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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
MŠE SV. V ZÁŘÍ / MASSES IN SEMTEMBER  2022 

 

NEDĚLE     4.9.  10.00 hod. INTERNET 
 
NEDĚLE   11.9.  16.00 hod. SAN DIEGO 
      St. Maximilian Kolbe R.C. Polish Mission (1735 Grand Ave SD) 
 

NEDĚLE   18.9.  13.00 hod.      LOS ANGELES 
VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave.Placentia) 

 
NEDĚLE   2.10.  13.00 hod. SAN FRANCISCO 
                     Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street, SF) 
 
 

 
MŠE SV. V ŘÍJNU 2022 / H.M. IN OCTOBER 2022 
 
San Francisco   2.10. 13.00 hod. – Nativity Church  

Internet   9.10. 10.00 hod. 
San Diego 16.10. 16.00 hod. – St. Maximilian Kolbe 
Los Angeles 23.10. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco 30.10. 13.00 hod. – Nativity Church  

 
 
 

 

Pro AKTUÁLNÍ INFORMACE sledujte prosím naše webové 
stránky www.czechchurch.org anebo se informujte přímo  
u koordinátorů jednotlivých misií. /  
 

For the latest information follow our website: 
www.czechchurch.org  
 

ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. 
Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, 

anebo abychom se pravidelně modlili za vaše nemocné, 
obraťte se na P. Libora.           

For Holy Mass Intentions see the Calendar on the next page. For 
your own Mass intention or your prayer request contact Fr. Libor. 

NABÍZENÉ SLUŽBY / OFFERED SERVICES 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (svatá zpověď) / CONFESSION 

KŘTY / BAPTISM 
SVATBY / WEDDINGS 
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, NÁVŠTĚVY 

NEMOCNÝCH, MODLITBY ZA NEMOCNÉ – na požádání, 

dle domluvy. V naléhavých případech volejte kdykoliv!!! 

SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK, VISITS OF THE 

SICK, PRAYERS FOR THE SICK. In urgent cases, call at any time!!! 

POHŘBY / FUNERALS 

DUCHOVNÍ ROZHOVORY / SPIRITUAL COUNSELING 

 

 

 

KONTAKTY MISIE: 
 

P. Libor Švorčík 

VELEHRAD 

344 Koch Avenue 

Placentia, CA 92870 

 

 

 
TELEFON MISIE: (714) 203-1111 
Mobil:   (657) 246-9976 
Email:   libor@hotmail.com 

 

Web: www.czechchurch.org 
Facebook: CzechChurch in California 
 
LOS ANGELES    Tel: (310) 545-9302 
Koordinátor: George Dvorsky dngdvorsky@Verizon.net 
 

SAN DIEGO   Tel: (858) 755-1578 
Koordinátor: Petr Peterka  petr@peterkafamily.com 
 

SAN FRANCISCO  Tel: (650) 321-9298 
Koordinátor: Jan Dedek  jandedek@comcast.ne

http://www.czechchurch.orga/
http://www.czechchurch.org/
mailto:libor@hotmail.com
http://www.czechchurch.org/
mailto:dngdvorsky@Verizon.net
mailto:petr@peterkafamily.com


 

KALENDÁŘ NA MĚSÍC ZÁŘÍ / CALENDAR FOR SEPTEMBER 2022 

 

 
 

Pokud není uvedeno jinak, mše sv. jsou slouženy soukromě P. Liborem na Velehradě. Chcete-li, aby mše sv. byla sloužena na Váš úmysl, 
obraťte se na P. Libora. POZNÁMKA: žádost o mši sv. anebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary  
na provoz misie jsou vždy vítány ☺. Děkujeme!!!
 

DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM 

Čt. 1. září sv. Jiljí  Lk 5,1-11 

Pá. 2. září sv. Justus  Lk 5,33-39 

So. 3. září sv. Řehoř Veliký  Lk 6,1-5 

Ne 4. září 
23. neděle v mezidobí 
sv. Rozálie 

10.00 INTERNET – Mše svatá   Lk 14,25-33 

Po. 5. září sv.Tereza z Kalkaty  Lk 6,6-11 

Út. 6. září sv. Magnus  Lk 6,12-19 

St. 7. září sv. Melichar Grodecký Za † Annu Grofovou Lk 6,20-26 

Čt. 8. září Svátek Narození Panny Marie Za † Luboše Jednorožce Mt 1,1-16.18-23 

Pá. 9. září sv. Petr Klaver Za † Petra Máčaje Lk 6,39-42 

So. 10. září bl. Karel Spinola Za † i živé členy rodiny Gajdoš Lk 6,43-49 

Ne 11. září 24. neděle v mezidobí  
sv. Emil   

16.00 SAN DIEGO – Mše svatá (St. Maximilian 
Kolbe R. C. Polish Mission 1735 Grand Ave) 

Lk 15,1-32 

Po. 12. září Jména Panny Marie /sv. Quido  Za † P. Josefa Šacha Lk 7,1-10 

Út. 13. září sv. Jan Zlatoústý Za † i živé členy rodiny Kletečkovy  Lk 7, 11-17 

St. 14. září Svátek Povýšení sv. kříže Na poděkování za dar kněžství  Jan 3,13-17 

Čt. 15. září 
Panna Maria Bolestná –  
hlavní patronka Slovenska 

Za slovenský národ  Jan 19,25-27 

Pá. 16. září sv. Ludmila Za † maminku Ludmilu a tatínka Jindřicha Lk 8,1-3 

So. 17. září sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin Za † i živé členy rodiny Maříkovy Lk 8,4-15 

Ne. 18. září 
25. neděle v mezidobí  
sv. Josef Kupertinský 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 
Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     

Lk 16,1-13 

Po. 19. září sv. Januárius Za † i živé členy rodiny Civínovy Lk 8,16-18 

Út. 20. září sv. Ondřej, Pavel a druhové Za † i živé členy rodiny Rajec Lk 8,19-21 

St. 21. září sv. Matouš Za † i živé členy rodiny Wimmerovy Mt 9,9-13 

Čt. 22. září sv. Mořic a druhové Za † i živé členy rodiny Chybíkovy Lk 9,7-9 

Pá. 23. září sv. Pio z Pietrelciny  Lk 9,18-22 

So. 24. září sv. Gerard (Jaromír)  Lk 9,43b-45 

Ne. 25. září 
26. neděle v mezidobí  
sv. Kleofáš 

Moravský Den – Chicago Lk 16,19-31 

Po. 26. září sv. Kosma a Damián Za † Karla Grofa Lk 9,46-50 

Út. 27. září sv. Vincenc z Paula Za † Václava Vostřeza Lk 9,51-56 

St. 28. září sv. Václav Za Český národ, Čechy, Moravany a Slezany Mt 16,24-27 

Čt. 29. září sv. Michaela, Gabriela a Rafaela   Jan 1,47-51 

Pá. 30. září sv. Jeroným Za † Františka Kolečkáře a jeho † i živé členy rodiny Lk 10,13-16 

So.  1. října sv. Terezie od Dítěte Ježíše  Lk 10,17-24 

Ne.   2. října 
27. neděle v mezidobí  
sv. andělé strážní 

13.00 SAN FRANCISCO – Mše svatá  
(Nativity of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 
Za † i živé členy rodiny Wíchovy a Šimkovských 

Lk 17,5-10 

Po.  3. října sv. Maxmilián  Lk 10,25-37 

Út.   4. října sv. František z Assisi  Lk 10,38-42 



    Milí krajané, přátelé, 

 

       srdečně Vás všechny 
zdravím v září, měsíci bohatém 
na církevní svátky. V tomto 
měsíci si připomeneme 25. 
výročí úmrtí sv. Matky Terezy 
z Kalkaty (5.9.), dále budeme 
slavit svátek Narození Panny 
Marie (8.9.), svátek Povýšení 

svatého kříže (14.9.), svátek Panny Marie Bolestné, hlavní 
patronky Slovenska (15.9.), svátek sv. Ludmily (16.9.), 
svátek sv. Matouše (22.9.), a především oslavíme patrona 
Českého národa sv. Václava (28.9.) Hlavní oslava zde  
u nás v LA bude při mši sv. v neděli 18.9. v 13.00 hod.  
na zahradě Velehradu. Po mši sv. bude možnost setkání 
a pohoštění. Všichni jste srdečně zváni! 

 

     Prosím, pamatujte i nadále ve svých modlitbách na paní 
Marušku Peterkovou ze San Diega, na její uzdravení a také 
na její rodinu a na všechny nemocné a jejich blízké. Děkuji!  

 

     Přeji Vám všem krásné a pokojné prožití tohoto měsíce. 
Pán Bůh Vám všem žehnej, ochraňuj Vás a posiluj!  
 
                                            Váš 
P.S. Po delší době si Vám opět dovoluji poslat obálku na Vaše 
případné dary pro potřeby naší misie s prosbou o Vaši 
pomoc a štědrost. Velmi Vám předem dekuji! L. 

_______________________________________ 
 

Křehké dílo křehké Matky 
Terezy… 

 

     25 let od smrti sv. Matky Terezy 
z Kalkaty uplynulo 5. září, přičemž 
den předtím jsme si připomněli šest 
let od jejího svatořečení. Zakladatelka 
Misionářek lásky je stále jednou 
z celosvětově nejznámějších světic 
současné doby. 
     Matka Tereza se narodila v roce 
1910 ve Skopje albánským rodičům. V 18 letech vstoupila 
do Kongregace loretánských sester. Po několikaměsíčním 
pobytu v Irsku odcestovala v roce 1928 do Indie, kde 
vstoupila do noviciátu. Své řeholní jméno Marie Tereza si 
zvolila podle sv. Terezie z Lisieux, patronky misií. Také 
ona cítila své povolání v misionářství. Až do roku 1946 
nicméně setrvávala převážně za zdmi kalkatského 
kláštera a věnovala se výuce dívek. V 36. roce svého života 
pak pocítila silné Boží volání, aby vyšla ven a sdílela svůj 
život s chudými. O dva roky později k tomu obdržela 
oficiální povolení od papeže. Zanedlouho se k ní připojilo 
několik jejích bývalých žaček, což vedlo nakonec k tomu, 
že v roce 1950 založila novou kongregaci Misionářek 
lásky. Po celý svůj život se věnovala těm nejchudším, 
malomocným, umírajícím, sirotkům. V Indii, jejíž 
společnost je poznamenaná kastovním systémem, to 
například zahrnovalo také pomoc členům nejnižší kasty, 
tzv. nedotknutelným. Řád Matky Terezy se brzy rozšířil 

i mimo hranice Indie. V současnosti mají Misionářky lásky 
kolem pěti tisíc členek v 32 zemích světa. Sama Matka 
Tereza stála v jejich čele až téměř do své smrti v roce 1997. 
Současná generální představená, Indka Marie Joseph, je 
její třetí nástupkyní. 
     V roce 1979 Matka Tereza obdržela Nobelovu cenu 
míru, což jí přineslo také značnou mediální proslulost. 
Československo navštívila celkem třikrát, poprvé ještě  
za komunistického režimu v roce 1984, kdy přijala 
pozvání tehdejšího pražského arcibiskupa kardinála 
Františka Tomáška.  

________________________________________________________ 
 

     Matka Tereza nepřišla s nějakým předem připraveným 
gigantickým „projektem“ na papíře, který by následně 
realizovala. Ale začala krok za krokem naplňovat to, co 
poznala jako své životní poslání. Ve spojení s Bohem tak 
mohlo vyrůst dílo obrovských rozměrů. V tom všem ale 
Matka Tereza prožívala vnitřní křehkost, temnotu  
a slabost… 
Matka Tereza ve slumech Kalkaty začala tím, co 
přirozeně uměla 

     Sestra Tereza se před Vánocemi roku 1948 (ve svých 38 
letech) vydala do zchátralých domů a chatrčí v úzkých 
uličkách Kalkaty. Politická situace nahnala do města davy 
zoufalých lidí. Všude, kam se podívala, jim chybělo jídlo, 
oblečení, léky. Mnoho jich přespávalo na železničních 
nádražích, na březích řeky, na chodnících nebo kdekoliv, 
kde našli místo. Většina z nich přežila díky žebrání; někteří 
leželi na ulicích a čekali na smrt. Vývařovny polévek  
a bezplatné ošetřovny, které zřídila městská správa, byly 
přeplněné. 
     Protože jediné, co sestra Tereza dobře uměla, bylo 
učení, rozhodla se zřídit venkovní školu. Věděla, že  
ve městě byly tisíce dětí, kterým se nedostávalo žádného 
vzdělání. Skutečnost, že neměla ani lavice, ani židle, 
dokonce ani tužky nebo peníze na jejich nákup, ji nemohla 
zastavit. Bůh se postará. 
     První den školy usadila skupinku dětí na zem před 
sebou a začala je učit dětské říkanky a bengálskou 
abecedu, kterou psala klacíkem na zem. Dávala jim také 
lekce praktické hygieny, kdy jim ukazovala, jak se mýt  
a česat. Zpráva o ní se rychle roznesla a každý den k ní 
přicházelo víc dětí. Brzy začala hledat nějakou budovu. 
Trocha peněz, co měla, postačila na pokrytí nájmu dvou 
malých chatrčí. 
     Jako stravu jim v poledne dávala mléko a ti, kteří 
docházeli pravidelně, dávali pozor a udržovali se v čistotě, 
dostávali za odměnu kostku mýdla. O několik let později 
poznamenala, že pro některé z dětí to bylo pravděpodobně 
první mytí, kterého se jim v životě dostalo. 
     V deníku, který si tehdy psala, se nachází zápis: „Potkala 
jsem N., který mi řekl, že doma nemají nic k jídlu. Dala jsem 
mu peníze, které jsem měla na lístek na tramvaj, všechny 
peníze, co jsem měla, a šla jsem domů pěšky.“ 
 

Vnější i vnitřní křehkost díla 
     Matka Tereza však často zůstávala do pozdních hodin 
vzhůru a skloněná nad stolem psala dopisy.  



     Pravděpodobně také potřebovala čas přemýšlet o tom, 
jak se řád a především každá sestra vyvíjejí a jestli některá 
z nich nepotřebuje pomoci v nějakých zvláštních 
záležitostech. Kongregace přežívala ze dne na den. 
Spoléhala na almužny, které si sestry vyprosily, a dary  
od dobrodinců. Byly okamžiky, kdy jim nestačilo jídlo nebo 
kdy neměly olej na vaření. 
     Indické noviny a časopisy začaly o této podivné, ale 
inspirující evropské řeholnici z Kalkaty otiskovat články. 
Jedním z důsledků bylo, že se lidé, včetně zdravotních 
sester a lékařek, nabízeli jako dobrovolní pomocníci. 

     Za vnější sebedůvěrou a zápalem však Matka Tereza 
bojovala s pochybnostmi o Bohu a své víře. Věděl o tom jen 
její zpovědník, otec Van Exem, a arcibiskup Périer. 
Osmnáctého března 1953 arcibiskupu Périerovi napsala: 
„Ve mně je tak strašlivá temnota“. (Převzato z www.vira.cz) 

 

     "Na konci našeho života nás nebudou soudit podle 
toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme 
vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou 
nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi 
jíst. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem pocestný 
a přijali jste mě pod svou střechu."    Matka Tereza 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: 
Heleně Dvořákové,Marii a Josefovi Stalmachovým, Drahušce Mrázové a Marušce Peterkové. 

Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna Ježíše Krista! Amen. 

 

GRATULUJEME všem oslavencům a jubilantům měsíce ZÁŘÍ. 

Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti, pokoje a Božího požehnání! 

DARY A PŘÍJMY MISIE – SRPEN 2022 - $ 1,805.00 

(Sbírka: $ 645.00; Poštou: $ 1,060.00; Online: $ 100.00)  

Pán Bůh Vám všem odplať Vaši štědrost a podporu naší misie. Každý měsíc je za všechny dárce a dobrodince sloužena mše sv. 

 UPOZORNĚNÍ: Správný název našeho bankovního účtu je: Velehrad Californie Czech Catholic Mission nebo VCCCM. 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember our Czech mission in your trust or will. Our legal title is: Velehrad Californie Czech Catholic 

Mission, Inc.,344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. For information call Fr. Libor: 714-203-1111. Thank you! 

Věstník vychází vždy na začátku měsíce. Příspěvky a připomínky posílejte P. Liborovi. 

Surf City Natural Healings 

Chiropractic and Wellness Center 

5891 Warner Ave. 

Huntington Beach, CA 92649 

Phone:714-846-3544 

dr.angelica.malek@gmail.com 

www.surfcitynaturalhealings.com 

Advokátní kancelář H&P Law s.r.o. 

Zajišťujeme veškeré právní služby na území 
České republiky 

 

www.ak-hp.cz, e-mail: info@ak-hp.cz Tel: 
(+420) 221 719 041 

Fax: (+420) 221 719 059 

 

Milan Kyncl, Esq. Attorney 
12832 Garden Grove Blvd, Ste. 240 

GARDEN GROVE, CA 92843 

milan@wkklawyers.com 

TEL (714) 539-9900 

 
 
 

James J. Donovan, FIC 
 

 

 

Travel Center 
Long Beach – Jana 562.498.1280 

e-mail veverka@aol.com 

Santa Monica – Eva 310.396.8781 

evaslovacek@gmail.com 

Val Dostalek Photography 
Wedding, Portraits and Real Estate 

Vladimir Dostalek 

858 866 6966 
valdostalek@gmail.com www.ValDostalek.com 

 

Pinnacle Pools, Inc. 
Tel: 951-796-2792 

Email: jjurecka76@yahoo.com 
Construction, renovations, plastering, 

installations, repairs, maintenance 

PASADENA BESEDA 
Vás srdečně zve na krajanské 

posezení každou druhou sobotu v 

měsíci (kromě měsíců 7,8 a 12)  

Od 12.00 do 15.00 hod. 

344 Koch Ave., Placentia, CA 92870 

e-mail: pasadenabeseda@gmail.com 

Realitní kancelář Horren s.r.o. 

Kompletní nabídka realitních služeb na území 
České republiky 

www.horren.cz, e-mail: info@horren.cz Pobřežní 
6/58, Prague 8, 186 00 

Czech Republic 

 

 

 

 

5349 Dolloff Road, Cleveland, Ohio 44127 

(216) 341-0444 • insurance@czechccu.org 

www.czechccu.org  

Life Insurance & Annuity/IRA Products 

Pozvání na Vánoční Festival v Pleasant Hill 3. prosince 2022 v 15:30. Napište nám na: precise30@hotmail.com 
nebo zavolejte (510) 219-9852 (Pavel) či (925) 285-1317 (Barbora) a zanechte nám prosíme vaše kontaktní 
informace. Zašleme vám podrobné informace. Děkujeme a těšíme se na Vás na všechny! 

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page.  

http://www.vira.cz/
mailto:dr.angelica.malek@gmail.com
http://www.ak-hp.cz/
mailto:info@ak-hp.cz
mailto:milan@wkklawyers.com
mailto:veverka@aol.com
mailto:evaslovacek@gmail.com
mailto:valdostalek@gmail.com
http://www.valdostalek.com/
mailto:jjurecka76@yahoo.com
mailto:pasadenabeseda@gmail.com
http://www.horren.cz/
mailto:info@horren.cz
mailto:precise30@hotmail.com

	San Francisco   2.10. 13.00 hod. – Nativity Church
	Internet   9.10. 10.00 hod.
	San Diego 16.10. 16.00 hod. – St. Maximilian Kolbe
	Los Angeles 23.10. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada
	San Francisco 30.10. 13.00 hod. – Nativity Church
	Pro AKTUÁLNÍ INFORMACE sledujte prosím naše webové stránky www.czechchurch.org anebo se informujte přímo  u koordinátorů jednotlivých misií. /
	For the latest information follow our website: www.czechchurch.org
	ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, anebo abychom se pravidelně modlili za vaše nemocné, obraťte se na P. Libora.
	For Holy Mass Intentions see the Calendar on the next page. For your own Mass intention or your prayer request contact Fr. Libor.
	Křehké dílo křehké Matky Terezy…
	25 let od smrti sv. Matky Terezy z Kalkaty uplynulo 5. září, přičemž den předtím jsme si připomněli šest let od jejího svatořečení. Zakladatelka Misionářek lásky je stále jednou z celosvětově nejznámějších světic současné doby.
	Matka Tereza nepřišla s nějakým předem připraveným gigantickým „projektem“ na papíře, který by následně realizovala. Ale začala krok za krokem naplňovat to, co poznala jako své životní poslání. Ve spojení s Bohem tak mohlo vyrůst dílo obrovských ...
	Matka Tereza ve slumech Kalkaty začala tím, co přirozeně uměla

	Sestra Tereza se před Vánocemi roku 1948 (ve svých 38 letech) vydala do zchátralých domů a chatrčí v úzkých uličkách Kalkaty. Politická situace nahnala do města davy zoufalých lidí. Všude, kam se podívala, jim chybělo jídlo, oblečení, léky. Mnoho...
	Protože jediné, co sestra Tereza dobře uměla, bylo učení, rozhodla se zřídit venkovní školu. Věděla, že  ve městě byly tisíce dětí, kterým se nedostávalo žádného vzdělání. Skutečnost, že neměla ani lavice, ani židle, dokonce ani tužky nebo peníze...
	První den školy usadila skupinku dětí na zem před sebou a začala je učit dětské říkanky a bengálskou abecedu, kterou psala klacíkem na zem. Dávala jim také lekce praktické hygieny, kdy jim ukazovala, jak se mýt  a česat. Zpráva o ní se rychle roz...
	Jako stravu jim v poledne dávala mléko a ti, kteří docházeli pravidelně, dávali pozor a udržovali se v čistotě, dostávali za odměnu kostku mýdla. O několik let později poznamenala, že pro některé z dětí to bylo pravděpodobně první mytí, kterého s...
	V deníku, který si tehdy psala, se nachází zápis: „Potkala jsem N., který mi řekl, že doma nemají nic k jídlu. Dala jsem mu peníze, které jsem měla na lístek na tramvaj, všechny peníze, co jsem měla, a šla jsem domů pěšky.“
	Vnější i vnitřní křehkost díla
	Matka Tereza však často zůstávala do pozdních hodin vzhůru a skloněná nad stolem psala dopisy.
	Pravděpodobně také potřebovala čas přemýšlet o tom, jak se řád a především každá sestra vyvíjejí a jestli některá z nich nepotřebuje pomoci v nějakých zvláštních záležitostech. Kongregace přežívala ze dne na den. Spoléhala na almužny, které si se...
	Indické noviny a časopisy začaly o této podivné, ale inspirující evropské řeholnici z Kalkaty otiskovat články. Jedním z důsledků bylo, že se lidé, včetně zdravotních sester a lékařek, nabízeli jako dobrovolní pomocníci.
	Za vnější sebedůvěrou a zápalem však Matka Tereza bojovala s pochybnostmi o Bohu a své víře. Věděl o tom jen její zpovědník, otec Van Exem, a arcibiskup Périer. Osmnáctého března 1953 arcibiskupu Périerovi napsala: „Ve mně je tak strašlivá temnot...
	"Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblekli jste...

