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úvodník
ZAMYŠLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Rád bych Vám nabídl zamyšlení papeže Františka nad obrazem farizeje, který v modlitbě
říká Pánu: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní
lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako
támhleten celník.“ (Lk 18,11).

Jedním z pokušení, kterým jsme neustále vystaveni, je separatistická (vyčleňovací) logika.
To je zajímavé. V sebeobraně věříme, že získáváme bezpečnost a ochranu, kdykoli se oddělujeme či izolujeme od ostatních, zvláště
od těch, kteří žijí v odlišné situaci. Totožnost
(identita) se ale nezískává vydělováním – nýbrž
příslušností. Identitu mi poskytuje má příslušnost k Pánu, nikoli odloučení od druhých, aby
mne nenakazili…
Považuji za nezbytné učinit důležitý krok: nemůžeme analyzovat, reflektovat, a tím méně se
modlit tak, jako kdybychom stáli na odlišných
březích či stezkách a jako bychom byli mimo
dějiny. Všichni potřebujeme konverzi, všichni
potřebujeme stanout před Pánem, stále znovu

s Ním obnovovat smlouvu a říkat spolu s celníkem: Bože, buď milostiv mně hříšnému! Toto
východisko nám umožňuje, abychom zůstali
stát na téže „straně“ – na téže straně, tedy nikoli
odděleně – a stavěli se před Pána v postoji pokory a naslouchání.
Dívat se na naše rodiny (naše farnosti) správně
a s jemnocitem, kterým na ně hledí Bůh, nám
pomáhá nastavit svoje svědomí v Jeho směru.
Důraz položený na milosrdenství nás staví před
realitu Boží. Naše analýzy jsou důležité a nezbytné a pomáhají nám osvojit si zdravý postoj ke světu a lidem. Nic však není srovnatelné
s evangelním životem, který se nezastaví u popisu situací, problematik, a tím méně hříchu,
nýbrž jde vždycky dál a umí dohlédnout za každou tvář, každý příběh a každou situaci, příležitost i možnost. Evangelní život se žije společně
s druhým a s druhými, nečiní z ideálů a „z toho,
jací jsme povinováni být“ překážku setkání
s druhými v těch situacích, ve kterých se nacházejí. To neznamená nepředkládat evangelní
ideál. Nikoli, o to nejde. Je to naopak pobídka,
abychom jej žili v dějinách se vším, co obnáší.
To neznamená nepodávat zřetelnou věrouku,
nýbrž vyhýbat se upadání do soudů a postojů,
které nepřipouštějí složitost života. Evangelní
realismus si špiní ruce, neboť ví, že „pšenice
a koukol“ rostou spolu a že ta nejlepší pšenice
bude v tomto životě vždycky smíšena s trochou koukolu. Chápu ty, kteří dávají přednost
rigidnější pastoraci, která nevede k žádnému
zmatku. Upřímně však věřím, že Ježíš chce církev pozornou k dobru, které Duch rozsévá mezi

slabosti: Matku, která se ve stejné chvíli, kdy
jasně vyjadřuje svoje objektivní učení, „nezříká
možného dobra, ale vystavuje se riziku, že se
zašpiní blátem z cest“. Pastýři, kteří představují
věřícím plný ideál evangelia i věrouku církve,
mají usilovat také o to, aby věřící přijali logiku
soucitu se slabými a vyhýbali se pranýřování či
příliš tvrdým a nesnášenlivým soudům. Samo
evangelium nás žádá, abychom nesoudili a neodsuzovali (srov. Mt 7,1; Lk 6,37) (Amoris laetitia, 308).
Dostala se mi pod ruku ona sloupová hlavice
z baziliky sv. Marie Magdalény z Vézelay na
jihu Francie, kde začíná svatojakubská pouť.
Na jedné straně je vytesán Jidáš jako oběšenec
s vyplazeným jazykem a na druhé straně Ježíš
jako Dobrý pastýř, který nese Jidáše na ramenou a bere ho s sebou. Je to tajemství. Avšak

středověcí umělci, kteří pomocí těchto soch
učili katechismus, pochopili Jidášovo tajemství. Kdo si nejvíce špinil ruce, byl Ježíš. Ježíš se
špinil nejvíce. Nedbal na svou čistotu, ale chodil mezi lidi a bral je takové, jací jsou, nikoli takové, jací by měli být. Vraťme se k biblickému
obrazu: Pokud si říkáme: „Děkuji ti, Pane, protože patřím do církve, anebo do toho či jiného
společenství, farnosti a podobně, a nejsem jako
ti druzí, kteří bydlí v městských čtvrtích, kradou
a páchají trestnou činnost“, pak to naší pastoraci nepomáhá.
Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem, kteří
nesoudíte a spíše pomáháte dle svých možností, protože podle skutků se pozná víra. Dále
chci poděkovat všem, kdo se modlí za farnost
a kněze a také za všechny dobrodince. Vám
všem vyprošuji vše dobré od Pána.
o. Josef

oznámení
ČERVENEC
 ve čtvrtek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude
v 9 hodin. V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá v 10:30. Sloužit ji bude novokněz
P. Pavel Barbořák.
na první pátek 6. července bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
v neděli 15. července bude uvedení nového
děkana a faráře P. Víta Hlavici a bude také pravidelná sbírka na potřeby farnosti.
v neděli 22. července bude slavit farnost Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30.
ve dnech 21. 7. – 28. 7. 2018 se uskuteční
letní tábor pro děti na faře v Dřevohosticích.
SRPEN
čtvrtek 2. srpna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
farní zpravodaj / červenec / srpen 2018

 na první pátek 3. srpna bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
 v sobotu 11. srpna, v předvečer pouti
k sv. Vavřinci, bude v našem kostele od 18:15
do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
 v neděli 12. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude
v 9 a v 15 hodin. Po odpolední mši svaté, kterou bude slavit otec arcibiskup Jan Graubner,
bude následovat přátelské posezení na orelském hřišti.
ve středu 15. srpna je slavnost Nanebevzetí
Panny Marie. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky.
 v neděli 19. srpna bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v neděli 19. srpna se uskuteční pouť Orlů
na Svatém Hostýně.
 v neděli 19. srpna bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
ve dnech 23. až 25. srpna se uskuteční
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ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival
UNITED.
ZÁŘÍ
v neděli 2. září budou při mši svaté dětem
požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je,
děti, přinést!
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své
děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farního webu a vyplněnou ji neprodleně odevzdali na faru.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
NA VELEHRADĚ
Národní pouť na Velehradě se koná ve čtvrtek
5. července. Slavnostní poutní mše svatá, která začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Koncelebrují čeští
i zahraniční biskupové. Již v pondělí 4. července se uskuteční na Velehradě od 19:30 Večer
lidí dobré vůle, který bude od 20 hodin přenášen Českou televizí. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo na adrese
www.velehrad.eu
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ
KONFERENCE V BRNĚ
28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 11. až 15. července
2018 v Brně. Motto konference bude: „Svou sílu
hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ (Ef 6,10).
Zahraničním hostem letošní konference bude
P. René-Luc. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program
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konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Všechny informace naleznete na adrese http://
konference.cho.cz
MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ
FESTIVAL UNITED
Již 8. ročník tohoto festivalu se uskuteční
ve dnech 23. až 25. srpna ve Vsetíně. Program
je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu bude také prostor pro modlitby
a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Všechny informace naleznete
na odkaze www.festivalunited.cz
OREL
Sestry a bratři, milí ORLI.
Chci Vám a Vašim rodinám popřát příjemné letní a prázdninové dny, plné odpočinku a pohody. Klid ve Vašich rodinách, mezi Vašimi přáteli a kamarády. Orelské akce se nezastaví ani
o prázdninách. Hned v úvodu prázdnin nás
čekají Dny lidí dobré vůle a s tím spojené
akce na Velehradě. Kdo bude chtít, může se
vypravit 5. července na pouť do Bratřejova.
Pěší poutníci mají sraz v 8 hodin u Janečků
na ulici Krňovské.
Naše jednota chce letos uspořádat v termínech 6. – 10. srpna a 13. – 17. srpna na orlovně příměstský tábor pro děti. Prosíme zájemce o odevzdání přihlášek, a to nejpozději
do 10. července.
Letos jsme se rozhodli vypravit na orelskou
pouť, která se koná 19. srpna na sv. Hostýně,
autobus spolu s orly ze Zlína. Co nás k tomu
vedlo? Je to letos 70 let od památné pouti,
po které následovaly persekuce, zatýkání a věznění těch nejaktivnějších členů ORLA.
Ve Vizovicích byla sdružena skupina kolem vzdělavatele jednoty P. Antonína Huvara. Členové této skupiny (Jan Lednický, Magda
www.farnostvizovice.cz

Krajíčková, Marie Hábová, Antonín Lutonský, Vladimír Ševeček, Ladislav Lednický) byli odsouzeni
5. listopadu 1948 k trestům odnětí svobody. Další dva členové (Slávek Hába, Alois Pala) utekli počátkem roku 1949 za hranice republiky.
Naši předchůdci se nebáli postavit totalitě
a nespravedlnosti. Jak bychom se zachovali my? Jsme ještě ochotni žít v pravdě a lásce?
Nebo se snažíme hledat kompromisy a pohodlná řešení?
Proto Vás, sestry a bratři, vyzývám k účasti
na této pouti. Autobus pojede z Vizovic 19. srpna v 7:30. Důchodci a děti do 15 let mají cestu
zdarma. Dospělí za 100 Kč.
Pojďme všichni poprosit „Vítěznou ochranu Moravy“ za nás, naše rodiny a celou vlast! Královno
ORLŮ, oroduj za nás.
Zdeněk Adamuška, starosta jednoty
Přehled orelských akcí, na které Vás srdečně
zveme:
4. – 5. července – Dny lidí dobré vůle na Velehradě, 5. července před hlavní poutí setkání
u hrobu Mons. Šrámka na Velehradě
5. července – pouť do Bratřejova – sraz pěších
poutníků v 8 hod. u Janečků na ul. Krňovské
6. – 10. srpna a 13. – 17. srpna – příměstský tábor na orlovně
18. a 19. srpna – orelská pouť na sv. Hostýně –
odjezd autobusu 19. 8. v 7:30
září – pouť dětí, mládeže a rodin na Provodově
Bližší informace o našich akcích najdete v orelské nástěnce.

Oddíl Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček v novém školním roce 2018/2019
Protože nám děti, které prošly Orlíčkem, postupně odrůstají, plánujeme od září 2018 rozšíření skupinek. Rádi bychom opět naplnili kapacitu dvou skupinek – Orlíček (děti 1 – 3 roky)
a Orlíček předškoláček (děti 4 – 6 let). Nově
vznikne skupinka děvčat předškolního a mladšího školního věku pod vedením Terezy Adamuškové se zaměřením na taneční a pohybové
aktivity. Zveme proto nové maminky a tatínky
s dětmi i děvčata předškolního a mladšího školního věku mezi nás. Zájemci, hlaste se Alžbětě
Doležalové (alz.dolezalova@seznam.cz), abychom se domluvili, který den cvičení by vám
nejlépe vyhovoval.
CENTRUM PRO RODINU
červenec:
• příměstský tábor - prázdninové dny pro děti
2. – 13. 7.
• každou středu probíhá modlitba matek seniorek 8:30 - 10:00
srpen:
• při pouti sv. Vavřince bude připraven program
pro děti – tvořivá dílnička
• příměstský tábor – prázdninové dny pro děti
27. – 31. 8. (přihlášky budou pod věží kostela
a webu CPR)
• každou středu modlitba matek seniorek
8:30 – 10:00

1. 7. slaví své 45. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč
15. 7. slaví svátek a 9. 8. své 43. narozeniny
P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)
29. 8. slaví své 70. narozeniny
Mons. Jan Graubner (1982 – 1990)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
farní zpravodaj / červenec / srpen 2018
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVENEC

Aby na přímluvu našich věrozvěstů evangelium prostupovalo
všechny oblasti a okamžiky každodenního života.
NA MĚSÍC SRPEN

Aby v době prázdnin a dovolené společně strávený čas v rodinách přispěl
k upevnění vzájemných vztahů.

ohlédnutí

3. června - slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté prošel městem eucharistický průvod.

V neděli 10. června jsme při mši svaté poděkovali
za 40 let života a 15 let kněžství o. Josefa.

svetec mesíce
 BENEDIKT Z NURSIE (zakladatel benediktinského řádu a otec západního mnišství, patron Evropy, učitelů, studentů, proti otravám
a horečce; svátek 11. července)
Jediným zdrojem informací o jeho životě jsou
Dialogy Řehoře I. Velikého, napsané asi padesát
let po Benediktově smrti. Narodil se asi r. 480
v městečku Nursie (v Umbrii, ve střední Itálii),
kde prožil dětství se sestrou-dvojčetem Scholastikou (viz Zpravodaj 2/2016). Rodiče poslali
inteligentního syna studovat do Říma, ale zne/5

chucen volnými mravy, které panovaly mezi
tamními studenty, odešel nejdříve do Sabinských hor (v Ambruzzii, střední Itálii) a pak se
uchýlil do jeskyně v údolí řeky Ania (u Subiaka,
v kraji Lazio), kde strávil tři roky v naprosté
samotě a pokání. Naučil se bojovat s pokušeními
a ovládat emoce, což byl nezbytný krok, aby mohl
využít své organizační nadání při organizování
a uspořádání životů jiných. Zklidněný a vnitřně
vyrovnaný, s hlubokou vírou v Boha, shromáždil
kolem sebe společenství těch křesťanů, kteří se
www.farnostvizovice.cz

nebránili žít ve skupinách, a začal v oblasti zakládat kláštery; bylo jich celkem dvanáct.
R. 529 opustil Subiaco a přesunul se dále
na středozápad. Nedaleko Cassina založil klášter,
který vstoupil do historie jako Montecassino.
Zde žil až do své smrti r. 547 a zde napsal i svou
Reguli či Řeholi, pravidla
a rady do mnišského života
o 73 kapitolách, podle kterých
byl ve středověku v podstatě
organizován klášterní život
mužské i ženské větve jeho
následovatelů (benediktinů)
a vlastně mnišských komunit v celé západní Evropě. Při
jejím sestavování vycházel
z Regulí dřívějších myslitelů
(např. Basila, Pachomia a Jana
Kasiánského), ale dal jí ucelenou a osobitou formu na základě vlastních pozorování
a zkušeností. Třebaže považoval knihu za „minimum, načrtnuté jen pro začátek“ (73,8), může
pomoci všem, kdo opravdově směřují k Bohu.
Středem Regule je modlitba, doplněná čtením
z bible a manuální prací všeho druhu, stručně
shrnuto heslem „Modli se a pracuj“.
Na základě těchto pravidel se kláštery staly centry křesťanské spirituality a podstatně přispěly
k šíření víry a obecné vzdělanosti. Byly však
i středisky péče o potřebné a přinesly pokrokové
způsoby obdělávání půdy. Zvlášť podnětně
působily v Římské říši a Anglii. Reguli podporovali dekrety i panovníci, zejména Karel Veliký.
O silné pozici řádu v církevní struktuře raného
středověku svědčí i jména jejich zástupců
mezi papeži, biskupy a církevními mysliteli
(Řehoř Veliký, Bonifác, Beda Ctihodný, Augustin

z Canterbury, Petr Damián a Scholastika, zakladatelka ženské větve řádu). Obdobná situace
byla i u nás − prvními pražskými biskupy byli
benediktini Dětmar (Sas) a Vojtěch (Slavníkovec). Ženský benediktinský klášter sv. Jiří
na Pražském hradě (asi z r. 976) byl pak
nejstarším u nás. Jeho první
abatyší se stala Mlada, dcera
knížete Boleslava I.; klášter byl
zrušen r. 1782. Kláštery mužské
větve vznikly o něco později
(pokud není uvedeno jinak,
stále existují) − v Břevnově
(993), v Ostrově u Davle (999,
zaniklý v 15. stol.), v Rajhradě
(11. století). R. 1347 založil Karel
IV. na Novém Městě benediktinský klášter (Emauzy), který
měl udržovat slovanskou liturgii. Dominance řádu v Evropě začíná ustupovat od 12.
století, kdy se začínají prosazovat dominikánská a františkánská řehole. V pozdějších dobách
činnost řádu neblaze ovlivnily anglická reformace, Velká francouzská revoluce a osvícenství. Poměrně velké zastoupení mají benediktini
v USA, kde působí od poloviny 19. století.
Osobností sv. Benedikta se zabývají práce dvou
členů řádu: Svatý Benedikt z Nursie: učitel duchovního života (Vyšehrad 2004) A. Grüna a Sv.
Benedikt (1992, Scriptum) A. Opaska (bývalého
opata břevnovského kláštera). Působení řádu
v Evropě mapuje kniha Benediktini a střed Evropy
(NLN, v tisku). Řehole sv. Benedikta je dostupná
na internetu (http://www.klastervyssibrod.cz/
Dokumenty/K-Reholi-svateho-Benedikta), mimoto existuje i knižní vydání (1998).
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 7/8, červenec / srpen 2018. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431,
email: favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška
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intence cervenec
Za + Marii Meluzínovou, Bohuslava Janna a na poděkování Pánu
Bohu

1.

Ne

9.00

2.

Po

17.30 Za zdraví a ochranu Panny Marie pro nastávající maminku a její děti

5.

Čt

9.00

6.

Pá

17.30 Volné

7.

So

17.30 Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

8.

Ne

9.00

9.

Po

17.30 Za dar života a kněžství P. Radka Maláče

12.

Čt

17.30 Za + Františka Brázdila, rodiče z obou stran a za živou rodinu

13.

Pá

17.30 Za + Ludmilu a Františka Hábovy a za živou rodinu

14.

So

17.30 Za + Mons. Jana Kutáče

15.

Ne

9.00

Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran, za dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu

16.

Po

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o pomoc
a ochranu Matky Boží

19.

Čt

17.30

Za + Bedřicha Kneifela, Marii a Michala Holčákovy,
Josefa Pozlovského s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

20.

Pá

17.30 Volné

21.

So

17.30

Za + manžela, jeho rodiče, švagrovou Vlastu a za Boží ochranu
pro živou rodinu

22.

Ne

9.00

Na poděkování za dar manželství s prosbou o ochranu
Panny Marie do dalších let

23.

Po

17.30 Za živou a + rodinu Zajícovu, Johnovu a za duše v očistci

26.

Čt

17.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších
let

27.

Pá

17.30

Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy, dceru Ludmilu a za živou rodinu
Pšenčíkovu, Hasíkovu, Balajkovu a Mikeskovu

28.

So

17.30 Za + Annu Chmelenskou, manžela a za živou rodinu

29.

Ne

9.00

Volné

30.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Macalíkovu, Krajčovu, Škraňkovu, Pláškovu
a za duše v očistci
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SLAVNOST SVATÉHO CYRILA A METODĚJE
Volné

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží
pomoc a ochranu pro celou rodinu

www.farnostvizovice.cz

intence srpen
Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Machů

2.

Čt

17.30

3.

Pá

17.30 Volné

4.

So

17.30 Za + Zdenku Juřičkovou, rodiče Navrátilovy a za živou rodinu

5.

Ne

9.00

6.

Po

17.30

9.

Čt

17.30 Volné

10.

Pá

17.30

11.

So

17.30

Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu, Boží ochranu
pro živou rodinu a za duše v očistci

12.

Ne

9.00

Za živé a + kněze, kteří se narodili a sloužili v naší farnosti

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence
SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Volné
SVÁTEK SVATÉHO VAVŘINCE
Volné

15.00 Za farníky a poutníky
13.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Maláčovu, Nejezchlebovu s prosbou
o Boží požehnání

16.

Čt

17.30

Za + Zdenku a Františka Jiříčkovy, Tomáše Halu s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

17.

Pá

17.30 Za + Františka Meluzína, rodiče a za živou rodinu

18.

So

17.30

Za + Marii a Josefa Hábovy, dceru Karlu Řezníčkovou, zetě,
rodiče a za živou rodinu

19.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka
a za živou i zemřelou rodinu

20.

Po

17.30 Volné

23.

Čt

17.30 Za + Magdu Lednickou její rodiče a za živou rodinu

24.

Pá

17.30

Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou
stran, živou rodinu a za duše v očistci

25.

So

17.30

Za + Františka Jančíka mladšího, Jaroslavu Šípovou,
Evu Jančíkovou a Evu Běhalovou

26.

Ne

9.00

Na poděkování za přijaté dary a milosti pro rodinu Navrátilovu

27.

Po

17.30 Za + Františku a Karla Kunderovy a za duše v očistci

30.

Čt

17.30 Volné

31.

Pá

17.30 Za + Jiřího Hanulíka, Ladislava Mikulčíka a za živou rodinu

