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První světový den prarodičů a seniorů
Papež František vyhlásil poprvé Světový den
prarodičů a seniorů; tento světový den se bude slavit
vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá
na 25. července 2021, v blízkosti liturgické památky
sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů.
Mottem, které pro tento den vybral Svatý otec, jsou
slova: „Já jsem s vámi po všecky dny“ (Mt 28,20). Je
to též příslib blízkosti a naděje, kterou si mladí a
senioři mohou navzájem projevovat. Nejen vnoučata
a mladí jsou totiž povoláni být přítomnými v životě
starých lidí, ale také senioři a prarodiče mají poslání
evangelizovat, modlit se a povzbuzovat mladé lidi ve
víře.
Prarodiče jsou pro život v rodině důležití, protože předávají dědictví víry a lidství.
Významu stáří se papež ve svých projevech věnuje často.
„Jak jsou důležití prarodiče v životě rodiny, aby zde předávali dědictví lidství a víry,
která je zásadní pro každou společnost,“ napsal papež František.
Například během setkání se seniory v aule Pavla VI. v říjnu 2015 řekl: „Církev se dívá
na staré lidi s láskou, vděčností a velkým uznáním.
(…) Vaše přítomnost je důležitá, protože vaše
zkušenost je cenným pokladem, nezbytným proto,
abychom se dívali na budoucnost s nadějí
a zodpovědností. Vaše zralost a moudrost,
nashromážděná v průběhu let, může pomoci
mladším. (…) Neboť staří lidé dosvědčují, že
i v těch nejtěžších zkouškách nemáme nikdy ztrácet
důvěru v Boha a v lepší budoucnost. Jsou jako
stromy, které nadále přinášejí ovoce: i když pod tíhou roků, stále mohou originálně
přispívat ke společnosti bohatší na hodnoty a k podpoře kultury života.“
Stáří je zvláštní Boží povolání. Patří k němu také modlitba za druhé, jak uvedl František
v září 2014: „Stáří je zvláštním způsobem časem vděčnosti, ve kterém Pán obnovuje své

volání. Povolává nás k ochraně a předávání víry a k modlitbě, především té přímluvné.
Povolává nás, abychom byli blízko potřebným. (…) Staří lidé a prarodiče mají
schopnost porozumět i těm nejsložitějším situacím. Proto když se za tyto situace modlí,
jejich modlitba je silná a mocná.“
„My potřebujeme především seniory, kteří se modlí, protože k tomu je nám dáno stáří,“
zopakoval při jiné příležitosti. Senioři jsou podle něj „sborem duchovního chrámu“,
který podpírá mladou generaciModlitba podle Františka očišťuje srdce člověka a zamezuje tomu, aby se zatvrdilo
v zášti a sobectví.
Stále u sebe nosím slova mé babičky, řekl papež František
„Slova, která mi moje babička napsala v den mého kněžského svěcení, nosím stále
s sebou, mám je v breviáři, často je čtu a mám z nich užitek.“ Řekl to papež František
během středeční generální audience, při níž hovořil o smyslu stáří v lidském životě
a pokračoval tak v sérii promluv připravujících na podzimní biskupskou synodu o
rodině. Stáří je skutečným Božím povoláním, uvedl papež, který se zároveň zařadil do
této věkové skupiny, když připomněl, že na Filipínách dostal přezdívku „Dědeček
František“. Pro seniory nenastává „čas odložit vesla do loďky“. Spiritualitu stáří je však
nutné prohloubit, neboť společnost jí nepřiznává plnou hodnotu.
Na příkladu biblických postav Simeona a Anny, kteří celý život očekávali Ježíše a při
setkání s ním zazpívali chvalozpěv, který se v církvi používá dodnes, papež zdůraznil,
že smyslem stáří je především modlitba. „Staňme se také trochu básníky modlitby,
zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, kterým nás učí Boží Slovo. Modlitba prarodičů
a seniorů je velkým darem pro církev! Je to obrovské bohatství. A velká injekce
moudrosti také pro celou lidskou
společnost, zejména pro tu, která je
příliš zaneprázdněná, schvácená a
roztěkaná. Někdo musí zpívat rovněž
pro ně a opěvovat Boží znamení,
modlit se za ně. Podívejme se na
Benedikta XVI., který se rozhodl trávit
v modlitbě a naslouchání Bohu
poslední úsek svého života!“ uvedl
František.
Posláním seniorů je také předávání životní moudrosti, uvedl papež, který připomněl
slova, jež mu napsala babička v den jeho kněžského svěcení. „Slova prarodičů mají pro
mladé zvláštní smysl a oni si to uvědomují,“ uzavřel svou katechezi František.
Společnost, která opouští seniory, nese virus smrti
Staří lidé nejsou přítěží, vděčíme jim za mnohé. „Kvalita civilizace se poměřuje tím, jak
nakládá se seniory a jaké místo vyhrazuje ve společném životě starým lidem,“ citoval
během promluvy František svého předchůdce Benedikta XVI.
Svědomí usíná, kde chybí láska
V současné společnosti se nedává náležitý prostor a úcta seniorům, kteří jsou mnohdy
považováni za „přítěž“. Papež tvrdě odsoudil toto „skartování“ starých lidí: „Je ošklivé
vidět staré lidi skartované, je to ohavné, je to hřích! Nikdo se to neodvažuje říci
otevřeně, ale dělá se to. Je něco zbabělého v tomto návyku na skartující kulturu. Zvykli

jsme si, že lidé jsou skartováni. Chceme odstranit náš zvýšený strach před slabostí
a zranitelností, ale tak vyvoláváme u starých lidí nárůst úzkosti, že budou špatně
snášeni a opuštěni.“
„Jak snadno lze uspat svědomí, když chybí láska!“ řekl také papež, podle kterého by
staří lidé měli být „zásobou moudrosti našeho lidu“. Římský biskup také kritizoval
mentalitu, která považuje za užitečné pouze mladé lidi.
Připomněl dále událost ze svého biskupského působení v Buenos Aires: „Pamatuji si,
že jsem při návštěvách domovů důchodců od mnoha z nich na otázku, jak se daří jim
a jejich dětem, slyšel odpověď: „Dobře, dobře.“ – „Kolik máte dětí?“ – „Hodně.“ –
„A navštěvují vás?“ – „Ano, ano, vždycky přijdou.“ – „A kdy tady byli naposled?“
Jedna stará paní mi řekla: „Na Vánoce.“ - A byl srpen. Osm měsíců, aniž by viděla děti,
osm měsíců opuštěna! Toto se nazývá smrtelný hřích!“
Ztratíme-li nezištnou lásku, přijdeme o duši
Staří lidé jsou muži a ženy, od nichž jsme dostali mnohé, řekl také František s tím, že
církev vždy pěstovala „kulturu blízkosti vůči starým lidem, ochotu je srdečně
a solidárně doprovázet na této závěrečné životní etapě“. Věřící se nemohou
přizpůsobovat mentalitě nevšímavosti a lhostejnosti vůči seniorům. Podle papeže je
třeba „probudit společný smysl pro vděčnosti“, ocenění, pohostinnost, aby se prarodiče
cítili živou součástí svého společenství.
V závěru své katecheze se papež věnoval „obzvláště křehkým lidem“, kteří vyžadují
zvláštní pozornost kvůli svému zdravotnímu stavu nebo samotě. „Učiníme tady krok
zpět? Ponecháme je jejich údělu? Společnost bez blízkosti, kde se nezištnost
a bezpodmínečné sympatie i vůči cizím vytrácejí, je společnost perverzní. Církev, věrna
Božímu Slovu, nemůže tuto degeneraci tolerovat. Křesťanská společnost, ve které by
blízkost a nezištnost už nebyly považovány za nezbytné, by spolu s nimi ztratila svoji
duši. Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé,“ zakončil František svou
promluvu.
připravila Jarmila Váňová

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Úmysl všeobecný: Za přátelství ve společnosti: Modleme se, abychom i v okolnostech
sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a
nabízet přátelství.
Úmysl národní: Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou
milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za
organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci
Králové.

Z FARNÍCH MATRIK :
Svou společnou cestu před Božím oltářem začali v červnu 2021:
26. června: Dalibor Goryczka, Lipník a Barbora Váňová Dolní Lhota
1. června
2. června

V měsíci červnu 2021 odešel na věčnost a byl pohřben:
Josef Kovář,
88 let
Slopné 47
Andělka Dorušková, dítě
Vysoké Pole

Babičky a dědečci
Vztahy mezi dětmi a jejich prarodiči můžou
nabývat všech různých podob, tak jak tomu
holt bývá v mezilidských vztazích, které
jsou mnohdy složité a komplikované. A
když se k tomu přidají ještě turbulence ve
vztazích rodičů těchto dětí, rozchody,
rozvody, nové a další vztahy, je na
problémy přímo zaděláno. Ty pak ovlivní
všechno a všechny. A děti a někdy i
prarodiče za to ani nemůžou.
Můžeme vidět celou škálu vztahů
od vztahů značka IDEÁL, až po ty, kdy se
prarodiče tak angažují a pletou do výchovy svým dětem, že vnoučata mají chaos
v tom, koho vlastně poslouchat, kdo je větší autorita, přes prarodiče, kteří se o svá
vnoučata prostě nezajímají, v lepším případě si svoji „povinnost“ vyřeší 2 – 3
obálkami a pár minutami času za rok, až po prarodiče, kteří si musí styk se svými
vnoučaty nechat upravit až soudně, protože jim z různých důvodů ze strany rodičů dětí
prostě není umožněn.
Některé děti jsou o vztahy s prarodiči zcela ochuzené, protože tito zemřeli dříve, než
se děti narodily, anebo než začaly vnímat. Mladé babičky si i díky zvyšujícímu se
důchodovému věku musí často nastavit pevný režim, kdy se chtějí a budou pravidelně
věnovat svým vnoučatům, kór když mají více dětí, protože mají ještě plno jiných
starostí a povinností. Babičky a dědečci v důchodě mají dnes zase tolik možností
a někteří si důchodu užívají plnými doušky, protože už na své koníčky a záliby mají
čas i peníze, ale na druhou stranu jsou tak zaneprázdnění, že pokud se po nich chce
hlídání, musí o tom vědět s dostatečným předstihem, a zase někteří senioři by se tak
rádi stali dědečkem či babičkou, ale jejich děti rodiny nezakládají, nebo to odkládají,
protože na to mají i díky dnešnímu stylu života, kariéře, nabídce cestování, stále dost
času.
Byť mají tyto vztahy všelijakou podobu, člověka jaksi formují. A jinou dimenzi
dostanou tyto vztahy nebo spíše vzpomínky na prožitky s prarodiči poté, co tito naše
babičky a dědečci zemřou. Můžeme třeba vzpomínat na zásadní dárky, které jsme od
prarodičů v raném dětství dostali, anebo vzpomínat na prázdniny u nich prožité, ale
také na to, jak jsme jim pomáhali při nejrůznějších pracích v domácnosti či na
zahradě, v hospodářství…... A i když se nám nechtělo, prostě jsme jim museli
pomáhat. Vzpomínat na to, jak nám vyprávěli, co zažili a prožili, (a že to bývaly
většinou spíše těžké nebo dramatické situace), a divit se, že to všechno vůbec přežili,
nezahořkli a těšili se ze života. Byli pro nás často vzorem zbožnosti (podle hesla modli
se a pracuj), spojovacím článkem s jejich širší rodinou, učili nás respektu ke starším
lidem, a poskytovali nám mnohdy i opakovaně množství nevyžádaných rad.
Už před několika měsíci papež František vyhlásil, že na konci července 2021 se bude
poprvé slavit Světový den prarodičů a seniorů, a proto jsem uvažovala, že by bylo
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dobré toto ve věstníku zmínit. Cestou z práce jsem nad tím tématem znovu přemýšlela
a najednou na vlnách radia Proglas hrála pro mě zcela neznámá píseň….ve smyslu
vyznání a poděkování babičce a dědečkovi… Přišlo mi to prostě neskutečné. Snažila
jsem si zapamatovat alespoň nějaká zásadní slova, ale po pár dnech jsem je stejně
zapomněla a pak jsem tedy hodně dlouho na internetu usilovně pátrala a hledala…. A
objevila jsem: píseň Dětským hrdinům, kterou vloni napsal a nazpíval mladý
ostravský písničkář René Matlášek.
Celý text jsem uvedla v samostatném příspěvku, a pokud byste měli možnost, pusťte
si ji na youtube.
Jarmila Váňová

Dětským hrdinům
Spolu táhnem už odmala,
jsme parta vytrvalá.
Srdce spolu, hlavu rozevlátou,
kuli jsme pikle na mámu s tátou s tváří
svatou.
Kámoši první a nejvěrnější,
jiní a snad proto nejvzácnější.
Sršící moudrost a pochopení
a moh jsem být klidně k nesnesení
Babi, dědo, díky, že vás tady mám.
Ref.: Od prvních krůčků vždy při mně stojí
a nehnou se na krok jen, že se bojí, aby mě ochránili od zlých snů.
Od prvních krůčků vždycky to zvládli,
já s nimi stárnul a oni mládli pro největší z dětských hrdinů.
K lumpárnám šli jste mi asistovat, pak jsme se utíkali našim schovat.
Když jsem si to přál, bylo vám taky pět, spolu jsme stavěli náš vlastní svět.
Novou stranu lásky s vámi poznávám.
Ref.: Od prvních krůčků vždy při mně stojí
a nehnou se na krok jen, že se bojí, aby mě ochránili od zlých snů.
Od prvních krůčků vždycky to zvládli,
já s nimi stárnul a oni mládli pro největší z dětských hrdinů.
text a hudba René Matlášek
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Prázdniny
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro
tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu,
dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi
pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám
sílu, abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími,
děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl
naslouchat,
abych se přiblížil jim i jejich světu,
abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost.
Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.

Prázdninová litanie
Ochraň mne před nesmyslnými dny nudy,
před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,
před skleslostí, prostředností, neovládáním se, před lhostejností.
Prosím tě, otevři mi oči pro všechno dobré krásné,
ať má ústa nenacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat,
ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe.

Modlitba před dovolenou
Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé,
když byl k tomu čas - ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat,
když k tomu byl čas.
Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli.
V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek pro sebe i pro druhé.
Máme před sebou dovolenou, Pane.
Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku.
Příliš jsme zvykli žít stále v hluku a mezi množstvím lidí.
Kempinky i všechna výletní místa bývají teď přeplněny.
Na koupalištích, na plážích - tělo na těle.
I v přírodě nás ohlušují magnetofony, telefony…
Dovedeme urazit stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, kde až jsme
byli a co všechno jsme viděli...
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Rádi bychom strhli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat
během roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným
"koníčkům"... Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane.
Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!
Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!
Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas, Pane.
Ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho samotu klid.
Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém koutě lesa na rozkvetlé louce v podvečer
na břehu rybníka na vrcholu hor v opuštěném kostelíku...!
Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat!
Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu, abychom tváří v tvář Tobě samému,
Pane, dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok svůj život, svou práci, své jednání,
svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi,
dětem, přátelům, sourozencům...
svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry,
že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové cesty...!

Přímluvy po dobu dovolených
Prosím tě za všechny, kteří mají konečně dovolenou,
kteří jsou upracovaní a potřebují odpočinek:
uchraň je od nehody a nebezpečí, dej, ať znovu přijdou k sobě,
ať prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí domů.
Za všechny, kteří teď cestují a radují se z toho,
že se dostali z navyklého prostředí: ať z nich spadne všechno břímě, ať se zotaví
a s mnoha novými dojmy nashromáždí i nové síly.
Za všechny, kteří nemohou jít na dovolenou, protože jsou příliš staří nebo příliš
nemocní nebo prostě nemají dost peněz: uchraň je od hořkosti.
Dej, ať oni i my poznáme, že život může být naplněný, i když přání zůstanou
nesplněna. Za všechny lidi, mladé či staré, kteří se otevřeli, aby objevovali krásu
světa: aby se vrátily do všedních dnů bohatší a byli vděčni za všechno dobré a krásné,
co na svých cestách směli prožít.
Za nás samotné, doma či na dovolené: abychom byli pohostinní a ochotni pomoci, aby
se v našem společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde, pomáhej nám, abychom
smysluplně využívali času. Dej mi novou sílu: tělu i duchu, nervům.
Dej, ať se pak setkávám s lidmi s větší laskavostí a s větší pozorností.
převzato z knihy Myšlenky a modlitby, autor Alfonso Pereira

Skončil nestandardní školní rok, kdy žáci, studenti a učitelé nedobrovolně strávili
převážnou část výuky doma, upoutaní u počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů. Toto
konstatování nic nemění na tom, že se všichni, malí i velcí, těší na prázdniny, na dny
volna a odpočinku. I v tomto čase je potřeba nezapomínat na modlitbu a já vám
nabízím modlitby nejen děkovné, ale i přímluvné, jak pro jednotlivce, tak i pro celé
rodiny.
Připravila Mgr. Jiřina Šenovská
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Kaple sv. Jana Pavla ll. v Loučce
Je to již osm let, co vznikl v Loučce Spolek pro zbudování kaple. Impulsem pro jeho
vznik byla především skutečnost, že Loučka, jako jediná obec naší farnosti svůj kostel
ani kapli nemá. Farníci sice můžou jednou týdně (v sobotu večer) navštívit kapli
v budově Domova pro seniory, ta se však přirozeně nikdy nestala kaplí Lúčanů, tedy
místem, kde by se lidé z obce scházeli oslavit mší svatou různá významná výročí,
poutě a události, nebo jen k osobnímu ztišení s Bohem, třeba uprostřed všedního dne
tak, jak je to v ostatních obcích farnosti. Určitě si farníci v jiných obcích uvědomují,
o co všechno by byla jejich obec ochuzená, kdyby ten svůj kostel, nebo kapličku
neměli, jak velký má pro ně význam.
Za těch osm let spolek na podporu stavby kaple uspořádal řadu divadelních
představení, koncertů, výstav, soutěží, mší, přednášek, poutí a dalších aktivit a bude
v tom pokračovat i nadále. Hlavním našim cílem ale pořád zůstává stavba naší kaple
a na dlouhé cestě k tomuto cíli jsme se letos dostali až ke stavebnímu povolení.
Architektonický návrh kaple a projektovou dokumentaci vypracoval uznávaný
architekt Josef Pleskot a jeho atelier a náklady jsou odhadnuty přibližně na 7 milionů
korun. Půdorys kaple má rozměr 6 x 10,5 metrů a kapacita bude 26 míst k sezení,
ve věži kaple bude umístěna zvonohra mající parametry koncertního nástroje.
V letošním roce bychom chtěli stavbu zahájit zbudováním přípojek a dá-li Pán
a budeme mít dostatek prostředků, abychom mohli stavbu dokončit, budeme v příštím
roce pokračovat dále. Budeme vděční za každou pomoc, jak modlitbou, tak účastí na
akcích pořádaných na podporu stavby kaple v Loučce, a také jsme otevřeli oficiální
veřejnou sbírku s transparentním sbírkovým účtem č. 6154422/0800, kde je již
možno na stavbu kaple přispívat. Finanční prostředky z oficiální veřejné sbírky
nepodléhají zdanění a jsou kontrolovány Odborem právním Krajského úřadu. Chtěli
bychom vyslovit opravdu srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří nám dosud projevili
důvěru a podporují nás od začátku na naší cestě.
Za spolek pro zbudování kaple v Loučce
Pavel Maček

MYŠLENKY NA MĚSÍC ČERVENEC
FRANCISCO FERNÁNDER - CARVAJAL

ROZMLUVY S BOHEM
Vydalo Nakladatelství Paulínky 2012

1.

2.

Skrze naši práci a plnění povinností nás Ježíš zve k následování a vybízí nás,
abychom jej postavili do středu své existence, abychom mu sloužili v díle
evangelizace světa.
Když dnes budeme v blízkosti svatostánku, nezapomeňme Ježíši povědět o
přátelích, které k němu toužíme dovést, aby je uzdravil.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Radost je jednou z nejmocnějších zbraní na tomto světě: uklidňuje,
odzbrojuje, podmaňuje, přitahuje.
Bez modlitby by byl křesťan jako rostlina bez kořenů, která zakrátko uschne
bez možnosti vydat plody.
Naše přátelství s Kristem by mělo být den ze dne hlubší a upřímnější.
Snažme se proto vyhýbat jakémukoliv dobrovolnému hříchu a uchovávat si
srdce pro Boha.
Kristus nás očekává denně ve svátosti Eucharistie. Když přistoupíme ke
svatostánku, nalezneme ho tam. Tato úžasná Ježíšova přítomnost by měla
denně obnovovat náš život.
Pro křesťana, který žije s Bohem, má být práce modlitbou. Práce život
modlitby nejenže neochromuje, ale stává se jejím motorem.
Všímejme si Božího Syna při jeho práci a často se ptejme: „ Co by Ježíš udělal
na mém místě?“
Pokud křesťan skutečně následuje Krista, nemůže být uzavřený sám
do sebe, nevšímavý a netečný k tomu, co se děje v jeho okolí.
Jednou z hlavních příčin vysoké hodnoty časté svaté zpovědi je skutečnost,
že když ji konáme dobře, je zcela vyloučeno, že bychom se dostali do stavu
vlažnosti.
Zvykni si každou osobu, se kterou jednáš, poroučet pod ochranu jejího
anděla strážného, aby se jeho pomocí stala dobrou, věrnou a radostnou.
Komunikace pak bude snadnější.
Nikdo nedává, co nemá. Abychom mohli předávat nauku Církve, je v první
řadě třeba ji v sobě mít.
Díky naslouchání Božímu slovu a jeho přijetí člověk dokáže pochopit sám
sebe a dát svému životu smysl.
Pán z nás chce mít svaté v pravém slova smyslu, uprostřed našich povinností,
svaté, kteří se vyznačují svatostí radostnou a přitažlivou, vedoucí druhé
k setkání s Kristem.
Věrnost Bohu se pěstuje den ode dne, obvykle ve věcech zdánlivě málo
významných, v drobných povinnostech každého dne.
I my máme jednat jako apoštolové – denně odpovídat na milosti, které
dostáváme, být každý den věrný. Tak dojdeme cíle, kde nás očekává Kristus.
Čím jsme Bohu blíž, tím větší máme účast na jeho lásce a životě; čím víc
porosteme v Božím synovství, tím bude naše radost větší a citelnější.
Ve světle Kristova kříže není místo pro strach z bolesti, protože chápeme, že
v bolesti se projevuje láska: láska skutečná, naše láska k Bohu a ke všem
lidem.
Pros Pána, abys byl stále dobrým kořením v životě ostatních.
Prosme usilovně Pána, abychom u lidí ve svém okolí vždy viděli především to
dobré, dokážeme jim tak odpustit jejich chyby a pomůžeme jim je překonat.
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21. Každý věřící, který plní Boží vůli, je bratrem Kristovým, protože se
připodobňuje tomu, který vždy konal Otcovu vůli.
22. Toto je klíč ke dveřím do království nebeského: Ten, kdo plní vůli mého
nebeského Otce…ten vejde.
23. Když zjistíme, že Bůh od nás něco žádá, máme to učinit ochotně
a s radostí.
24. Bůh zasévá do všech. Každému člověku uděluje pomoc potřebnou k jeho
spáse.
25. Tomu, kdo se snaží a je horlivý, bude od Boha dána veškerá pomoc. Avšak
tomu, kdo nemá lásku ani horlivost, neudělí Bůh nic.
26. Vnitřní život je určen k růstu, stejně jako láska: Pokud řekneš dost, jsi uvnitř
mrtev.
27. Naše slabosti nám pomáhají hledat Boží milosrdenství, být pokorní. Větší
pokora je ku prospěchu všem ostatním ctnostem.
28. Kdo nedýchá, zemře udušením. Kdo nepřijímá poslušně milost, kterou Bůh
neustále uděluje, zemře udušením duchovním.
29. Pán počítá s neúspěchy, ale také očekává v průběhu našeho života mnoho
malých vítězství. Dosáhneme jich pokaždé, když zachováme věrnost
vnuknutím a podnětům Ducha Svatého.
30. Přátelství, pokud je opravdové, se upřímným napomenutím prohlubuje
a zušlechťuje.
31. Budeš-li muset opravovat chyby, čiň tak s láskou, ve vhodnou chvíli, aniž bys
druhého ponížil, a se snahou poučit se a zlepšit v tom, co u druhých
opravuješ.

Pořádek v pokoji, pokoj v duši
(13. část)
Dnes pokračujeme dalšími radami z druhého stádia vytváření vnějšího pořádku,
tj. stvoření řádu. Příště se podíváme na třetí stádium, tj. jak poznat sebe i ostatní.
24. rada: Praktikujte mise-en-place
Sofistikovaní kuchaři hovoří o mise-en-place, což je francouzský výraz pro „všechno
na svém místě“. Mise-en-place popisuje přípravu, která se provádí před vlastním
vařením: shromažďování přísad a nástrojů, krájení, odměřování a podobně.
Mise-en-place znamená, že kuchař má všechno připravené a nepotřebuje zaběhnout
pro něco do obchodu nebo začít horečně hledat nůž na krájení zeleniny. Kdykoli to
bude možné, praktikujte mise-en-place. Vytváření pořádku je snazší, když si dáme tu
práci a všechno máme nachystané. Nedokážete dostat pod kontrolu svou
korespondenci? Zřiďte si místo, kde budete mít uložené známky, obálky, zpáteční
adresy, dopisní papír a nůž na dopisy. Až budete potřebovat, všechny věci budete mít
připravené.
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25. rada: Uklízejte okamžitě
Umyjte nádobí, jakmile uvaříte, pověste si šaty hned poté, co si oblečete pyžamo,
dejte si složky do pořadače, jakmile naleznete, co jste potřebovali. Pokud po sobě
ihned uklidíte, dokážete všechno mnohem lépe zvládnout. Pro většinu lidí je snazší
udělat maličkosti, hned jak se objeví, než čelit dlouhodobému rozsáhlému úkolu.
26. rada: Mějte propisky, poznámkový blok, lepicí pásku a nůžky v každé
místnosti
Život je mnohem snazší, pokud máte nástroje, které potřebujete, snadno na dosah.
27. rada: Vytvořte si misku nejvyšší potřeby
V knihách o Harrym Potterovi se vyskytuje Komnata nejvyšší potřeby, v níž se díky
kouzlu nachází vše, co člověk zrovna potřebuje. Inspirován touto myšlenkou nyní
vytvářím „misku nejvyšší potřeby“, kdykoli cestuji na nové místo. Najdu si misku,
nebo něco podobného a do ní umístím všechno, co bych mohl potřebovat já nebo člen
mojí rodiny: klíče, sluneční brýle, špunty do uší, drobné, peněženku. Dřív, když jsem
cestoval, jsem často něco nemohl najít, protože jsem věci dával na náhodné místo,
které mi nic neříkalo. Tím, že jsem určil oblast, kam patří všechno podstatné, jsem si
ušetřil hodiny nepříjemného hledání.
28. rada: Vytvořte koše na odkládání
Když lidé sdílejí nějaké místo – pár, rodiny, spolubydlící, kolegové v kanceláři – často
mají různou toleranci pro nepořádek. To může vyvolávat hodně hádek. Pokud vám na
pořádku záleží víc než jiným lidem, s nimiž se dělíte o nějaké místo, uvažte, jestli by
se nedaly pořídit koše na odkládání jejich věcí. Tyto koše mohou být snadno v dosahu,
a přesto na méně nápadném místě. Až budete chtít vytvořit větší pořádek, dejte věci
těchto lidí do jejich košů. Je to mnohem rychlejší a snazší než uklízet věci na správné
místo – obzvláště pokud nevíte, kam dotyčné předměty patří. Tímto způsobem nebude
ve společných prostorách nic překážet, a přesto předměty jejich majitelé snadno
naleznou. V případě potřeby můžete mít i zvláštní koš na věci bez jasného majitele.
29. rada: Najděte místo pro věci, které nejsou ani špinavé, ani čisté
Mnoho z nás má problém s oděvy, které nejsou ani právě vytažené z pračky, ani
připravené k vyprání: tepláky, jež jsme měli párkrát na sobě, blůzu, kterou jste nosili
jedno odpoledne. Když je lidem nepříjemné míchat neušpiněné šaty s čistými, mají
sklon shromažďovat oblečení na podivných místech. Pokud to tak máte i vy, najděte si
způsob, jak s těmito oděvy v „mezistavu“ správně naložit. Mějte pro ně v koupelně
nebo šatní skříni zvláštní háček; vyhraďte si pro ně zvláštní zásuvku.
30. rada: To, co pokládáme za prozatímní, se často stává trvalým; to, co
pokládáme za trvalé, se často stává prozatímním
Začněte tak, jak chcete pokračovat, protože prozatímní se často stává trvalým. Pokud
členové vaší rodiny začali na podlaze vstupní haly během prvních týdnů, kdy žijete
v novém domě, nechávat ležet věci, vznikne z toho návyk, který bude obtížné změnit
– a tak se od prvního dne usilovně snažte vytvořit návyky, které jsou žádoucí. A na
druhou stranu, to, co se zdá trvalé, se často ukáže jako prozatímní. Možná si myslíte,
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že budete mít v kuchyni tu ušmudlanou dětskou sedačku napořád, ale než se nadějete,
sedačka bude pryč.
Podle knihy Pořádek v pokoji, pokoj v duši připravil bc. Vojtěch Chupík

Pořad bohoslužeb v červenci - farnost Újezd
1. července: Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:

2. července: Pátek
15.30 Új.:
Ferie
18.30 Sl.:
První pátek v červenci
3. července: Sobota
15.30 Lo.:
Sv. Tomáše, apoštola
4. července: Neděle
14. neděle v mezidobí 7.00
8.15
Sv. Prokopa, opata,
9.40
Sv. Alžběty Portugalské
11.00
Pouť v Újezdě
5. července: Pondělí
Slavnost svatých
Cyrila a Metoděje

Új.:
Sl.:
Új.:
Dr.:

10.30 Új.:
17.30 Új.:

6. července: Úterý
Sv. Marie Gorettiové, 18.30 Dr.:
panny a mučednice
17.30 Új.:
7. července: Středa
Ferie
18.30 Sl.:
8. července: Čtvrtek
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:

9. července: Pátek
Ferie

18.30 Sl.:

Za + rodiče Tkadlecovy, rodiče z obou stran,
rodinu Hnaníčkovu, švagry, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Drgovy, Vozárikovy a živou rodinu
Za + rodiče Mikulkovy, dceru, 2 syny, zetě,
snachu, vnučku Irenku, + příbuzenstvo, duše
v očistci a živou rodinu
Za + prarodiče Sovjakovy, rodiče Slováčkovy,
děti, Marii a Václava, duše v očistci a Boží
požehnání pro živou rodin
Na poděkování Pánu Bohu a za + rodiče
Za šedesátníky ze Slopného
Za živé i + pětasedmdesátníky z Újezda
Za farníky
Svatební mše sv.
Za +rodiče Kořenkovy, dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za Annu a Františka Častulíkovy a duše v očistci
Za + rodiče Šimákovy, všechny zemřelé z jejich
rodiny, Boží požehnání, ochranu PM a dary
Ducha svatého pro živou rodinu
Za + Vlastu a Josefa Chromčákovy, živou i +
rodinu Chromčákovu, Mikulkovu, duše v očistci,
dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + rodiče Kořenkovy syna Josefa, za dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + tatínka, živou a + rodinu Pavelkovu
a Machů
Za + P. Františka Petrů, jeho + rodiče a duše
v očistci
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10. července: Sobota
Ferie

15.30 Lo.:

7.00 Új.:
11. července: Neděle
15. neděle v mezidobí 8.15 Dr.:
Sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy

9.40 Új.:

Slopné: výročí
Posvěcení kostela
11.00 Sl.:
12. července: Pondělí 17.30 Új.:
Ferie
13. července: Úterý
18.30 Dr.:

Za farníky
Za živé a + členy rodiny Zvonkovy a Kráčalíkovy
Za zemřelou Marii Štěpáníkovu, jejího manžela,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Za Marii a Antonína Krajčovy, jejich rodiče,
rodiče Kamenčákovy a jejich děti, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za padesátníky ze Slopného
Za živou a zemřelou rodinu Fojtů, Bockovu,
Maňasovu a za duše v očistci

Sv. Jindřicha, vyznavače

14. července: Středa
Bl. Hroznaty, muč.
Slopné: Výroční
slavnost Posvěcení
kostela

17.30 Új.:
18.30 Sl.:

15. července: Čtvrtek
18.30 Dr.:
Sv. Bonaventury,
biskupa a učitele
církve
15.30 Új.:
16. července: Pátek
Panny Marie
Karmelské
18.30 Sl.:
17. července: Sobota

15.30 Lo.:

Bl. Česlava a sv. Hyacinta,
kněží

7.00 Új.:
18. července: Neděle
16. neděle v mezidobí 8.15 Sl.:
Drnovice: Posvěcení
9.40 Új.:
kostela – 30. výročí

11.00 Dr.:
19. července: Pondělí 17.30 Új.:
Ferie

Za + rodiče Polomíkovy, tři dcery, vnuka a Boží
ochranu pro živou rodinu
Za ministranty
Za + Ludmilu Honkovu k 10. výročí úmrtí, Josefa
Honka, pomoc Boží a ochranu PM pro živé
rodiny
Za +manžela Josefa, rodiče Hlavicovy, Fojtů,
Milana Kirchnera, jeho rodinu a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za + rodiče Lekešovy, dceru Helenu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Za + manžela Josefa k nedožitým osmdesátinám,
dar zdraví pro synovce Petra dle vůle Boží
Za manžele Marii a Josefa Machů, rodiče,
sourozence z obou stran, duše v očistci, Boží
ochranu a požehnání pro živou rodinu.
Za Miroslava Misaře, rodiče z obou stran, dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Jana a Marii Jordánovy, sestru Belarmínu
s prosbou o pomoc Boží a ochranu PM pro živou
rodinu
Za farníky a poutníky
Za +Marii a Františka Jakůbkovy, jejich děti, zetě
a dar zdraví a boží požehnání pro živou rodinu
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20. července: Úterý
Ferie

18.30 Dr.:

21. července: Středa

17.30 Új.:

Sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve
18.30 Sl.:

Za +Josefa Bodláka, rodiče z obou stran, duše v
očistci a dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu.
Za + rodiče Maňasovy, Jandíkovy, dar zdraví pro
živou rodinu a duše v očistci

Drnovice: Výroční slavnost
Posvěcení kostela

22. července: Čtvrtek
Sv. Marie
Magdaleny, kajícnice
23. července: Pátek
Sv. Brigity,
řeholnice, patronky
Evropy
24. července: Sobota
Ferie

18.30 Dr.:
15.30 Új.:
18.30 Sl.:
15.30 Lo.:
18.30 Dr.:
7.00 Új.:

25. července: Neděle
17. neděle v mezidobí 8.15 Sl.:
Sv. Jakuba, apoštola, Sv.
Kryštofa, vyznavače

760. výročí obce
Újezd

9.40 Új.:
26. července: Pondělí 17.30 Új.:
Sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
27. července: Úterý
18.30 Dr.:
Sv. Gorazda a druhů
17.30 Új.:
28. července: Středa
Ferie
18.30 Sl.:
29. července: Čtvrtek 18.30 Dr.:
Sv. Marty
15.30 Új.:
30. července: Pátek
Sv. Petra Chryzologa,
biskupa a učitele
církve
18.30 Sl.:
31. července: Sobota 15.30 Lo.:
Sv. Ignáce z Loyoly,

Za + rodiče Novákovy, rodiče Šeré, prarodiče z
obou stran, rodinu Kovaříkovu a Kozubíkovu, dar
zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Za + Jaroslavu Janošovu, rodiče z obou stran,
bratry Josefa, Jana, Jindřicha a nemocnou osobu
Za + rodiče Kozubíkovy, syny Aloise, Vladimíra,
živou a + rodinu
Za modlitební skupinu matek z Loučky a +
členku Marii Hlavičkovu
Za + Annu a Josefa Barcuchovy, jejich rodiče a
Boží požehnání pro živou rodinu
Za živou a + rodinu Řehákovu, Roubalíkovu, na
poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží
požehnání a hojnost Darů Ducha svatého do
dalšího života
Za farníky
Za + rodiče Častulíkovy, dceru, syny, švagrovou,
zetě, duše v očistci a Boží pomoc pro živou
rodinu
Za + Annu a Otakara Hříbkovy, jejich rodiče a
sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
Za + rodiče Častulíkovy, dceru Annu, Bohumilu,
čtyři zetě, syna Josefa, jeho manželku, dceru
Marii, Blanku a Boží ochranu pro živou rodinu

Za+ rodiče Martiniskovy, syny Josefa, Karla a
Stanislava, rodiče Šuráňovy, syny Josefa a Zdenka,
dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Za + syna Libora a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu

kněze
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Pořad bohoslužeb v červenci – farnost Horní Lhota
Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.
Sledujte proto týdenní rozpis!
1. července: Čtvrtek

2. července: Pátek
1. pátek v červenci

16.00 HL Za † Otto a Marii Pláškovy, † rodiče a
sourozence z obou stran, dar zdraví a požehnání
pro * rodinu
16.00 HL Za † rodiče Annu a Františka Maňasovy, duše
v očistci s prosbou o dar víry a ochranu pro *
rodiny
17.30 DL Za † Elenu Pavlincovu a duše v očistci, odpuštění
všech hříchů a dar věčné spásy

3. července: Sobota
Svátek sv.Tomáše, apošt; 8.00 DL
1. sobota v červenci
17.30 HL
9.00 HL
4. července: Neděle
10.30 DL
14. neděle v mezidobí
5. července: Pondělí
16.00 HL
Slavnost sv. Cyrila,
17.30 DL
mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy
6. července: Úterý
18.00 SE
Památka sv. Marie
Goretti, panny a muč.
7. července: Středa
8. července: Čtvrtek
16.00 HL
Památka sv. Veroniky
Giuliani
9. července: Pátek
17.30 DL
10. července: Sobota
11. července: Neděle
15. neděle v mezidobí

17.30 HL
9.00 HL

10.30 DL

12. července: Pondělí

17.00 SE
17.30 HL

13. července: Úterý
Památka sv. Jindřicha

17.30 DL

Za † manžele Václavíkovy a za * a † rodinu
Za členy živého růžence z Horní Lhoty
Za † Milana Váňu (1. výročí) a za celou * a † rod
Za † rodiče Vodičkovy a Šůstkovy s prosbou
o ochranu a požehnání pro * rodinu
Za * a † farníky
Za † manžela, rodiče, prarodiče, † sestry, bratra,
pomoc, ochranu a požehnání pro celou * rodinu
Za účastníky májových pobožností, ochranu
a pomoc pro jejich rodiny

Za * a † rodinu Pastyříkovu, Černochovu,
Justovu s prosbou o požehnání
Za † manžela a rodiče s prosbou o ochranu
pro celou * rodinu
Za † rodiče Fojtíkovy a Březinovy a za celou * r.
Za † prarodiče Dočkalovy, dva syny, snachy
a vnuka Františka s prosbou o dar zdraví a
požehnání pro * r.
Za † rodiče Idesovy, syna Aloise, vnuka Zdeňka,
vnučku Marcelu, Pavla Kovaříka a ochranu pro r.
Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)
Na úmysl dárce; za celou * rodinu - ochranu,
pomoc a požehnání
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14. července: Středa
Památka bl. Hroznaty
15. července: Čtvrtek

16.00 HL Za * a † farníky

Památka sv. Bonaventury
biskupa a učitele církve

16. července: Pátek
Památka Panny Marie
Karmelské
17. července: Sobota
Památka bl. Česlava
a sv. Hyacinta, kněží
18. července: Neděle
Oslava patronky kostela
v DL Panny Marie
Karmelské
19. července: Pondělí
20. července: Úterý
21. července: Středa

17.30 DL Za * a † rodinu Trčkovu, Váňovu, Petrů
s prosbou o ochranu Panny Marie
17.30 HL Za † Zdenku Kolaříkovu, Václava Kolaříka,
Josefa Vaněčku, zdraví a požehnání pro děti
s rodinami
9.00 DL Za 50-níky z farnosti - pomoc, ochranu
a požehnání
10.30 DL Za všechny dobrodince, farníky a poutníky
18.00 SE Za * a † farníky

Památka sv. Vavřince z
Brindisi, kněze a uč. církve

22. července: Čtvrtek
Svátek sv. Marie Magdalény

23. července: Pátek
Svátek sv. Brigity,
patronky Evropy

17.30 DL Za dvoje † rodiče, jejich † děti, dar zdraví
a požehnání pro * rodiny

24. července: Sobota
Památka sv. Šarbela Machlúfa,
kněze

17.30 HL Za * a † farníky

25. července: Neděle
17. neděle v mezidobí

9.00 HL
10.30 DL Na poděkování za 40 let života; pomoc a ochranu
pro celou * rodinu

26. července: Pondělí
Památka sv. Jáchyma a
Anny, rodičů Panny Marie

27. července: Úterý
Památka sv. Gorazda a
druhů

28. července: Středa
29. července: Čtvrtek
Památka sv. Marty
30. července: Pátek
31. července: Sobota
Památka sv. Ignáce z
Loyoly, kněze

18.00 SE Za † Františka Žáčka, rodiče z obou stran,
nevěstu Soňu a za duše v očistci
16.00 HL Za † Stanislava Navrátila, rodiče Navrátilovy,
Štraitovy, Stratilovy a tety Marii a Květu
17.30 DL Za * a † farníky
11.00 DL Svatba Dominik Masař a Karolína Ježdíková
17.30 HL Za † Josefa Maňase, rodiče z obou stran a dar
zdraví pro celou rodinu
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Zprávy a informace
SKUPINY ÚKLIDU
kostelů újezdské farnosti v červenci 2021
_____________________________________________________

Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
___________________________________

3.7.:
10.7.:
17.7.:
24.7.:
31.7.:

16.
1.
2.
3.
4.

4.
5.
6.
7.
8.

14.
1.
2.
3.
4.

V neděli 4. července 2021 při všech mších svatých ve všech kostelích olomoucké
arcidiecéze bude sbírka na pomoc lidem na jižní Moravě, které postihla přírodní
katastrofa.

Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou
V letošním roce si připomínáme 1100 let od
smrti svaté Ludmily – manželky knížete
Bořivoje a babičky svatého Václava.
Navštivte během prázdnin místa ve svém
okolí, kde ji uctívali naši předkové, kde je
vyobrazena
nebo
kde
jsou
po ní
pojmenované charitní či sociální služby.
Během letního projektu se dozvíte spoustu
zajímavostí z jejího života, uvidíte ji
znázorněnou na obrazech či vitrážích. Na
některých zastávkách najdete přímo sochu
svaté Ludmily, jinde bude zobrazena nějaká
spojitost jako například křest knížete Bořivoje, anebo si prohlédnete vzácný dar –
Palladium země české. Občas vás zavedeme i na místo spojené s úctou jejího vnuka –
svatého Václava a kdo chce zažít dobrodružství, může se zapojit do rodinné soutěže.
Prázdninovým putováním vás bude provázet příběh „Babička“, příběh o svaté
Ludmile od spisovatele Ivana Renče.
Příběh je rozdělen na 10 úseků, které jsou shodné v pěti barevných oblastech (to
znamená, že text i soutěžní otázka např. na stanovišti č. 1 jsou stejné i v ostatních
oblastech).
Čísla určují pořadí příběhu o svaté Ludmile, ale můžete je navštívit v jakémkoli pořadí
během celých prázdnin.
Na mapce, kterou přikládáme, jsou barevně vyznačené děkanáty, které tvoří celek s 10
zastávkami po dané oblasti. Více informací je uvedeno na rodinnyzivot.cz.
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KŘÍŽOVKA NA ČERVENEC
„Nic na světě není tak nakažlivého jako smích…(viz křížovka)“
Ch. Dickens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jeden ze čtyř evangelistů.
Babička sv. Václava.
Jeden ze světců, jejichž svátek slavíme 5. července.
Jméno anděla, který zvěstoval Marii, že se stane matkou Spasitele.
Název biskupské čepice.
Svrchní oděv kněze při mši sv.
Počet apoštolů
Místo, kde žijí mniši nebo řeholnice.
Bratr Marie a Marty, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých.
Místo, kde přišli roku 863 soluňští bratři a přinesli nám křesťanství.
Vonná pryskyřice používaná v kostele při slavnostech.
Konec modlitby.

Tajenka: ____________________________________
Správné řešení červnové křížovky: „… kamarádem ze školy.“
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OSMISMĚRKA
„Smích je pro duši jako víno – lehký, silný, těžký, zabarvený dobrotou. Komedie
a tragédie kráčejí v životě ruku v ruce. Jakmile se můžeme smát,… (viz osmisměrka)“
S. O´Casey
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DOVOLENÁ, HORKO, HORY, KOLO, KOUPÁNÍ, LÉTO, LODĚ,
MOŘE, PLAVÁNÍ, PLÁŽ, POUŤ, PRÁZDNINY, RYBY, SKÁLY,
SLUNCE, TÁBOR, TÚRY, VODA, VOLNO, VÝLETY, ŽÁR
Správné řešení z červnového farního měsíčníku: „ …pro tytéž věci“.
Mgr. Gabriela Pavelková
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