
1. čt.: Iz 2,1-5 

2.čt.: Řím 13,11-14 

Ev.:  Mt 24,37-44 

        

                          
  
 
 

     
                   

 Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho  

Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši  

vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme  

se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli  

                                                 po jeho pravici a vešli do nebeského království. 
Ž 122 

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme 
 Po 2/12 Út 3/12 St 4/12 Čt 5/12 Pá 6/12  So 7/12 Ne 8/12 

Drahotuše 6:45roráty 6:45roráty --- --- 17:00 Velká 

17:00 
7:50 

Jezernice 16:45 --- --- 16:45 --- 8:00 

Loučka --- --- 16:30 --- --- --- 9:30 

Partutovice --- --- --- 6:40 roráty 6:40 roráty --- 
Hody

 9:30  

 Potštát  --- --- 6:40 roráty --- --- --- 11:00 

Podhoří --- 17:00 --- --- --- --- 11:00 
 

 

Na opravy: Partutovice 0,6; Jezernice; Loučka 1,5; Drahotuše 3,1; Podhoří 0,8; Potštát 4,9 

Dnes *Je 1. nedělí adventní, žehnají se adventní věnce, bude čten pastýřský list. Začíná 

nedělní cyklus A, již po šesti letech skončily homilie na témata „učící se církve“. 
*Zapisují se úmysly mší sv. na 2014 – Drahotuše – Ing. Těšík, Partutovice – pí Schwarzová, 

Potštát – p.Klabačka F., Jezernice – Hašovi, Loučka – pí Mikulová, Podhoří – pí Obořilová 

*v kapličce na Padesáti Lánech v Potštátě bude ve 14:30 pobožnost ke sv. Barboře. 

*Ve farnostech Drahotuše, Partutovice a Potštát budou slavnostně ustanoveny nové 

pastorační a ekonomické rady těchto farností. 

V týdnu: *opět začínají roráty v Drahotuších (po, út), Potštátě (st) a Partutovicích (čt, pá).  

*v úterý v 18:00 na faře v Drahotuších bude modlitební společenství. 

*každý adventní čtvrtek v 16:20 na faře v Partutovicích se budeme scházet s dětmi u 

adventního věnce. Poděkujeme za uplynulý týden a podíváme se na Ježíšova podobenství.  

Příští neděli: *v Drahotuších možná přijde po mši svaté Mikuláš. 

*v Partutovicích bude hodová mše svatá v 9:30 a v 16:00 adventní koncert Harmonie. 

K rorátům 

Prosíme o pomoc s realizací snídaní po rorátech v Drahotuších a Potštátě 

zvláště pro děti, v Partutovicích pro všechny návštěvníky rorátů (tam po  

mši sv. v rámci snídaně bude i pravidelné duch. slovo o. Petra). FARKA 
 

Prosincové (sobotní) mše sv. na vesnicích v 17:00 

7.12. Velká, 14.12. Milenov, 21.12. Radíkov, 28.12. Slavíč,v po 30.12. -15h Lipná FARKA 
 

Setkání nejen s o.R. 

* Po malé škole modlitby zvu všechny vedoucí skupinek na závěrečné 

agapé na faře v Drahotuších dnes v 17:30. 

* ER farnosti Potštát se sejde ve středu 4.12. v 9h u Klabačků v Kovářově. 

* ER farností Jezernice, Loučka a Podhoří na faře v Jezernici ve čt 5.12.v 17:30. 

* PR farnosti Drahotuše v neděli 8.12. v 18:00 na faře. 

* biřmovanců z Drahotuš a okolí z let 05 –13 na faře v Drahotuších v pátek 13.12. v 18:30. 

Infolist 1. 12. 2013 z 1. neděle adventní farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Předplatné časopisu Nezbeda 

Již pomalu přichází nový rok a opět se hlásí Nezbeda, křesťanský měsíčník hlavně pro 

školáky a Cvrček pro předškoláky. Najdete v něm příběhy, lušťovky, komiksy, hry, vtipy 

atd. Roční předplatné je 187 Kč (297 Kč s Cvrčkem). Kdo chce, hlaste se. Vojta 
 

ZD a OÚ Partutovice zvou všechny občany v důchodovém věku   

Tradiční setkání proběhne v pátek 6. 12. od 14h ve stravovacím zařízení družstva. Vážení 

občané, doufáme, že naše pozvání přijmete a setkání se v hojném počtu zúčastníte. Ti, kdo 

mají zájem o dopravu na toto setkání, přihlaste se prosím na OÚ Partutovice nebo  

v kanceláři družstva. Těší se na Vás zástupci obce i družstva v Partutovicích. 
 

Adventní a předvánoční koncerty 

*Střítež/L, kostel sv. Matouše – So 7.12. v 16:00, schola Střítež 

*Partutovice, kostel sv. Mikuláše – Ne 8.12. v 16:00, Harmonia Hranice  

*Jezernice, kostel sv. Martina – Ne 15.12. v 17:00, Jana Šelleová & spol. 

*Drahotuše, kostel sv.Vavřince – Ne 15.12. v 19:00, Moravská Veselka 
  

Křesťanský magazín, kde je v Modlitbě dřeva kostelík v Lipné 

Můžete se podívat http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/ 
 

AG v Kroměříži Pilařova 3, Kroměříž, www.agkm.cz ag@agkm.cz 

Podmínky pro přijetí do 1. roč. 6 či 4letého studia: úspěšné absolvování 

7. nebo 9. třídy ZŠ, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka 

českého a matematiky. Žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati 

bez přijímacích zkoušek. Další informace získáte v sobotu 7. 12., od 9 do 

12 h na „Dnu otevřených dveří“. Přihlášky ke studiu: na formulářích - 

obdržíte v základní škole (na vyžádání přihlášku pošleme). Přihlášky je 

nutno podat do 15. 3. 2014.  Mgr. Štěpán Bekárek  ředitel AG Kroměříž 

Pozvánky z Jitřenky 

Adventní duchovní obnova „o modlitbě“ v pátek 6.12. v 17h na faře v Hranicích  

Přednášející – Fr.Böhmová. Po skončení přednášky je krátká adorace v kostele. 

Tvoření pro náctileté i starší – Výroba dárků – čt 12. 12. od 15h. Přijď a vyzkoušej si, 

co dovedeš s jehlou a nití nebo s barvami. Příspěvek podle množství materiálu od 20 Kč  

„Jak být tátou – 3 díl“-Ve čt 19. 12. od 18:00h na faře v Hranicích, Mgr. Fr. Zakopal,  

Přijít mohou, kdo nebyli na 1.a 2. setkání. Prosíme přihlášení do 18.12. Příspěvek 50 Kč 

Plán akcí na prosinec na faře v Hranicích www.cpr-jitrenka.webnode.cz 

po 2/12 
8:30 Klub maminek + MM 

st11/12 
9:00 Klub maminek s besedou 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

út 3/12 16:00 Klub maminek s katechezí čt12/12 15:00 Tvoření - náctiletí i starší 

st 4/12 
9:00 Klub maminek s besedou so14/12 15:30 T-club 

17:00 Modlitby matek 
po16/12 

8:30 Klub maminek + MM 

pá 6/12 17:00 Adv. duchovní obnova 17:00 Taneční podvečer pro ženy 

po 9/12 
8:30 Klub maminek + MM út17/12 16:00 Klub maminek s katechezí 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 
st18/12 

9:00 Klub maminek s besedou 

út10/12 18:30 Modlitby manželek 
17:00 Modlitby matek 

čt19/12 18:00 Beseda pro otce   

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/
http://www.agkm.cz/
http://www.cpr-jitrenka.webnode.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 Pastýřský list Advent 2013  
Drazí bratři a sestry, 

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci 

věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní. 

Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak proto, že si v 

roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak 

proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. 

Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře 

fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi 

rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou 

výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem 

každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát. 

Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé rodiny, aby se o své 

bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především aby sami věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z 

nichž může vyrůstat zdravá struktura společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, 

prosím každého z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků. V 

adventu se zaměříme na modlitbu. 

Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza 

z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje 

svou identitu rodinné církve a čerpá z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se 

otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a zakouší jeho 

pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. 

Učí se odpouštět, když denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých 

zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, zakouší radost z vnitřního 

osvobození a nachází novou naději. 

V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, někde vůbec ne. Prosím 

každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok správným směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, 

začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde 

se modlíte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý. Modlitba 

v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní manželé, jinak s malými či velkými dětmi, 

jinak, když manželé stárnou. Možná jste udělali dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé životní 

etapě, a protože jste nedozráli do další etapy, tak jste se společnou modlitbou skončili. Začněte znovu hledat 

vhodný způsob Vašeho společného otevírání se Bohu. 

Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou tam návody a příklady 

modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v 

adventě zopakovat či naučit se některé koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího 

betléma.  

Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. V některých farnostech si 

podle ní udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz 

udělali v rodinách a tak našli něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním 

životě. Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá škola modlitby. 

A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně adorační den. Celý den je 

vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. 

Až bude ve Vaší farnosti, jděte na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více 

rodin, které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou pouť za obnovu rodin, 

putujte společně celá rodina, pokud to bude jen trochu možné.  

Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin modlitbou. Každý večer v 

tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A 

ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi. 

Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.  

 

Váš arcibiskup Jan 

 



Plán akcí CPR Jitřenka na prosinec 2012 

 

po 2/12 
8:30 Klub maminek + MM 

st11/12 
9:00 Klub maminek s besedou 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

út 3/12 16:00 Klub maminek s katechezí čt12/12 15:00 Tvoření - náctiletí i starší 

st 4/12 
9:00 Klub maminek s besedou so14/12 15:30 T-club 

17:00 Modlitby matek 
po16/12 

8:30 Klub maminek + MM 

pá 6/12 17:00 Adv. duchovní obnova 17:00 Taneční podvečer pro ženy 

po 9/12 
8:30 Klub maminek + MM út17/12 16:00 Klub maminek s katechezí 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 
st18/12 

9:00 Klub maminek s besedou 

út10/12 18:30 Modlitby manželek 
17:00 Modlitby matek 

čt19/12 18:00 Beseda pro otce 

Maminky s dětmi – 

Ženy – 

Muži – 

Děti –  

Rodiče – 

Manželé, snoubenci – 

Mládež, náctiletí – 

Celé rodiny –  

Duchovní akce – 

Modlitby –  

 

Charita pro Filipíny 

Sbírkové konto č. ú.: 55660022/0800 u ČS, VS 133. DMS ve tvaru DMS CHARITASVET 

na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Charita ČR obdrží 28,50 Kč. www.charita.cz 
 

Adventní kalendář s magnetem 

Trhací kalendář, kde je slovo na každý den adventu. Doma si jej lze dát třeba na ledničku a 

denně Vás bude provázet. Máte jej za 10Kč do pokladničky. Dojdou-li, přivezu další. o.Rad. 

Mikuláš v Drahotuších 

V pá 6.12. v 16:30 dětské hřiště v parku u ČD s Mikulášem a Andělem - Rozsvícení 

vánoční hvězdy, vystoupí děti ZŠ, dopisy pro Ježíška. Provázet bude Roman Prokeš.  (V 

kostele bude Mikuláš v neděli 8. 12. po mši sv.) 

Pastorační a ekonomická rada – výsledky voleb (počet hlasů v závorkách) 
Drahotuše – delegovaní PR: Foltasová R., Heryánová L., Richtr A., Šindler V., Voldán T., 

Voldánová B. a Vrána P. Volení: Uřinovská E. (97), Heryán J. (83), Pacáková A.ml. (75), 

Adámková G. (74), Šlosar V. (65), Dreiseitelová M.ml. (45), Hanzelková I. (45), Juřica P. (42), 

Klabačka J. (34), Skalická M. (33), Bradová H. (29), Subjaková L. (26). ER:Těšík J.(93), 

Voldánová A.(65), Strnadlová B.(63), Voldán J.(57), Úlehla J.(36) Volilo 111 farníků. 

Partutovice –PR:Šustek F.(56),Janíčková M.(46),Voldánová A.(45),Haitlová L.(44),Schwar-

zová T.(42), Remešová A.(40), Remešová M. i Remešová M.80(36), Polus B.(13) ER:Maršá-

lek F.(51),Hercíková M.(47),Haubelt Z.(34),Sendlerová M.(31),Dokoupilová J.(15) Volilo 61. 

http://www.charita.cz/


Potštát – deleg.PR: Svobodová O.,Klabačka F.,Kotrla K. Volení: Jahnová A.+ Šubrt M.(25) 

Klabačková K(23), Spáčil J. (19), Javorková A.+Němcová R.(18), Klabačková M.(16), 

Krejčiřík J.(9) ER: Klabačková L. (26), Šubrtová M. (25), Bambuchová A. (11) volilo 32  

Podhoří –PR: Brussová B.(32),Čechová M.(29),Všetičková P.(21),Rada P.+Volková M.(19), 

Libosvár K.(17). ER: Obořilová J. (31), Kotačková M. (30), Rode M.(11) volilo 39. 

Jezernice – PR delegovaná: Hašová M.st., Libosvárová J.,Zemánková M. ER: Hašová M.ml. 

(30), Gogolínová J. (24), Psota R. (16) volilo 36.                                                    V Loučce volilo 37. 

Loučka –PR: Bednářová P.(34),Hrbáčková D.(32),Mikulová M.(25),Domesová V.(22), Pin-

ček P.(13),Jíra K.(12),Tylich J.(9).ER:Kunovská M.(29),Sigmundová Z.(25),Pinčeková J.(14)  
 

Ustanovení rad je dnes v Jezernici, Loučce a v Podhoří; příští neděli v ostatních farnostech. 

 

CPR Jitřenka s CPR a soc.péči o. s. Ostrava srdečně zvou na Víkend pro manželky 

17. - 19. 1. 2014 na Svatém Hostýně. Program: povedou lektorky z ostravského Centra pro 

rodinu a sociální péči o. s. Témata: Hledání Boží vůle, O úctě v manželství – z pohledu 

ženy pro ženy, Proč rodina nepřestane být základem lidské společnosti, Úvaha nad 

efektivní výchovou dětí a dopadem na rodiče, argumenty pro mládež pro život v čistotě. 

Dále: mše svatá, adorace, příležitost ke svaté zpovědi a možnost rozhovoru s knězem. 

Můžeme se také naučit prožívat modlitbu tancem v malé lekci biblických tanců a něco 

pěkného si vytvořit. Cena víkendu: 800-1100Kč – podle typu ubytování, v ceně je i, strava, 

lektorné a materiály, pronájem sálu. Přihlášky: co nejdříve cprhranice@ado.cz 736239179 
 

Adventní duchovní obnova s blahoslavenou sestrou Zdenkou 

pro děvčata od 10 do 16 let v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži od 29. 11. do 1. 12.  

Vezmi si s sebou: Osobní potřeby a přezůvky, spacák, psací potřeby, Bibli, pravítko, 

lepidlo, nůžky a šátek. Chceš-li opět přispět na misie, nezapomeň shromáždit pár 

drobných. Přihlášku pošli nejpozději do 22. 11. na adresu: Sr. Emanuela Vévodová, 

Koperníkova 1446, Kroměříž 767 01 duchovniobnova@seznam.cz,  tel. č. 733 741 766 

Pozvání na „Vzpomínkový večer“ u příležitosti 20 let od úmrtí Karla Thiela 

Karel Thiel vedl chrámový sbor v Drahotuších, *23.10.1927, + 27.12.1993. Vzpomínkový 

večer se koná v sobotu 30.11. v 17:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších. Při 

této příležitosti zazní: některé biblické písně od Antonína Dvořáka, Vánoční písně a 

sborové zpěvy z pořízeného magnetofonového záznamu koncertu Karla Thiela před 21 

lety, písně od Ant. Dvořáka a Giuseppe Verdiho. Srdečně zve OV,farnost Dr., organizátoři  
 

Slavnostní zakončení Roku víry o Slavnosti Ježíše Krista, Krále 

K tomu si přineseme z domu kříž. Letos totiž je i výročí Ediktu milánského, kterým 

v r. 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok 

po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke 

Kristovu kříži,aby si ho do bytu pořídila každá rodina, která ho dosud nemá. Při vyz-

nání víry budeme držet v ruce své kříže,nebo alespoň ten, který nosíme na krku.  

Použijeme vyznání víry a speciální přímluvy k patronům českého národa.  

Na závěr bohoslužby budou Vaše kříže požehnány. Arcibiskup Jan 

Poutně-poznávací zájezd do Arménie  

Pořádá diec.centrum pro seniory Hr.Králové 20.- 26. 5. 2014. Arménie je první křesťanská 

země, kde pramení biblické řeky Eufrat a Tigris a nad kterou se tyčí mýty opředená hora 

Ararat, na níž se zachytila Noemova archa... Díky misiím sv.Bartoloměje a Tadeáše, kteří 

zde byli umučeni, přichází křesťanství do této země již v letech 35-60 po Kristu. Působili 
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zde i apoštolové Tomáš,Šimon,Matouš a Jan. Též sv.Řehoř,díky němuž v roce 301 povýšil 

král Trdat III. křesťanství na státní náboženství. Kontaktujte organizátory co nejdříve, (do 

20.12.) na 737 215 328 či dcs@bihk.cz. Podrobný program naleznete na www.dcshk.cz   

Bohoslužby o Vánocích                         

Úterý 24.12. – Štědrý den 
15:00 

Kostel sv. Vavřince 
Otvírání Betléma 

22:00 Mše sv. „půlnoční“ 
 

Středa 25.12. – Narození Páně 
 

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Čtvrtek 26.12. – Sv. Štěpán 
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

15:00 Náměstí Drahotuše Živý Betlém 
 

Pátek 27.12. – Sv. Jan 
 

17:00 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Sobota 28.12. – Mláďátka Betlémská 
15:00 Partutovice Živý Betlém 

17:00 Slavíč, kaple sv. Josefa Mše sv. 

Neděle 29.12. – Sv. Rodina 
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

15:00 Loučka Živý Betlém 
 

Pondělí 30.12. 
 

15:00 Lipná, sv. Jan Křtitel Mše sv. 
 

Úterý 31.12. – „Silvestr“ 
 

 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 
 

Středa 1.1. 2014 – „Nový rok“ 
 

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

 

Farní evangelizační buňky - seminář 
14. - 17.11. v Dolanech u Olomouce, za účasti o. Piergiorgio Periniho - začátek ve čtvrtek 

v 18h, konec v neděli ve 14h (so večer). Konferenční poplatek 500 Kč, (+strava 200 

Kč/den, ubyt. 200Kč/den. www.evangelizacnibunky.cz P. Vojtěch Koukal, o. Radomír 
 

„NEJ“ Matky Terezy. 
Nejkrásnější den? Dnes. Největší překážka? Strach. Nejlehčí věc? Mýlit 

se. Největší chyba? Vzdát se. Kořen veškerého zla? Sobectví. Nejlepší 

rozptýlení? Práce. Největší neúspěch? Ztráta odvahy. Nejlepší odborníci? 

Děti. Nejzákladnější potřeba? Komunikace. Nejhlubší radost? Být 

užiteční druhým. Největší tajemství? Smrt. Nejhorší vlastnosti? Zlá 

nálada. Nejnebezpečnější člověk? Lhář. Nejhorší pocit? Hněv. Nejkrásnější 

dar? Odpuštění. Nejdůležitější instituce? Rodina. Nejlepší cesta? 

Ta, která je správná. Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj. Nejvlídnější 

přijetí? S úsměvem. Nejlepší lék? Optimismus. Největší uspokojení? 

Splněná povinnost. Nejspolehlivější zdroj síly? Víra. Nejpotřebnější 

lidé? Kněží. Nejkrásnější věc na světě? Láska.  
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