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Milí tatínci, 
tak, jak jsem se v minulém čísle ob-

racel na dědečky, chtěl bych nyní oslo-
vit vás. Nebojte se být hlavou své 
rodiny. Být hlavou neznamená být 
tím, komu se slouží, nejde o nějaký 
povýšenecký postoj, ale být tím, kdo 
ukazuje správný směr. Vše bude 
v rovnováze, když maminky budou 
srdcem rodiny. Ale o tom zase někdy 
příště. U Židů byl otec hlavním pře-
davatelem víry, u nás se tátové této 
funkce často zříkají a nechávají vše 
na druhých (maminkách, babič-
kách…). Je to velká škoda. Ano, jsme 
lidé Nového Zákona, ale i přesto, ne-
bo právě proto dostává každý otec ve 
křtu mandát (pomazání) být knězem 
ve své rodině. Pokusme se o to. 

Drazí bratři a sestry, 
další povzbuzení směřuje k vám, 

kdo přicházíte na nedělní mše svaté 
„podle situace“. Nechci argumentovat, 
že nebýt na nedělní mši svaté bez 
závažného důvodu je těžký hřích. Chci 
připomenout Boží lásku, která se nám 
nabízí a my ji necháváme ležet ladem. 
Bůh nejlépe věděl, jak ho jeho stvoře-

ní potřebuje, proto dává toto přikázání. 
Když posíláme děti do školy, děláme 
to s touhou po tom, aby se vzdělávaly, 
aby na sobě pracovaly a něco z nich 
bylo. I nedělní mše svatá je školou pro 
naši věčnost. Odložme tedy toto 
záškoláctví a opřeme každý nový tý-
den o základ, kterým je slavení neděl-
ní mše svaté. 

Farní káva 
Každá mše svatá je modlitbou – tou 

nevýznamnější, jde o vrcholné setkání 
s Bohem. Ale je to také naše setkání. 
Vidím proto velkou škodu v tom, že se 
sice na mši svaté sejdeme, ale lidsky 
se často nesetkáme. Doslova se roz-
prchneme, každý svým směrem. Vím, 
je třeba připravit oběd. Ale mnohde ve 
světě, zvláště v Americe, lidé po mši 

svaté nespěchají, vezmou naopak 
z domu něco upečeného a po mši 
svaté následuje neformální setkání 
farní rodiny. Rád bych, abychom tuto 
zkušenost alespoň občas udělali i my. 
Proto vždy poslední neděli v měsíci po 

VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 

Farní káva 
Vždy poslední neděli v měsíci 

po hrubé mši svaté. 



Jákob—podzimní vydání 2016 3 

hrubé mši svaté bude otevřena farní 
učebna, kde si mimo jiné můžete ne-
chat uvařit i skvělou kávu. Dalším akti-
vitám se v tomto směru meze nekla-
dou ☺ 

Kaple Svaté Rodiny 
Na titulní straně tohoto čísla je foto-

grafie z děkovné mše svaté u kaple 
pod vinohrady. Není to náhodou. Je 
třeba připomenout, že si v těchto 
dnech (konkrétně 12. října) připomíná-
me výročí posvěcení kaple Svaté Ro-
diny. Letos je to 47 let od jejího posvě-
cení biskupem Josefem Hlouchem. 

Modlitby za zemřelé 
Je před námi také měsíc listopad, 

měsíc, kdy více myslíme na naše dra-
hé zemřelé. Buďme v modlitbě za du-
še v očistci příkladem zvláště mladým 
generacím a dětem. Vždyť tím zajišťu-
jeme pomoc i sami sobě. 

Prvopáteční adorace 
Nedávno otec arcibiskup vyzýval 

děti, které již mohou přistupovat ke 
svatému přijímání, aby si vykonali 
svých devět prvních pátků. U této pří-
ležitosti chci obnovit prvopáteční příle-
žitost k tiché adoraci. Každý první pá-
tek v měsíci bude hodinu před začát-
kem mše svaté vystavena Nejsvětější 
svátost k adoraci. Po půlhodině bude 
uschována a začne modlitba růžence. 
Během celé této hodiny je pak příleži-
tost přistoupit ke svátosti smíření. 

Nově biřmovaní 
V neposlední řadě také prosím 

o modlitby za naše biřmovance. 
Děkuji všem, kdo si přečetli tyto řád-

ky, a těším se na další spolupráci 
v naší vlčnovské farní rodině. 

Váš P. Ladislav 

Prvopáteční adorace 
Každý první pátek hodinu přede 

mší svatou 



PROSME O DARY DUCHA SVATÉHO 
pro sebe  

a zvláště pro naše biřmovance 
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Přijď, Duchu Svatý,  
a naplň mé srdce 

darem moudrosti,  
ať poznávám všechny sku-
tečnosti ve světle tvé prav-
dy. Ať dokážu rozlišovat,  

co je důležité.  
Ať nade všechno miluji ne-
beského Otce a všechno,  

co on stvořil. 

Přijď, Duchu Svatý, a na-
plň nás darem rozumu. 

Ať vám Bůh našeho Pána 
Ježíše Krista, Otec slávy 

udělí dar moudře věci 
chápat a jejich smysl od-

halovat, takže budete mo-
ci mít o něm správné po-

znání. 
Srov. Ef 1,17 

Přijď, Duchu Svatý,  
a naplň nás darem rady. 

Až vás vydají soudu, nedě-
lejte si starosti, jak nebo co 
máte mluvit, protože v tu 
chvíli vám bude dáno, co 
máte mluvit. Neboť to už 

pak nemluvíte vy, ale mluví 
skrze vás Duch vašeho 

Otce. Mt 10,19-20 

SEDM DARŮ  
DUCHA SVATÉHO 

 

MOUDROST 
ROZUM 
RADA 
SÍLA 

UMĚNÍ 
ZBOŽNOST 
BÁZEŇ BOŽÍ 

Přijď, Duchu Svatý, 
a naplň mé srdce darem 
síly, ať mohu obstát ve 

všech protivenstvích, odo-
lávat pokušením, trpělivě 

nést těžkosti, odvážně 
vyznávat svou víru a věr-

ně plnit Otcovu vůli. 

Přijď, Duchu Svatý,  
a naplň mé srdce darem 

umění, ať dokážu všechny 
stvořené skutečnosti posu-
zovat ve světle věčné prav-
dy, k jejímuž poznání mě 
vedeš svým darem moud-

rosti. Ať ke všemu přistupuji 
tak, aby byl celý můj život 

oslavou Stvořitele.  

Přijď, Duchu Svatý, 
a naplň mé srdce  
darem zbožnosti,  

ať s radostí vyhledávám 
modlitbu, s důvěrou se 

obracím ke svému  
Stvořiteli a nelézám  
zdroj svého potěšení 

v jeho vůli. 

Přijď, Duchu Svatý, 
a naplň mé srdce  

darem bázně Boží, ať 
vždy myslím na přítomnost 
milujícího Otce a všechno 
prožívám pod jeho pohle-
dem - nikoliv se strachem, 
nýbrž s láskou a důvěrou, 
a vyhýbám se všemu, co 

by mě od něj mohlo vzdálit. 



Jákob—podzimní vydání 2016 5 

Hostýn a Svatý Kopeček. 
Vrcholným dnem bude první říjnová 

sobota – svátek Panny Marie Růženco-
vé, kdy se uskuteční akt Odevzdání –
zasvěcení celé naší země Panně Marii 
Fatimské. Tento akt se uskuteční 
v Koclířově. 

Naši otcové biskupové rozhodli připojit 
se k celosvětovému slavení Jubilea Fati-
my 2017 v našich českých a moravských 
diecézích a pověř i l i přípravou 
a organizací Českomoravskou Fatimu 
v Koclířově u Svitav. Toto poutní místo 
ležící na pomezí Čech a Moravy je cen-
trem Světového apoštolátu Fatimy –
Fatimského apoštolátu pro českou re-
publiku a jako pověření moderátoři vám 
chceme v tomto přípravném fatimském 
dni předat základní poznatky o Fatimě. 

Slavení Jubilea Fatimy na podzim roku 
2017 bude nejprve národní poutí čes-
kých a moravských diecézí ve Fatimě 
v Portugalsku. 

Ve dnech 11. – 14. září 2017 bude 
hlavní společný národní program. Vše 
vyvrcholí ve středu 13. září 2017 při 100. 
výročí zjevení Panny Marie, kdy předse-
da ČBK kardinál Dominik Duka společně 
s dalšími našimi biskupy a kněžími z celé 
ČR převezmou sochu Panny Marie 
z místa Zjevení. Poté Panna Maria Fa-
timská v naší zemi přijde nejprve do 
všech našich katedrál, kde se jednotlivé 
farnosti každé diecéze odevzdají – za-
světí Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-
rie. 

Po navštívení všech katedrál bude so-
cha Panny Marie navštěvovat naše hlav-
ní poutní místa, a to: Velehrad, Svatý 

Fatimský den 
příprava farnosti k Jubileu Fatimy 2O17 

v pátek 28. října 2016 
v 18.00 hodin 

Hlavní zásvětná modlitba 
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji 

se Tvému Neposkvrněnému Srdci 
se vším, co jsem a co mám. 

Přijmi mě pod svou mateřskou ochra-
nu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. 
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která 
mě svádějí ke zlému, abych si zachoval 
čistotu duše i těla. 

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým 
útočištěm i cestou, která mne vede 
k Bohu. Vypros mi milost, abych se 
z lásky k Ježíši často modlil a obětoval 
za obrácení hříšníků a za smír hříchů 
proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. 

Ve spojení s Tebou chci žít 
v dokonalé oddanosti Nejsvětější Troji-
ci. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. 
Amen. 
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Zavzpomínejte s námi - pokračování: 

Farní zájezdy 
2010 
Během dvoudenního zájezdu jsme na-
vštívili Starou Boleslav, a to poutní 
chrám Nanebevzetí Panny Marie, kde 
jsme uctili Paladium České země – Pan-
nu Marii s Ježíškem zpodobněnou na 
starobylé ikoně vytvořené v pozlacené 
korintské mědi. 
Další zastavení bylo v bazilice Sv. Vác-

lava, která stojí na původním kostele sv. Damiána a sv. Kosmy. 
Potom naše cesta směřovala za otcem Rudolfem Repkou do Krupky, pak jsme 
zamířili na sever do Šluknovského vý-
běžku na poutní místo Filipov. Zajíma-
vostí je, že vždy na výročí zjevení Pan-
ny Marie se zde 13. ledna ve 4 hodiny 
ráno slaví slavnostní mše svatá, a to 
s plnou bazilikou poutníků – není zde 
žádné topení. 
Druhý den v Praze jsme začali v kostele 
Panny Marie Sněžné s prohlídkou fran-
tiškánské knihovny. Pak následovala 
zastávka v chrámu Panny Marie Vítězné, kde naše modlitby patřily Pražskému 

Jezulátku. Dál naše kroky směřovaly ke 
Strahovskému klášteru s prohlídkou 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
a slavné Strahovské knihovny, kterou 
tvoří dva nádherně zdobené sály – teo-
logický a filosofický s více jak 200 tisíci 
knihami. 
Naše pouť končila pohledem na město 
od nádvoří Pražského hradu. 
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2011 
Tato pouť do Itálie byla plná zážitků, protože jsme 
navštívili za velmi krátký čas velmi mnoho míst. 
Začali jsme bazilikou sv. Pavla za hradbami, Kolo-
seem, byli jsme u Kapitolu. Nevynechali jsme ani 
baziliku sv. Jana v Lateráně, Svaté schody 
a baziliku Svatého Kříže Jeruzalémského. 
Druhý den jsme putovali do baziliky Santa Maria 
Maggiore, pak ke kostelu sv. Petra v okovech. 
Prošli jsme podél Tibery a dostali se až k Anděl-
ském mostu. Navečer jsme mohli obdivovat Fontá-

nu de 
T r e v i 
s nádherným barokním sousoším 
z mramoru. 
Poslední, třetí den nás čekala dopolední 
audience na Svatopetrském náměstí. 
Po silném zážitku ze setkání se Svatým 
otcem jsme si odpoledne prohlédli bazi-
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liku sv. Petra, kde jsme se zastavili u hrobu sv. Jana Pavla II. Někteří poutníci pak 
využili možnost obdivovat krásu Sixtínské kaple a z vrcholu kopule baziliky i celý 
Řím. 
 

2012 
V tomto roce jsme si naši pouť spojili s poutí našeho děkanátu za obnovu rodin 
a nová kněžská povolání s naším otcem arcibiskupem mons. Janem Graubnerem. 
Před sto lety v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1912 byla mi-
lostná socha Panny Marie s Ježíškem na Svatém Hostýně ozdobena vzácnými 
korunkami ze zlata a drahých kamenů. A právě v tomto jubilejním roce pozval 



otec arcibiskup Jan věřící na Svatý Hostýn, abychom se společně na tento úmysl 
modlili. 
Po příjezdu naše farnost využila možnost se společně pomodlit Cestu světla. Je to 
14 zastavení, při kterých rozjímáme o slavných velikonočních událostech, o setká-
vání zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, o jeho nanebevstoupení a seslání 
Ducha Svatého. 
Po té následovala v bazilice modlitba svatého růžence, adorace a slavná mše 
svatá. 

 

2013 
8. září 2013 jsme čtyřmi 
autobusy vyrazili do Ost-
ravy, kde jsme měli mož-
nost slavit mši svatou 
v kostele sv. Václava, 
a to v přímém přenosu 
TV Noe.  
Někteří farníci si s sebou 
vezli i kroje, a takto mši 
svatou zkrášlili. Po ní 
byla domluvena prohlíd-
ka televizního studia. 
Mohli jsme tak nahlédnout do jeho zákulisí, postavit se za kamery, na místo mo-
derátora a nebo za režisérský stůl. K návštěvě patřilo i malé pohoštění. 
Po rozloučení následoval oběd a po něm prohlídka jednoho z nejnovějších kostelů 
Ostravy – kostel Svatého Ducha. Byl vysvěcen 25. května 2004. Je to velký kostel 
ve tvaru elipsy se samostatně stojící věží. Velkou roli u této stavby má také světlo, 
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které s barevnými vitrážemi dává chrámu zajímavý rozměr. 

2014 
Byl to zahraniční zájezd do Itálie. S poutníky z Krásenska 
jsme navštívili město Florencie. Zde jsme si nenechali ujít 
možnost projít se po mostě zlatníků (Ponte Vecchio), náměs-
tí Piazza della Signoria se sochou Davida, baziliku Svatého 
Kříže a kostel sv. Vavřince. 
Další den to bylo město Lucca s katedrálou sv. Martina, ale 
i rodný dům G. Pucciniho. Krásným zážitkem bylo vidět šik-
mou věž v Pise. 
Navštívili jsme hor-
ské město San Gi-
mignano a krásné 

město Sienu. 
Čtvrtý den nás uvítalo Assisi, kde jsme 
kromě dvoupodlažní baziliky sv. Františ-
ka mohli být u hrobu sv. Kláry i sv. Fran-
tiška. 
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2015 
Tento farní zájezd byl opravdu plný nezapomenutel-
ných zážitků, a to hlavně díky našemu hostiteli pa-
nu Františku Kadlecovi. V sobotu jsme navštívili 
hrad Karlštejn s vynikajícím výkladem a možností 
navštívit kapli a obdivovat její krásu. Další byla pro-
hlídka parku v Lánech a návštěva tamního kostela. 
Také jsme 

se pomodlili u hrobu našeho prvního prezi-
denta Tomáše Garrigua Masaryka. 
V neděli naše cesta vedla na Pražský 
hrad, kde jsme měli možnost v katedrále 
slavit mši svatou. Po ní následovala pro-
hlídka s poutavým výkladem a možností 
prohlédnout si hrobky. Pak následoval 
oběd v jídelně Pražského hradu a po něm 
prohlídka Vladislavského sálu a přilehlých prostor. Nakonec naše cesta končila 
prohlídkou Zlaté uličky. 

mami 
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V letošním roce, přesněji v červenci 
jsme se vydali s menší skupinkou mla-
dých z naší farnosti na Světové dny mlá-
deže Krakov 2016. S počtem to nakonec 
dopadlo dobře, bylo nás celkem devět. 

Na celém programu jsme všichni být 
nemohli, protože v čase předprogramu 
probíhalo naše každoroční soustředění 
ministrantů a scholy. Samotný program byl ale velmi nabitý.  

Ti, co byli již na zmiňovaném, si celý týden užili v Opolské diecézi. Každá česká 
diecéze patřila někam jinam po celém Polsku. Náš program začal 25. 7. mší svatou 
v Olomouci. Po ní následovalo uložení zavazadel do autobusů a poté nás už čekala 
docela krátká cesta do místa určení celé světové akce. Program byl opravdu hutný. 
Každý si mohl vybrat podle svého. Přes koncerty, přednášky, adorace, slavení mše 
svaté v češtině popř. i v jiném světovém jazyku, poznávání historického centra Krako-
va až po setkávání v přeplněné dopravě dalších mladých křesťanů z celého světa. 
Prostě a jednoduše jsme se přes celý týden nezastavili. 

Slavnostní mše svatá slavená se Svatým otcem bylo to nejkrásnější na celém se-
tkání. Tuhle zkušenost a velkolepý zážitek nelze žádným způsobem přepsat na papír, 
natož snadno o ní mluvit. 

V závěru bych chtěl za celou vlčnovskou 
výpravu poděkovat všem těm, kteří nás 
doprovázeli svou modlitbou nebo i vzpo-
mínkou na nás mladé poutníky. Hlavně 
tedy našemu otci Ladislavovi, že nás 
dokázal finančně i duchovně vypustit 
reprezentovat na tak velkolepé křesťan-
ské setkání. Moc vám všem děkujeme. 
 

Viktor Čičel 

„Blahoslavení MILOSRDNÍ,  
neboť oni dojdou milosrdenství.“ 

(Mt 5,7)  

Jak bylo... 

Světový den mládeže 
v Krakově  
od 25. do 31. 7. 2016 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zde odstřihněte 
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Biblická soutěž o knihu: 

Tweetuj s Bohem 

1. V první kapitole knihy Genesis je 
hymnus popisující stvoření světa Bo-
hem. Jakým způsobem zde Bůh tvoří? 
 

a) Zápasem. Bůh přemohl, spoutal, podří-
dil si – a vládl. 
b) Slovem. Bůh řekl – a stalo se tak. 
c) Stvoří vesmír z ničeho. Pak jen pozoruje 
jeho vývoj. 
 

2. Která kniha následuje po knize Jób? 
 

………………………………………………... 
 

3. Která z následujících knih nepatří do 
Starého zákona? 
a) Genesis 
b) Žalmy 
c) List Judův 
 

4. Z kterého pokolení pocházel Ježíš? 
a) Neftalí 
b) Šalomoun 
c) Juda 
 

5. Napiš zkomolená jména z Nového 
zákona správně. 

ERAMI - …………………….. 
DINKEMÉO - …………………….. 

ARLAZ - ………………………. 
 

6. Koho vybral Bůh na místo Jidáše? 
a) Matěje 
b) Štěpána 
c) Pavla 
 

7. O kolika družičkách se hovoří ve stej-
nojmenném podobenství? 
a) 5 
b) 8 
c) 10 
 

8. Který z apoštolů kázal evangelium 
v Cesareji Korneliovi a jeho rodině? 
a) Petr 
b) Pavel 
c) Jan 
 

9. Jak se jmenuje kniha, která obsahuje 
příběh o Eliášovi? 
………………………………………….. 
 

10. Který izraelský král nechal vystavět 
Chrám? 
a) Ozeáš 
b) Šalomoun 
c) Saul 

Kniha Tweetuj s Bohem není jen krásná, obsáhlá (436 stran) 
a zároveň chutně zpracovaná kniha, která pomáhá nalézat 
odpovědi na otázky o víře, jde zároveň o projekt pro mladou 
generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha je propojena skrze aplikaci 
pro Android i iOS s obsahem na internetu. Může se stát nejen zdrojem poznání pro 
mladé, ale také obohacením pro všechny věkové kategorie. O tuto skvělou knihu mů-
žete nyní soutěžit. Odpovědi odevzdávejte v zákristii, vhazujte do schránky na faře 
nebo pošlete na farní e-mail do konce října. 
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Vyhlášení výsledků 6. ročníku 

Je to nyní už po šesté, co náš farní časopis Jákob vyhlašuje výsledky soutěže Prázdnino-
vá pohlednice. Máme velkou radost, že se každé prázdniny do této aktivity zapojí mnoho 
farníků. V tomto roce bylo na faru doručeno celkem 35 pozdravů z různých koutů naší 
země a dokonce i ze zahraničí. Vzpomněli jste si na otce Ladislava nejen na Slovenku či 
v Polsku, ale dokonce v Ravenně v Itálii, na Kapverdských ostrovech a na Maltě.  
Mnoho pohlednic přišlo z poutních míst naší republiky i jiných krásných míst naší vlasti. 
Snad při jejich vyjmenování na žádné nezapomeneme, abychom zvláště těm, kteří už teď 
plánují, kam vyrazí na rok, nabídli co nejbohatší inspiraci: 
 
Hradec Králové, Lučina, Jižní Čechy, Český ráj, Velehrad, Mikulov, Pálava, Dolní Mora-
va, České Švýcarsko, Nová Říše, Liberec, Zelená hora, Strážnice, Kuželov, Bouzov, Lu-
hačovice, Vodní mlýn ve Slupi, Zlín, Uherské Hradiště, Velké Karlovice, Bystřice pod Lo-
peníkem a Vlčnov ☺. 
 
Vám, kteří jste na adresu fary zaslali své pohlednice, děkujeme, že jste se s námi podělili 
o své zážitky a objevy. Jako každý rok otec Ladislav vylosoval tři pohledy, jejichž odesila-
telé budou odměněni milým dárkem. 
Jsou to:  

Stázinka a Tonička Struhaříkovy 
děti Zpěvákovy a Kahánkovy 

Michal Knotek 
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Program 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošť-
ková a Bronislava Jakoubková pod vedením P. Ladislava Kunce. 
Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz 
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: 
jakob.redakce@seznam.cz 
Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz 

 sobota 22. 10.  
 10.00 hodin Mše svatá s udílením svátosti biřmování, naši farnost navštíví 

otec biskup mons. Josef Hrdlička 
 neděle 23. 10. 30. neděle v mezidobí 
  Misijní neděle 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 pátek 28. 10. Fatimský den 
 18.00 hodin Modlitba růžence 
 18.30 hodin Mše svatá a zásvětná modlitba 
 neděle 30. 10. 31. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Dušičková pobožnost 
 úterý 1. 11. Slavnost Všech svatých 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá 
 středa 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 18.00 hodin Mše svatá 
 čtvrtek 3. 11.  
 10.00 hodin Mše svatá v Charitním domě 
 neděle 27. 11. 1. neděle adventní 
  Začíná nový liturgický rok (cyklus A) 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
  Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb 

a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 



Autoři fotografií: 
Člověk a víra - Pavel Ingr: titulní strana, 3 
Markéta Mikuláštíková: 4 (logo) 
Martina Mošťková: 5, 9, 10 nahoře, 11 dole 
P. Ladislav Kunc: 6 nahoře a dole, 7, 8, 10 uprostřed 
a dole, 11, zadní strana 
Marie Mikuláštíková ml.: 6 uprostřed 
Člověk a víra - Jan Čermák: 12 dole 

Řím 2011 Praha 2015 

Praha 2015 

Řím 2011 Itálie 2014: San Gimignano 

Itálie 2014: Siena 


