hod.  

Sv. Cyril a Metoděj 

Mše svatá  9.00 hod.  

Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod  

STŘEDA 26.12. 2012 – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

Povýšení sv. Kříže 

Betlém – otevřený kostel  14.00 – 18.00 hod.  

Mše svatá  7.30, 10.30 hod.  

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

Mše svatá  9.00 hod.  

Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  

Sv. Petr a Pavel 

Mše svatá  9.00 (zpívá sbor), 18.00 hod.  

Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  

U Milosrdných bratří (stejně i 29. 12. a 30. 12.) 

Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod.  

DD Nerudova 

Mše svatá  9.30 hod.  

Sv. Cyril a Metoděj 

Mše svatá  9.00 hod.  

Kostel otevřen  14.30 – 16.30 hod.  

PONDĚLÍ 31.12.2012 – SV. SILVESTRA 

Povýšení sv. Kříže 

Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod.  

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

Díkuvzdání za uplynulý rok  17.00 hod.  

Sv. Petr a Pavel 

Mše svatá  6.30 hod., 17.00 hod. (zpívá schola) 

U Milosrdných bratří 

Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod.  
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ÚTERÝ 1.1.2013  - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Povýšení sv. Kříže 

Mše svatá  7.30, 10.30 hod.  

Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 

Mše svatá  9.00 hod.  

Sv. Petr a Pavel 

Mše svatá  9.00 (zpívá sbor), 18.00 hod.  

Kostel otevřen  14.00 – 16.00 hod.  

U Milosrdných bratří 

Betlém – otevřený kostel  10.00 – 12.00 hod.  

Sv. Cyril a Metoděj 

Mše svatá  9.00 hod.  

Kostel otevřen  14.30 – 16.30  

 
Vyjádření arcibiskupa olomouckého 

k šíření tzv. „Velkého varování Ježíše Krista“ 
a  

různým poselstvím o konci světa 
23. listopad 2012 

Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané „Velké varování Ježíše Krista“, 
které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích ve formě brožurky, 
odpovídá olomoucký arcibiskup Jan Graubner následujícím sdělením: 

„Tato poselství o velkém Božím varování pocházejí z 
údajných soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. 
Nemají schválení žádné církevní autority. Přestože obsahují 
modlitby k Božímu milosrdenství, vyzývají ke zpovědi a svěcení 
„pečetí“ knězem, obsahují řadu bludů a nejsou v souladu s 
naukou katolické církve. Biblické úryvky jsou vykládány svévolně 
a v rozporu s církevní naukou. Sama Bible při tom říká: Buďte si 
vědomi toho, že žádný výrok Písma není ponechán ničímu 
soukromému výkladu (2 Petr 1,20). 

Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti 
ďáblovi pořídili „pečeť živého Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, 
který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí spolupracovat, že 
by šlo o hřích zpronevěry svému kněžskému poslání a podporu vznikající sekty. 
Věřící vyzývám, aby se nepodíleli na šíření těchto bludařských poselství. 
Na ty, kdo by po tomto upozornění dále spolupracovali na jeho šíření, se vztahují 
slova sv. Pavla: Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, 
tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné 
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evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. 
Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od 
toho, které jsme vám hlásali, buď proklet! … Snažím se teď, abych si získal přízeň 
u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i 
teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník (Gal 1,6-8.10). 

Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám 
Ježíšovo slovo: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, 
jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den Pán přijde  
(Mt 24,36.42). Pro nás není důležité, jestli se setkáme s Bohem při konci světa, či ve 
chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. Důležité je, abychom byli připraveni na Boží 
soud, na setkání s Pravdou. Jediná správná reakce na všechna poselství tohoto 
druhu je pokání podle výzvy Jana Křtitele: Naplnil se čas a přiblížilo se království 
Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). 

Protože: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu  
(1 Kor 15,22), je třeba budovat pevné a důvěrné přátelství s Kristem. 

Protože Ježíš říká: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný 
život a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života (Jan 5,24), a jinde: 
Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky (Jan 11,26), je třeba přijímat Boží 
slovo s opravdovou vírou a žít podle něho. 

Protože Ježíš říká: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho 
vzkřísím v poslední den (Jan 6,54), je třeba přistupovat ke svatému přijímání 
Krista v eucharistii, ale být k tomu i náležitě připraven, protože: Kdo by jedl tento 
chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně (1 Kor 11,27). 

S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící na tato 
nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali o svatý život ve 
společenství církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili bludným naukám, prosím, 
aby se pokorně vrátili k nauce evangelia a katolické církve. Všechny zahrnuji do 
svých modliteb a provázím svým požehnáním 

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
 

Převzato z:  
http://www.ado.cz/clanek/vyjadreni-arcibiskupa-olomouckeho-k-sireni-tzv-
velkeho-varovani-jezise-krista-ruznym-poselstv 
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