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Říjen měsíc Růžence 
 

Inspiraci pro modlitbu růžence přinášíme v několika úryvcích  
                           z knihy P.Jana Balíka Objevit tajemství růžence, z níž.                  V.Jahn 

 

K vysvětlení - Velký rozvoj této modlitby nastává v 19. století zásluhou papežů. Tak 
například papež Lev XIII. (+ 1901) napsalo růženci 20 dokumentů. O Vánocích 1883 píše: 
"Napomínáme a zapřísaháme všechny, aby se modlili růženec denně a vytrvale. Zároveň 
prohlašujeme, že je přáním našeho srdce, aby se konala růžencová modlitba v hlavních 
k0stelích diecézí každý den, ve farních kostelích alespoň v neděle a svátky." V encyklice 
Octobri mense zase píše: "Budou-li věřící zbožně rozjímat a kontemplovat tato tajemství v 
patřičném sledu, načerpají z toho obdivuhodnou pomoc jak k oživení své víry, tak k 
povzbuzení a k upevnění svého ducha. Modlit se růženec totiž znamená vstoupit do 
Mariiny školy a učit se od ní, Matky a učednice Krista, jak hluboce a plně prožívat 
požadavky křesťanské víry. Vždyť ona byla první věřící a v církevním životě právě ona 
byla ve večeřadle ohniskem jednoty mezi prvními učedníky svého Syna."  

Růženec je doporučován i při velkých, církví uznaných zjeveních Panny Marie. Jde 
především o Lurdy a Fatimu. Na těchto místech Bůh dal a neustále dává světu velké 
milosti.  

V roce 1858 se Panna Maria zjevuje v Lurdech malé dívce Bernadettě. Od prvního 
setkání drží v ruce růženec a vyzývá děvče, aby se ho modlilo. Poselstvím tohoto zjevení 
je výzva k pokání a k modlitbě za obrácení hříšníků.  

Rok 1917 je pak provázen zjeveními Panny Marie třem malým dětem ve Fatimě. A zde 
opět Maria žádá denní modlitbu svatého růžence. "Mnoho duší přichází do pekla, protože 
se za ně nikdo neobětuje a nemodlí," říká a učí děti krátkou modlitbu po každém desátku: 
,,0 můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe 



 

všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují." Hyacinta, František 
a Lucie se předháněli v modlitbě a v nejrůznějších obětech, jen aby zachraňovali duše od 
pekla.  
Velkým šiřitelem modlitby růžence byl blahoslavený Bartolo Longo. Působil v Pompejích 
v Itálii na přelomu 19. a 20. století. Tento ženatý laik byl po celý život hnán myšlenkou, 
kterou zaslechl ve svém nitru: "Kdo rozšiřuje modlitbu růžence, je spasen." Ve svém listu 
o růženci se o něm papež několikrát zmiňuje. 
K vysvětlení - Zvyk počítat modlitby je prastarý. Vypráví se o sv. Pavlu poustevníkovi, že 
si vždy ráno nabral do kapsy 300 kamínků a jeden po druhém vyhazoval, když řekl 
stanovenou modlitbu. Podobného způsobu užívala i sv. Klára. Pak přišlo vylepšení - 
provaz s uzly se spojenými konci - tzv. "corona" nebo "otčenášový provaz". Pak již nebylo 
daleko od toho, aby se uzly nahradily zrníčky, dřívky ... a samozřejmě i perlami a 
drahokamy. Nejdříve se používalo počítadlo na modlitbu Otčenášů. Od 12. století ho 
někteří začínali používat k modlitbě Zdrávasů. Sv. Dominik, který je podle legendy 
autorem růžence, propagoval modlitbu 150 nebo 50 Zdrávasů. Vycházel z toho, že se 
mniši denně modlili 150 žalmů nebo aspoň třetinu. A název růženec? Někteří tento název 
odvozují od pojmenování Panny Marie - Růže tajemná.  

Modlitba růžence se ve své dnešní podobě začala šířit od 15. století zásluhou 
dominikánů. Definitivní podobu růžence stanovil Pius V. v roce 1569. Slavení památky 
Panny Marie Růžencové (7. října) bylo zavedeno v roce 1572 na paměť vítězství nad 
Turky v námořní bitvě u Lepanta (7. X. 1571). Tuto modlitbu doporučuje církev ústy 
mnoha papežů poslední doby, zvlášť Jana Pavla II. 
 
Jan Pavel II. v listu Rosarium Virginis Mariae čl.41 a 42 

"Růženec je modlitba za mír a stejně tak je a vždycky byl modlitbou rodinnou a za 
rodinu. Růženec býval velmi oblíbenou modlitbou křesťanských rodin a je jisté, že měl na 
rodinné společenství příznivý vliv. Toto cenné dědictví bychom neměli opouštět. Je třeba 
vrátit se k rodinné modlitbě a modlit se také za rodiny s využitím právě této formy 
modlitby ...  

Rodina, která se v jednotě modlí, zůstává sjednocena. Svatý růženec se v pradávné 
tradici jeví jako zvláště účinná modlitba sjednocující rodinu. Jednotliví členové rodiny, 
kteří obracejí svůj zrak k Ježíši, znovu nabývají schopnosti dívat se do očí jeden druhému, 
aby pak spolu rozmlouvali, projevovali si vzájemnou solidaritu, navzájem si odpouštěli a 
čerpali sílu ze závazku lásky obnoveného Božím Duchem.  

Mnohé problémy současných rodin - zvláště v ekonomicky rozvinutých společnostech - 
plynou ze vzrůstajících těžkostí s komunikací. Rodiny nedokáží být pospolu a řídké 
příležitosti, kdy se tak stane, jsou nejednou pohlceny sledováním televizní obrazovky. 
Návrat k recitaci růžence v rodinách znamená vložit do každodenního života velmi odlišné 
obrazy, totiž obrazy tajemství spásy: obraz Vykupitele a obraz jeho Nejsvětější Matky. 
Rodina, která se společně modlí růženec, zprostředkovává něco z atmosféry domu v 
Nazaretě: Ježíš je středem pozornosti, sdílejí se s ním radosti i bolesti, do jeho rukou jsou 
vkládány potřeby a plány, od něj je čerpána naděje a síla k dalšímu putování.  

Je také krásné a prospěšné svěřovat této modlitbě růst a rozvoj dětí. Vždyť právě v 
růženci sledujeme Kristův vývoj od jeho početí až k smrti a konečnému vzkříšení a slávě. 
Pro rodiče je čím dál složitější sledovat své děti v různých etapách jejich života. V 
technologicky rozvinutých společnostech prostoupených působením sdělovacích 



 

prostředků a globalizací se všechno stalo mnohem rychlejším a kulturní mezigenerační 
rozdíly se ještě více prohloubily. Nejrozmanitější signály a různé nepředvídatelné 
zkušenosti si v životě dětí a mládeže rychle otevírají prostor. Rodiče pak při pohledu na 
rizika, kterým musí jejich děti čelit, nejednou prožívají velké úzkosti. Někdy zakouší trpká 
zklamání, když jejich děti podléhají vábení drog, svádění k bezuzdnému požitkářství, 
pokušení k násilí a všelijakým projevům ztráty smyslu a zoufalství.  

Modlit se růženec za děti, ba co více, spolu s dětmi a vychovávat je od raných let k 
prožívání tohoto každodenního, modlitebního spočinutí v rodině není samozřejmě řešením 
každého problému. Jistě se ale jedná o duchovní pomoc, kterou nelze podceňovat." 
 
Svědectví: Lenka - Růženec jsem vždycky považovala za modlitbu starých babiček, které 
mají čas na to, aby seděly v kostele a drmolily jeden Zdrávas za druhým. Nechápala jsem, 
proč někteří "rozumní" mladí lidé si tuto modlitbu tak oblíbili. I přes výzvy Svatého otce a 
všech okolo jsem ji považovala za něco, co se modlí bez přemýšlení a hlavně dlouho. 
Teprve ve dvaceti letech jsem pochopila, že modlitba růžence je něco, co mě může hodně 
naplnit a co mi pomáhá v mém životě. Bylo to v roce 2000. 

Vrátila jsem se ze Schönstattu, kde jsem byla na setkání dívčí schonstattské mládeže z 
celého světa. Byla to tam velká síla, ale už si nevzpomínám, jestli jsme se tam růženec 
vůbec modlily, nebo ne. Ale když jsme se vrátily zpátky, všechna děvčata přešla z našeho 
autobusu do druhého a odjela na světové setkání mládeže do Říma. Já jsem hned ten den 
musela jít do práce. Najednou jsem si připadala hrozně opuštěná. Strašně moc jsem chtěla 
být v Římě s ostatními, ale nedostala jsem dovolenou. To byl ten nepochopitelný týden, 
kdy jsem se najednou začala růženec modlit, jeden až dva za den ... Při cestě do kostela, 
do práce, v práci, doma ... jak jsem měla čas. Díky této modlitbě jsem dokázala prožít 
setkání v Římě s ostatními možná ještě intenzivněji, než kdybych byla tam. Teď mám tuto 
modlitbu velmi ráda.  
Svědectví: David - Pro mě bylo důležité, že jsem měl kolem sebe vrstevníky (mladé lidi), 
kteří se růženec modlili, a tak jsem i já začal uvažovat, k čemu je taková zvláštní modlitba 
dobrá a co může těm mým kamarádům přinášet. Velmi mě ve své době ovlivnila kniha 
Carla Caretta Dopisy z pouště, kde se v jedné kapitole o této modlitbě hovoří. Líbilo se 
mi, že některé věci člověk může poznat jenom tehdy, když vstoupí do tajemného světa 
ticha, do pouště - prostě do místa, kde nerozhoduje na prvním místě rozum, ale 
celobytostný prožitek přítomnosti Boží. Hledal jsem pak svoji vlastní poušť a nalezl ji v 
různých okolnostech. Od té doby věřím, že Bůh se člověku přibližuje v paradoxech, a ne 
tam, kde by ho člověk přirozeně hledal. Jednou jsem mohl být na měsíčním pracovním 
pobytu v Německu. Pracoval jsem tam ve firmě Siemens. Neměl jsem žádné odborné 
školy ani praxi v elektroprůmyslu, takže jsem dělal ty nejobyčejnější věci. Např. celý den 
jsem zacvakával do sebe dva železné kusy (asi tisíc kusů za den ... ). Říkal jsem si, že by 
bylo dobré ještě nějak jinak využít tento čas strávený tak monotónní prací. Zkusil jsem se 
modlit při tom růženec a za několik dní jsem byl schopen se za jeden pracovní den 
pomodlit i všechny tři růžence najednou. Vždycky jsem si řekl, za koho je obětuji Pánu, a 
pak jsem byl spokojený, že ten čas byl ještě jinak - duchovně užitečný. Obrazně řečeno, 
„poušť“ této práce mi pomohla k modlitbě. Velmi mě k ní povzbudil jeden kněz, když mi 
řekl: ,,0 toho, kdo se modlí růženec, už vůbec nemám strach!" Také jsme si ve 
společenství jednou vyprávěli, jak komu pomohla Panna Maria skrze modlitbu růžence v 
různých konkrétních událostech. To mně moc pomohlo uvědomit si jeho hodnotu. 



 

Putování za pokladem svaté Anežky  
aneb fara ve Velkých Losinách 

 

Ve dnech od 11.7-14.7 2012 proběhla pro postřelmovské děti akce s názvem Putování za 
pokladem svaté Anežky aneb fara ve Velkých Losinách. Tohoto putování se zúčastnilo 9 
dětí v doprovodu vedoucích, díky kterým mohli děti prožít několik dní nabitých pestrým 
programem. 
Po příjezdu do Losin a prohlídce zámeckého parku se děti mezi sebou seznámily a 
vyrobily si papírové andělíčky jako symbol ochrany. 
Každé ráno na děti čekal kousek příběhu ze života sv. Anežky v podobě scének, které si 
pro ně připravila starší děvčata. Každý den se tak děti mohly vžít do Anežčina života od 
jejího narození, dětství a dospívání, kdy se o Anežku ucházeli princové, až po její 
rozhodnutí odejít do kláštera. 
Na čtvrtek byla pro děti nachystaná stopovačka, která musela být kvůli dešti odložena. 
Nakonec se počasí přece jen umoudřilo a děti se sice v mikinách a gumákách, ale plní 
dojmů a zážitků z rozluštění tajné šifry od svaté Anežky vracely na faru. O zábavu 
rozhodně nouze nebylo, zvláště malý Vojta se nám snažil obohatit cestu svými 
originálními hláškami při jedné z nich si lehl na zem a předváděl boj s nepřítelem, když 
byl pomyslně strefen, otočil se na neexistujícího soupeře a řekl mu: 
„Hele, na tohle fakt nemám náladu!“ 
V pátek se děti vydaly na výlet do nedalekého Maršíkova. Prohlédly si zde dřevěný 
kostelík, o kterém jim řekl pár slov místní kostelník. Na zpáteční cestu byla pro děti 
připravena hra, kde si děti museli po skupinkách zapamatovat několik obrázků a v cíli je 
popořadě všechny vyjmenovat. Poslední den si děti na památku vyzdobily trička, a poslaly 
domů pohledy. 
Celá akce se dětem velice líbila. Domů se vracely s mnoha zážitky a už nyní se nejen oni, 
ale i my, kteří jsme se mohli zapojit do přípravy těchto příjemně prožitých dní, těšíme na 
další společné setkání.                                                                                   L.B.V.V.P.J.B. 
 

Farní knihovna v Postřelmově 
 

Kdo má zájem a chuť, může navštívit naši knihovnu. Farní knihovna Postřelmov 
obsahuje asi 800 knih. Knihy jsou rozděleny do několika kategorií: romány a povídky, 
svědectví a životopisy svatých, knihy o Panně Marii, knihy o duchovním životě, 
katechismy, knihy o Bibli, teologické studie, církevní dějiny, 
knihy o křesťanské výchově, o manželství i knihy pro děti. 
Knihovna se nachází na faře v přízemí – boční vchod. Je zde 
možné si také při výběru knih uvařit čaj nebo kávu. Farní 
knihovnu můžete navštívit vždy po nedělní mši svaté, kde vám 
knihy půjčí knihovník pan Petr Bíro. Knihy si také můžete 
půjčovat v kostele, kde jsme pro vás vybrali některé  tituly. 
Půjčování knih v kostele funguje jako samoobsluha. Do vypůjční 
knihy se napíše jméno, adresa, název knihy a datum vypůjčení. Po vrácení knihy se napíše 
datum vrácení. Výpůjční doba je 2 měsíce. Na farních internetových stránkách 
www.farnost-postrelmov.wbs.cz je celý seznam všech knih v knihovně. Věříme, že využití 
možnosti četby knih z farní knihovny přispěje k prohloubení znalostí víry a duchovního 
života.                                                                                                                          V.Jahn 



 

Zapoj se do modlitby za evangelizaci národa a proměnu společnosti 
 

V rámci celosvětové "štafetové" modlitební akce (pořádanou kurzy Alfa) byl České 
republice přidělen termín od 7. do 13. října 2012. Zapojit se může každý m. j. i tím, že si 
vybere v hodinovém rozvrhu čas, kdy se bude přimlouvat... 
Mezinárodní modlitební aktivita – připojíme se? 
Koordinátoři „Alpha International“ z farnosti Nejsvětější Trojice v Londýně vyhlásili 
letošní rok celosvětovým rokem modlitby za kurzy Alfa a za společenství, která Alfu 
pořádají. Cílem je pokrýt modlitbami celý rok, všech 52 týdnů, 24 hodin denně. K této 
iniciativě byly přizvány národní kanceláře kurzů Alfa po celém světě. Akce již probíhá. 
České republice byl přidělen termín od 7. do 13. října 2012.  V té době se bude ve 
Vatikánu  konat biskupský synod o nové evangelizaci. „Kurzy Alfa nejsou jedinou, avšak 
velmi účinnou a nenásilnou formou nové evangelizace,“ zdůrazňuje papežský kazatel 
Raniero Cantalamessa. K zapojení do modlitební aktivity jsou zváni všichni, jimž jde o 
evangelizaci národa a proměnu společnosti, tedy nejen ti, kteří ve svých farnostech už 
kurzy Alfa pořádají. 
Základní praktické informace:  

• zveřejnit informace (nejen) v týmech kurzů Alfa 
• rozhodnout se pro zapojení 
• vybrat den a hodinu, kdy se chcete modlit 
• zapsat se (každý sám za sebe) do přihlašovacího formuláře na 

www.kurzyalfa.cz/?akce=modlitba  
• a zbývá už jen prožít modlitební hodinku… 

Koordinátor Týdne modliteb za Českou republiku Ing. Martin Hambálek, člen Rady kurzů 
Alfa, případné dotazy rád zodpoví. 
Kontakt: mhambalek@tiscali.cz tel. 774319418, 466415226                     Hana Krobotová 
 

Církev a majetek 
 

V reakci na často velmi vášnivou debatu o navrácení církevního majetku připravilo 
Tiskové středisko České biskupské konference odpovědi na časté otázky a nejasnosti. 
Jak bude s církevním majetkem naloženo po jeho vrácení? 
O správu se budou starat jednotlivá biskupství. Použijí ho tak, aby vydělával na výplaty 
pro kněze a zaměstnance Církve v době, až na ně přestane přispívat stát. Většina polností 
bude pronajímána těm, kdo na nich pracují dnes. Pro správu lesů vytvoří novou 
společnost, ale v lese budou asi většinou pracovat zase ti, kteří tam pracují dnes. Výtěžky 
půjdou do centrální pokladny na výplaty kněží a pastoračních asistentů. Bude-li navíc, 
budou se podporovat školy a charity. 
Proč Církev nezveřejní seznamy majetku, který má být vrácen? 
Církve si pro svou vlastní potřebu vytvořily seznamy majetku, o němž se domnívají, že 
jim má být vrácen. Tyto seznamy jsou interní povahy a nechceme je vydávat. Má to 
několik důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že tam, kde je takový seznam znám, dochází 
k pokusům buď majetek před navrácením schovat, případně, jde-li o lesy, dochází k jejich 
těžbě, takže ty pak nemohou přinést potřebný užitek. 
Zvládne Církev tak velké ekonomické úkoly, když na ně nebyla zvyklá? 
Naše generace na to opravdu nebyla zvyklá, ale Církev to zvládala po staletí. Proč by 
neměla zvládat dál? I když se k Církvi hlásí menšina národa, přece jen je to dost velké 



 

procento lidí, aby se mezi nimi našli lidé schopní a vzdělaní. 
Na co Církev potřebuje majetek? Nemá být chudá? 
Duchovním záleží především na duchovním rozměru církevního společenství, ale vědí, že 
nejsme duchové bytosti a potřebujeme aspoň skromné hmotné zajištění. Máme také řadu 
zaměstnanců, kteří mají rodiny. Ty nemůžeme trestat za to, že pracují pro Církev. Stejně 
dostávají platy hluboko pod průměrnou mzdou. 
Církev-největší „sponzor“ státu 
Nyní stát dává na Církve podle zákona č. 218/1949 Sb., o 
hospodářském zabezpečení Církví cca 1,4 mld. Kč ročně. 
Dle analýzy Národohospodářské fakulty VŠE je roční výnos 
ze zabaveného církevního majetku cca 3 mld. Kč. 
Současná situace je tedy přesně opačná, než jak si většina 
lidí myslí. Není to stát, kdo v konečném součtu přispívá na 
chod církví, ale církve jsou nyní asi největším sponzorem 
státu-a to částkou cca 1,6 mld. Kč ročně.                                                          
(více se dočtete v časopisu Milujte se! 22/2012  str. 22 
www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2012-22.pdf                                 Hana Krobotová 
 
K předcházejícímu tématu doporučuji také články a vyjádření na Tiskovém středisku  

České biskupské konference                                                                                     V.Jahn 
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/cirkve-a-stat-desatero-mytu-a-fakta/ 
http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/cirkev-a-stat/ 
 

Celostátní setkání mládeže 
 

Mládež z našich farností se zúčastnila celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, 
které proběhlo ve dnech 14. – 19.8. Sjelo se zde asi 5000 mladých lidí. V sobotu se setkání 
mládeže spojilo s poutí rodin a počet účastníků tak vzrostl na 9000 lidí, kteří v tu chvíli 
byli spojeni se svými biskupy. Ve čtvrtek proběhla setkání jednotlivých diecézí. Večer byl 
potom koncert křesťanské kapely Michael. V pátek mládežníky nejvíce zaujali přednášky 
režiséra Jiřího Stracha na téma: Jak svědčit o Kristu mezi nevěřícími a přednáška manželů 
Jirsových: „Modli se a pracuj nebo pracuj a modli se?“ o tom jak si rozdělit čas na učení a 
modlitbu. Při sobotní vigilii na volném prostranství proběhla adorace při svíčkách. Mladí 
si zde obnovili své biřmovací závazky. Ti, co již svátost biřmování přijali se pokládáním 
rukou na rameno modlili za ty, kteří svátost biřmování teprve přijmou. Celé setkání bylo 
ukončeno nedělní mší sv. na které otec arcibiskup Jan Graubner biřmoval 7 malých lidí – 
zástupců za jednotlivé české a moravské diecéze. Nadšení mladých, kteří se setkání 
zúčastnili přetrvává, např. přes internet se domlouvají a v určitý den si do školy oblékají 
tričko ze setkání mládeže. 
 

Na pastorační radě pro mládež ve farnosti Postřelmov se domluvilo 
 

Mikulášská besídka se bude letos konat v neděli 2.12.2012 v 16.30 v kostele sv. Matouše. 
 
Mše sv. s dětmi budou: 28.10 v 11 hod., dále pak  18.11., na svátek sv. Štěpána 26.12., 
27.1., 24.2. Zkoušky se ohlásí předem při nedělních ohláškách.                                 V.Jahn 



 

Okénko pro naše 
andílky  

 
  Milí ANDÍLCI,  
     tak vás všechny zdraví po prázdninách váš Farníček.  Ale nejdříve modlitbička :-). 

 
Nebeský Otče, 

děkuji Ti za Tvou lásku, zdraví, ochranu. Chci Tě poprosit, 
o ochranu mých blízkých a pošli mi kamarády, 

kteří Tě mají rádi jako já a chtějí dělat to, 
co je ve Tvých očích správné. 

                            AMEN. 
 

A nyní pozor bystré hlavičky. Dnes mám pro vás připravený testík ze života svatých, které 
si připomínáme v měsíci říjnu a listopadu :-)! Poznáte, kdo to je? 
 
1. Kdo je to na obrázku a kdy si připomínáme jeho svátek? 
Světec, který pocházel z Itálie. Byl synem bohatého kupce, jako 
mladý se rád bavil s přáteli a rozhazoval peníze. Chtěl vše změnit. 
Opustil otcův dům. A učil se skromnosti, miloval zvířátka a zvířátka 
jeho, byl citlivý k chudým lidem. Cestou světem potkal bratry, kteří 
chtěli žít jako on. A tak se stal zakladatel františkánského řádu. V 
roce 1223 vyrobil první jesličky. Od té doby se jesličky staly tradicí. 

2.Kdo je to na obrázku a kdy si připomínáme jeho svátek ?                     
A proč se peče na jeho svátek HUSA? 
Tento svatý  se  narodil v městečku Sabarie. Jeho otec byl důstojníkem v 
římské armádě. V 15 letech se i on stal vojákem. Jednou v zimě v noci, 
když se vracel na svém bílém koní zpět ke své vojenské posádce, si 
všiml, že u hradeb leží polonahý žebrák, který žebral o pomoc. I  slitoval 
se nad ním a dal mu polovinu svého rudého pláště, aby mu nebyla zima.  
 
3. Kdo je to na obrázku a kdy si připomínáme její svátek ?  

Tato česká světice byla dcerou Přemysla Otakara I. a sestrou Václava I. 
Naše česká princezna byla vzdělaná. Uměla několik cizích jazyků. 
Dopisovala si se sv. Klárou a založila špitál pro chudé a klášter klarisek. 
Do tohoto kláštera později vstoupila a stala se jeho představenou.        
Za svého života se velmi modlila za pokoj a smír mezi lidmi naší země. 
Nejen proto je naší patronkou. 
 
ODPOVĚDI  ZASÍLEJTE NA EMAIL: v.grauova@seznam.cz nebo je 
vhoďte do krabičky označenou Farníček pod nástěnkou v kostele v 
Postřelmově do 20.11.2012. Nezapomeň napsat jméno a adresu! Ať máme kam doručit 
sladkou odměnu. Na všechny odpovědi se těší  Vlaďka  



 

A pro ty MENŠÍ ANDÍLKY tu mám pozdrav od Panny Marie, která jim posílá obrázek  
s růžence. Mají ho vybarvit radostnými barvičkami  a poslat nám ho zpět do Farníčku i na 
ně tu čeká sladká odměna :-). 

ODPOVĚDI  ZASÍLEJTE NA EMAIL: v.grauova@seznam.cz nebo je vhoďte do 
krabičky označenou Farníček pod nástěnkou v kostele v Postřelmově do 20.11.2012. 
Nezapomeň napsat jméno a adresu! Ať máme kam doručit sladkou odměnu. Na všechny 
odpovědi a obrázky se těší Vlaďka G. 
 
Časopis Farníček vydává Římskokatolická farnost Postřelmov, Krátká 63, 789 69  
Postřelmov, tel.: 583 437  113, email: rkfpost@rps.cz 


