
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Přátelé! 

Opět držíte v rukou náš farní časopis, který nás může nejen informovat o dění ve 

farnosti, ale také spojit. Byť vychází jen ve velmi úsporném rozsahu – zato však s rozsáhlejší 

přílohou, která informuje o hospodaření a životě v našich farnostech. Můžeme o tom všem 

popřemýšlet a navrhnout něco k zlepšení. Já chci ještě poděkovat všem, kteří se aktivně na 

životě farností podílejí, zvláště těm kdo pečují o naše kostely. Pán ať Vám odplatí! 

Doba ve které se nyní nacházíme může vzbuzovat obavy. Sledujeme informace o 

válce na Ukrajině a doufáme, že se více nerozšíří. Je třeba se za to modlit i za všechny, kdo 

jsou válkou postiženi. Zároveň je třeba čerpat své povzbuzení také z Písma sv. O dnešní neděli 

– 3. postní, čteme o setkání Mojžíše s Bohem, který k němu promlouval z hořícího keře. Zjevil 

mu své jméno, svou charakteristiku. To jménu zní: JSEM KTERÝ JSEM – což můžeme 

chápat jako: Jsem ten, který je tu s tebou. To je silné ujištění o Boží přítomnosti, o Boží 

pomoci a posile pro nás. Bůh Mojžíše poslal do Egypta, aby osvobodil svůj lid. Egypt byl pro 

Izraelity symbolem pekla. I my jsme byli posláni - 

do tohoto světa, který není vždy příjem- 

ným prostředím, abychom pomáhali 

.lidem do zaslíbené země – do Božího 

království. Jako Mojžíš narážíme na 

nepochopení, na překážky i na nevděk. 

Nenechme se odradit! Bůh bude s námi 

a dá nám sílu, vše překonat. Symbolem 

nápravy hroutících se věcí může být  

i opravená hroutící se zeď u kostela 

v Kaplici. Díky všem, kdo k opravě 

pomohli (i svými dary). Kéž nám Pán 

dá sílu vše rozpadající se zachránit! 

P. Pavel 

Časopis těchto farností: 
Kaplice 

+ filiálky Blansko a Omlenička 

Benešov nad Černou 
+ filiálky Pohorská Ves a Pohoří 

Malonty 

Dolní Dvořiště 
+ filiálky Rychnov n.M., Svatý Kámen  

a Cetviny 

Rožmitál  na Šumavě 

Časopis těchto farností: 
Kaplice 

+ filiálky Blansko a Omlenička 

Benešov nad Černou 
+ filiálky Pohorská Ves a Pohoří 

Malonty 

Dolní Dvořiště 
+ filiálky Rychnov n.M., Svatý Kámen  

a Cetviny 

Rožmitál  na Šumavě 

BŘEZEN 2022 
 

FARNÍ LIST KAPLICKA č. 1/22 

P. Josef Jílek, mučedník 

rodák z Výhně u Kaplice 

náš vzor a patron 

 




 

Pro všechny farnosti 
 

 BIŘMOVÁNÍ – se uskuteční o slavnosti sv. Petra a Pavla v Kaplici, kterou budeme 

slavit v neděli 26.6. v 9.30h. Biřmovat bude biskup Pavel Posád. Příprava na biřmování se 

koná 1x za 14 dní v pátek v 19h (v letním čase v 19.30h), nebo v neděli od 19h (v letním 

čase od 20h)  na faře v Kaplici. V Benešově n.Č. by mohla být příprava ve čtvrtek (1x za 14 

dni) od 18h.  Přihlašovat se můžete u P. Pavla Šimáka (tf.:732 872 662) 
 

 PUTOVÁNÍ PO KAPLIČKÁCH SEDMI BOLESTÍ P. MARIE- po cestě z 

Rychnova n.M. na Svatý Kámen se koná  v neděli 20.3. Sraz je v Rychnově n.M. u kostela  ve 

14.15h . Pro zájemce pak následuje  občerstvení a mše sv. (od 17h) na Svatém Kameni. 
 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V CETVINÁCH - VENKU bude na Květnou 

neděli 10.4. Sraz je ve 14.30 u kostela.  Zájemci o dopravu z Kaplice se mohou přihlásit u P. 

Pavla (tf.: 732 872 662) 

 ZMĚNA ČASU V NOCI ZE SOBOTY 26.3. NA NEDĚLI  27.3. o hodinu vpřed 
 

 FARNÍ VYCHÁZKA se bude konat v neděli 1.5. v okolí Cetvin. Navštívíme u Cetvin 

VODNÍ KÁMEN - prohlubeň v kameni, kde se celý rok drží voda a v závěru se uskuteční v 

kostele májová pobožnost se zpěvem litanií. Odjezd z Kaplice od fary bude ve 14h (zájemci o 

dopravu ať se přihlásí u P. Pavla (732 872 662). Sraz v Cetvinách ve 14.30h.  

 ZPOVÍDÁNÍ A VELIKONOČNÍ VEČEŘE budou takto:  
 

 Kaplice Benešov n.Č. Malonty Omlenice Rožmitál D.Dvořiště 

zpovídání NE 3.4. 

15-17h 

út 29.3.a 5.4. 

 16-17h 

čt 7.4. 

16-18h 

po 4.4. 

17-18h 

po 4.4. 

18.15h 

po 11.4. 

17-18h 

velikonoční 

večeře 

čt 14.4. 

19.15h 

út 12.4.  17h st 13.4. 

17h 

v Kaplici so  9.4. 

19.15h 

po 11.4. 

18h 
 

 VÍKEND PRO DĚTI NA KTIŠI se uskuteční 27.-29.5. V programu jsou hry a výlety 

do přírody, i duchovní program včetzně bohoslužby. 


 PŘÍPADNÁ FARNÍ DOVOLENÁ by se mohla konat v Beskydech, nedaleko 

Frenštátu pod Radhoštem v obci Gruň, blízko slovenské Turzovky. Ubytování v horské chatě 

– Dům sv. Josefa. Předběžně se můžete hlásit u P. Pavla (tf.: 732 872 662) 


 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9.- 14.8.2022 bude v Hradci Králové. I z 

našich farností se pojede. Zájemci o společnou dopravu se mohou hlásit u P. Pavla (tf.: 732 

872 662) 

 

Kaplice 


 PÁSMO REPROD. HUDBY A POEZIE se koná v kostele ve středu 23.3. od 18h. 

 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ FARNÍ RADY se bude konat na faře ve středu 30.3. od 18h. 

 KONCERT ZUŠ PRO UKRAJINU se koná v kostele sv. Petra a Pavla ve čtvrtek 

31.3. od 18h. 

 KONCERT-KLARINETOVÝ SOUBOR- se koná v kostele sv. Petra a Pavla v sobotu 

2.4. od 19h. Výtěžek koncertu půjde na pomoc Ukrajině.  

 

 



 EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA se koná první středu v měsíci (střídavě na 

katolické a evangelické faře) od 18h. Nyní - bude 6.4. na katolické faře (č.p.80) a budeme 

probírat list Titovi a list Filemonovi 

 
 

-   Blansko - filiálka  
 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA zde bude na Velikonoční pondělí 18.4. v 9.30h a 

POUTNÍ BOHOSLUŽBA v neděli 24.4. od 11h. Ve 14h bude sraz u kostela v Blansku a 

půjde se na procházku ke kapličce, kde bude krátký program a pak dále na rozhlednu. Návrat 

do Kaplice kol. 18h. 
 

- Omlenice - filiálka  


 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY je v době postní v pondělí od 18h v kostele. 


Benešov nad Černou 
 MŠE SV. V ÚTERÝ  je od 17h. Modlitba růžence nyní v kostele pro velký chlad není. 

V úterý 22.3. mše sv. nebude. 

 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY je v době postní v pátek od 17h v kostele. 
 

 - Klení - filiálka 
 POVELIKONOČNÍ MŠE SV. bude v kostele sv. Vavřince v sobotu 30.4. od 15h. 
 

- Pohoří na Šumavě - filiálka  
 KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den.  
 VELIKONOČNÍ MŠE SV. bude v kostele P. Marie Dobré rady na Velikonoční 

pondělí 18.4. od 15h. 

 

Malonty 
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY  bude v době postní ve čtvrtek od  17h.  

 NOVÝ TRANSPARENTNÍ BANKOVNÍ ÚČET K PRACÍM NA ZÁCHRANU 

FARY V MALONTECH     klikněte                     č.účtu: 6140207369/0800 

IBAN:   CZ40 0800 0000 0061 4020 7369    BIC:  GIBACZPX 
 

Rožmitál na Šumavě  
 SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ bude nyní při velikonoční večeři v SO 9.4.v 19.15h 

 

 Rychnov nad Malší –filiálka farnosti Dolní Dvořiště 
 MŠE SV.: 20.3. v Rychnově nebude, ale bude na Sv. Kameni v 17h. Viz následující: 

 PUTOVÁNÍ PO KAPLIČKÁCH SEDMI BOLESTÍ P. MARIE- po cestě z 

Rychnova n.M. na Svatý Kámen se koná  v neděli 20.3. Sraz je v Rychnově n.M. u kostela  ve 

14.15h . Pro zájemce pak následuje  občerstvení a mše sv. (od 17h) na Svatém Kameni. 
 

 Cetviny - filiálka farnosti Dolní Dvořiště 
 ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY - VENKU bude na Květnou neděli 10.4. Sraz je ve 

14.30 v Cetvinách u kostela. 

 

 

 

 

 

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6140207369/Rimskokatolicka-farnost-Malonty
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6140207369/Rimskokatolicka-farnost-Malonty


PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM 
 KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla / kostel sv. Floriána / fara /jinde  

 Úterý modlitba  17.00  kostel  

 
Středa 

setkání ve společenství 18 h  letní čas 17.30 zimní čas fara  

 
Ekum.biblická hodina: 1.ST v měsíci-18 h kat.fara/evang. Archa nyní: 9.3. Archa  

Čtvrtek mše svatá     8 h  ( v adventní době již v 7h ) kostel 

Pátek mše svatá+ adorace 18 h letní čas 17.30 zimní čas kostel 

 Sobota 1. sobota v měsíci  16.30h odjezd od fary na Svatý Kámen na mši sv. v 17h  

 NEDĚLE 
mše svatá  9.30  - 1.NE v měsíci-zaměřená na děti, s rytmic. zpěvy. Mimo léto!  

setkání mladší a střední generace 19h zimní čas / či 20h letní čas – fara- 

 

Omlenice - Omlenička – filiální kostel sv.Jana Nepomuckého / fara  

NEDĚLE mše sv./bohosl.slova 8 h  Setkání na faře:  Po 1x za měsíc, nyní: ??? 17/18h  

Blansko – filiální kostel sv.Jiří  

 2. SOBOTA  v měsíci mše svatá  16.30h  nyní  9.4. + o větších svátcích  (viz aktuality)  

 MALONTY – kostel sv.Bartoloměje   

 NEDĚLE 
mše svatá 

/ boh.slova 

8 h.  První v měsíci: 

dětská – a to až v 11h! 

Setkání ve společenství - sakristie 

kostela: Čt 1x za měsíc: nyní 24.3. 
 17h 

 

 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  kostel sv. Šimona a Judy  

 
SOBOTA mimo  

1. sobotu v měsíci 
mše svatá:    18h   

Setkání na faře: Sobota 

1x za měsíc, nyní: ??? 
19.15h 

 

 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ – kostel sv.Jiljí  

 
NEDĚLE 

2.a 4.v měsíci 

mše svatá - nyní 

 13. a 27.3.+10.4. 

  18h letní čas 
  17h zimní čas 

Setkání ve společenství 
-  dle zájmu, nepravidelně 

nyní: ??? 
 

Rychnov nad Malší – filiální kostel sv. Ondřeje Svatý Kámen P. Marie Sněžné: 

NEDĚLE  

3.a 5.v měsíci 

mše sv.  nyní:   

 20.3.+17.4. 

18h l.č 
17h z.č 

Setkání v17/18h 1. SO  v měsíci  17h nyní: 2.4.  

Pondělí: ???  Hl.pouť- neděle po dni 5.8. - v 11h 

 BENEŠOV NAD ČERNOU – kostel sv. Jakuba staršího  

 
NEDĚLE 

mše svatá 

2.NE v měsíci-dětská 
11.15h 
– kostel. 

Setkání společenství-klub seniorů 
– 1x za měsíc ČT – nyní: 31.3. 

17h-zim.čas 

18h-let.čas 

 

Úterý mše svatá 17h Modlitba růžence a příp. zpovídání   nyní ne 

 Pohorská Ves  filiální kostel sv. Linharta  

 
NEDĚLE 

- 1. v měsíci 
mše sv.    
v 15h 

nyní jen dle zájmu 
volat: 732 872 662 

Setkání dětí  venku nebo 

 v klubovně na Obec.úřadě: 
nyní nepra-
videlně 

 

 Pohoří na Šumavě: filiální kostel P. Marie Dobré rady Cetviny:  fil.kostel Narození P.Marie                           

 
- Pondělí velikonoční: 15h mše sv. /ost. nepravidelně 

- září- 2.neděle-mše sv. v 10h, pak celodenní program 

Kostel se nyní rekonstruuje,  

proto zde zatím bohoslužby nejsou 

 

Správa farností: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice,  380 313 096. P. Šimák  732 872 662 

E-mail:  rkf.kaplice@dicb.cz  či  p.pavel.simak@seznam.cz  web: www.farnostkaplice.cz 

 Kněz je nejsnáze k zastižení na faře v Kaplici ve ST 8 – 10.30h + 16h-17h a ve ČT  9 – 10.30h.  

Dle možností i jindy. Pondělí je volný den.  Návštěvu je nejlépe domluvit předem (telefonicky). 

Farní list Kaplicka vydává ŘKF Kaplice. Nákl. 150 ks. NEPRODEJNÉ  Vyšlo 20.3.2022 

 

mailto:farnost.kaplice@atlas.cz


Úmysly apoštolátu 

modlitby 
 

                          na měsíc březen 2022 
Úmysl všeobecný za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy 

Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým 

bioetickým výzvám vždy podporovali ochranu života 

prostřednictvím modlitby i konkrétního nasazení ve společnosti. 
 

Úmysl národní:   za katechumeny 

Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně 

přilnuli ke Kristu a jeho církvi 
 

Úmysly farní:   
 

 Smiluj se, Pane, nad Ukrajinou, napomoz k míru a obrácení agresorů, ujmi se zvláště 

všech, kdo touto válkou nejvíce trpí, pomoz i uprchlíkům a všem, kdo se o ně, starají.  
 

 Pomoz nám, Pane, prožít postní dobu v duchovním soustředění a v častější modlitbě 

i v horlivějším konání dobrých skutků vedených láskou. Nauč nás také více v modlitbě 

mlčení Tobě naslouchat a rozjímat o Tvém slově v bibli. 
 

 Požehnej, Pane, úsilí o zavedení synodality v církvi a požehnej činnosti všech 

společenství – zvláště v našich farnostech, aby přinesly dobrý užitek 
 
 

 Naplň nás novým životem, vysvoboď nás ze všech temnot, úzkostí a obav a dej nám 

novou sílu, motiv a inspiraci pro aktivnější život v rodině, církvi i společnosti 
 

 Prosíme za všechny, kdo se připravují na křest či k jiným svátostem, ať tě lépe 

poznají, zamilují si tě, následují tě a aktivně se zapojí do života ve farnosti 
 

 Prosíme o zdraví a dobro pro dívku z Indie Sakshi, kterou máme v adopci na dálku 
 

 Požehnej, Pane, našim dětem a mládeži, chraň je a přiveď je blíže k tobě 
 

 Prosíme za pomoc pro všechna manželství, aby se jim dařilo překonávat krize, 

nalézat s tvou pomocí novou sílu lásky a také se setkávat s jinými věřícími rodinami 
 

 Požehnej, Pane, našim ministrantům i všem, kdo v kostelích slouží a povolej další  
 

 Pomoz, Pane všem uprchlíkům i těm, kdo se jim věnují  
 

 Požehnej, Pane, činnosti Kaplické Charity a všem, o které se Charita stará. Dej ať se 

do charitativní služby také zapojí lidé z farnosti 
 

 Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří propadli alkoholu, drogám, hazardním hrám, ap., a 

také nad uvězněnými, osvoboď všechny z moci zla.  
 

 Posilni či zcela uzdrav naše tělesně i duševně nemocné, potěš všechny osamělé, 

zoufalým dej novou naději a veď k trpícím naše kroky. Zvláště prosíme za …... 


 Odpusť, Pane, hříchy našich zemřelých, smiluj se nad nimi a přijmi je k sobě. 
 



SLOVO ŽIVOTA NA MĚSÍC BŘEZEN 2022 

„A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme  

našim viníkům.“ 
(Matoušovo evangelium 6,12) 

Slovo života na tento měsíc je vybrané z modlitby, kterou Ježíš naučil své učedníky, 

z modlitby Otče náš. Je to modlitba hluboce zakotvená v židovské tradici. I Židé oslo-

vovali a oslovují Boha „Otče náš“. 

Při prvním přečtení nás slova této věty doslova ohromí: můžeme Boha prosit, aby 

smazal naše dluhy, jak napovídá řecký text, stejně, jako jsme my sami schopni smazat 

dluhy toho, kdo dluží něco nám? Naše schopnost odpuštění je vždy omezená, povrch-

ní, závislá na okolnostech. 

Kdyby s námi Bůh zacházel podle našich měřítek, čekalo by nás skutečné odsouzení! 

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 

Jsou to však důležitá slova, která vyjadřují především vědomí toho, že potřebujeme 

Boží odpuštění. Sám Ježíš tato slova předal učedníkům a tudíž všem pokřtěným, aby 

se jimi mohli obracet v prostotě srdce k Otci. 

Všechno začíná, když zjistíme, že jsme syny v Synu, bratry a napodobiteli Ježíše, kte-

rý jako první udělal ze svého života cestu stále plnějšího přilnutí k láskyplné vůli 

Otce. 

Teprve když přijmeme Boží dar, jeho nezměrnou lásku, můžeme po Otci žádat všech-

no, i to, aby nás učinil stále podobnějšími jemu, dokonce ve schopnosti den za dnem 

odpouštět s velkorysým srdcem bratrům a sestrám. 

Každý skutek odpuštění je svobodnou a vědomou volbou, kterou je třeba stále pokor-

ně obnovovat. Nikdy nejde o zvyk, ale o náročný proces, za který se máme podle Je-

žíše denně modlit stejně jako za chléb. 

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 
Kolikrát nám lidé, s nimiž žijeme - v rodině, v naší čtvrti, v práci nebo ve škole - 

mohli ukřivdit a je pro nás těžké znovu navázat dobrý vztah. Co dělat? Právě zde mů-

žeme prosit o milost umět napodobit Otce: 

 

 



„Probuďme se ráno s úplnou ,amnestií‘ v srdci, s láskou, která vše zakryje, která do-

káže přijmout druhého takového, jaký je, s jeho omezeními a těžkostmi, tak jako přijí-

má matka svého chybujícího syna – stále ho omlouvá, stále mu odpouští, stále v něho 

doufá… Přistupujme ke každému s novým pohledem, jako kdyby se svých chyb ni-

kdy nedopustil. Začínejme vždycky znovu s vědomím, že Bůh nejen odpouští, ale 

i zapomíná. To je míra, kterou vyžaduje i od nás.“ (1) 

Je to vysoký cíl a my k němu můžeme směřovat za pomoci důvěryplné modlitby. 

„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 

Celá modlitba Otče náš tedy směřuje k „my“ a k bratrství: prosíme nejen za sebe, ale 

i za ostatní a s ostatními. Moje schopnost odpuštění je podpírána láskou ostatních 

a na druhé straně může moje láska určitým způsobem brát na sebe chybu mého bratra: 

možná to závisí i na mně, možná jsem neudělal všechno proto, aby se cítil přijatý, po-

chopený… 

V Palermu, italském městě, prožívají různé křesťanské komunity živý dialog, který 

vyžaduje překonávání některých překážek. Biagio a Zina vyprávějí: „Jednou nás náš 

známý pastor pozval k několika rodinám ze své církve, které nás neznaly. Přinesli 

jsme něco na oběd, ale tyto rodiny nám daly najevo, že setkání není příliš vítané. Zina 

jim vlídně nabídla některé speciality, které připravila, a nakonec jsme společně po-

obědvali. Po obědě začali poukazovat na chyby, které viděli na naší církvi. Nechtěli 

jsme s nimi vstoupit do slovní rozepře a řekli jsme: Jaká chyba nebo jaký rozdíl mezi 

našimi církvemi nám může zabránit v tom,  

 

abychom se měli rádi? Byli zvyklí, že ostré kritiky obvykle pokračovaly dál a dál, 

a naše odpověď je překvapila a odzbrojila. Začali jsme mluvit o evangeliu a o tom, 

co nás spojuje, čehož je určitě víc než toho, co nás rozděluje. Když přišel čas 

na loučení, ani nechtěli, abychom odešli. Navrhli jsme modlitbu Otče náš. Během 

ní jsme silně cítili Boží přítomnost. Museli jsme jim slíbit, že znovu přijdeme, pro-

tože nás chtěli seznámit s dalšími členy komunity. Tak to pokračovalo po všechny 

tyto roky.“ 

Letizia Magri 

 

(1) Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 2004, taktéž v Parole di Vita, a cura di 

Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) str. 739 

 

 

 

 

 



 

 

Modlitba za mír a za 

Ukrajinu 
 

Všemohoucí věčný Bože, jsi naším 
nebeským Otcem, celý náš život je 
ve Tvých rukou. Vyznáváme, že jsi 
mocný, spravedlivý a milosrdný a že se k nám skláníš jako ke 
svým dětem. 

 
Toužíš po tom, abychom zde na zemi žili v pokoji a vzájemné lásce. 
Obracíme se k Tobě s naléhavou prosbou o mír na celém světě,  
nyní zvláště na Ukrajině, kde probíhají těžké válečné boje. 
 
Tvojí moci svěřujeme všechny světové státníky, aby stáli na straně 
dobra a našli sílu k vzájemnému dialogu, dohodě a usmíření. 
Prosíme, aby nikdo neprosazoval své zájmy násilím a nenávistí,  
aby kvůli sobectví několika nemuseli mnozí utíkat z vlastních 
domovů, aby zodpovědní tohoto světa bránili svobodu a důstojnost 
všech lidí, aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání 
nevinných lidských životů. 

 
Tvému milosrdenství svěřujeme všechny trpící, uprchlíky, oběti 
válek, sirotky, vdovy, všechny vojáky a všechny lidi, kteří jsou nuceni 
zabíjet a šířit násilí. 
Ať tvůj Duch, Pane, přemůže tvrdost lidských srdcí. 

 
O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, Královny míru, všech 
svatých a našich nebeských patronů, skrze Tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána. Amen. 

 


