Drazí Farníci, Farnice a Farnicata :)
Ikona Vstup Pana do Jeruzalema
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krátký popis k titulnímu obrázku:
Jezís, vstavající uprostred
noci z hrobu, na kterem je
graffiti, jez ma tento biblicky
vyjev propojit s nasí dobou.
autor: Jindriska Kempna

„Velikonoce letos nebudou...“ Na takovy napis jsem nedavno narazila pri brouzdaní po socialních sítích. Hned
se ve mne ozvalo: „Jak nebudou?!“ Ano, pokud vnímam
Velikonoce jako prodlouzeny víkend, behem nehoz si
muzu udelat vylet, naplanovat dovolenou a v pondelí
„navstívit“ celou rodinu, pratele a zname, pak skutecne
muzu ríct, ze takove Velikonoce letos nebudou. Tyto
svatky budeme jiz podruhe prozívat v duchu pandemie,
i kdyz nejspís v ponekud uvolnenejsí forme nez tomu
bylo loni. Jsme kresťane a kresťanske Velikonoce jsou
plne radosti, nadeje, pohledu do budoucnosti a predevsím vdecnosti a duvery. Jako kresťan tedy nemuzu nikdy, ani v situaci pandemie, ríct, ze tyto svatky nebudou.
Dnesním dnem vstupujeme do slavení nejdulezitejsí
udalosti lidskych dejin. Budeme prozívat ustanovení Eucharistie, svatosti knezství, Jezísovo pribití na kríz a Jeho
smrt, ale predevsím Jeho vzkrísení. To ale není vsechno,
to není konec! Velikonocní udalosti rozhodne nejsou
koncem Velikonoc! Radost z vykupne obeti
a zmrtvychvstaní Krista ma od teď naplnovat kazdy nas
den. Behem Tridua mame moznost Bohu odevzdat vse,
co nas tízí, s cím si nevíme rady, co nas v nasem zivote
presahuje. Jezís toto vse vezme s sebou na kríz, a kdyz
rekne: „Otce, do Tvych rukou odevzdavam sveho ducha“,
odevzda i to vse, co Mu my letos nalozíme. Tím to ale
nekoncí. Prazdnotu onech tezkostí je treba necím zaplnit. Čím? Vzkrísenym, oslavenym Kristem! Údalosti Tridua nas vybízejí nejen k jejich pripomenutí, prozití, ale
k opetovnemu restartu, k novemu zacatku – v radosti
Vzkríseneho.
Čírkev nam tento presah, toto pokracovaní Velikonoc
krasne pripomína pomocí Velikonocního oktavu a cele
doby velikonocní. Zkusme prozít tento cas s radostí, novym odhodlaním. Zkusme kazdy den prozívat se vzkrísenym Kristem. Seberme veskerou odvahu a zijme tak, aby
na nas nase okolí poznalo, ze letos o Velikonocích se
„neco“ zmenilo. Nebojme se jasne ríkat, co se zmenilo, co
v nas dela Kristus. A pokud se nam neco nepodarí a klopytneme, vyznejme vse ve zpovedi a prozijme velikonocní ocistení znovu ve svatosti smírení.
Pozehnanou Dobu velikonocní!
Terka
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případné změny budou hlášeny v ohláškách

Kvetna nedeľa mi vzdy pripomína kvety... ruzove kvety :)
Preco prave ruzove, to neviem...
ale ako sa tak dozvedam z popisu ikony, ktoru si dnes predstavíme, ruzova je farbou radosti. Tak asi prave preto. Kvetna nedeľa je pre mna akasi krasa v case postu.

O ikone
Ikonografia vyjadruje slavnostny príchod Bozieho Syna do
kraľovskeho mesta. V centre
ikony je Kristus sediaci na oslíkovi. Hlavu ma otocenu k zastupu apostolov, ktorí ho nasleduju do Jeruzalema. Pohybom
pravej ruky zas zehna tym, ktorí sa
s ním stretavaju. Úceníci Pana su
vykreslení v rozpakoch, akoby sa
hadali medzi sebou. Nechapu, preco
Spasiteľ tak slavnostne vstupuje do
mesta. Az neskor si uvedomia, ze sa
musí naplniť proroctvo Zachariasa
o Mesiasovi: „Plesaj hlasno, dcera
Siona, jasaj, dcera Jeruzalema, hľa,
tvoj kraľ ti prichadza, spravodlivy
je a prinasa spasu, ponízeny je
a nesie sa na oslovi, na osliatku,
mlaďati oslice.“ (Zach 9, 9)
V brane stoja Zidia, vazení obyvatelia mesta. V slavnostnych ruchach
a s palmovymi ratolesťami v rukach
vítaju kraľa, ktory den predtym
vzkriesil Lazara. V starom Izraeli
bola palmova vetvicka symbolom
zabavy, víťazstva, radosti. S nou
Zidia vítali urodzenych ľudí alebo
víťaznych veliteľov. Na ikone Zidia
pozdravuju Krista ako toho, ktory
porazil smrť a porazí aj nenavidenych utlacateľov.
Kristus je stredobodom celej kompozície, od neho dostavaju vsetky
detaily svoj vlastny vyznam. Je Bozím Synom. Okolo hlavy ma krízovy
nimbus s greckymi písmenami omega, omikron a ní naznacujucimi jeho
bozsku prirodzenosť, pretoze ma
meno, zjavene Mojzisovi: „Som, ktorý som.“ Ten, ktoreho tronom je nebo a podnozkou zem. Nad nimbom,
po stranach, su inicialy mena Isus

Čhristos „IC XC“. V hornej casti ikony je napis v starosloviencine
„Obraz Vchod vo Jerusalim.“
Deti su rovnocennou sucasťou
sprievodu pri stretnutí s Mesiasom.
Mozno vidieť, ako postava chlapca,
napísana v spodnej casti ikony, rozprestiera pred kracajucim oslíkm
farebny odev. Je obleceny v bielej
tunike na znak nevinnosti a cistoty.
Zidia kladli pod nohy odev tomu,
ktory bol pomazany na kraľa. Na
ikone je tento dej spojeny so skutocnosťou, ze Kristus je pomazany
pre Bozie kraľovstvo.
Spodne rucho Krista, plaste apostolov i jedneho z farizejov, su ruzovej
farby, ktora na vyjave symbolizuje
radosť, vynimocnosť celej situacie
a poslania Bozieho Syna. Je to posledna udalosť, kedy zastupy oslavuju Jezisa pred jeho cestou na Golgotu.
Vrchny plasť Krista je tmavomodry,
bohato zlateny. Tmavomodra je
farbou mystickeho tajomstva vtelenia. Zlata je farba Bozej slavy, Bozieho jasu a potvrdzuje Vykupiteľovu Bozsku podstatu.
Vrch tyciaci sa nad apostolmi
a mesto za branami maju v tomto
kontexte prorocky vyznam. Vrch je
Olivova hora, prudko sa dvíhajuca
k nebesiam. S temnotou svojich jaskyn je miestom ľudskych uzkostí

Bozieho Syna, ale aj miestom navratu k Otcovi pri nanebovstupení.
Vrch je aj Hora Tabor, kde sa ukazal
vo svojej slave a kde v oblaku zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte Ho!“ (Mk 9,7)
Mesto Jeruzalem ponuka ostry kontrast s okolím. Architektura je bohata a pestra. Zda sa, akoby mala
podiel na radosti a slave sprievodu.
Veď sam Boh prisľubil, ze bude
v tomto meste prítomny. Priestor
medzi mestom a vrchom vyplna
bohato rozvetvena palma. Pripomína Zachejov strom, symbol jeho duchovneho smadu i duchovneho
smadu celeho ľudstva. Svojím bielomodrym sfarbením a tvarom evokuje dojem tryskajuceho pramena
osviezujucej vody.

Prajem Vám...
Tak prajem Vam i sebe tuzbu po
Jezisovi, smad po Jeho prítomnosti
v nasom zivote, nech príde ako
osviezujuci pramen vody. Nech prezijete Veľkonocne sviatky v radosti
z Jeho zmrtvychvstania a spasy,
ktoru prinasa. Nech je v nasom zivote co najviac „ruzovych“ dní :)
Anička Šv.
(Zdroje: text ohľadom samotnej ikony
prevzaty z: https://ikony.hour.sk/sk/
galeria/ikona-vstup-pana-do-jeruzalema58.html, obrazok: https://ikony.hour.sk/)

To tekst mojej ulubionej piesni
wielkanocnej. Tej, na ktorą czekamy
przez cały Wielki Post, by wyspiewac z całego serca radosc ze zmartwychwstania naszego Pana. Ta piosenka zawsze brzmiała tak samo
i nigdy mi przez mysl nie przeszło,
ze słowa o otarciu łez nabiorą nowego wymiaru w związku z pandemią. W zeszłym roku w czasie
wielkanocnym stalismy na początku
stanu wyjątkowego i wielu z nas
spoglądało na nowe rzeczywistosci
trochę jak na nieznaną przygodę.
Wszystko było takie nowe, nieznajome. Jednak sledząc cały czas wiadomosci, mielismy swiadomosc, ze
wirus wprawdzie istnieje, ale gdzies
hen daleko za gorami. W naszej okolicy nikt wtedy nie chorował, wszyscy grzecznie nosili maseczki, prawie nie wychodzili z domu i mieli
ogromny respekt przed wirusem.

Dzis jest inaczej. Mamy juz ponad
roczne doswiadczenie. Obostrzenia
wzmozone. Nerwowka wzrasta. Kazdy z nas juz spotkał kogos, kto
przeszedł przez chorobę w większym lub mniejszym stopniu, ktos
całkiem bezobjawowo. Wielu z nas
zna niestety takich, ktorzy umarli
na skutek zakazenia.
Mozna powiedziec, ze jestesmy juz
tym wszystkim zmęczeni, bywamy
bardziej podraznieni i nerwowi.
Čzasem poddajemy wątpliwosci nawet wskazowki hierarchow koscielnych, bądz proboszczow w sprawach dotyczących organizacji Koscioła podczas pandemii. Mamy czasem skłonnosci uwierzyc przeroznym dziwnym, niepotwierdzonym
objawieniom, oskarzamy jedni drugich o rozne rzeczy... Taka postawa
nie jest w normie, ale jest zrozu-

miała. Atmosfera strachu, bezsilnosci, niepewnosci, obawy o przyszłosc, masazy medialnej wywołuje
takie własnie zmiany w zachowaniu.
W tej sytuacji i w takim czasie, jak
co roku, liturgia Koscioła przypomni nam mękę, smierc i zmartwychwstanie Čhrystusa.
Otrzyjcie juz łzy, płaczący – to słowa
otuchy i nadziei. Dobrą okazją do
poprawy humoru, naczerpania nadziei i siły mogą stac się własnie
teksty piesni wielknocnych. W ksiązeczce koscielnej znajdujemy je pod
numerami 401–422. Od piosenek
rozpoczynających się od radosnego
zwołania „Alleluja” do popularnej
piesni „Zwycięzca smierci”, ktorą
coraz częsciej, ze względu na tekst,
ludzie zyczą sobie spiewac nawet
podczas uroczystosci pogrzebowych...
W kazdej piesni znajdujemy słowa
o głębokiej tresci i sensie. Kazda
przypomina nam, ze sens i cel naszego zycia pozostaje wciąz ten
sam. I fajnie, ze tak jest. Dziękuję Či
Panie za ten wielki dar wiary.
I wszystkim zyczę wesołych swiąt
i niezłomnej nadziei.
Čzas najwyzszy: „Otrzyjcie juz łzy,
płaczący, zale z serca wyzujcie!
Wszyscy w Čhrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Niechaj zabrzmi Alleluja!”
Andrzej

Milí farníci, po kratke odmlce mi
dovolte se s Vami znovu podelit.
Den za dnem stale prozívame dobu
uzavrení v nasich domovech, jsme
omezovani a limitovaní opatreními, ktera nas stale provazejí. Nechci se s Vami delit tím, cím se mame rídit, abychom ten neviditelny
virus zastavili. To je na kazdem
z nas, jak se k dane situaci postavíme. Zkusme se na to ale podívat
z te druhe stranky. Čo pozitivního
by nam ta nase situace mela vnest
do zivota?
Mnoho z nas, i ti dríve narození,
takovou pandemii nezazilo a proto
bychom ji meli brat jako zivotní
zkusenost. Pomalu koncíme prozívat postní dobu, cas kajícnosti, lítosti, ocistení a prípravy na Velikonocní dny. Čhceme Velikonocní radost prozívat v pozitivním duchu?
Zkusme vytezit maximum ze vznikle situace, ktera nas posílí a obohatí
na cely zivot. Úrcita míra omezovaní je pro nas i trochu potrebna. Úz
dlouho jsme zvyklí na to, ze vsechno mame hned, jsme az prílis svobodní a nenechame si zasahovat do
zivota. Mozna jsme chteli od zivota
prílis mnoho. Čas od casu je dobre
svuj zivot zpomalit, zmírnit
a uskromnit. Zijme z malickostí
a z prítomnosti v kruhu sve rodiny.

Kdyz se podívame o par let nazpet,
treba si uvedomíme, ze jsme casto
nevnímali ani sve blízke, natoz sebe. To bylo jenom z prace, do prace,
na nakup, do kostela, na krouzky
s detmi a jine zabavy, ale nenasli
jsme si cas na rozhovor, ztisení
a vnímaní jeden druheho a mozna
i modlitbu. Az teď to muzeme napravit, protoze jsme si více nablízku. Kdyz zacneme sve blízke trochu
více vnímat, vyplynou nam na povrch skutecnosti, ktere jsme opomíjeli. Pred tím by nas nikdy nenapadlo, ze blízka osoba se nam chce
sverit, ale ma s tím problem. My
jsme, ale tak uspechaní, ze nemame
cas. „Nemam cas“ dve slova, ktera
jsme slychavali z nasich ust docela
casto. Proc ho, ale nemame? Zeptejme se sami sebe. Čas je jenom velicina a my s ní muzeme pracovat.

Ano, v dnesním zivote je dulezity
cas na praci, na deti, zajmy, povinnosti, ale nebylo by lepsí udelat si
cas na vlastní nitro a nitro svych
blízkych? Ja vím, reknete si! Nejsme
telepati, nevidíme do nitra cloveka.
Ale ono to prece jenom jde. Tak jako hledíme na tvar Jezíse Krista na
Krízi, tak muzeme hledet i na tvare
svych blízkych, ze kterych muzeme
vnímat nitro cloveka. Nevíte jak?
Jejich usmevem, vyrazem, ocima,
mimikou, jednaním. To vsechno
muze byt vyneseno z nitra cloveka
a my si uvedomíme, jake ma ten
druhy pocity, radosti, ale i starosti.
Často bychom se divili, co vsechno
lidi v sobe nesou.

Jsme na vrcholu postní doby. I Jezís,
ktery sel krízovou cestu, vyzaroval
ze sveho nitra pocity. Tím nejvetsím pocitem byla bolest, kterou
premahal, protoze mu Buh Otec
ulozil ukol spasit lidi smrtí na Krízi. I my tak vnímejme pocity lidí,
protoze vsichni kracíme zivotní
krízovou cestu. Nekolikrat jsme
dole, protoze upadame, tak jako
Kristus, ale zvedame se, abychom
byli zase nahore. Vnímejme proto
lidi, kterí prozívají pad a pomozme jim se dostat nahoru a zazít
Svetlo Vzkrísení. Kdyz si v postní
dobe uvedomíme, jake je nitro
kazdeho blízkeho cloveka a podarí se nam ho pozvednout, o to vetsí bude nase prozívaní Velikonoc.
Kristus, kdyz upadl, take se zvednul, protoze chtel vykoupit lidi
celeho sveta.

Velikonocní radost je skutecnym
vrcholem kazdeho padu v nasem
zivote. Její dulezitost nas pak provazí do dalsích dnu liturgickeho
roku. Prave teď prozívame cestu
druheho pandemickeho roku. Proc
bychom meli teď padnout a nechat
se stahnout neviditelnym virem.
Nenechme se porazit, tak jako Kristus se nenechal porazit cestou Kríze. Jsme odvazní, protoze jdeme za
svym, ale take pomahame druhym,
aby nepadli. Úz podruhe budeme
prozívat pandemicke Velikonoce.

Kazdy z nas se bezpochyby setkal
s jednaním nebo chovaním, ktere
bylo namíreno proti nasí nebo
jine osobe nebo nazoru. Nebylo
nam to príjemne a vzbuzovalo to
v nas pocity ublízení, krivdy
a nejakou touhu po spravedlnosti.
Pokud svoje emoce neovladame,
muzeme tíhnout k myslence oko
za oko, zub za zub. K tomu se vaze myslenka Petra Čhelcickeho,
ktery kdysi rekl: „Neodporovat zlu
násilím.“ Take Bible poukazuje na
tuto problematiku: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Rím 12, 21)

Jak a kde vzniká nenávist?
A proč?
Nenavist je projev vznikající z emocní nevyrovnanosti v nasí psychice.
V predskolním veku se castokrat
stava, ze kdyz se díteti neco nelíbí,
sam druhemu odplatí. Muzeme si to
popsat na príkladu: Díte si hraje
s hrackou a dalsí díte chce tu stejnou hracku mnohdy jenom proto,
aby prekazilo radost druhemu.
A tak mu ji vezme. První díte cítí
krivdu a ma dve varianty. Buď se
rozplace a zajde za paní vychovatelkou, nebo si hracku sam vybojuje.
Ve skolním veku je problem více
komplexní.

Úrcite Vas napadlo, ze zase budou
jine, nez jsme zvyklí. Ony ale jine
nebudou, protoze vyznam Velikonoc je stale stejny, jen nas rok od
roku jinak obohacují. Loni o Velikonocích vznikl uzasny zvyk. Na Bílou
Sobotu rozsvítit svíci v nasich domovech a dat ji na okno na znamení
Svetla Kristova Vzkrísení. Zkusme
to udelat i letos, aby vsichni lide
kolem nas videli, ze plamen víry
nikdy nezhasína. Svetlo Vzkrísení
nese obrovskou sílu a nikdy ho nemuze premoci ani neviditelny virus.

Kdo verí pevne v Kristovo vítezství,
vzdycky zvítezí i nad sebou.

První stupeň ZŠ

vznika. Spravna vychova je tedy
preventivním resením proti sikane.

Na prvním stupni jde predevsím
o zachovaní trídního kolektivu, ktery je nezbytny pro dalsí spolecensky vyvoj dítete. Tam se muze díte
setkat se situací, kdy není prijato do
party, a i pres opakovane pokusy
zapadnout, se mu to nedarí. Duvodu muze byt nekolik: vzhled, puvod,
oblecení, postizení. Zivy príklad:
díte vidí partu kluku, co si hraje
a povída. Jde za nimi. Parta okamzite ríka, aby odesel. Díte vetsinou
reaguje odmítave a porad se chce
pridat. Dojde ke strkanici, pri níz
díte vetsinou odejde se smutkem.
Nenavistny projev je tak na svete.
Nedokazal jsem zatím prijít na to,
proc tento projev vznika, ale mam
teorii: díte prebíra od dospelych
a svych rodicu nejen jejich kladne
vlastnosti, ale i zaporne. Proto to

Zaverem mi dovolte poprat Vam
prozití Velikonocních dnu s odvahou a naplnením sveho nitra Svetlem, ktere bude zarit i pro lidi kolem Vas. Znovu vyzvednu moji oblíbenou písen: „Úzdrav svou zem“,
protoze jsme na ceste uzdravení
sve zeme a vnímaní lidí svym nitrem. Kdyz toto dokazeme, Velikonocní radost bude jeste více pozitivne obohacovat nase zivoty.
Zuzana Stryjová

Druhý stupeň ZŠ
Na druhem stupni je situace daleko
horsí. Kolektiv se rozdeluje do skupinek – jak mensích, tak vetsích.
Tyto skupinky se mohou prolínat,
ale vzdy ma nekdo navrch. Tam uz
nenavist vznika velmi rafinovane
a pro ucitele mnohdy nenapadne.
Vyhodou utocníka je, ze se jeho
obeť mnohdy nikomu nesverí, protoze ve veku 12–15 to není vubec
jednoduche. A na rozdíl od prvního
stupne se zde uplatnuje ryze psychicka nenavist jako nadavky, narazky, pomluvy. Zase si to muzeme
ukazat na príkladu: Trída jede na
skolní vylet. Skupinka, ktera je ve
tríde popularní, si v autobuse, logicky, sedne dozadu tak, aby mela

prehled nad situací (tedy aby její
clenove stihli zareagovat v prípade,
ze uvidí ucitele, jak jde za nimi).
A rozjízdí se nejen autobus, ale
i regulerní sikana. Ta se uplatnuje
na ty nejzranitelnejsí, u kterych
utocníci vedí, ze se nemají o koho
oprít – jejich spoluzak, ktery ma uz
tretí den po sobe stejne tricko, nebo
spoluzak, ktery smrdí, nebo spoluzak, ktery ma vadu reci… Variant
a duvodu je mnoho, cíl je jediny:
zvysit si popularitu na ukor druheho. Dochazí take na slova typu:
„Vycisti si zuby! Úmyj si hlavu! Nevís, co je to mydlo?!“ Vzdy je jedinci
vytykana jeho slabina, ale i ta, jak je
znamo, muze byt nakonec duvodem
uspechu v zivote. Jde take o ruzne
povysovaní typu ja mam to a ty ne.
Z takove nenavisti zustava rozum
stat, deje se to! Vetsiny nenavisti ve
tríde si ucitele ani vsimnout nemohou, protoze se deje z jejich dohledu. Kdyz uz si toho ale vsimnou, tak
z mych zkuseností to buď bagatelizují a nechavají byt, nebo to vyresí
domluvou, ktera nema poucnou
hodnotu. Díte, ktere je sikanovane,
potrebuje pochopit a byt pochopeno. Proto jedine funkcní resení je
reakce vsímaveho spoluzaka, ktery
to nenecha jen tak a zastane se obeti. Takto vznika pratelství. V nejvetsí nouzi poznas prítele. Nasilníci
jsou v nouzi, a prítele nemají…

Střední... a co pomáhá
Na strední skole si uz clovek dokaze
poradit se situacemi a ma urcity
prehled, na koho se obratit. Dospívající clovek poznava, co je dobre
a co ne, a urcite ví, ze nenavist vede

ke zlu. Ma i urcitou sebereflexi
v tom, jak se chovat, nebo nema?
Není tomu tak dlouho, co jsem zjistil, ze tomu tak není, a na strední
skole, stejne jako v dospelem zivote,
vznika nenavist, ktera uz nemusí
vest pouze ke kratkemu procesu
v druzine, ale k realne vymene nazoru. Muzou to byt nenavistne zpravy na Facebooku, nebo take pomluvy, ktere jsou uplne vsude. Je to nepríjemne. Mladym dospívajícím
proto velmi pomaha spolecenství.
Tam mají bezpecny prostor, aby se
mohli sverit a mohou nalezt utechu
i pochopení. Rozmluva s Bohem take velmi pomaha. Tyto dve moznosti se vsak musí navzajem doplnovat,
protoze kdyz se sami nemodlíme,
nemame o sobe dobry prehled. Naopak, kdyz nemame spolecenství,
sami to nezvladneme.

Dospělost
Dospely clovek se snazí
nenavisti vyhnout velkym
obloukem, a pokud ji vidí,
chce jí zabranit. Ne proto,
ze musí, ale proto, ze
chce. Nedospely clovek
hleda ci vytvarí konflikty,
dospely je resí. Proto je
dobre postavit se zlu celem a pomoct ublízenemu
cloveku, abyste ho vytahli
z hrobu ke vzkrísení po
vzoru Jezíse Krista. Tímto
skutkem utocník pozna,

ze je v nevyhodne pozici a pokud
ma dusi, obratí se.
„Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro
dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.
Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni
dát odpověď každému, kdo by vás
vyslýchal o naději, kterou máte. Když
jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří
hanobí váš dobrý způsob života
v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání,
bude-li to snad vůle Boží, než za zlé
činy.“ (1 P 3, 13-17)

Co bychom tedy měli dělat?
Momentalne zijeme v dobe, kdy ma
kazdy pravo na nazor a nekdy nechceme slyset neco, co nam je proti
srsti. Menit svoje nazory je lidske,
protoze nam ten druhy muze do
zivota prinest novou skutecnost, na
kterou jsme dosud nebrali ohled.
Proto kdyz nam nekdo oponuje, nemeli bychom se stavet do obranneho postoje s cílem toho druheho
presvedcit o vlastní pravde. Meli
bychom se otevrít. Vyjadrit se. Vyslyset. Trebaze se na necem neshodneme, je minimalne jeden duvod, proc se nepohadat, a ten duvod
je laska.
Adam H.

Prohlízím si poznamky ze zarijoveho duchovne relaxacního víkendu.
Meli jsme to stestí, ze se datumove
míjel s nouzovym stavem a první
a druhou koronavirovou vlnou. Odvezli jsme si, spolu s hromadnym
nakazením, radost z pratelství, jistotu Bozí lasky, duchovní moudro,
sílu do dalsích dnu, ale i spankovy
deficit. Me poznamky na papíru
jsou dost necitelne a strucne psane.
Myslela jsem, ze hlavní myslenky si
zapamatuji a snadno je pro vas pozdeji sepísu. V hlave nezustaly, zato
jsou vsechny v mem srdci. Budu
doufat, ze i nad temito mymi sepsanymi body se dokazete zamyslet
a prenest si je do srdcí svych. Pokud
ne, omlouvam se, príste vezmu diktafon :)
Víkend byl pod duchovním vedením otce Ladislava Heryána.
V breznu tohoto roku vysla nova
kniha – Exotova abeceda, kterou si
muzete objednat a snad uz i osobne
zakoupit treba v nasem blízkem
a
príjemnem
knihkupectví
U sv. Kříže.
Četla jsem par recenzí. Velmi se mi
líbila recenze od Zdenka A. Emingera, kterou si muzete precíst na internetovych strankach Čhristnetu.
Zacína vetou – Ta kniha je krásná.

Snad si muzu dovolit jeste poslední
odstavec z recenze – Motiv „exota“
nechápu jako jedno z dalších vyčlenění člověka do posvátného prostoru, kde žijí živí svatí a kde už člověk

Aby byl život nádherný, nepotřebuje být dokonalý.
Člověk je prach oživený Božím dechem.
Ježíšův život nás může spasit víc než jeho smrt.
Když přijímáme Tělo Páně, stáváme se sami svatostánkem.
Jenom velká láska, nebo velké utrpení může přebít naše EGO.
Respekt – dívat se do hloubky.
Chceme-li poznat Boha, pozorujme kočku při ranní hygieně.
Bible – metafora lidského bytí.
Maria – korporativní osobnost, jsme v ní, jsme ona, velká ANO.
Thomas Merton: brána do nebe je všude.
Catholický – všeobjímající.
Bůh – dávající se bytí zadarmo.
ani nechodí na záchod. Tichá síla
Heryánova přemýšlení mě inspiruje
k dívání se kolem sebe, abych zahlédl
Ježíše, který se pokouší jít se mnou
a kterého já svými postoji a názory
posílám na opačnou stranu, do Berouna, do Tchořovic a taky tam...
Teologická zkratka Heryánovi sluší,
protože je v ní svůj a protože za ní
stojí srdce, láska a svědomí, jež tolika jiným křesťanům i nekřesťanům
z nějakého důvodu chybí. „... člověku,
který opravdu žije v Bohu, se znovu
může otevřít rajská zahrada. Člověk
totiž znovu může získat přístup ke
stromu života. Má to ovšem jednu
podmínku: musí konečně rezignovat
na strom poznání, musí konečně
přestat usilovat o jezení jeho plodů.“
Dobrá kniha, která přetrvá.

Duchovne relaxacní víkend se konal
v salesianskem stredisku ve Stare
Vode u Bruntalu. Nedaleko je mala
obec Andelska Hora s krasnym barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Na konci unora jsme si
udelali s manzelem a synem vylet
na Praded. V Karlove Studance nas
vsak poslali zpet, ze tato hora uz ma
dnes turistu víc nez dost. Napadla
nas ihned myslenka navstívit obec
Andelska Hora. Zaparkovali jsme
u zminovaneho obchodu a vydali se
smerem k dalsímu poutnímu kostelu Svate Anny na Anensky Vrch
(Annenberg). V krasne lipove aleji,
ktera vede az na samotny vrsek je
umístena krízova cesta. Čtrnact
drevenych krízu s oramovanymi
pasijovymi obrazy uprostred je zasazenych mezi obrovite lípy. Nektera zastavení se o stromy prímo opírají. Díky nasemu synovi, ktery ma
v mobilním telefonu aplikaci kancional jsme mohli krízovou cestu projít i v modlitbe a v kratkych zamysleních. Odmenou pro nas byl nadherny vyhled z Anenskeho Vrchu
prímo na horu Praded, ktera byla
puvodne nas cíl. Mnozí z vas toto
místo jiste zna, kdo jeste ne, je to
muj tip na pekny vylet.
Preji pozehnane Velikonocní svatky
a tesím se na shledaní.
Kamila F.

Úz nejakou dobu se na Velky patek, po ukoncení toho, co je tento
den nejdulezitejsí, tedy velkopatecní bohosluzby na pamatku Úmucení
Pane, setkavame u Hrobu Pane
a zacíname devítidenní prípravu ke
svatku Bozího Milosrdenství, ktery
slavíme o 2. nedeli velikonocní. Dle
slov, ktera zapsala sv. s. Faustyna
Kowalska je to období zvlastního
otevrení se na Bozí Milosrdenství.
Poukazují na to slova: „Touzím,
abys behem techto devíti dní privadela duse k prameni meho milosrdenství, aby nacerpaly síly a osvezení i vsechnu milost, kterou potrebují v tezkostech zivota, a zvlaste
v hodine smrti. Kazdeho dne privedes do meho Srdce jinou skupinu
dusí a ponorís je do toho more
meho milosrdenství. A ja vsechny
tyto duse uvedu do domu meho Otce. Budes to delat v tomto i v budoucím zivote. A zadne dusi, kterou
uvedes do zdroje meho milosrdenství, nic neodmítnu. Kazdeho dne
budes prosit meho Otce o milosti
pro tyto duse pro me bolestne utrpení.“
Novena spocíva v proste modlitbe
korunky k Bozímu milosrdenství.
V Denícku sestry Faustyny je vsak
zaznamenana jeste rozsírenejsí novena, behem ktere duchovne privadíme k Bozímu Milosrdenství jednotlive skupiny lidí. Vzhledem k aktualní situaci chci nabídnout obsah
jednotlivych dnu noveny, abyste ji
take mohli prozít a projít soukrome
ve svych domacnostech. Jazyky budeme strídat dle toho, jak to bude
probíhat v nasem farním kostele.
1. dzień – Wielki Piątek,
przy Grobie Pańskim,
po liturgii Męki Pańskiej
Z objawienia: Dzis sprowadz Mi
ludzkosc całą, a szczegolnie wszystkich grzesznikow i zanurzaj ich
w morzu miłosierdzia Mojego,
a tym pocieszysz Mnie w gorzkim
smutku, w jakim pogrąza Mnie
utrata dusz.

Modlitwa s. Faustyny: Jezu najmiłosierniejszy, ktorego własciwoscią
jest litowac się nad nami i przebaczac nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufnosc, jaką mamy w nieskonczoną dobroc Twoją i przyjmij
nas wszystkich do mieszkania najlitosciwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Čię przez miłosc Twoją, ktora
Čię łączy z Ojcem i Duchem Swiętym.
Ojcze Przedwieczny, spojrz okiem
miłosierdzia na ludzkosc całą,
a szczegolnie na biednych grzesznikow. Ludzkosc ta jest zamknięta
w najlitosciwszym Sercu Jezusa
i dla Jego bolesnej męki okaz nam
miłosierdzie
swoje,
abysmy
wszechmoc miłosierdzia Twego
wysławiali na wieki wiekow. Amen.
Koronka do Miłosierdzia Bożego
2. den – Bílá sobota,
u Hrobu Páně,
po ranních chválách
Ze zjevení: Dnes mi priveď duse
knezí, reholníku a reholnic a ponor
je do meho nezmerneho milosrdenství. Ony mi dodaly sílu, abych vydrzel horke utrpení; skrze ne, jako

skrze prutoky, steka na lidstvo me
milosrdenství.
Modlitba s. Faustyny: Nejmilosrdnejsí Jezísi, od nehoz pochazí vse
dobre, rozmnoz v nas milost, abychom uskutecnovali milosrdenství,
aby ti, kdo se na nas dívají, chvalili
Otce milosrdenství, ktery je v nebi.
Vecny Otce, shledni milosrdne na
ty, ktere jsi zvlastním zpusobem
povolal na svou vinici, na duse
knezí, reholníku a reholnic, a napln
je silou sveho pozehnaní a pro
lasku srdce sveho Syna, v nemz jsou
tyto duse uzavreny, udel jim svou
sílu a svetlo, aby dokazali vest
ostatní po cestach spasy a aby spolecne zpívali ke cti tveho nevycerpatelneho milosrdenství na veky
veku. Amen.

Korunka k Božímu milosrdenství
3. den – Boží hod
velikonoční, bezprostředně
po mši sv. v 9:00 hod. (cz/pl)
Ze zjevení: Dnes mi priveď vsechny
zbozne a verne duse a ponor je do
more meho milosrdenství; tyto duse me utesovaly na krízove ceste,
byly mi kapkou utechy v mori horkosti.

Modlitwa s. Faustyny: Jezu najmiłosierniejszy, ktory wszystkim
udzielasz łask swych nadobficie
ze skarbca miłosierdzia swego,
przyjmij nas do mieszkania najlitosciwszego serca swego i nie
wypuszczaj nas z niego na wieki.
błagamy Čię o to przez niepojętą
miłosc Twoją, jaką pała Twe
Serce ku Ojcu niebieskiemu.
Ojcze
Przedwieczny,
spojrz
okiem miłosierdzia na dusze
wierne jako na dziedzictwo Syna
swego i dla Jego bolesnej męki
udziel im błogosławienstwa i otaczaj je swą nieustanną opieką,
aby nie utraciły miłosci i skarbu
wiary swiętej, ale by z całą rzeszą
aniołow i swiętych wysławiały
niezmierzone miłosierdzie Twoje
na wieki wieczne. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
cz/pl
4. dzień – poniedziałek
wielkanocny, bezpośrednio
po mszy św. o godz. 10:30
Z objawienia: Dzis sprowadz Mi pogan i tych, ktorzy Mnie jeszcze nie
znają. I o nich myslałem w swej
gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwosc pocieszyła Serce Moje. Zanurz
ich w morzu miłosierdzia Mojego.
Modlitwa s. Faustyny: Jezu najlitosciwszy, ktory jestes swiatłoscią
swiata całego, przyjmij do mieszkania najlitosciwszego Serca swego
dusze pogan, ktore Čię jeszcze nie
znają; niechaj promienie Twej łaski
oswiecą ich, aby i oni wraz z nami
wysławiali przedziwne miłosierdzie
Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitosciwszego Serca swego.
Ojcze Przedwieczny, spojrz okiem
miłosierdzia swego na dusze pogan
i tych, co Čię jeszcze nie znają, a są
zamknięte w najlitosciwszym Sercu
Jezusa. Pociągnij je do swiatła
Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak
wielkim jest szczęsciem Čiebie miłowac. Spraw, aby i one wysławiały
hojnosc miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.
Koronka do Miłosierdzia Bożego

5. den – velikonoční úterý,
bezprostředně
po mši sv. v 7:00
Ze zjevení: Dnes mi priveď duse odloucenych bratrí a ponor je do more
meho milosrdenství. Horkym utrpením drasali me telo i srdce – moji
církev. Kdyz se vracejí k jednote
s církví, hojí se me rany, a tak
zmírnují me utrpení.
Modlitba s. Faustyny: Nejmilosrdnejsí Jezísi, jenz jsi dobro samo, ty
neodpíras svetlo tem, kdo prosí,
prijmi do príbytku sveho nejslitovnejsího srdce duse nasich odloucenych bratrí a pritahni je svym
svetlem k jednote s církví a nepropoustej je z príbytku sveho nejslitovnejsího srdce, ale ucin, ať i oni
oslaví stedrost tveho milosrdenství.
Vecny Otce, shledni milosrdne na
duse nasich odloucenych bratrí,
zvlaste na ty, kterí promrhali tva
dobra a zneuzili tvych milostí zarputilym setrvavaním ve svych
omylech. Nehleď na jejich chyby,
ale na lasku sveho Syna a na jeho
horke utrpení, ktere pro ne podstoupil, neboť i oni jsou uzavreni
v nejslitovnejsím Jezísove srdci.
Úcin, ať take oni oslavují Tve velike
milosrdenství na veky veku. Amen.
Korunka k Božímu Milosrdenství

6. den – velikonoční středa,
bezprostředně po mši sv.
v 18:00 hod.
Ze zjevení: Dnes mi priveď duse tiche a pokorne a duse malych detí
a ponor je do meho milosrdenství.
Tyto duse jsou nejvíc podobne memu srdci, ony me posilovaly, kdyz
jsem v horkych mukach umíral. Videl jsem je jako pozemske andely,
kterí budou bdít u mych oltaru. Na
ne vylevam milosti plnymi proudy.
Moji milost muze prijmout pouze
pokorna duse; pokornym dusím
davam svou duveru.
Modlitba s. Faustyny: Nejmilosrdnejsí Jezísi, jenz jsi sam rekl: „Úcte
se ode mne, neboť jsem tichy a pokorny srdcem...“, prijmi do príbytku
sveho nejslitovnejsího srdce duse
tiche a pokorne a duse malych detí.
Tyto duse uvadejí v uzas cele nebe
a nebesky Otec v nich ma zvlastní
zalíbení. Jsou vonící kyticí pred
Bozím trunem, vuní, jíz se sytí sam
Buh. Tyto duse stale prebyvají ve
tvem nejslitovnejsím srdci a neustale a naveky zpívají písen lasky
a milosrdenství.
Vecny Otce, shledni milosrdne na
duse tiche a pokorne a na duse malych detí, ktere jsou uzavreny
v príbytku nejslitovnejsího srdce
Jezísova. Tyto duse se nejvíce podobají tvemu Synu; jejich vune stoupa
ze zeme az k tvemu trunu. Otce

milosrdenství a veskereho dobra,
prosím te pro lasku a tve zalíbení
v techto dusích, pozehnej celemu
svetu, aby vsechny duse spolecne
zpívaly ke cti tveho milosrdenství
na veky veku. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
7. den – velikonoční čtvrtek,
bezprostředně
po mši sv. v 7:00 hod.
Ze zjevení: Dnes mi priveď duse,
ktere zvlastním zpusobem uctívají
a oslavují me milosrdenství, a ponor je do meho milosrdenství. Tyto
duse mely nejvetsí soustrast s mym
utrpením a nejhloubeji pronikly do
meho ducha. Jsou zivym odleskem
meho slitovneho srdce. V budoucím
zivote budou tyto duse zarit zvlastním svetlem. Zadna z nich se nedostane do pekelneho ohne. Kazdou
budu zvlasť branit v hodinu její
smrti.
Modlitba s. Faustyny: Nejmilosrdnejsí Jezísi, jehoz srdce je laska sama, prijmi do príbytku sveho nejslitovnejsího srdce duse, ktere obzvlasť ctí a oslavují velikost tveho
milosrdenství. Tyto duse jsou silne
mocí samotneho Boha; v nejruznejsích trapeních a prekazkach jdou
vpred s duverou ve tve milosrdenství. Jsou s tebou sjednoceny a na
svych bedrech nesou cele lidstvo.
Tyto duse nebudou prísne souzeny,
nybrz je v okamziku skonu obejme
tve milosrdenství.
Vecny Otce, shledni milosrdne na
duse, ktere oslavují a uctívají nejvetsí z tvych vlastností – tve bezedne milosrdenství, a ktere jsou
skryty v nejslitovnejsím Jezísove
srdci. Tyto duse jsou zivym evangeliem, mají ruce plne milosrdnych
skutku a jejich srdce, preplnene radostí, zpíva písen milosrdenství
Nejvyssímu. Prosím te, Boze, prokaz jim sve milosrdenství, podle
jejich nadeje a duvery v tebe. Nechť
se na nich naplní príslib Jezíse,
ktery rekl, ze duse, ktere budou
uctívat jeho nevycerpatelne milosrdenství, bude sam chranit v zivote
a zvlaste v hodine smrti jako vlastní
slavu. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství

8. dzień – piątek
wielkanocny, bezpośrednio
po mszy św. o godz. 7:00
Z objawienia: Dzis sprowadz Mi dusze, ktore są w więzieniu czysccowym i zanurz je w przepasci miłosierdzia Mojego; niech strumienie
krwi Mojej ochłodzą ich upalenie.
Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się
Mojej sprawiedliwosci. W twojej
mocy jest przyniesc im ulgę. Bierz
ze skarbca Mojego Koscioła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O,
gdybys znała ich mękę, ustawicznie
bys ofiarowała za nie jałmuznę
ducha i spłacała ich długi Mojej
sprawiedliwosci.

Jezusa Syna Twego, najmilszego, bo
wierzymy, ze dobroc Twoja i litosc
są nieskonczone. Amen

Modlitwa s. Faustyny: Jezu najmiłosierniejszy, ktory sam powiedziałes,
ze chcesz miłosierdzia, otoz wprowadzam do mieszkania Twego najlitosciwszego Serca dusze czysccowe, ktore są Či bardzo miłe, a ktore
jednak wypłacac się muszą Twej
sprawiedliwosci. Niech strumienie
krwi i wody, ktore wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia
czysccowego, aby i tam się sławiła
moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spojrz okiem
miłosierdzia na dusze w czysccu
cierpiące, ktore są zamknięte w najlitosciwszym Sercu Jezusa. Błagam
Čię przez bolesną mękę Jezusa,
Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajswiętsza dusza, okaz miłosierdzie swoje duszom, ktore są pod sprawiedliwym
wejrzeniem Twoim. Nie patrz na
nie inaczej, jak tylko przez rany

Modlitba s. Faustyny: Nejslitovnejsí
Jezísi, jenz jsi slitovnost sama, privadím do príbytku tveho nejmilovanejsího srdce vlazne duse. Ať se
tyto chladne duse, ktere se podobají
mrtvolam a naplnují te takovym
odporem, rozehrejí v ohni tve ciste
lasky. Nejslitovnejsí Jezísi, pouzij
vsemohoucnost sveho milosrdenství, pritahni je do vyhne sve lasky
a daruj jim svatou lasku, vzdyť ty
muzes vsechno.
Vecny Otce, shledni milosrdne na
vlazne duse, uzavrene v nejslitovnejsím srdci Jezísove. Otce milosrdenství, prosím te, pro horke utrpení tveho Syna a pro jeho tri hodiny trvající umíraní na krízi dovol,
aby take ony oslavovaly propast
tveho milosrdenství. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
9. den – velikonoční sobota,
bezprostředně po mši sv.
v 7:00 hod.
Ze zjevení: Dnes mi priveď duse vlazne a ponor je do propasti meho
milosrdenství. Tyto duse zranují me
srdce nejbolestneji. Nejvetsího odporu se me dusi v Getsemanech dostalo od vlaznych dusí. Ony byly
prícinou, ze jsem rekl: Otce, odejmi
ode me tento kalich, je-li to Tva
vule. Poslední zachranou pro ne je
uteci se k memu milosrdenství.

Korunka k Božímu milosrdenství
Przemek
zdroj textu a fotografií: Internet

Papez Frantisek podnikl historickou navstevu Iraku. Naplnil tak puvodní zamer sveho predchudce Jana Pavla II.. Behem trí dnu bedlive sledovane cesty podporil kresťany, kterí zustali v zemi navzdory valce, pronasledovaní i ohrození nabozenskymi extremisty. Apostolska cesta vyvrcholila slavením mse svate na irbílskem stadionu Fransa Haririho,
kde se setkal s obeťmi pronasledovaní a vyslechl si svedectví nekolika
kresťanu. V homilii papez povzbuzoval k duvere v Bozí prozretelnost:
„Kolik vašich bratří a sester, přátel a spoluobčanů tady v Iráku nese zranění z války a násilí, zranění viditelná i neviditelná! Jsme v pokušení reagovat na tyto a další bolestné skutečnosti lidskou silou, lidskou moudrostí. Ježíš však nám ukazuje cestu Boží, cestu, kterou kráčel On sám a na
kterou nás volá k následování.“ Vedle toho poukazoval na Bozí milosrdenství, ktere jsme vyzvani nasledovat: „Ježíš nás nejen očišťuje z našich
hříchů, ale dává nám podíl na své síle a své moudrosti. Osvobozuje od
takového způsobu chápání víry, rodiny a společenství, který rozděluje,
vymezuje se a vyřazuje, abychom mohli budovat církev a společnost otevřené pro všechny a obrácené k našim nejpotřebnějším bratřím a sestrám. A zároveň nás posiluje, abychom dokázali odolat pokušení k vyhledávání pomsty, která nás utápí v nekonečné spirále odvety.“
Navsteva Svateho otce rezonovala i v muslimskych komunitach Blízkeho vychodu. Podle muslimskeho teologa Adnane Mokraniho se papezova cesta stala dulezitou etapou mezinabozenskeho dialogu. Papezovu navstevu u velkoajatollaha Alího Sistaního, nejvyssí autority irackeho síitismu, a mezinabozenske setkaní v Úru lze hodnotit na stejne vysi jako Prohlasení o lidskem bratrství za spolecny mír a souzití, podepsane v unoru 2019 spolu s hlavním sunnitskym predstavitelem, Ahmadem Al-Tajíbem, a mezinabozenske akcenty encykliky Fratelli tutti, dodava Mokrani.

Prozívame nove vyhlaseny Rok rodiny Amoris Laetitia. Zvlastní cas venovany rodine vyhlasil papez
na svatek svateho Josefa. Mel by vyvrcholit 10. svetovym setkaním rodin v Ríme v cervnu 2022. Podsekretarka Úradu pro laiky, rodiny a zivot v te souvislosti zduraznila, ze tento rok je prílezitost
k posílení pastorace rodin. Takove, ktera by podtrhla krasu kresťanskeho manzelství a rodiny, aby
tuto krasu mohly pozorovat i dospívající a deti. Behem nasledujících mesícu ma vyjít rada podpurnych materialu pro katechezi a aktivity ve farnostech, vcetne filmu. „Rodiny mají nesmírný potenciál
a jsou darem pro celou společnost a církev. Proto je
třeba uznat jejich roli a zaangažovat je jako subjekt
řádné pastorace ve farnosti a diecézi. Důležitým aspektem této role je živé svědectví. Nezřídka vynikají svou každodenně prožívanou vírou, jsou živým katechismem,“ rekl k uvedení Roku rodiny kardinal Kevin Farrell.

Dopady koronavirove krize dolehají i na Vatikan. Papez Frantisek proto pristoupil k financním skrtum. Platy kardinalu snízil o 10 procent, vedoucí a sekretari jednotlivych uradu budou podle noveho motu proprio dostavat
o 8 % mene. Rade zamestnancu se rovnez zastavuje pravidelne navysení mzdy za odpracovane roky. Papez nechce zamestnance propoustet, rozhodl se proto k tomuto resení situace. „Budoucnost udržitelná po hospodářské
stránce si dnes žádá, kromě dalších rozhodnutí, rovněž přijetí opatření týkajících se platového ohodnocení personálu,” píse se v uvodu rozhodnutí.
Jana Lokajová

Lokalne, lokalneji, nejlokalneji… a uplne blizoucko :)
To jsme se dozili casu, ze vsechno je on-line. Sedíme doma a na
svych vetsích nebo mensích obrazovkach mame cely svet. Ne
dost, ze muzeme nakupovat, jeste i msi svatou mame na obrazovce, dokonce i nabozenství a ja sam jsem nedavno poprve
v zivote zazil virtualní natacení rozhovoru pro nejakou televizi.
Koupit knízku behem sezení ve zpovednici... tez se da...
a v podstate se da i ji hned císt. Prímo uzasne, ale uz by se
mohly vratit normalní casy, kdy muzeme byt v kostele, u znamych realne, kdy si knízku kupíme v knihkupectví a kdy spolecnou sklenici vína pozvedneme bez prostrednictví kamery
a mikrofonu. Nicmene jeden krasny vecer si, behem on-line
rozhovoru jeden z mych pratel postezoval, ze se mu kvuli nejakym prípravam na velikonocní svatky stalo, ze jeho
necuvka / necowka musela byt v troube delsí dobu, nez by spravne mela byt. Necuvka, tedy panenská sekaná, to je dobry napad do naseho kuchynsko-kolarkoveho koutku. Jednak tradicne je to velikonocní specialitka
a jednak vylozene nase, pac prave na Tesínsku je necuvka doma. Na svatky se lide vracejí domu, takze v tom nasem kulinarskem cestovaní se take vratíme domu, k nam, a proto nabízím dnes necůvku / necówkę jak ji
pripravuje nase chlebodarkyne Jirinka – no blíze uz to byt nemuze :)

Potřebujeme:
1 ks veprove panenky
• 1 kg veproveho plecka
• 1 vejce
• ¾ kelímku kondenzovaneho neslazeneho mleka
nebo smetany na slehaní
• 3 strouzky cesneku
• asi 20 dag veprove branice (po nasemu „nec“
a prave proto necuvka / necowka)
• ½ cajove lzicky susene majoranky
• sul a pepr podle chuti
• kmín na posypaní povrchu
• nepridavame zadny rohlík, housku nebo strouhanku, u nas je to bezlepkove jídlo
•

Veprovou panenku umyjeme, dobre osusíme. Veprove plecko semeleme na malych okach. Do mleteho masa pridame vajícko, rozdrobeny cesnek, majoranku, sul a mlety pepr a dobre promíchame. Pak postupne pridame kondenzovane mleko nebo slehacku, za staleho míchaní tak, aby masova smes byla lepkava, ale aby neplavala ve smetane ci mlece. Nechame ji pak asi 20 min. odpocinout a mezi tím si pripravíme branici. Prolejeme ji horkou vodou
a opatrne ji roztahneme na pracovní desce. Kdyz se
nam mlete maso trosku prolezí, ¼ z neho polozíme na
roztazenou branici a uformujeme obdelník trochu delsí
a sirsí, nez je nase panenka. Nasledne polozíme panenku doprostred masoveho obdelníku a oblozíme ji rovnomerne zbytkem mleteho masa. Vytvarujeme sisku
tak, aby cela panenka byla zabalena do mleteho masa
a pak nasi sisku zabalíme do roztazene branice a její
povrch posypeme kmínem. Pecicí plech z trouby vylozíme papírem na pecení, polozíme na nej nasi sisku
a dame do rozehrate trouby. Peceme neco malo pres
hodinu v teplote 170°Č. Více mene v polovine casu
pecení je dobre necuvku otocit, aby se propekla z obou
stran. Dobrou velikonocní chuť / albo smacznego… dle
libosti :)
Przemek

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
...je vlastne novinka – zavedl ji papez Jan Pavel II, abychom si Bozí milosrdenství znovu pripomínali kazdy
rok a abychom za nej dekovali.
Ale co je to milosrdenství? Je tezke popsat to jedním slovem, ale kdyz si vezmeme na pomoc moudre dospelaky, zjistíme, ze je to schopnost videt, ze nekdo neco potrebuje a ochota takovemu cloveku pomoci - dat mu
to, co mu chybí. A to muzou byt ruzne veci – jídlo, nocleh nebo oblecení. Nekdo jiny se cítí osamely a potrebuje, abychom ho navstívili. Jiny nam treba nechtene neco provedl a touzí, abychom se uz nezlobili.
Znate príbeh nekoho kdo je milosrdny? Pokud vas nikdo nenapada nebo si jen chcete precíst o nekom kdo
to umel, podívejte se na nase príbehy sv. Martina nebo sv. Mikulase. Oba videli, co lide potrebují a umeli jim
pomoci.
A Buh je takto milosrdny. A víte, kdo byla Faustyna Kowalská? Byla to polska reholnice, kterou v r. 2000
svatorecil papez Jan Pavel II. Svata Faustyna se moc snazila, aby lide vedeli o Bozím milosrdenství. Čhtela,
aby se lide radovali z toho, ze Buh je milosrdny, ze nam odpoustí nase spatnosti. Nechala namalovat obrazek
Jezíse, ktery vam nabízíme jako omalovanku a ktery je znamy prave jako obraz Bozího milosrdenství.

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Bozí laska k cloveku se projevuje ruznym zpusobem. Jeden z nich je milosrdenství. Jezís ríka: „Buďte milosrdní,
jako je milosrdny vas Otec“ (Lk 6,36). Činy, kterymi muzeme konkretne napodobovat Bozí lasku k lidem, nekdy
nazyvame „skutky milosrdenství“. Kresťane se o ne od nepameti snazili a sepsali je do sedmi bodu. Protoze clovek je telo i duse, mame skutky telesneho a duchovního milosrdenství. Ktere to jsou?

MILOSRDNÍ JAKO
OTEC
Milosrdenství je slovo, ktere v Bibli oznacuje
Bozí jednaní s nami lidmi. Je to Bozí laska
k cloveku, ktera se projevuje konkretne –
prijetím, odpustením, trpelivostí, velkorysostí, blízkostí, pomocí... Jezís ríka, ze take
my mame byt milosrdní, jako je milosrdny
Buh k nam.
Vybarvi a přečti ta písmena, která jsou
v srdíčkách. Tajenku čti po řádcích zleva doprava. Dozvíš se něco o milosrdenství.

SYTIT HLADOVÉ
Jedním ze skutku telesneho milosrdenství
je sytit hladove. Jak ho muzeme naplnovat?
Nejen tím, ze financne prispejeme do sbírky pro chude, ale take tím, ze nebudeme...
Spoj vždy dvě části jídla k sobě. Dvojice písmen dopiš podle čísel do tajenky.

TAJENKA: _____________________________________________________________________________________________

DÁVAT PÍT ŽÍZNIVÝM
Vodu potrebujeme stale – pijeme ji, varíme z ní, umyvame se, koupeme, myjeme nadobí, pereme pradlo, vodou
splachujeme, zalevame zahonky... V domacnosti potrebujeme vodu po cely den. A co teprve v prumyslu
a v zemedelství! V nekterych zemích je voda velmi vzacna, zvlasť pitna. Dat napít zíznivemu pak muze znamenat
i zachranu zivota. Voda je vzacny dar, kterym bychom nemeli nikdy plytvat, protoze... (dokončení v tajence)

MILOSRDNI JAKO OTEČ: Milosrdenství není slabost, ale síla, ktera premaha vsechno zle.
SYTIT HLADOVE: … vybíraví a jídlem nebudeme plytvat.
DAVAT PIT ZIZNIVYM: … bez vody není zivot.

zpracovala Terka
https://kc.biskupstvi.cz/namety-milosrdenstvi/
https://deti.vira.cz/clanky/nedele-boziho-milosrdenstvi

ŘEŠENÍ

po

7:00 Pl Za naszą wspólnotę parafialną

út

7:00 Cz Za + rodiče, bratry a sestry, za + syna Roberta Bastu a žijící členy rodiny do ochrany Boží

st

18:00 Cz Za + Terezii Magurovou

čt

18:00 Cz

pá

15:00 Pl Liturgia Męki Pańskiej

so

Paschální vigilie:
20:00 Cz
/Pl
Za naše farní společenství a za dobrodince farnosti

29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.

03.04.

Večeře Páně:
Za žijící a zemřelé kněze naší farnosti

7:30 Pl
ne

04.04.

po

05.04.

Za těžce nemocnou Kateřinu Machovou s prosbou o dar zdraví pro ni a pro celou rodinu Machovou
9:00 Cz/
Pl
a Cechlovou
10:30 Cz Za + Jana Hutníka a za žijící členy rodiny
Za + Annu a Miroslava Kolkovy, rodiče a sourozence z obou stran, za žijící rodinu Kolkovou, duše
18:45 Cz
v očistci a na poděkování za uzdravení z nemoci
7:30 Pl
9:00 Cz Za + Marii a Josefa Holleinovy, rodinu Faranovou a Kůtovou
10:30 Pl

út

7:00 Cz Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti

st

18:00 Cz Za Bohumila Koubka, rodiče z obou stran, za žijící členy rodiny, s prosbou o dar víry a Boží požehnání

06.04.
07.04.

Za + manžela Ľudovíta Bastu, jeho rodiče, + švagry Alberta, Rudolfa, Josefa a Štefana a za žijící členy
rodiny do ochrany Boží
čt
08.04.
Za + Maksymiliana i Stefianię Niezgodów, córkę, wnuczkę, rodziców z obu stron oraz rodziny Poloków,
18:00 Pl
Niezgodów, za dusze opuszczone i łaski Boże dla żyjących rodzin
7:00 Cz

pá

7:00 Pl

so

18:00 Cz Za + rodiče Josefa a Marii Cupkovy, Aloise a Boženu Feberovy a za žijící a + členy rodiny z obou stran
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské

09.04.
10.04.

18:00 Pl Za + męża Erwina Febera (1.roczn.+), za + syna Piotra i zmarłych z rodziny Feberów i Olszoków
7:30 Pl Za naszą wspólnotę parafialną

Za + Amálii a Felixe Škutovy, rodiče Škutové a Radecké, s prosbou o požehnání pro žijící rodinu
a přímluvu Panny Marie
10:30 Pl Za + małżonków Ferdynanda i Monikę Stachurów, za rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu
18:45 Cz Za + Aničku Koplovou, rodinu Koplovou, Balasovou a Šimičkovou

ne

9:00 Cz

12.04.

po

7:00 Pl

út

7:00 Cz

st

18:00 Cz Za Ludviku Thuroczyovou s prosbou o dar zdraví

čt

7:00 Cz

11.04.

13.04.
14.04.
15.04.

pá

16.04.

18:00 Pl Za żyjących i + członków wspólnoty Żywego Różańca
7:00 Pl
18:00 Cz Za žijící a + členy františkanského řádu

so

17.04.

7:00 Cz Za + manžela Jana Wróbla a na poděkování za společný život
18:00 Pl Za + Józefa Madzię, syna Stanisława oraz Jadwigę Chwastek

Za + Natalię i Josefa Gospodarczyków, za + Terezię i Vasila Gospodarczyków, za + Marię Szeligową,
+ Emila Szotka oraz za + Viktora Gospodarczyka i jego + żonę
Za + Bohumila Schwarze (20.výr.+), manželku Vladislavu, rodiče z obou stran, s prosbou o Boží požehne
9:00 Cz
18.04.
nání pro rodiny jejich synů
10:30 Cz Za Radku k 40. narozeninám, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání také pro celou rodinu
18:45 Cz Za naše farní společenství
7:30 Pl

po

7:00 Pl Za + Elżbietę Kowalową, męża Mirosława i synów Henryka i Jana

út

7:00 Cz

st

18:00 Cz Za + Zlatici Šafovou, + Gretku Sobolovou a + Luboše Tvardíka

čt

7:00 Cz Za nová kněžská a řeholní povolání a vytrvalost na této životní cestě
18:00 Pl Za + Franciszka Bijoka

pá

7:00 Pl Dziękczynna za 50 lat wspólnego życia małżeńskiego oraz za żyjących i + członków rodziny
18:00 Cz Za + z rodiny Pohromové a Kolarčíkové

so

7:00 Cz

19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.

24.04.

18:00 Pl
7:30 Pl

ne

25.04.

9:00 Cz
10:30 Pl
18:45 Cz

Za + manžela Aloise Michla a jeho rodiče, za + Josefa a Amalii Stasiekovy, za + Jindřicha a Annu Korbasovy a za žijící členy rodiny do ochrany Boží
Za + Marię Szkopkową (10.roczn.+, niedoż 90)
Za + Jozefa Moja oraz jego + syna Josefa Moja
Za Štefanii a Antonína Mařakovy k 40. výročí svatby, s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Za + Władysława Brodę, + małżonkę, + wnuczkę oraz za żyjącą rodzinę
Za naše farní společenství

26.04.

po

7:00 Pl

út

7:00 Cz

st

18:00 Cz Za + z rodiny Francirkové a + Boženu Pratovou

čt

7:00 Cz Za + Annu Wozniakovou, Viléma Haase, za sourozence Parchaňské a jejich manželky a manžely
18:00 Pl Za + Emilię i Stanisława Szostek, + z rodziny Górzyńskich, Czernek oraz za dusze w czyśćcu

pá

7:00 Pl

27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

so

01.05.

Za + Antonína Onderku, jeho rodiče Cyrila a Františku Onderkovy, za + Irmu Berkyovou, jejího manžela Pavla a za + Márii a Ludvíka Racovy

18:00 Cz Za zemřelé z naší farnosti pohřbené tento měsíc beze mše svaté
7:00 Cz Na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské
18:00 Pl
7:30 Pl

ne

9:00 Cz

02.05.

10:30 Cz
18:45 Cz

Za + Władysława Skurzoka, jego rodziców oraz wszystkich + z rodziny Skurzok, prosząc o łaskę Bożą
dla ciężko chorego wnuka Davida
Za naszą wspólnotę parafialną
Za + Olgu Škorupovou, Zofii Pieczonkovou a Bronisława Garncarczyka
Za + Marcelu Mičulíkovou a + manžela
Za Janinu Hetnał a její rodinu

Omlouvame se za prípadne chyby ve jmenech, umyslech a casech msí svatych.
Naleznete-li takovou chybu, kontaktujte nas, prosím.

Zapsat úmysl na „volné mše“ je možné
v úředních hodinách ve farní kanceláři!
(vyjimka: umysly v prave probíhajícím tydnu lze zapsat v sakristii)

Každý čtvrtek– zacína bezprostredne po ranní msi

svate spolecnou modlitbou Korunky k Bozímu Milosrdenství (cz), ukoncení vedene, v 17:30 spolecnou
modlitbou Korunky k Bozímu Milosrdenství (pl)
a svatostnym pozehnaním.

02.04. – Velky patek

Vzhledem k velkemu poctu nemocnych a nutnosti zachovavat bezpecnostní opatrení navstíví knezí sve nemocne
v týdnu 05.-11.04. dopoledne, dle individualní domluvy
(vyckejte, knezí se Vam ozvou a sdelí, kdy prijdou).

pondělí 29.03. – Pondělí Svatého týdne
7:00 (pl)
úterý 30.03. – Úterý Svatého týdne
7:00 (cz)
středa 31.03. – Středa Svatého týdne
18:00 (cz)
čtvrtek 01.04. – Zelený čtvrtek
18:00 (cz)

pátek 02.04. – Velký pátek
15:00 (pl)
sobota 03.04. – Bílá sobota
20:00 (cz/pl)
neděle 04.04. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7:30 (pl), 9:00 (cz/pl),
10:30 (cz), 18:45 (cz)
pondělí 05.04. – Pondělí v Oktávu velikonočním
7:30 (pl), 9:00 (cz), 10:30 (pl)
úterý 06.04. – Úterý v Oktávu velikonočním
7:00 (cz)

středa 07.04. – Středa v Oktávu velikonočním
18:00 (cz)
čtvrtek 08.04. – Čtvrtek v Oktávu velikonočním
7:00 (cz), 18:00 (pl)
pátek 09.04. – Pátek v Oktávu velikonočním
7:00 (pl), 18:00 (cz)
sobota 10.04. – Sobota v Oktávu velikonočním
7:00 (cz)
neděle 11.04. – 2. neděle velikonoční
neděle Božího Milosrdenství
sobota: 18:00 (pl)
neděle: 7:30 (pl), 9:00 (cz),
10:30 (pl), 18:45 (cz)
pátek 23.04. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka, hlavního patrona
pražské arcidiecéze
7:00 (pl), 18:00 (cz)
čtvrtek 29.04. – svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
7:00 (cz), 18:00 (pl)

Od 29.03.2021 platí v naší farnosti
letní pořad bohoslužeb.
Mše sv. ve všední dny a sobotu budou: ráno v 7:00, večer v 18:00.
V patek 2. dubna budeme prozívat Velký pátek. Pamatujme, ze je to den přísného půstu, coz znamena, ze vsichni starsí
14 let mají povinnost zdrzet se masitych
pokrmu a pro osoby od 18 do 60 let je
navíc povinny pust ujmy (dovolene je
pouze jedno jídlo do sytosti a dve jídla
lehka). Doporucujeme, aby rodice sve
deti take vedli k zachovaní pustu, i kdyz
deti nejsou vazany postní povinností.

V nedeli 4. dubna, tedy v den slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně, budou knezí behem vsech msí
svatych žehnat velikonoční pokrmy. Ty muzete pred
msí polozit pred oltar (a knezí se je pokusí behem
mse nesníst :) ).

Farní ministranstký tábor se bude
konat ve dnech 7.-14. srpna 2021
v Milíkove. Blizsí informace a prihlasovaní u vedoucích ministrantu.

Farní tábor se bude konat ve dnech 17.-24. července
2021 v Travne. Tabor je urcen pro děti od 1. do 9. třídy
ZŠ. Čena 2 600 Kc za 1. díte, 2 300 Kc za kazde dalsí
díte z domacnosti. Prihlasovaní je jiz spusteno pomocí
formulare na webu. Blizsí informace jsou na plakatku,
webu a v ohlaskach. V prípade potreby se obraťte na
Vojtecha Wawreczku.

Zveme ke společné modlitbě:
pátek 02.04. v rámci adorace
po velkopátečních obřadech
sobota 03.04. po modlitbě ranních chval
neděle 04.04. po mši sv. v 9:00
pondělí 05.04. po mši sv. v 10:30
úterý 06.04. po mši sv. v 7:00
středa 07.04. po mši sv. v 18:00
čtvrtek 08.04. – sobota 10.04.
po mši sv. v 7:00

Vzhledem k neustále se měnící epidemiologické situaci prosíme, sledujte
aktuální informace v ohláškách, na farním Facebooku a webových stránkách.

Pred 150 lety prohlasil blahoslaveny Pius IX. svateho Josefa patronem
církve. Papez Frantisek chtel pripomenout toto vyrocí a vyuzít je jako prílezitost k prohloubení ucty
k tomuto velkemu svetci. Vydal proto apostolsky list Patris corde a vyhlasil Rok svateho Josefa, ktery
potrva od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.

LITANIE KE SVATÉMU JOSEFOVI
Pane, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Pane, smiluj se,
Boze, nas nebesky Otce,
Boze Synu, Vykupiteli sveta,
Boze Duchu Svaty,
Boze v Trojici jediny,

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

Svata Maria,
Svaty Josefe,
Slavny potomku Daviduv,
Svetlo patriarchu,
Snoubence Bozí rodicky,
Precisty strazce svate Panny,
Pestoune Syna Bozího,
Starostlivy ochrance Kristuv,
Hlavo Svate rodiny,
Josefe, vzore spravedlnosti,
Josefe, vzore cistoty,
Josefe, vzore rozvaznosti,
Josefe, vzore statecnosti,
Josefe, vzore poslusnosti,
Josefe, vzore vernosti,
Zrcadlo trpelivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore pracujících,
Ozdobo rodinneho zivota,
Ochrance panen,
Útecho nesťastnych,
Nadeje nemocnych,
Patrone umírajících,
Odpurce zlych duchu,
Ochrance církve,

oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.

Beranku Bozí, ktery snímas hríchy sveta,
smiluj se nad nami. (3×)
Ústanovil ho panem domu sveho.
A spravcem vseho statku sveho.
Modleme se:
Vsemohoucí Boze, tys povolal svateho Josefa, aby uz od pocatku chranil dílo naseho vykoupení; dej, ať tva církev s jeho pomocí verne plní svuj ukol pri uskutecnovaní díla spasy.
Převzato z: https://modlitba.estranky.cz/clanky/litanie-ii..html.
Litanie k sv. Josefovi mají mnoho verzí. Tato je nejvíc srozumitelná a psaná současným jazykem.
Závěrečná modlitba přebírá Vstupní modlitbu ze Slavnosti sv. Josefa (19. 3).

HYMNUS KE SVATÉMU JOSEFOVI
Daviduv potomku slavny,
svetlo patriarchu davnych,
o svaty Josefe,
snoubence Bozí Rodicky,
pros za nas nyní i vzdycky,
pestoune Jezísuv.
Čiste Panny cudny strazce,
Syna Bozího ochrance,
o svaty Josefe,
primluv se za nas zvlasť nyní,
ty hlavo svate Rodiny,
ziviteli Kristuv.
Muzi Bohem vyvoleny,
spravedlivy, cisty, verny,
o svaty Josefe,
zrcadlo trpelivosti,
k moudrosti a statecnosti
uc nas jít cestou tvou.
Kez jak ty ctíme chudobu,
verní jsme Bozímu slovu,
o svaty Josefe;
tys zarnym vzorem otcum vsem
a delníkum jsi príkladem,
buď rodin oporou.
Veď nase srdce k cistote,
utesuj v tezkem zivote,
o svaty Josefe,
vlevej nadeji nemocnym,
buď v smrti ochrancem mocnym,
vypros v nebi místa.
Pomoz nam vsem zíti svate,
zastitou buď církve svate,
o svaty Josefe,
ducha zla od nas zapuzuj,
jednou u soudu pri nas stuj,
primluv se u Krista.
Převzato z Denní modlitby církve,
Modlitba se čtením, Slavnost sv. Josefa (19. 3.)

MODLITBA KE SVATÉMU JOSEFOVI
„K tobě, svatý Josefe“ (Kancionál, č. 011)
K tobe, svaty Josefe, prichazíme ve sve tísni.
Kdyz jsme vzyvali o pomoc tvou presvatou snoubenku,
zadame s duverou i od tebe ochranu.

Pro lasku, ktera te pojila s neposkvrnenou Pannou a Bohorodickou,
a pro otcovskou lasku, s kterou jsi objímal Jezíse, pokorne prosíme:
shledni milostive na dedictví, ktere si Jezís Kristus získal svou krví,
a prispívej nam v nasich potrebach svou mocnou prímluvou.
Starostlivy strazce Svate rodiny, opatruj vyvoleny lid Jezíse Krista.
Odvrať od nas, laskavy otce, vsechnu nakazu bludu a mravní zkazenosti.
Nas mocny ochrance, milostive nam z nebe pomahej v tomto boji s mocnostmi temna
a jako jsi kdysi vysvobodil Jezíse z nebezpecí zivota,
tak nyní bran církev Bozí proti ukladum nepratel a proti vsemu protivenství.
Nas pak vsechny ustavicne ochranuj, abychom podle tveho príkladu a s tvou pomocí
svate zili, zbozne zemreli a dosahli vecne blazenosti v nebesích. Amen.

Tej właśnie nocy
Chrystus skruszywszy
więzy śmierci,
jako zwycięzca
wyszedł z otchłani.
Nic by nam przecież
nie przyszło z daru życia,
gdybyśmy nie zostali odkupieni
(...)
Ó, jak obdivuhodně se sklání
k nám tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný to projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
(...)
Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem,
člověka s Bohem.
(Exsultet)

Przemek, Dawid, Adam

