
 

ADVENT - SVĚT KONZUMU NEUMÍ ČEKAT 

Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí vánoční dárky, dlouho před 

Vánocemi se začnou ozývat koledy a my, křesťané, pokud vnímáme a žijeme liturgii, 

začneme brblat. Případně snadno a rychle odsuzovat komercionalizaci Vánoc a nedostatek 

duchovního obsahu v jejich prožívání. Budeme to dělat možná oprávněně, ale neúčinně. 

Můžeme ale tváří v tvář tomuto „vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná už před 

adventem, také něco pochopit. 

Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, nakupujícím jejich shánění 

mnoha dárků a zastavme se trochu u adventu. Známe jeho křesťanskou náplň – není to 

pouhé těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V adventu liturgie připomíná 

očekávání mesiáše před tím, než přišel, a prožívá očekávání mesiáše – Ježíše, který přijde 

podruhé, na konci časů. Může to vypadat jako očekávání vzdálené v minulosti i vzdálené 

směrem do budoucnosti, tedy vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a 

v nedatovatelné budoucnosti má svůj hluboký důvod. Tím důvodem je naděje. A tato 

naděje stojí na Božím slibu. Bůh slíbil, že pošle mesiáše, a to se skutečně stalo. Naděje se 

naplnila všem těm, kdo v Ježíši slíbeného mesiáše rozpoznali. Ježíš řekl, že znovu přijde, a 

my máme naději, že tento příchod završí dějiny a ukončí působení zla. 

Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, ale že neumí 

čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě 

nemám, hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící naděje v životě 

lidí. Je to někdy pokus „zakrýt si oči a zacpat uši“ nakupovanými a konzumovanými 

věcmi, protože člověk nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti. 

Křesťanská naděje není laciným optimistickým přesvědčením, že „bude líp“. Je to naděje 

v Boží věrnost, tedy v naplňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním 

„spotřebáků“ bychom sotva komu pomohli. Ale žít nadějí v Boží věrnost – a to nejen 

v adventu – může představovat službu našim bližním. Někteří totiž naši naději v našem 

životním postoji rozpoznají. A to je obohatí mnohem víc, než kdyby poslouchali naše 

odsuzování nákupních horeček. (Převzato ze Zpravodaje Arcidiecéze pražské) 

Požehnaný Advent i čas vánoční vám přeje oblátská komunita a celý pastorační tým. 
  



OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTKEM SV. HUBERTA 
 

Je myslím dobré a v dnešní době 

zvláště potřebné, znovu obnovovat a 

připomínat si tradiční hodnoty a 

osobnosti, jak jsme měli možnost zažít 

v sobotu 26. října na Klokotech. Slavili 

jsme svátek sv. Huberta, patrona a 

ochránce myslivců, zvěře a přírody jako 

takové. Slavnostní mše sv., za účasti 

myslivců, za vytrubování lesních rohů a 

zpěvu chrámového sboru, zapůsobila 

určitě na všechny přítomné. V dnešní 

době, tak velice chudé na projevování citů 

a zdůrazňování materiálních hodnot, je 

každá taková příležitost osvěžením a 

pohlazením na duši. 

Eva Kozáková 
 

AFRICKÝ ZPRAVODAJ OD OTCE KARLA – „BRATRA  POTRAVY“- II.: NOVÁ MISIE 
 

Jak už jsem zmínil v první části dopisu, 

mou první prací v Zimbabwe bude založit 

jednu novou misii. Jmenuje se St John’s 

Maraire a je v diecézi Masvingo (čti 

Mašingo), kde obláti doposud nejsou. 

Nebudu na to sám, budeme dva. Otec 

Charles, který bude farářem, je 

domorodec a dosud byl superiorem naší 

zimbawské misie. Já budu něco jako 

kaplan a budu mít na starosti mládež a 

taky finance. (Uf!) … 

Cestou z naší budoucí misie 

do hlavního města Harare jsem zažil svou 

první zimbabwskou autonehodu. Přímo 

před auto v plné rychlosti nám vběhlo 

stádo krav s telaty. Charles hned dupnul 

na brzdu, přesto jsme ještě asi 60 metrů 

dřeli gumy, až jsme narazili do těsně 

semknutého stáda. 

Prosím, nezapomeňte se za mne a naši 

misii aspoň občas pomodlit. Na oplátku 

vám posílám své požehnání + 

Váš Karel Mec 

Redakčně kráceno.  

Plné znění článku naleznete zde:  
 

ADVENTNÍ KASIČKA NA KLOKOTECH    JEDEN DÁREK NAVÍC PRO JIŽNÍ SÚDÁN 

„Radostného dárce miluje Bůh“

Jižní Súdán se stále potýká s následky 

krvavé války, která v roce 2011vedla 

k jeho nezávislosti. Je tak zatím 

nejmladším státem světa a zároveň patří 

k těm nejméně rozvinutým a bezpečným. 

Kromě kmenových válek a ozbrojených 

konfliktů situaci v zemi zhoršují také 

časté přírodní katastrofy – v roce 2017 

zemi kvůli velkému suchu zasáhl 

hladomor. Od vyhlášení nezávislosti 

zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně 

každý třetí člověk musel opustit svůj 

domov. Více než 2 miliony lidí žijí 

v Jižním Súdánu jako vnitřně vysídlení. 

Stovky tisíc obyvatel nemají přístup 

k základním potřebám, jako je jídlo, voda 

a zdravotní péče. Díky podpoře 

Papežských misijních děl má 900 dětí 

vysídlených z Mukaya Country, 

ve farnosti Lainy v diecézi Yei, zajištěna 

během vyučování dvě jídla denně a 

animační materiály. Misijní animace jsou 

nezbytné, protože přispívají k překonání 

válečných traumat a pochopení toho, jak 

důležitý je mír a stabilita. Děti jsou 

informovány, že se za ně modlí a 

podporují je děti z jiných částí světa.  

Adventní kasičku najdete na levém 

bočním oltáři v kostele. 



sobota 7. 12. 2019 

VÁNOČNÍ DÍLNA 
9 - 12 hodin - poutní dům Emauzy 

Budeme vyrábět ozdoby na stromeček, vánoční dekorace,  

přáníčka a další věci pro radost svoji i druhých. 

Po skončení dílny v Emauzích a po mši sv. v neděli 8. prosince na Klokotech 

před kostelem prodej výrobků. 

Výtěžek akce bude použit na misijní projekt PMD v Jižním Súdánu. 

Přezůvky s sebou! 

Kontakt: Marie Šittová 776 707 268 
 

ADVENT 2019 NA KLOKOTECH 
Roráty - 1. 12. (žehnání adv. věnců),  

8. 12., 15. 12. (dětská), 22. 12. 

rorátní mše každou adventní neděli v 7 h (hlavní mše v 10 hod.) 
 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
V Klokotech si můžete přinést adventní věnce k požehnání na mše svaté:  

                            v sobotu 30. 11. od 17 h nebo  

                           v 1. neděli adventní 1. 12. 

                           od 7 h - rorátní mše svatá 

                              a od 10 h na hlavní mši svatou. 

Dražice – 1. 12. - neděle – od 8.30 h 

K adventu si můžete pustit adventní písně  

RORÁTE ANEB RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ 

http://jukebox.tv-mis.cz/?id=535 
 

8. 12. 2019 - neděle - 14-16 h 

Setkání těch, kterým zemřelo dítě  

SVĚTLO SE ŠÍŘÍ SVĚTEM   
Diecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích připravuje setkání pro rodiny, jejichž 

děti odešly příliš brzy. Zveme na bohoslužbu, při níž chceme pamatovat nejen na naše 
zemřelé děti, ale především na jejich rodiny a blízké, přátele. Po bohoslužbě nabízíme 

setkání u malého občerstvení v prostorách kláštera Obětování Panny Marie. 
 

Sobota - 14. 12. 2019 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - BÝT MOSTEM K BOHU PRO DRUHÉ 
P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 

14.30 -16 h tematická promluva, možnost sv. smíření, 16.30 růženec, 17 h mše sv. 



 

Srdečně zveme všechny skauty i neskauty 

NA SKAUTSKOU BOHOSLUŽBU 
konanou v rámci oslav 100. výročí založení táborského skautingu 

a v den 140. narozenin jeho zakladatele dr. Emanuela Chalupného 

14. prosince 2019 v 10.00 

v klášterním kostele na Náměstí Mikuláše z Husi. 

Mši sv. bude sloužit Josef Prokeš – bratr Křik. 

Součástí bohoslužby bude žehnání nového střediskového 

praporu a po ní bude následovat prohlídka skautské výstavy. 

Těšíme se na vás! Skauti a skautky z Tábora 
 

14. 12. 2019 Pelhřimov 

MISIJNÍ KLUBKO - PUTOVÁNÍ DO PÁKISTÁNU 
Sraz 7.45 h na vlakovém nádraží v Táboře, odjezd 8.09 

                  S sebou: teplé oblečení, svačinu, pití, 100 Kč na cestu + kapesné 

                        Tradiční misijní vánoční putování tentokrát do Pákistánu! 

KlokoMissio tým 
 

20. 12. 2019 - pátek - 16 h 

KAJÍCÍ POBOŽNOST PRO DĚTI 
 Zveme i děti, které na náboženství nechodí a děti,  

které ke svátosti smíření ještě nepřistupují.  

P. Jiří, katechetky 

 

30. 12. – 1. 1. 2020 

Diecézní centrum mládeže zve na 

SILVESTR NA HOSÍNĚ 2019 
Pro všechny od 13 let 

Cena: 350 Kč 

31. 12. - 2. 1. 2020 

Společenství mládeže z Klokot zve 

 SILVESTR NA KLOKOTECH 2019 

Informace a přihláška: 
janplachy89@gmail.com

 

pondělí 30. 12. 2019 

VÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY 
- prohlídka Národního muzea, betlémy, procházka Vánoční Prahou 

- odjezd vlakem v 9.02 (sraz v 8.45 v nádražní hale), návrat v 19.17 

- cena jízdenky 70,- děti, 239,- Kč dospělí??? 

Informace a přihlášky:  

Marie Šittová 776 707 268  

pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor 
 



ADVENTNÍ KONCERTY 2019 
1. 12. neděle - 17 h - Benefiční koncert - Kytarový recitál Vojtěcha Vrtišky.  

 Host Stanislav Fakan (housle) - na podporu rodin dětí s autismem - APLA 

8. 12. neděle – 14.30 h Benefiční koncert - Milevský smíšený sbor pro MISSIO 

18. 12.  středa - 18.30 h koncert ZŠ Zborovská  - Dětský pěvecký soubor Z(S)borka  

 5. – 9. tříd pod vedením P. Jíšové 

19. 12. čtvrtek - 18.30 h. - koncert ZŠ Zborovská – Dětský pěvecký soubor SBORÁČEK  

 pod vedením M. Kolářové 

VÁNOČNÍ KONCERTY         
25. 12.  středa - 18 h - koncert Quodlibet – „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje“ 

 české a moravské koledy. 

27. 12. pátek - 18.30 h – Vánoční koncert - DOMINO 

 Vánoční duchovní skladby i lidové koledy. 

1. 1. středa - 15.30 h Novoroční koncert Ladislav Šotek a Jana Wilkes - zpěv  

 Výtěžek koncertu na presbytář v Klokotech 

5. 1. neděle - 11.30 h - Vánoční koncert Nokturno a Nokturňáček ze Sez. Ústí II. 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V KLOKOTECH     
od soboty 21. 12. (večer)  

 

6. - 7. února 2020 

JARNÍ PRÁZDNINY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 (čtvrtek - program na Klokotech, pátek - výlet) 

 

K ADVENTU PATŘÍ RORÁTY  
k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz Každodenní ranní 

modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale 
především tradiční adventní zpěvy. 

 

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ 
Lektorský pár: Miroslav a Jitka Novákovi 

1. setkání 5. 12. 2019, 18.15–20.45, Emauzy 

Bližší informace plakátek na nástěnkách a www.klokoty.cz 

 

Adventní aktivita pro děti 

OBRÁZEK JAKO DAR (Téma "Panna Marie") 

Obrázky odevzdávejte s zákristii v Klokotech do 15. 12. 2019 

Bližší informace plakátek na nástěnkách 

  

http://www.klokoty.cz/


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 5. 12.  čtvrtek – v 17 h mše sv. pro děti, po mši sv. překvapení pro děti 

 7. 12.  sobota – v 9 h – Emauzy - Vánoční dílna 

 13. 12.  pátek – 17.45 h - Večer chval v Emauzích 

 14. 12.  sobota POUŤ MISIJNÍCH KLUBEK do Pelhřimova 

 15. 12.  neděle – 7.00 - dětská mše sv. rorátní 

 20. 12.  pátek – v 16 h kající pobožnost pro děti v Emauzích 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 6. 12. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-18.30 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.30-20.00 h TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-20.00 h 
Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 9. 12.  pondělí 17.45 h – úklid Emauzy – PROSÍME O POMOC 

 11. 12.  středa 17.45 h - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí 

 12. 12.  čtvrtek – setkání CHO v Emauzích v 18 h 

 14. 12.  sobota 14.30 h – Emauzy – advent. duch. obnova – P. Martin Sedloň, OMI 

 17. 12.  úterý – Klokoty – vikariát. schůze kněží – mše sv. v 9 h, obvyklá mše sv. v 17 h 

 29. 12. neděle 10 h – Svátek Svaté Rodiny mše sv. s obnovou manželských slibů 

 31. 12. úterý 17 h – mše sv. na poděkování za uplynulý rok a  

 prosba o Boží pomoc do nového roku 

 31. 12. úterý 21 h – Velká Klokot. křížová cesta v přírodě sraz před vstup. do areálu 

 

8. 12. – neděle – sbírka na bohoslovce v diecézním semináře v Č. Budějovicích 

22. 12. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 

 

18. 1. 2020 pořádají naši farníci z Klokot a z Dražic  

FARNÍ PLES PRO MISIE V PÁKISTÁNU 
Místo konání je v Dražicích v kulturním domě. Začátek samotného plesu je od 19h.  

Od 18h se bude na stejném místě konat mše svatá s nedělní platností,  

kterou bude celebrovat P. Jiří Můčka, OMI.  

Cena vstupného je 150 Kč. Je možné si zarezervovat vstupenky na telefonu u Jany 
Pecherové ml., tel. 721 178 889, volat po 17 h. Lístky si můžete zakoupit  

u Pecherové Jany i Janky (ml. i st.), v zákristii po sobotní a nedělní mši svaté.  

Všechny moc zveme. Těšíme se na vzájemné setkání.  

Za přípravný tým Karolína Peroutková a Jarmila Kramářová 
 

 



 
 

Od 1. ledna (středa) bude možné zapisovat v zákristii INTENCE NA MŠE SVATÉ  

na měsíc červenec, srpen a září 2020. 
 

Topení v kostele 

V zimním období se bude v týdnu zapínat topení v kostele v prvních 4 lavicích. 
  

V OBCHŮDKU SI MŮŽETE ZAKOUPIT 
Kalendáře Duchovní toulky po Táborsku a diáře na rok 2020, klokotské kafe, také knihy  

k četbě v adventním čase nebo jako dárek k Vánocům. Dále si pro sebe nebo své blízké 
můžete vybrat svíčky, obrázky a kříže na zeď, produkty od trapistů a trapistek (džemy, 
sušenky, sladké pomazánky, čokolády, hořčice) oblátský likér, mešní vína, růžence, CD, 

klíčenky, magnetky, křestní roušky, betlémy, vánoční pohledy, vánoční přání a další dárky, 
které vás jistě potěší. 

 

PRAVIDELNÝ ÚKLID KOSTELA A AMBITŮ 
Prosíme o pomoc s pravidelným úklidem našeho chrámu každý pátek v 8 h ráno. 

 

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ PROSBY O POMOC 
 Kdo by mohl darovat STROMKY NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU Klokot,  

ať se, prosím, přihlásí ve farní kanceláři. 
 Přispět na vánoční květinovou výzdobu můžete v zákristii. Předem děkujeme! 

 Mohl by někdo přispět zeleným do květinové výzdoby?  
Chvojí, tis, túje do pondělí rána 23. 12. do 8 h. 

 Předvánoční úklid kostela v pátek 20. 12. od 8 h 
 Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích.  

Zapsat se můžete v zákristii. Předem děkujeme za pomoc! 

z ledna 2020
1.1. středa Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek ● mše sv. v 10 h

15.30 h Novoroční koncert - zpěv - J. Wilkes, varhany - L. Šotek 
 5.1. neděle mše sv. v 8.30 a 10 h ● 11.30 h koncert NOKTURNO

so-ne Tři králové koledování po mši sv. (na Pražském sídlišti 10.1.2020)

tel: 381 232 584  e-mail: tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz

najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                           P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

Diecézní ředitelka PMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665



 

 1. 12. neděle 1. neděle adventní  žehnání adventních věnců         
rorátní mše sv. 7 h ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

 3. 12. úterý Památka sv. Františka Xaverského, kněz ● Emauzy - 9.30 h Benjamínek  (každé úterý)
Emauzy- náboženství - 2. stupeň 15 h
"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek

 4. 12.středa
 5. 12. čtvrtek
 6. 12. pátek Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace 
s modlitbami 17.30-18.30, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h
Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (každý pátek)

 7. 12. sobota
 8. 12. neděle 2. neděle adventní mše ● rorátní mše sv. v 7 h ● hlavní mše sv. v 10 h

po mši sv. prodej výrobků vánoční dílny
Dražice mše sv. v 8.30 h ● sbírka na Bohoslovce 

 9. 12. pondělí Slavnost Panny Marie,počaté bez poskvrny prvotního hříchu- doporučený svátek
Emauzy - 17.45 h - úklid

11. 12. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí
12. 12. čtvrtek setkání CHO v Emauzích v 18 h
13. 12. pátek Památka sv. Lucie, panny a mučednice ● Fatimský den

Emauzy -Večer chval 17.45,kostel - svátost smíření a výstav Nejsv.sv. 17.30 - 20.00 h
14. 12. sobota

15. 12. neděle

17. 12. úterý vikariátní setkání kněží - mše sv. v 9 h, obvyklá mše sv. v 17 h
18. 12. středa 18.30 h - ZŠ Zborovská  - předvánoční koncert  pod vedením P. Jíšové  (5. - 9. tř.)
19. 12. čtvrtek
20. 12. pátek Emauzy - 16 h - kající pobož. pro děti ● sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h

22. 12. neděle
na presbytář  ● 16 h řeckokatolická mše sv.  ● Dražice mše sv. v 8.30 h

23. 12. pondělí Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
24. 12.úterý ŠTĚDRÝ DEN - Vigilie Narození Páně ● kostel otevřen 13-15.30 h

mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 h ● 17 h  živý betlém ● půlnoční mše sv. - 24 h
25.12. středa Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek ● ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ

mše sv. v 10 h s chrámovým sborem ● v 11 h živý betlém 
vánoční koncert - Quodlibet - 18 h

26.12. čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka●mše sv. - 10 h.●Řeckokatolická mše sv. - 16 h
27.12. pátek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty ● mše sv. v 17 h s žehnáním vína

18.30 h - koncert - Domino
28.12. sobota Svátek sv. Mláďátek, mučedníků ● mše sv. - 17 h
29.12. neděle  
30.12. pondělí Výlet do Prahy - děti
31.12. úterý Mše sv. na poděkování za rok 2019 a prosba o Boží pomoc do nového roku - 17 h

21 h Velká klokotská křížová cesta v přírodě

14.30 h - benefiční koncert - Milevský smíšený sbor pro MISSIO

3. neděle adventní ("Žehnání jezulátek") ● rorátní mše sv. (dětská) v 7 h

18.30 h - ZŠ Zborovská -  předvánoční koncert pod vedením  M. Kolářové, Sboráček

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    

Klokoty – události prosinec 2019

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve ● Emauzy - Vánoční dílna 9-12 h

4. neděle adventní ● rorátní mše sv.  v 7 h ● hlavní mše sv. v 10 h se sbírkou

mše sv. v 17 h pro děti, po mši sv. překvapení pro děti

adventní duchovní obnova - Emauzy - 14.30 h - P. Martin Sedloň, OMI

hlavní mše v 10 h ● Dražice bohoslužba slova v 8.30 h

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, neděle roráty    

7 h, mše sv.10 h, středa-

nemocnice 18.15

17 h - adventní koncert pro APLU na podporu rodin dětí a autismem

nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)   - 25.12. a 1.1. mše sv. nebude

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa ● mše sv. v 10 h s obnovou manželských slibů


