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PEREGRÍNEK
Zpravodaj pro farnosti
Bratčice, Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.
ÚVOD
Milý čtenáři,
mysleli jsme na Tebe i v parných
letních dnech a přichystali, jak
doufáme, něco na osvěžení ducha. I
když rychlost, s jakou je Peregrínek
přečten, není úměrná času, který
přípravě věnujeme, přesto Ti jej
předkládáme s láskou, radostí a
nadějí, že potěší.

redakce

VÉST SVÉ DÍTĚ K BOHU
Naše století prý je stoletím dítěte.
Dětem mír a štěstí. Vše pro dítě.
Rákosky ze škol zmizely a žádný
učitel se neodváží s dítětem hrubě
zacházet. Ostatně nebylo výchovné,
když dospělí dokazovali bezbrannému
dítěti ubližovat a ukazovat svou moc
jen holí a pohlavky. Nelze ani
jednoznačně nazvat naše století
stoletím dítěte. Příliš zdůrazňovaná
láska k dětem bývá mnohdy jen
zástěrkou pro nepřátelský vztah

k dětem, pro které není místa času
v dnešní rodině. Bohužel, lékařská
věda udělala také velké pokroky, aby
dítě nepřišlo na svět. Ale ani
v minulých stoletích se nějak zvlášť
jemně nezacházelo s dětmi. Rodiče
měli tytéž problémy jako dnes. Za
časů Kristových bylo dítě zrovna tak
méněcenné jako otrok a nějak šetrně
se s ním nejednalo. Na tomto pozadí
rozumíme slovům Ježíšovým: „Nechte
maličké přijít ke mně!“ Už touto
větou stavěl Kristus tehdejší řád
naruby. Vidíme to na reakci apoštolů.
Byli nevrlí, když viděli, že v pozdní
hodinu přicházely matky s dětmi.
Evangelium říká, že se na ně rozkřikli,
ale Ježíši se to nelíbilo
a zarazil
je slovy: „Nechte, ať jdou ke mně!“
Byly to děti také tak pěkně oblečené,
vymyté a načesané jako naše? Sotva.
Dělal P.Ježíš rozdíl mezi hodnými a
nevychovanými,
manželskými
a
nemanželskými,
chtěnými
a
nechtěnými dětmi? Jistěže ne. Často
nazýváme Krista přítelem dětí.
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rodičů. Zvláště pro naši dobu platí
zkušenostmi
ověřená
zásada:
Nejlepší katechismus je příklad
rodičů.

Právem. Evangelium říká: „Objímal
je, vkládal na ně ruce a žehnal jim.“
Zní to jako sentimentální idylka, ve
skutečnosti je to odsouzení našeho
špatného
zacházení
s dítětem.
Kristus vytkl apoštolům strohá
jednání s dětmi a věnoval těmto
odstrkovaným malým bytostem svou
lásku a ochranu. Děláme to také tak.
Dítě,
které
vycítí,
že
není
předmětem lásky, ale finančních
kalkulací, zatrpkne, zahořkne a
dostává se většinou později do
konfliktu se zákonem. Dítě, které
nepoznalo a nepocítilo blízkost
Kristovu, začne nenávidět sebe i
svět.
Většina rodičů přináší velké oběti,
aby se jejich děti měly dobře po
tělesné stránce, ale zapomínají, že
Bůh jim svěřil duše, které musí
jednou
Bohu
vrátit.
V kolika
rodinách,
bohužel,
je
křtem
ukončena
veškerá
náboženská
výchova dětí. „Nechte děti přijít ke
mně a nebraňte jim!“ Nechat přijít
děti ke Kristu znamená vychovat je
nábožensky.
Zdravá
a
solidní
náboženská výchova dává správnou
životní orientaci, probouzí a rozvíjí
v něm schopnost, která mu byla dána
Bohem při sv.křtu: dovést posoudit,
co je mravně dobré a zlé. Ale ani
sebelepší náboženská výuka toho
nedosáhne bez osobního příkladu

P. Bohuslav Bláha

CESTOVNÍ OKÉNKO
Velehrad
Určitě jste využili dobu prázdnin a
dovolených i k návštěvám našich
poutních
míst.
Připomeňme
si
některé zajímavosti z jednoho z
našich nejvýznamnějších poutních
míst - z Velehradu.
Velehrad je již odedávna spojován
se jmény slovanských apoštolů sv.
Cyrila a sv. Metoděje. Avšak tito
věrozvěstové, kteří přišli na Moravu
v roce 863, nepůsobili v místech,
kde dnes stojí bazilika, ale
pravděpodobně v nedalekém Starém
Městě u Uherského Hradiště.
Hlavním poutním místem se stal
cisterciácký
klášter
Velehrad,
založený markrabětem moravským
Vladislavem Jindřichem ve 12. stol.
Základní kámen ke stavbě chrámu
byl položen v roce 1205.
V roce 1863 bylo slaveno tisíciletí
slovanské misie. To byl nový impuls
pro uctívání obou bratří. Byli
povýšeni
na
patrony
všech
slovanských
národů
a
nazváni
apoštoly Slovanů.
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přítomnosti sboru biskupů ČR. V
předvečer hlavní poutě zde bývá již
tradiční Koncert lidí dobré vůle.
Významnou činností na Velehradě
jsou duchovní cvičení organizované
poutním domem Stojanov.

V samostatné kapli v areálu kláštera,
které se říká Cyrilka, byly vystaveny
relikvie k uctívání.
Řád Tovaryšstva Ježíšova - jezuité
přišli na Velehrad roku 1890 a zřídili
zde gymnázium a konvikt - dnešní
Stojanovo gymnázium na Velehradě.
V roce 1950 byl klášter zrušen
komunistickým režimem.
U příležitosti jubilea 1100 let od
úmrtí sv. Metoděje v roce 1985
věnoval papež Jan Pavel II. bazilice
Zlatou růži. Tuto vysokou poctu
obdrželo jen několik křesťanských
chrámů na světě. Pouť se proměnila
v politickou demonstraci - četní
věřící vypískali ministra kultury,
který mluvil k poutníkům z pozic
marxistické ideologie.
Nelze se nezmínit o vyjímečné
moravské osobnosti ThDr. Antonína
Stojana 1851-1923. Byl olomouckým
arcibiskupem,
moravským
metropolitou, poslancem v říšském i
zemském
sněmu,
poslancem
parlamentu
Československé
republiky. Lidem byl velmi milován a
nazýván
„tatíček
Stojan“.
Je
kandidátem
blahořečení.
Na
Velehradě je pochován v Královské
kapli.
Hlavní pouť je na státní a církevní
svátek 5.7., mše sv.- v 6.00, 7.00,
8.30 a 15.00 hod. V 10.30 je mše sv.
na otevřeném nádvoří baziliky za

POHLED DO HISTORIE
O
prázdninách
5.7.
jsme
si
připomněli
svátek věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje. Zaznamenali ho i
lidé, kteří jinak církevní svátky
nesledují, protože byl uznán státním
svátkem. Málokdo z nás však ví, jak
ctili tyto světce naši předkové žijící
v okolí našeho bydliště a to v době,
kdy se slavilo 1000 let od příchodu
věrozvěstů na Moravu. Manželé
Polcarovi nám připravili doslovný
přepis dobového textu z církevního
časopisu Hlas, rok 1860.
Pěší pouť na Velehrad
Od Rajhradu dne 12.jul.
Strany tisícleté památky již mnoho
překrásných návrhův učiněno, z
nichžto však nejdůležitější ze všech
jest ten, aby se národ slovanský za
včas očišťoval ze svých hříchův a
ozdoben
rouchem
bohumilé
nevinnosti, prohlédal ke druhému
příští
ss.
apostolův.
Výtečné
duchovenstvo, aby lid náš k roku
třiašedesátemu důstojně připravilo,
aby
se
ve
vlastech
3

PEREGRÍNEK
svému.
Na
Velehradě
začne
obyčejné uvítání příchozích z
kazatelny, po němžto následovati
budou nešpory se sv. požehnáním. Ve
středu časně ráno započnou mše sv.,
ježto se střídati budou s kázáním až
do poledne. O dvou hodinách nastane
loučení, po němžto nastoupí průvod
náš zpáteční cestu k domovu a sice
Žarošicemi, kdežto se vykoná
pobožnost Mariánská ve čtvrtek
ráno tak, aby téhož dne večer slaven
býti mohl příchod do svatyně
Rajhradské. Dejž Bůh, aby se pouti
naší mnohá mysl ve Christu Pánu
obnovila, mnohá duše ze hříchův
očistila a my se takto důstojně
připravovali
k
tisícletí
cyrillomethodějskému.

cyrillomethodějských napřímilo, kde
co
křivého
jest,
chápe
se
přiměřeného prostředku, totiž sv.
misií, ježto tím hloub do života
sahají, poněvadž se konají na
památném Velehradě, kdežto náši
zbožní předkové vzdělali svatyni pro
celý národ, svatyni na Moravě
nejprostrannější. Takové sv. misii
hodlají se s příkladnou ochotností
podrobiti také farníci Rajhradští, k
nimžto se bohdá přidruží poutníci z
daleka a široka. V neděli po
nanebevzetí Rodičky Páně večer (t.j.
19.srpna) sesoustředí se ctitelové
cyrillomethodějští
od
Znojma,
Jihlavi a ze Žďárské strany v
staroslavném Rajhradě, v pondělí na
to (20.srpna) pohne se společný
průvod po mši sv. k přívětivému
Újezdu, kdežto prvou pobožnost na
své cestě vykoná a se do poledne
pozdrží.
Druhé
zastaveníčko
rajhradského procesí bude o třech
hodinách ve Slavkovském chrámě a
večerní pobožnost i nocleh v
Bučovicích, kamžto onino poutníci od
Viškova se přidají. Druhého dne (v
úterý) uvítán bude průvod náš slavně
v Koryčanech, kdežto bude kázání a
kde polednovati se bude. O třech
hodinách vykoná se pobožnost v
starobylé nově opravené kaple sv.
Barbory nad Buchlovem a odtuď
ubírati se budou poutníci k cíli
4
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vsugerovávat, že nejste docela „in“.
(Tím samozřejmě nemyslím, že o
sebe nemáme dbát, a tím méně, že
máte vypadat jako strašáci do zelí,
ale mluvím o přijetí sebe bez
sebestřednosti, která neumožňuje
jít dál.) Hodnota tvoje a tvého
života se určuje podle zcela jiných
měřítek.
Další rovinou, určitě vyšší a méně
povrchní, je rovina psychická. Jedná
se o přijetí osobního bohatství, jako
je
např.inteligence
či
vlohy.
Sebenepřijetí v této oblasti vede
k postoji,
který
by
se
dal
charakterizovat jako „ode zdi ke
zdi“. Buď se cítíme nulou, nebo
nadčlověkem – samozřejmě vypadat
vždycky dobře. A to je zdrojem
velké nejistoty, ve které žebráme o
úctu druhých a čekáme na jejich
ocenění, vymýšlíme různé exhibice,
aby druhým spadla brada, a právě to
nás uzavírá překvapivě před druhými
lidmi a nepřekvapivě před Bohem.
Existuje ale ještě jedna rovina
přijetí sebe. Je to rovina toho, co
jsme a toho, k čemu jsme byli
povoláni.
Rovina
naší
vlastní
identity,
neopakovatelnosti,
originality. Jak by náš život byl
bohatší
a
méně
monotónní,
kdybychom přijali sebe a své poslání
v lidské
křesťanské
rovině.

DUCHOVNÍ ŽIVOT
„Vy jste sůl země a světlo světa“
Tato Ježíšova slova jsou povoláním
každého z nás k apoštolátu. Nebojíš
se přijmout toto povolání? Přijmout
je zcela osobně? Co tě tváří v tvář
tomuto poslání napadá?

Jsem ještě příliš mladý… Druzí jsou
šikovnější… Jsem hříšný… Vyvol si
někoho jiného… Mám jiné plány…
Nemám na to čas a energii… A

možná by mnoho z vás řeklo: Nemám
důvěru v sebe sama. Nevěřím si, a to
mě svazuje. Jsem závislý na tom, co
si o mně myslí druzí, a tak se vlastně
schovávám buď v roli mistra světa,
který
může
všechno,
protože
všechno ví nejlíp, nebo v roli
mučedníka, kterému jeho okolí
vůbec nerozumí a on to musí snášet.
Jestliže chceme přijmout své
povolání být světlem světa a solí
země, musíme především přijmout
pozitivně sami sebe se svým
omezením i se svými dary. Pozitivně
přijmout sami sebe bychom měli
v několika rovinách:
Přijmout se v tělesné rovině. Svět,
ve kterém žijeme, klade právě na ni
velký důraz, protože je zdrojem
obrovských zisků pro kosmetický,
oděvní, plasticko - chirurgický,
časopisecký, reklamní a nevím ještě
jaký průmysl, který vám bude stále
5
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zřízení niky pro sochu Panny Marie
se zídkou
15500 Kč
olíčení zdi
8700 Kč
dovoz štěrku
2500 Kč
eurookna k farní budově 29862 Kč
rozpočet
na trny křížové cesty
238000 Kč
+ daň. Celkové náklady jsou zatím
v ceně 294562 Kč. V závěru bude
ještě upraven terén a provedena
výsadba zeleně. Poděkování patří
všem dobrovolníkům, kteří přiložili
ruku k dílu. Můžete přispět svými
milodary dodatečně i během měsíce
září v sakristii. Pán Bůh zaplať!

Znamenalo
by
to
každodenní
tvořivost, která by se projevovala
v obyčejných věcech, v obyčejných
povinnostech,
která
by
bořila
veškerou
rutinu
a
odhalovala
jedinečnost každého z nás. Právě to
by nám dovolilo být sami sebou. Mít
úctu a radost z toho, co každému
daroval Bůh, abychom byli jeho
obrazem. A Bůh, bohatý ve své
tvořivé fantazii, tvoří z každého
z nás originální dar druhým. A tak se
stáváme solí země a světlem světa.
A to je výzva pro každého z nás.
/z promluvy Otce biskupa Vojtěcha
Cikrleho/

Hodová mše sv. v Silůvkách
V neděli 30.7., tak jako každoročně,
byla sloužena u příležitosti svátku
sv. Anny, patronky obce, mše svatá u
zvoničky. Letos bohoslužbu obohatili
svojí
účastí
dva
spolubratři
z katedrály sv.Petra a Pavla v Brně,
spolu s naším duchovním otcem
P.Bohuslavem Bláhou. O hudební
doprovod se postarali hudebníci a
skupina Fatima z Ořechova. Pěkné
letní počasí přispělo k hojné účasti
jak místních farníků, tak i občanů ze
sousedních obcí.

SVĚTCI BLÍZCÍ NAŠIM SRDCÍM
Svatá Ludmila
Je patronkou křesťanské výchovy
Atributy: kniha, šála
Svátek má 16.září

Životopis sv. Ludmily formou komiksu
otiskujeme na dvojstraně uprostřed se
svolením redakce Katechetického věstníku.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Křížová cesta v „Růžové zahradě“
Již od jarních měsíců probíhají
různé úpravy ve farské zahradě
v Ořechově, aby byla dokončena
křížová cesta. Počasí zatím zbrzdilo
veškeré
práce.
Předkládáme
k nahlédnutí vyúčtování nákladů:
projekt architekta
10000 Kč

/Z.F./

Dětské mše
Poslední dětské mše, které se
uskutečnily v kostele Všech svatých,
zaznamenaly malé změny. Velké
8
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Ženská, která neodpoví, když jí
velmi hlasitě říká: chci, abyste to
zkusila.
Zdá se, že ani nevnímá věci kolem
sebe.
Zdá se, že stále něco postrádá a
ztrácí: punčochu, botu či zase něco
jiného.
Nechá tě dělat, co chceš ty, ať už si
to sama přeje nebo ne.
Koupáním a jídlem se zaplní celý
den.“
To je to, co si myslíš, co vidíš?
Pak sestřičko, otevři oči.
Pak totiž nevidíš mě.
Chci ti vyprávět, kdo jsem, i když tu
tak tiše sedím, zvyklá na tvé příkazy,
a nechávám se ovládat tvou vůlí,
všechno spolknu.
Jsem teď malé dítě, jedno z deseti,
mám tatínka a maminku, sestřičky
a bratříčky, všichni se máme
navzájem rádi.
Teď jsem mladé šestnáctileté děvče
s křídly na nohách, sním, že brzy
potkám krásného milence.
Teď je mi dvacet let - jsem nevěsta.
Srdce se mi v těle chvěje, když
pomyslím na slib věrnosti, ke které
jsem se právě zavázala.
V pětadvaceti letech mám už vlastní
děti, které mě potřebují, které
musím chránit. Šťastný domov.

poděkování patří našemu panu faráři,
který umožnil katechetkám a dětem
trochu inovace. Židle pro děti
v blízkosti oltáře, aby viděli i ti
nejmenší, 1. a 2. čtení v podání
starších dětí z náboženství, stejně
tak jako přímluvy, nesení darů a
modlitba Páně v kruhu kolem oltáře.
Kdo držel dlaň druhého vedle sebe
v modlitbě, ví, o čem píšu. O hudební
doprovod při mši sv. se postarali naši
zpěváci s písněmi ze zpěvníku
Hosana. Děkujeme a těšíme se na
všechny příští mše.
/katechetky/
Kdo zpívá – dvakrát se modlí?
A co u nás v Ořechově? Kde jsou
zpěváci? Nevím, je to tak velká oběť
na 1 – 2 hodinky v týdnu opustit
křeslo u televize? Noty znát
můžete, ale nemusíte, stačí hlas a
vůle. Ve sboru zpíváme „ze srdíčka“.
Mladí – staří? To je snad jedno!
Chválit Boha můžeme společně, ne?

/J.U./

MYŠLENKA
Myšlenky staré ženy
Sestřičky, co vidíte, co vy vidíte?
Co si myslíte, když se na mě díváte?
„Zahořklá, pomatená stará ženská,
nejistá v chování a v pohybech,
s prázdnýma očima, které hledí do
dálky.
Ženská, která drobí při jídle.
9
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/Tuto báseň napsala stará paní,
která ležela v nemocnici na
geriatrické stanici. Po její smrti
báseň našla zdravotní sestra.
Převzato z KT/

Třicetiletá žena - mé děti rychle
vyrostly.
Začínají
vyhledávat
trvalejší svazky.
Ve čtyřiceti letech jsou moji synové
již dospělí a chtějí jít svou vlastní
cestou. Ale můj muž je stále se
mnou a chrání mě před tím největším
smutkem.
Je mi padesát let a zase se kolem
mne batolí děti. My milujeme je a
ony milují nás.
Přicházejí těžké dny. Můj muž
umírá. Dívám se do budoucnosti.
Mrazí mě strachem a obavami. Mé
děti jsou zcela zaujaté vlastním
životem a výchovou vlastních dětí.
Myslím na všechny ty roky a lásku,
kterou jsem prožila.
Teď jsem stará žena. Příroda je
strašná. Zdá se, že si dělá ze stáří
blázny. Tělo je scvrklé a svraštělé,
půvab i síla jsou ty tam. Tam, kde
bylo dříve srdce, je nyní kámen. Ale
uprostřed téhle staré jeskyně žije
stále ještě mladá dívka. a ještě
pořád se ve mně chvěje její srdce.
Myslím na radost, myslím na bolest a
stále ještě miluji život, stále ještě.
Myslím na těch pár let, které utekly
příliš rychle. Vnímám jasně tu holou
skutečnost, že nic netrvá věčně.
Sestřičko, otevři oči - otevři je a
dívej se. Nedívej se na nějakou
nejistou starou ženskou. Dívej se
zcela přesně - dívej se na mne.

ŽIVOT VE VÍŘE
Nesl jsem tě
Jednomu člověku se kterési noci
zdálo, že se prochází s Kristem po
mořském břehu. Nad nimi se na nebi
objevovaly výjevy z jeho života.
V každé scéně spatřil dva páry stop
v písku: jeden pár patřil jemu, druhý
Pánovi. Při poslední scéně se zadíval
zpět na stopy a všiml si, že velmi
často bylo vidět na cestě jen jeden
pár stop. Rovněž zjistil, že to bylo
právě v těch dobách, kdy se mu
vedlo nejhůře. To ho přirozeně
překvapilo a zeptal se Pána: „Pane, ty
jsi mi tenkrát říkal, abych se
rozhodl následovat tě, že mě budeš
na všech cestách provázet. Zjišťuji
však, že v těch nejobtížnějších
obdobích mého života je vidět jen
jeden pár stop. Když jsem tě nejvíc
potřeboval,
nechal
jsi
mne
samotného. Proč?“
Pán odpověděl: „Můj milý příteli,
mám tě tak rád, že bych tě nikdy
nemohl opustit. Když se ti vedlo
nejhůře, když jsi byl vystaven
zkouškám a trpěl jsi – tam kde vidíš
10
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pouze jeden pár stop – v těch
dobách jsem tě nesl.“

/W.Hoffsummer, Krátké příběhy/
PROSÍM TĚ
Prosím tě, Maria, v tuto chvíli,
když nemám vůle, ani síly,
když nemohu již sama vstát,
když nemohu ti více dát.

Když jsi mi tolik vzdálená
místem však srdcem hledaná
Ty jsi čistá, bez poskvrn, bez vin
Ty jsi ta láska jako tvůj Syn
Ty víš ,co je bolest,ty víš co je žal,
před tebou na kříži Ježíš umíral
Ty víš, co je milovat,ty víš, co je dát
Ty víš, co to znamená, sám sebe se
vzdát
Tys jitřenka, která září
Obraz lásky ve tvé tváři
Otevři srdce, duši mou
Ochraň mou víru před zimou.
Lucie
OKÉNKO PRO DĚTI
Milí kamarádi!
Tentokrát pro vás máme malou
hádanku. Při toulkách v našem
nejbližším okolí jsme nafotili kříže a
vašim úkolem je uhodnout, kde se
nacházejí. Tak s chutí do toho!
11
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rodiny. Více než 300 autorů s více
než pěti sty příběhy se podílelo na
vzniku této publikace, která vychází
k 230.výročí
založení
brněnské
diecéze (5.12.1777). Knihu je možné
objednat u p.faráře hromadně nebo
je k dostání na dobírku na oddělení
Služeb
brněnského
biskupství,
Petrov 5, 601 43 Brno nebo
v prodejně Donum, Petrov 9. Cena
knihy je 545 Kč.
h Vánoční číslo Peregrínka by mělo
s Boží pomocí vyjít 17.prosince.
Děkujeme za modlitby, články,
kterými
někteří
přispíváte
a
v neposlední řadě i za to, že nám
pomáháte pokrýt náklady, které činí
asi 5 Kč na výtisk jednoho čísla.
h Poděkování patří Ladě Badinové a
Radce
Jedličkové,
které
s obětavostí připravují nástěnky
v kostele Všech svatých.
h A v samotném závěru děkujeme
mnohokrát za všechny našemu panu
faráři Otci Bohuslavu Bláhovi za 25
let služby v naší farnosti, za jeho
ochotu a vstřícnost, přejeme mu
pevné zdraví a aby to s náma nadále
vydržel.

OZNÁMENÍ
h
Modlitby matek stále pokračují
jednou za 14 dní v pondělí na faře
v Ořechově v 18 hodin.
h Náboženská výuka dětí ve šk.roce
2006/2007 začala ve středu 13.září.
Probíhá opět v zasedací místnosti
OÚ Ořechov. Předškoláci začínají
výuku ve 13 hodin, 1.-2.třída ve 14
hodin, 3.-4.třída v 14:45 hodin, 5. a
vyšší ročník v 15:45 hodin.
h Centrum pro rodinu a sociální
péči v Brně, Josefská 1, pořádá pro
všechny zájemce setkání, která
budou naplněna biblickými příběhy a
jejich
postavami
a
provázeny
modlitbou. Setkání proběhnou 1x
měsíčně, poslední úterý v měsíci od
14 do 16 hodin. Termíny: 26.9.,
31.10., 28.11., 19.12. Bližší informace:
542217464 nebo přímo na Josefské
ulici v Centru pro rodinu.
h „Brněnská diecéze (1777-2007) –
Historie a vzpomínky“, to je název
publikace,
která
vznikala
v uplynulých dvou letech z podnětu
biskupa Vojtěcha Cikrleho. Kniha má
340 stran, několik set fotografií
z rodinných
alb,
ale
i
od
profesionálních fotografů a je
jakoby kronikou velké diecézní

redakce

Redakce a zpracování: Hana Poledňová, Leona Steingartová. Příspěvky odevzdávejte do
označených krabic „Peregrínek“ v kostelech v Ořechově, Tikovicích, Bratčicích nebo zasílejte
e-mailem na adresu < steingartova@atlas.cz >. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti.
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