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Milí řečkovičtí bratři a sestry 
 
Tento adventní úvodník je inspirovaný naší letošní akcí – vyřezáváním betléma. 
V sobotu 22. listopadu jsem byl překvapen 
množstvím lidí, kteří přijali výzvu vyřezat nový 
řečkovický betlém. Odhaduji (přesně jsem to ne-
počítal), že se ve farní herně k vyřezávání betlé-
ma sešlo něco kolem 40 amatérských řezbářů. 
Necháme se vést zkušeným uměleckým řezbá-
řem, panem Patrikem Vlčkem a sami jsme 
v očekávání výsledku. Pevně věřím, že bude stát za to, a že nový betlém bude krás-
nou novou ozdobou našeho kostela. 
Vyřezávání betléma není jenom nějaká bezduchá rukodělná práce. Myslím si, že to 
může být příležitost, jak nově pojmout prožívání adventní doby. Je to doba, ve kte-
ré se připravujeme na příchod Spasitele do tohoto světa, do našeho života. Během 
hodin, které strávíme vyřezáváním, si můžeme uvědomovat námahu, kterou mu-
síme vynaložit na cestu k Němu, na cestu do Betléma. 
Cesta života každého z nás je vlastně cestou do Betléma. Je to cesta, na jejímž kon-
ci je setkání s Ježíšem tváří v tvář. Toto setkání máme v úplnosti prožít po své smr-
ti. Již v životě se však s Ježíšem můžeme setkávat. Slovo Betlém znamená „Dům 
chleba“. Betlémský chlév před Ježíšovým narozením pak můžeme považovat za ob-
raz našeho srdce před svatým přijímáním. Chlad, tma a prázdnota… 
Chlév po narození je zase ukázkou, jak by mělo vypadat naše srdce po Ježíšově pří-
chodu. Mělo by být takové, jaké ukazuje ztvárnění betléma – plné radosti, jasu, 
světla a plné lidí. A o toto poslední hlavně jde. Je důležité, aby Ježíš nezůstával 
v našem srdci sám, aby za Ním přišli lidé, aby dveře našeho betlémského chléva by-
ly stále otevřeny pro každého dokořán, a abychom nikoho ze své lásky nevylučova-
li. Byly by divné a prázdné jesličky bez pastýřů a neúplné bez králů. Jestliže v našem 
srdci není dost místa pro všechny lidi, je těsné i pro samotného Ježíše. 
 

Přeji krásné prožití adventní doby. 
Váš otec Jan 
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Život ve farnosti 

3.12.  Mše sv. zaměřená na děti v 18:00 

a mikulášská nadílka pro děti  

6. 12. Svátek sv. Mikuláše 

mše sv. v 6.30 hodin 

8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

mše sv. v 6.30 a v 18 hodin 

19. 12. Skautská mše s Betlémským světlem 

mše sv. v 18 hodin 

Roráty 

V naší farnosti budou roráty vždy v úterý, ve 
čtvrtek a v sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty 
budou v úterý 23. 12. v 6.30 ráno. 
 

Předvánoční svátost smíření 

17.12. od 17.00 bude předvánoční zpověď pro 
děti. 
18.12. od 16.00 do 20.00 bude v našem koste-
le k dispozici více zpovědníků. 
22.12. po večerní mši svaté bude zpovídat o. 
Jan Pacner. 
V ostatní dny přede mší svatou zpovídá o. Jan 
Kotík. 
21.12. od 15 hodin je předvánoční zpovídání 
v Králově Poli. 
 

Adventní koncerty v našem kostele 

7. 12. v 16.30 – žáci SZUŠ Universum 
11. 12. v 17.30 – ÚMČ Řečkovice 
Programy koncertů budou včas vyvěšeny. 
 

Betlémské světlo 

Ten, jehož život je plný radosti, neublíží nikomu 
jinému. Člověk, který má radost z rozmanitosti, 
se těší také z rozmanitosti světových kultur. V 
místech, kde hlad je součástí každodenního ži-
vota, přetrvává bolest a násilí. Jestliže máte 
dostatek jídla, že se o něj můžete podělit, mů-
žete posílit nejen tělesno, ale také poskytnout 
dostatek energie k upevnění míru. 

To je důvod, proč je letošní motto „Sdílení 
štěstí vám přinese pokoj“. 
Myšlenka byla převzata ze 14. kapitoly listu 
Římanům (17–19). Tato pasáž vysvětluje, že 
život je mnohem více než jídlo a pití a měli 
bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost 
a radostné bytí. Radost ze života se může 
odrážet i ve společném pokrmu, což by mělo 
být letošním tématem. 
V neděli 14. prosince v 9 hodin při mši v ka-
tedrále sv. Petra a Pavla předají skauti svět-
lo z Betléma do rukou biskupa Vojtěcha. 
Do naší farnosti bude světlo přineseno na 
skautskou mši v pátek 19. 12. v 18 hod. 

Do svých domovů si je tradičně můžete při-
nést na Štědrý den od 10 do 11 hodin 
z kostela a obvyklých míst v naší farnosti 
nebo po celý den od hlavního kříže na hřbi-
tově. 
 

Vánoce v našem kostele 

24.12. Štědrý den, Vigilie Narození Páně 

dětská mše sv. v 16.00 hod. 
slavnostní mše sv. ve 22.00 hod. 

25.12. Slavnost Narození Páně 

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 

26.12. Svátek sv. Štěpána 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 
 žehnání vín 

28.12. Svátek Svaté rodiny 

 mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. 
obnova manželských slibů 

31.12. Sv. Silvestra I. 

děkovná mše sv. v 17.00, od 23.30 
hod. adorace a společný vstup do 
nového roku 2015 

 

 

Prohlídka betléma v kostele bude možná 
25., 26. a 28. prosince, vždy od 15 do 17 
hodin, v další dny vždy půl hodiny přede mší 
svatou. 

 

http://www.biblenet.cz/app/b/Rom/chapter/14


     - 3 - 

 

Diecézní akce 

Adventní koncerty na Petrově 

6. a 13. 12. v 17 hodin, varhanní koncerty, 
účinkují posluchači brněnské konzervatoře 

12. 12. v 19 hodin, Adventní koncert, účinkují 
komorní sbor Magnificat, Hudba Hradní stráže 
a PČR 

20. 12. v 17 hodin, varhanní a sborový kon-
cert, účinkují D. Kolařová a Dómský komorní 
sbor 

22. 12. v 19:30, Adventní gospely, účinkují 
Stella Jonas & The Christmas Singers 

********** 

Pozvánka na farní ples 

15. ples řečkovické farnosti se bude konat 
v sobotu 17. ledna 2015. Místem konání bude 
jako obvykle řečkovická sokolovna. Bližší in-
formace budou včas zveřejněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úklid kostela 

Před prázdninami jsme prosili o pomoc při 
úklidu kostela. Zdá se, že výzva se neminula 
účinkem, a tak teď můžeme uveřejnit podě-
kování ženám, které se k úklidu přihlásily. 

Chci poděkovat všem ženám, které se přida-
ly k úklidu v našem kostele. Bylo to příjem-
né překvapení, že se na prosbu o pomoc 
přihlásily, protože málokdo věřil, že se něco 
změní. Utvořily se další dvě skupiny, takže 
každá skupina uklízí jednou za šest týdnů. A 
kdo by se chtěl ještě přidat a pomoci, třeba 
jen někdy, nebo doplnit stávající skupiny, 
může se kdykoli přihlásit u Helenky Kosmá-
kové. 

Ještě jednou děkuji za vaši ochotu a přeji 
požehnaný adventní čas. 

VOMA 

 

Inspirace z litoměřické diecéze 

Také jste se někdy dostali do situace, že jste 
se přihlásili k účasti na nějaké akci a pak jste 
až do jejího konání přemýšleli o tom, jestli 
bylo vaše rozhodnutí správné?  

Přemýšleli jsme s manželem, že bychom je-
den podzimní víkend prožili na duchovním 
cvičení. Sladit náš nabitý program 
s nabídkami na internetu bylo dost náročné, 
ale přesto jsme objevili zajímavé místo i té-
ma. 

V polovině listopadu jsme se tedy vypravili 
do Jiřetína pod Jedlovou, kde Kongregace 
Dcer Božské lásky pořádala Duchovní cviče-
ní s názvem Svátost smíření jako šance pro 
všechny. Pro ty, kteří netuší, kde se Jiřetín 
nachází, mám drobnou radu: najděte si na 
mapě republiky Varnsdorf v severních Če-
chách a Jiřetín je kousek od něho. Cvičení 
vedl otec Radek Vašinek, duchovní správce 
z Hrádku nad Nisou. 

Už po první přednášce nám bylo jasné, že 
naše rozhodnutí bylo správné. S vysokou 
mírou citu a pochopení nám připomněl, že 
svátost smíření je nejen svátost, ale i obrov-
ský dar, který se nabízí každému z nás a kte-

Sbírka na pomoc potřebným 
 

2. neděle adventní – 7. 12. 2014 

V naší farnosti proběhne sbírka na pomoc 
rodinám v tíživé ekonomické situaci a lidem 

v krizových situacích. Je možné pomoci jak 
finančně, tak i materiálně.  

Přinést můžete: 

 trvanlivé potraviny - těstoviny, rýže, čočka, 
čaje, polévky, konzervy ... 

 hygienické potřeby 

 prášky na praní a čisticí prostředky 

 dětské oblečení a boty na zimu 

 oblečení pro maminky 

 kočárky, dětské postýlky, dětské knihy a 
hračky.  

Prosíme, vše čisté a zachovalé :-) 

Vše se bude vybírat ve farní herně         
od 8 do 12 hodin. 

Věci budou doručeny konkrétním rodinám 
prostřednictvím neziskové organizace 

BAKHITA (www.bakhita.cz). 

 
Děkujeme! 
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rý se neodmítá, i když se jej občas zdráháme 
přijmout. 

 Dnes je Jiřetín malé opuštěné místo, které se 
nijak nevymyká atmosféře severních Čech, ale 
v padesátých letech minulého století bylo za-
plněno obrovským množstvím řádových sester 
nejrůznějších kongregací, které tam byly sve-
zeny z celé republiky k nucené internaci. Jed-
nou z nich byla i manželova prateta sestra Mi-
chaela. Když jsme na jejím hrobě zapalovali 
svíčku, spočítali jsme všechna jména sestřiček 
na okolních náhrobcích a došli jsme k číslu 
315! Bylo zima a fučel vítr, ale současně jsme 
úplně cítili, jak se nad námi vznášejí všechny ty 
modlitby, které byly sestrami vysloveny. Jistě 
nebyly nadarmo. Neměli bychom takovou 
svobodu, neměli bychom takové možnosti a 
neměli bychom na to zapomínat. 

Ivana Vítová 
 

Poděkování 

Jsou lidé, kteří druhým přináší radost. K tako-
vým patří i pan Dobeš. Již 10 let chodí dobro-
volně každou neděli do "Naděje" k babičkám a 
dědečkům, slouží zde bohoslužbu slova a při-
náší Tělo Páně. Jak se všichni na tuto chvíli tě-
ší! Nakonec zahraje na housle a jeho Ave Ma-
ria je pro všechny radost poslouchat.  

Když nemůže, zastoupí ho pan Božek. I on má 
ke klientům krásný vztah a dovede je potěšit 
slovem. 

Vřelé díky, hodně zdraví a Boží požehnání    
vyprošují klienti a personál Naděje. 

 

Ze setkání seniorů 

Boží příroda 

S úžasem, pokorou a láskou hledím, 
na Boží dar, jenž nám byl dán, 
v rostlinkách, keřích či stromech vidím, 
jak nesmírné obdarování jsi nám dal. 
 

Pohledem hladím a laskám rašící stonky, listy, květy, 
co probouzí se od brzkého jara, by daly nám 
moc v sobě ukrytou, jenž léčí naše rány a bolesti. 
Ó, jak nesmírná je dobrota tvá, Bože, k nám. 
 

Dík proto patří Tobě, lékaři duše i těla, 
a ty, člověče, v přírodě našlapuj jen zlehka, 
dívej se kol sebe a v množství bylin poznáš, 
proč vyrostly a kolik síly a úlevy z nich máš. 
 

Ale sbírej je, připravuj a užívej jen s mírou, 
vždy potřebná je pokora a rozvaha, 
bylinka léčí, ale má i moc jinou, 
v knihách nalezneš, jak která pomáhá. 
 

Každá z nich dostala své jméno, 
tak i podle toho odvodit se dá, 
co léčí a uzdravuje vše nedobrého, 
jak správně připravit se má. 
 

Užívejme s mírou ze zázraků přírody, 
vnímejme, co dopřává nám štědrá Boží ruka, 
děkujme za dar této úrody, 
za vše, co přináší nám zahrady, skalky, lesy i luka. 
Děkujeme, Bože, za tvůj dar Boží přírody. 
 

Jana Suchánková 

 

Z farní knihovny 

Dnes o třech místech Vysočiny, kde se 
v minulém století, slovy básníka, zjevil Duch 
sám. 

Prvním z nich je Petrkov, rodiště a celoživotní 
osud Bohuslava Reynka. Krásně o rodném 
domě a době v něm strávené vypráví jeho sy-
nové Jiří a Daniel v knize Kdo chodí tmami. 
Moc pěkné, i když ne vždy veselé vzpomínání. 

Druhým je Stará Říše, kde žil a vydával knihy 
Josef Florian. Osobnost výjimečná. Pro jeho 
způsob práce je příznačné, že rok po vydání 
knihy veršů Suzanne Renaud v malém regio-
nálním francouzském nakladatelství vychází 
zmínka o knize na dvou místech: v literární pa-
řížské revue a ve Staré Říši na Vysočině. Takhle 
Florian pracoval v době bez internetu, ale zato 
s jistotou Božího poslání. Tato zmínka také za-
příčinila manželství Suzanne Renaud 
s Bohuslavem Reynkem, jak o tom vypráví Lu-
cie Tučková v Katolickém týdeníku (č. 38). Tam 
mne ještě zaujala fotografie koupající se Reyn-
kovy rodiny. Slunečník, plavky, to mi trochu 
nešlo k obrázku, jaký jsem měl o životě básní-
ka. V knize vzpomínek bratří Reynků je však 
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další fotografie pořízená ten den u rybníka, kde 
ke slunečníku a plavkám přibyla koza. To už by 
šlo. 

O životě ve Staré Říši máme v knihovně knihu 
rozhovorů s Gabrielem a Janem Florianovými Být 
dlužen za duši a studii Andreje Stankoviče Josef 
Florian a Stará Říše. Moc pěkné a obohacující 
počtení. 

Třetím místem Vysočiny je Tasov Jakuba Demla. 
Zde bych opsal dvě věty z jeho Prvních světel: 

„I řekl ten, který miloval spravedlnost: Kdyby tak 
aspoň ode mne někdo něco chtěl, abych mu 
mohl odepřít!“ A druhá: „…shromažďuje a shro-
mažďuje, nevědouc ani, že onen statek není je-
jím, poněvadž ho nebere s sebou na věčnost…“. 
Tohle je Deml, jako facka z jiného než našeho 
světa. Třeba ji někdo pocítí na své pravé tváří, 
zapůjčí si a tak nastaví i levou… 

Honza Votava, farní knihovník 

Gustovo okénko 

Dar svobody  

Unaveně procházím Lužáneckým parkem, je 
pošmourno a čeká mne další práce. Nevní-
mám mohutnost stromů, travnaté plochy ani 
zpěv ptáčků. Najednou se ve mně vše rozjas-
ní a naplno si uvědomuji: Takové bohatství 
mne obklopuje! A vždyť také žiji v míru, mám 
SVOBODU... 

Pane, jen Ty znáš všechny, kdo byli nespraved-
livě odsouzeni a pronásledováni, nemohli 
dlouhá léta spatřit to, co máme nyní kolem 
sebe, neviděli své blízké. Nezapomínejme na 
hrdiny, kteří pro spravedlnost a víru snášeli 
nenávist i ponižování a mnohdy tvrdě platili 
svým zdravím a ztrátou životů. Modleme se i 
za současné mučedníky víry. 

A.D. 

 

Koutek pro děti               

Proč se rozezněly zvony (B. Ferrero) 

V jednom městě kdysi stával veliký a nádherný kostel. Vrchol kostelní věže se ztrácel 
v oblacích. Ve věži visely krásné zvony s jasným hlasem, kterým se prý žádný na světě 
nevyrovnal. Jediná potíž byla v tom, že je žádný smrtelník nikdy neslyšel. Byly to totiž 
vánoční zvony. Směly zvonit jen o Štědrém večeru, a navíc pouze tehdy, až bude Ježíš-
kovi položen na oltář ten nejkrásnější dar. Po mnoho let si však žádný dar takovou od-
měnu nezasloužil. 

Pěkný kus cesty od města ležela vesnice, v níž bydlel se svým bratrem chlapec jménem 
Pedro. Doslechli se o nádherných darech, které lidé nosí o Vánocích do onoho kostela, 
a celý rok se těšili, že se na tu slávu půjdou také podívat. 

Vydali se na cestu den předem. Padal sníh a chvilku před setměním spatřili na obzoru 
město. Kousek před městskou branou si všimli, že ve sněhu podél silnice leží nějaká 
žena. Byla příliš vyčerpaná a nemocná, než aby mohla hledat útočiště. Pedro se k ní 
sklonil a pomáhal jí na nohy, ale nepodařilo se mu to. 

„Neuzvednu ji, je na mne moc těžká. Raději tu s ní zůstanu. Budeš muset jít sám.“ oto-
čil se na mladšího bratra.  

„Já sám?“ zvolal bratr. „Vždyť bys přišel o vánoční mši!“ 

„Nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny Pedro. „Když ji tu necháme bez pomoci, zemře. 
Všichni šli do kostela, tak tu s ní počkám, než skončí mše. Pak už určitě seženeš něko-
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ho, kdo jí pomůže. Počkej, tady máš tenhle stříbrňák. Nezapomeň ho položit na oltář – 
je to můj dárek pro Ježíška. A teď už běž!“ 

Pedro sledoval vzdalujícího se bratra a po tvářích se mu koulel slzy zklamání. Pak paží 
podložil hlavu ženy, která slabě sténala, a pokoušel se na ni usmát. „Ještě chvilku vy-
držte, paní,“ řekl jí, „brzy přijde pomoc.“ 

Štědrovečerní bohoslužba byla toho roku ještě velkolepější než kdykoli předtím. Nako-
nec se všichni, chudí i bohatí, postavili do dlouhého průvodu a přinášeli k oltáři své dar. 
U jesliček se kupily šperky a předměty ze zlata, stříbra a slonové kosti spolu s voňavými 
a lákavě vyhlížejícími sladkostmi a drahými látkami. 

Jako poslední zamířil k oltáři samotný král. V ruce nesl královskou korunu vykládanou 
drahokamy, jejichž odlesky barevně svítily do všech stran. Dav zašuměl vzrušením. 
„Tentokrát určitě uslyšíme zvony!“ radovali se lidé. 

Král položil na oltář svou nádhernou korunu. Lidé ztichli. Se zatajeným dechem nata-
hovali uši, zda se konečně rozezní zvony. 

Ale zvonicí se dál honil vítr. Lidé nevěřícně kroutili hlavou. Ozvaly se hlasy, že ty zvony 
možná nikdy zvonit nebudou.  

Když se lidé opět vrátili do lavic, varhaník se chystal zanotovat závěrečnou píseň. Vtom 
se zarazil, jakoby do něj uhodil blesk. Shůry z vrcholu zvonice k němu totiž dolehl ne-
obvyklý zvuk. Hluboké i vysoké hlasy slavnostních zvonů se slévaly v jednu okouzlující 
melodii a naplnily celý chrám. 

Lidé ještě nikdy nic tak krásného neslyšeli. Všichni oněměli úžasem a pak se začali roz-
hlížet, kdo zvony svým darem probudil. Zahlédli jen malou dětskou postavu, která se 
postranní lodí tiše vzdalovala od oltáře. Byl to Pedrův bratr. 

 

* * * * * 

Milé děti, 

dobrý skutek malého chlapce Pedra v příběhu ro-
zezněl kouzelné zvony, a ty potom zvonily do celé-
ho okolí a přinášely radost všem, kdo slyšeli jejich 
krásný hlas. Tak jako zvony, které svým jasným 
hlasem rozdávají světu radost, máme radost roz-
dávat i my. Proto se budeme během adventu sna-
žit šířit kolem sebe radost, lásku a vděčnost.  

Každou neděli si každý a každá z vás může 
v kostele vyzvednout lísteček s úkolem na celý 
týden. Pokud se vám podaří úkol splnit, přinese-
te lísteček zpátky následující neděli a v kostele jej vyměníte za skutečný zvoneček. 
Získané zvonečky budeme sbírat a společně vytvoříme krásnou zvonkohru, která se 
rozezní o Vánocích jako projev naší radosti z narození Božího syna.  

Terka 
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Pořad bohoslužeb do konce roku 

30.11. Ne 1. neděle adventní 7:15 za farní společenství 
   8:30 za Jana Pleského, sestry a bratra a rodinu Grodovu 

   10:00 za pomoc v nemoci a za živou a † rodinu 
1.12. Po  18:00 za nemocné 

2.12. Út  6:30 za † Mikuláše Vozdeckého 
3.12. St  18:00 za živou a † rodinu Tománkovu a Quellovu 

4.12. Čt sv. Barbora 6:30 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti 

5.12. Pá  18:00 za Miroslava a Boženu Volfovy a dvoje rodiče 

6.12. So sv. Mikuláš 6:30 za † Josefa Kazdu, manželku Miladu a živou rodinu 

7.12. Ne 2. neděle adventní 7:15 za † syna a živou a † rodinu Helánovu 
   8:30 za farní společenství 
   10:00 za † Jiřího Pavelku a živou rodinu 

8.12. Po 
slavnost P. Marie poča-
té bez poskvrny  

6.30 na poděkování 

  prvotního hříchu 18:00 na poděkování 

9.12. Út  6:30 na poděkování 

10.12. St  18:00 za † Marii Poděbradskou 

11.12. Čt  6:30 
na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc pro celou 
rodinu 

12.12. Pá  18:00 za † rodiče Plockovy a Jaškovy a živou rodinu 

13.12. So sv. Lucie 6:30 za rodinu Starých, Jana Vařejčku, manžela a sestru Zdenu 

14.12. Ne 3. neděle adventní 7:15 za farní společenství 
   8:30 za živou a † rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu 
   10:00 za † manžela, oboje rodiče a živou rodinu 

15.12. Po  18:00 na úmysly dárců 

16.12. Út  6:30 za † manžela 

17.12. St  18:00 na poděkování za 25 let manželství 

18.12. Čt  6:30 za † bratra, rodiče, prarodiče, syna a manžela 

19.12. Pá Betlémské světlo 18:00 za † Antonína Konopíka a živou a † rodinu 

20.12. So  6:30 za pronásledované křesťany a jejich pronásledovatele 

21.12. Ne 4. neděle adventní 7:15 za † rodiče, prarodiče, manžela a živou rodinu 

   8:30 na úmysl dárce 
   10:00 za farní společenství 

22.12. Po  18.00 za Rosalii Medkovou a živou rodinu 

23.12. Út  6.30 za maminku 

24.12. St Štědrý den 16:00 za † rodiče z obou stran a živou rodinu 
   22:00 za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti 

25.12. Čt Boží hod vánoční 7:15 za syna Petra a živou a † rodinu 

   8:30 za živou a † rodinu Kosmákovu, Matochovu a Navrátilovu 
   10:00 za farní společenství 

26.12. Pá sv. Štěpán 7:15 za † manžela, bratra, † rodinu a Boží pomoc pro živou rodinu 
   8:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého 
   10:00 za farní společenství 

27.12. So sv. Jan Evangelista 7.00 za zemřelé 

28.12. Ne sv. Rodina 7:15 za živou a † rodinu Korzerovu a Winklerovu 

   8:30 za † Josefa Bořeckého a živou a † rodinu 
   10:00 za farní společenství a porozumění v rodinách 

31.12. St sv. Silvestr I. 17:00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce 
 
 
 

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 12. 12. 2014. 
 

Požehnaný advent příjemně strávený při vyřezávání betléma 
přeje redakce Rožně 


