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úvodník

S Kristem na kraj světa

V pondělí o svátku svatého Jana
Nepomuckého mi pan farář Max po‑
ložil otázku, zda napíšu úvodník do
Žabokuku. Vzpomněl jsem si hned, jak
jsem psával úvodníky do farního ob‑
časníku DoPoLí, který vznikl na koleně
v roce 2002, když jsem před lety admi‑
nistroval farnost v Dolních Počernicích.
Vím tedy dobře, jaká je to starost poshá‑
nět příspěvky, připravit pěkné fotografie,
všechno pečlivě zkontrolovat, vysázet
a připravit k tisku. Pak je potřeba ča‑
sopis vytisknout a zbývá ho jen přinést
do kostela a udělat mu reklamu, aby se
jím oblažila duše čtenáře. Slíbil jsem,
že úvodník napíšu. Rozsah nebyl zadán,
téma rovněž ne. Naposled jsem něco po‑
dobného tvořil před šesti lety, tak tedy
prosím o shovívavost.
Právě o Svatodušní neděli 15. května se
na farní radě v souvislosti s fotografiemi

mluvilo mj. o farním časopisu. Již vyšlo
úctyhodných 38 čísel. Řekl jsem si, že
se nechám inspirovat, jak psali ti pře‑
de mnou. Díky webovým stránkám
to nebyl žádný problém. Poctivě jsem
přečetl všechny úvodníky a vzápětí mě
napadla krásná myšlenka plná vděčnos‑
ti. Kolik krásných událostí se zde ode‑
hrálo a kolik povzbudivých slov bylo
na adresu čtenářů vysloveno. Zároveň
jsou všechna čísla Žabokuku duchovní
mozaikou salesiánského díla v Žabinách
nejméně od adventu 2006. V duchu jsem
si představil onu horu práce s tím spoje‑
nou a s úctou jsem se sklonil před tímto
velikým úsilím, které tvůrci časopisu
společně vynakládají. Tedy všem minu‑
lým i současným autorům a autorkám
kterékoliv části tohoto díla upřímně
děkuji.
Tady mám tři otázky k malé soutěži
pro uživatele internetu. První tři, kteří
mi na všechny tři správně odpoví, do‑
stanou ode mě velkou sladkou odměnu.
Otázky zní: 1. Které číslo Žabokuku bylo
nejvíckrát staženo z webových stránek?
2. Která dvě čísla jsou co do digitálního
rozsahu největší (v MB)? 3. V kterém čís‑
le jako jediném napsala úvodník žena
a jak se jmenovala? A bonus: Kam pak
odcestovala?
Po přečtení všech úvodníků jsem si,
nevím proč, vybavil obraz Pravčické
brány v Českosaském Švýcarsku. Dnes
už se na ni nesmí lézt, ale mně se to
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úvodník

v mládí ještě poštěstilo. Víte, jak vy‑
padá. Vysoká pískovcová brána. Vědci
zkoumali, proč podobné bizardní útvary
vznikají. Došli k překvapivému závěru.
Skála je nejpevnější v místech, kde je
na ni největší tlak. Tam, kde je zatížení
malé, snadněji podléhá korozi. Dovolím
si duchovní přirovnání. Když je na nás
položený nějaký nesnadný úkol, neob‑
racejme se k němu hned zády. Zkusme,
kolik toho vydržíme a zvládneme. Co
když právě tenhle úkol je tím, co mě
vnitřně otuží a zocelí?
Po Svatodušních svátcích začíná
opravdové léto. Je to čas prvních skliz‑
ní na zahrádkách a duchovního sběru
na konci školního roku. Měsíc červen je
mezi křesťany zasvěcen Božskému srdci
Ježíšovu, který svojí láskou k Bohu při‑
šel očistit a zapálit celý svět. Také v naší
farnosti prožíváme krásné slavnosti,
které nás v tomto smyslu povzbuzují.
Májové, první svaté přijímání dětí, no‑
vénu k Duchu svatému, Den farnosti,
udělování svátosti Biřmování a mnohé
další. Též Středisko mládeže žije naplno
setkáními nejrůznějšího druhu, finišu‑
jí přípravy na letní tábory, příměstské
tábory a různé prázdninové rekreační,
pastorační i formační aktivity.
Druhou srpnovou sobotu bude též vel‑
ká radost pro naši komunitu i všechen
lid: Náš spolubratr Jakub Švanda zvaný
Kuba bude veřejně obnovovat své zasvě‑
cení Bohu v Salesiánské společnosti sv.

Jana Boska pro dobro mládeže, tedy složí
další tzv. časné sliby. Naše komunita při‑
jme dva nové spolubratry otce Jaroslava
a bohoslovce Vlastíka. Díky všem, kteří
na sebe berete tíhu odpovědnosti za tato
Boží díla. Toto všechno jsou podávané
Boží ruce.
A co my? Před námi všemi se pozvolna
otevírá období prázdnin a dovolených.
Jistě se všichni budeme snažit tento čas
dobře využít. Pro některé to znamená
naopak mnohem větší vytížení než ve
školním roce, mám na mysli zejména
vedoucí a animátory letních aktivit
pro mladé. Těm zejména držíme palce.
Myslím též na rodiče, kteří mají v létě
mnohem více starostí s dětmi, jednak
je obstarat, ale též zabavit, no a přitom
všem je ještě vychovávat. Done Bosko,
oroduj za nás!
Mnozí budete jistě cestovat za po‑
znáním, krásou a dobrodružstvím
do blízkých i vzdálených koutů světa.
Pamatujte si tam všude slova Pána,
který před svým „odjezdem“ na nebes‑
ké prázdniny řekl apoštolům: „Já jsem
s vámi po všechny dny až do konce svě‑
ta!“ S oblibou vykládám tento verš ne‑
jen časově, ale též prostorově. Kamkoliv
přijde Kristův učedník, byť by to bylo na
konci světa, Ježíš tam jde s ním.
Prožije krásné léto s Kristem!
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P.Pavel Hertl, SDB

kalendárium
farnosti a střediska mládeže
1. 7. – 31. 8.

pondělí až pátek – mše pouze v 7.00

sobota – mše v 7.00 a 18.00
neděle – mše pouze v 7.30, 9.00 a 18.00

Červenec

1. 7.

1.–8. 7.
5. 7.
23. 7.

Srpen

5. 8.

15. 8.
26. 8.
27. 8.
31. 8.

Září

1. 9.

4. 9.
6. 9.
7. 9.
11. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
24. 9.
28. 9.

1. PÁTEK – mše v 7.00 a 18.00
Ministrantská chaloupka s V. Ryšavým
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – mše v 7.00 a 18.00
18.00
bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách

1. PÁTEK– mše v 7.00 a 18.00
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – mše v 7.00 a 18.00
zápis do Klubu maminek a aktivit Klubu maminek
18.00
bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
14.00–19.00
otevření volné oratoře

18.00
první studentská mše po prázdninách
9.00
žehnání školních pomůcek
18.00
první mše v kapli sv. Václava po prázdninách
18.45–19.45
Vzdělávání dospělých: Sirachovec, Hagar, Manases a Efraim
15.00
farní pouť na Vranov – v 15.00 mše
výlet dětí
14.00
poutní mše ke cti SV. VÁCLAVA na Burianově náměstí
zahájení kroužků ve středisku
začíná náboženství
17.00
první bohoslužba slova pro děti po prázdninách
18.45-19.45
Vzdělávání dospělých: Jan Evangelista, Lában, Diotrefes a Gájus
18.00
bohoslužba za Brno v kostele v Žabovřeskách
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – mše v 7.00 a 18.00
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laskavý příběh

Touha
Zvířata svolala velké shromáždění, pro‑
tože se chtěla poradit, jak se bránit odí‑
rání od lidí. „Mně berou skoro všechno,“
stěžovala si kráva, „mléko, maso a do‑
konce i kůži.“ „Já na tom nejsem o nic
lépe,“ řekla slepice. „Mně berou vajíčka
a nakonec mě vždycky strčí do hrnce.“
„Mně obírají o maso a krásnou kůži,“
řekl vepř. „A nás zase zbavují svobody,
abychom jim zpívali,“ tvrdili kanárkové.
A tak si měli všichni nač stěžovat: jele‑
ni, zajíci, ptáci a ryby, velryby a tuleni,
leopardi a sloni.
Když všechna zvířata přednesla
své stížnosti, ozval se tichým hlasem

hlemýžď. „Kdyby mohli, sebrali by mi
lidé ihned, co mám. Neboť to, co mám,
jim chybí ze všeho nejvíc k tomu, aby se
jim vedlo dobře: čas!“
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Převzato z knihy Norberta Lechleitnera
Úsměvy pro duši, str. 40, vydal
Vyšehrad 2000.
Připravila Jana Šlachtová

duchovní ponor

Malé skutky milosrdenství
Malé skutky milosrdenství
Nebylo by asi dobré, kdybych si ráno
sedl a začal vymýšlet, kterýpak velký
skutek milosrdenství bych dnes mohl
vykonat. Snad někoho zachránit z ho‑
řícího domu? Nebo tonoucího z řeky?
Lepší bude asi vstát a vydat se vstříc
malým skutkům milosrdenství, které
se nám nabízejí téměř na každém kroku.
Dovolím si opět nabídnout malou in‑
spiraci: říct dobré slovo, opatrně zavírat
dveře, být za všechno vděčný, křivé slo‑
vo hned nepovažovat za urážku, leccos
umět milosrdně přehlédnout, uznat to

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dobré, co udělal druhý…
To, co nás vede ve svědomí k dobrému,
k lásce, k obětavosti, k překonání sebe,
k modlitbě, k lítosti nad hříchy, k touze
po lepším životě, je jemný hlas Ducha
Svatého.
Převzato z knihy Jiřího Mikuláška
Někdo tě má rád, str. 33, vydalo
Biskupství brněnské 2015.
Připravila Jana Šlachtová

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

D uchov ního

Tělesného

Radit pochybujícím
Poučovat neznalé
Napomínat hříšníky
Těšit zarmoucené
Odpouštět urážky
Trpělivě snášet obtížné lidi
Modlit se za živé i zemřelé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–7–

Sytit hladové
Dávat pít žíznivým
Oblékat nahé
Ujímat se lidí bez domova
Navštěvovat nemocné
Navštěvovat vězněné
Pohřbívat zemřelé

(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

Předat své problémy Bohu není jen fráze

Milé sestry a bratři, jsem si jistá, že
i toto léto nám přinese spoustu silných
zážitků. Byla by škoda je zapomenout.
Co si takhle koupit deník a ty nejlepší
si zapisovat? A když se tak bavíme o za‑
znamenávání historie, víte, kdo nám tiše
a obětavě celý rok sepisuje kroniku naší
farní rodiny? Pojďme se blíže seznámit

s jejím tvůrcem Alešem Markem a jeho
manželkou Jiřinou.
Aleši, píšete farní kroniku. Co vás
k tomu přivedlo?
No, spíše kdo. V červnu 2014 – vidíte, za
chvíli to budou přesně dva roky – se na
mne obrátil Jenda Stuchlík, jestli bych
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

se do toho nepustil, protože absence
farní kroniky byla zdejším salesiánům
vytýkána při vizitacích. A jelikož jsem
v minulém zaměstnání kroniku psal,
po krátké chvíli na rozmyšlenou jsem
na to kývl. Je ale velký rozdíl psát kro‑
niku poměrně malé firmy (cca 30 za‑
městnanců) a takového kolosu, jako je
farnost. A to se velmi brzy přidal i Pavel
Tichý… Nebo to byl Radek Gottwald?
Teď už fakt nevím… Že to nemůže být
pouze kronika farnosti, ale celého sa‑
lesiánského díla, protože farnost a stře‑
disko jsou natolik provázány, že nejde
oddělit jedno od druhého. Na což jsem
velmi brzy po zahájení práce na kronice
přišel taky.
Kolik vám to zabere času?
Víc, než si můžu dovolit, proto jsem ne‑
ustále pozadu :) V zimě velký kus soboty
a nedělní odpoledne často protažené až
do večera. Od jara do podzimku, kdy
jezdíme na chalupu, se k tomu v sobotu
nedostanu. Takže jen v neděli. A pokud
nejsem moc zmlácený, přidávám i část
všedních večerů. Peťa Polanský mne
skvěle zásobuje fotkami a téměř veške‑
ré informace, které potřebuji, najdu na
webu. Bez webu bych to určitě nedával.
A když potřebuji nějakou informaci na‑
víc, tak mailuji… mailuji… otravuji…
otravuji… Tak dlouho, až to oslovený
vzdá a informace mi poskytne, aby už
měl ode mne pokoj. Jo, je to někdy boj…

Vedle knížky o Dědečkovi P. Petru
Baranovi jste i autorem dvou dílů brněnských pověstí psaných v hantecu.
Jak jste se k tomu dostal?
Já jsem vždycky rád psal, bavila mne
hra se slovy. Ve škole jsem miloval slo‑
hovky, psal jsem povídky, které jsem
občas posílal do literárních soutěží, na
vysoké škole jsem byl členem redakční‑
ho týmu fakultního časopisu. A han‑
tec? Jsem ze Starého Brna, hantec byl
nedílnou součástí mého dětství. Některé
výrazy jsme mezi spolužáky používali
i v běžné komunikaci, aniž bychom si
to uvědomovali. Později jsem hantec
bral jako něco svébytného, brněnského,
jako „dobrej fór“, který hned tak někdo
nemá. Když potom v rádiu Valc začali
jednou za měsíc v neděli dopoledne vy‑
sílat hodinku v hantecu, mailem jsem
kontaktoval redaktorku Libu Valcovou,
ta mne pozvala a já se začal těchto pořa‑
dů zúčastňovat. Mluvíme o letech 2002,
3, 4… Pověsti v hantecu jsem primár‑
ně psal pro toto vysílání, ale pak mne
Liba přesvědčila, abych je vydal knižně.
Seznámila mne s Mirkem Klepáčkem,
majitelem nakladatelství Sursum, a kni‑
hy byly na světě.
Kromě literární činnosti jste s manželkou oba dva povoláním biologové. Jak
jste se ke studiu biologie dostali?
Aleš: Přírodu jsem měl rád odmalička.
Chodil jsem do zoologického kroužku
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

při ZOO Brno, zúčastňoval jsem se bio‑
logických olympiád… Studium biologie
bylo takové přirozené vyústění mé záli‑
by. Když jsme se potom při studiu spe‑
cializovali, systematickou zoologii, po
které jsem pošilhával, neotevřeli, a tak
jsem si vybral mikrobiologii.
Marie: Taťka byl hajný, bydleli jsme na

hájovně. Stačilo otevřít dveře a byla jsem
v lese. Bavila mne botanika a chtěla jsem
ji studovat. Tento obor však neotvírali,
takže jsem zvolila mikrobiologii.
Jak jste se seznámili?
Marie: Jsme spolužáci z VŠ. Chodili jsme
spolu docela dlouho, 5 roků, vlastně
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(Ne)obyčejní lidé naší farnosti

skoro po celou dobu studia. No a po pro‑
moci jsme se vzali. Letos jsme spolu už
31 let. Máme dvě dcery, Zuzku a Jiřku.
Však je mnozí z vás znáte.
Před několika lety jsme si nemohli nevšimnout, že jste prodělala závažné
onemocnění. Můžu se na to zeptat? Jak
moc do života vaší rodiny zasáhly vaše
pobyty na Žlutém kopci?
Marie: Moc o tom nemluvím… Když
mi bylo 49 let, začalo se mi zvětšovat
břicho. Zezačátku jsem tomu nevěnova‑
la pozornost – ženám se v tomto věku
postava mění. Ale nakonec jsem přece
jenom šla k doktorovi, taky na nátlak
rodiny; až tak normální nám to už ne‑
přišlo. Diagnostikovali mi nádorové
onemocnění, a to už ne v úplně raném
stádiu. Čekala mne náročná rozsáhlá
operace, pak série chemoterapií a po ní
další operace. Říkala jsem si, že se tomu
nesmím poddat. Musím věřit a bojovat.
Hodně mi tehdy pomohl Pavel Tichý.
A samozřejmě rodina. Modlila se za
mne i celá salesiánská komunita.
Aleš: Pracoval jsem 22 let v Lachemě,
když nám firmu nový majitel zavřel.
Sehnal jsem si práci v Opavě, kde jsem
bydlel na privátě a domů jsem jezdil
jen na víkendy. Přes známé jsem měl
slíbenou práci v Brně, ale můj nástup
se neustále odkládal na neurčito. Celou
svoji situaci jsem – tak jako kdysi Děda
Baran – svěřil Panně Marii Pomocnici.

Není to fráze. Opravdu jsem to tak cítil.
Ale i tak jsem na tom nebyl psychicky
moc dobře. Důvěra, trpělivost. To jsem
si opakoval, když mi bylo zle. A v této
situaci jsem se dozvěděl o manželčině
diagnóze. Ta první noc na privátě, co
jsem věděl, že manželka má rakovinu,
patří k mým nejhorším v životě. To bylo
v září 2010. A začátkem října jsem se
dozvěděl, že od nového roku můžu na‑
stoupit do Brna.
Když se manželka diagnózu dozvěděla,
jistá porce paniky tam ze začátku byla.
Ale má můj obrovský obdiv, jak rychle se
s touto situací vyrovnala a začala aktivně
bojovat. Po té první operaci vůbec nevy‑
padala dobře. Nefungovala jí peristalti‑
ka, na všechny strany z ní koukaly ha‑
dičky a nad sebou měla obrovský infúzní
pytel s minerály a umělou výživou. Když
jsem ji uviděl poprvé, tak jsem zareago‑
val: Týý jo, takhle velkej pytel se do tak
malé ženské přece nemůže vejít! Snažil
jsem se situaci zlehčovat, ale když jsem
v kostele, v naší oblíbené druhé lavici
v krajní řadě vlevo, sedával sám, bylo
mi do breku. Zvlášť, když mně doktoři
naznačili – teď už to snad říct můžu – že
je to opravdu vážné.
Ale i takto závažná situace přináší svůj
specifický humor. Manželka si pořídila
paruku, která jí moc slušela. A nezřídka
se stalo, že lidi, kteří o její nemoci nevě‑
děli, obdivně pochválili její změnu účesu
s tím, že jí to moc sluší. Ti, kterým jsme
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prozradili, v čem změna image spočívá,
se pak cítili trapně a snažili se omlou‑
vat, ale my jsme z toho měli spíš legraci.
Zvlášť, když prognóza léčby začala vypa‑
dat dobře a nakonec vše dobře dopadlo.
No jo, už to bude šest let.
Co vás vede ve víře, osobní i rodinně
prožívané, co právě čtete, na co třeba
se těšíte?
Aleš: Mne osobně hodně ve víře posílily
právě ony výše popsané události. Ať už
moje problémy se ztrátou zaměstná‑
ní, tak s nemocí manželky. Na vlastní
kůži jsem si vyzkoušel, že „předat svoje
problémy Bohu (v mém případě Panně
Marii, což je totéž :-))“ není jen fráze, ale
že to skutečně funguje. Člověk opravdu
dostává věci, které skutečně potřebuje
(ne ty, které si myslí, že skutečně po‑
třebuje), a to přesně v tom okamžiku,
kdy je skutečně potřebuje. Už se mi to
v životě stalo víckrát, ale tady to bylo
nejmarkantnější.
Co čtu? Právě čtu sbírku básní Honzíka
Šlachty, kterou jsem si koupil na farním
dnu.
Na co se těším? Na každodenní ma‑
ličkosti. Na to, že ve čtvrtek půjdeme se
známými na víno, na další Liborova ká‑
zání, která jdou hluboko pod kůži a uka‑
zují cestu, na to, že na podzim možná
zase pojedeme na nějaký ten řecký os‑
trůvek k moři, do levného, zastrčeného
hotýlku, tak, jak to máme rádi.

Marie: Každý pokles, třeba až na úplné
dno, je signál, že je někde něco špatně.
A pokud se člověk v této situaci úplně
svěří Bohu, udělá si jasno sám v sobě
a vydá se po té správné cestě, Bůh ho
nenechá padnout.
Moc nečtu, ale ráda se dívám na kva‑
litní a zajímavé dokumenty o přírodě,
o historii, na cestopisy.
Na co se těším? Na chalupu, no dovo‑
lenou, mám radost ze všeho, byť sebe‑
drobnějšího, co se podaří.
Máte nějaké oblíbené místo?
Rádi jsme na naší chalupě na Jižní
Moravě. A moc rádi jezdíme do Říma.
Máme tam hodně oblíbených míst.
Baziliku Sv. Pavla za hradbami, baziliku
sv. Klimenta, kde v podzemí je hrob sv.
Cyrila, rádi se procházíme po via Appia
antica… Také milujeme řecké ostrůvky
a tamější moře. A pokud budeme moct,
budeme jezdit. Manželka byla smířená
s tím, že k moři se už nikdy nepodívá,
tak to bereme jako Boží dar. A o to víc
si to užíváme.
Čím tedy teď žijete?
Bydlení zajištěno, dluhy zaplaceny, děti
vychovány… Dlouhodobě neplánujeme,
zvolnili jsme, radujeme se z maličkostí,
které přináší každý den. Krásný den na
chalupě, další díl Hry o trůny, poseze‑
ní s přáteli u vína, Liborovo skvělé ká‑
zání, to, čím nás Bůh překvapí. Třeba
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zrovna dnes jsme se zastavili v koste‑
le v Hustopečích a k našemu velkému
překvapení tam bylo připraveno Boží
tělo se vším všudy. S venkovními oltáři,
s průvodem kolem náměstí s Nejsvětější
Svátostí Oltářní pod baldachýnem,
s mládeží v krojích, s družičkami s ko‑
šíčky květinových lístků, k tomu luxusní

počasí… Paráda. Máme radost z úspě‑
chů našich dětí, těšíme se na svatbu
naší starší dcery, která bude letos na
podzim… Zkrátka žijeme a radujeme
se z Božích darů.
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Cappella Polyphonica Salesiana slaví 20 let
V neděli 5. června 2016 se uskutečnil
v našem kostele koncert duchovní hud‑
by ke 20. výročí založení smíšeného
pěveckého sboru Capella Polyphonica
Salesiana. Na programu byly mimo jiné
barokní skladby Stabat Mater Františka
Tůmy se sóly a varhanami a Magnificat
od Antonia Vivaldiho se sóly, varhanami
a malým orchestrem.
Cappella je zájmový pěvecký sbor
převážně mladých lidí, který působí
při Salesiánském středisku v Brně –
Žabovřeskách od roku 1996. Sbor sdru‑
žuje mládež bez ohledu na vyznání. Jako
jedno z mála amatérských těles v Brně se
zaměřuje téměř výhradně na duchovní
vokální hudbu na latinské texty z období
renesance a baroka. Do repertoáru jsou
také zařazovány skladby pravoslavné,
skladby 20. století a černošské spirituá‑
ly. Pravidelně každoročně pořádá kon‑
certy duchovní hudby v brněnských
i mimobrněnských kostelích a také
v zahraničí.
V roce 2002 sbor absolvoval výměnný
koncertní zájezd se sborem LAUS DEO
ze severoitalského města Busta Arsizia
a v roce 2006 a 2007 výměnný zájezd
se sborem COR ALBADA z Barcelony.
V roce 2008 a 2010 získal sbor stří‑
brnou medaili na sborovém festivalu
Svátky písní v Olomouci. V roce 2011
se zúčastnil mezinárodního sborové‑
ho festivalu duchovní hudby v polském
Garwolinu. V roce 2013 odcestoval na

mezinárodní festival sborové duchovní
hudby RASEGNA LAURETANA 2013
do italského Loreta.
V současné době má sbor kolem 40 čle‑
nů při věkovém průměru asi 27 let. Sbor
vede Jiřina Pleská, absolventka muziko‑
logie na filozofické fakultě Masarykovy
university v Brně.
Rádi uvítáme nové zájemce o sborový
zpěv. Podmínkou je orientace v notovém
materiálu, hlasové předpoklady ke zpěvu
a tolerance ke křesťanskému vyznání.
Případní zájemci se mohou přihlásit
u vedoucí sboru na telefonu 724 972 090
nebo přes e-mail vplesky@gmail.com.
Pravidelné zkoušky sboru jsou každý tý‑
den v neděli v 18.00 hod v Salesiánském
středisku mládeže v Brně-Žabovřeskách.
Další informace jsou dostupné na strán‑
kách www.cappella.cz.
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Dětský den s Minnie, Elsou a Olafem
Neděle 29. května patřila dětem. V are‑
álu Salesiánského střediska mládeže se
objevilo přes 30 postav od Walta Disneye
včetně těch, které zná snad každé dítě:
Mickey Mouse, Minnie, Elsa nebo Olaf.
U nich mohly děti plnit nejrůznější dis‑
ciplíny. Za vytrvalé plnění měl každý
účastník nárok na dobroty v podobě
limonády, zmrzliny nebo fidorky.
V závěru odpoledne nechyběl tradiční
tanec, tentokrát na píseň Son of man
z filmu Tarzan. Následovalo vyhlašování

tomboly s pěknými cenami – míči, bub‑
lifuky, vrtulníky a deskovými hrami.
Velký dík patří všem, kteří se do
Dětského dne zapojili a pomohli s jeho
organizací, a v neposlední řadě děkuje‑
me všem za účast. Budeme se těšit příští
rok na Dětském dni u salesiánů.
Jan Kozel, koordinátor akce

Foto: Anežka Hesová, archiv středisko

– 16 –

co u nás proběhlo

– 17 –

co u nás proběhlo

Keramik Nikola Seko v salesiánském středisku
V pátek 29. dubna přijal naše pozvání
do střediska keramik Nikola Seko, který
nám ukázal fotografie pořízené během
několikaměsíční cesty po Japonsku.
Poutavě vyprávěl a jeho civilní a cha‑
rismatický projev nás vtáhl do tajů
výroby keramiky a jejího následného
vypalování. Zajímavé pro nás byly po‑
pisy keramických dílen v Japonsku a na‑
stínění práce mistra a poměrně tvrdý
život jeho žáků. Keramika je Japonci po‑
važována za druh umění, které stojí na
nejvyšší příčce. Je víc než tanec, hudba,
malířství…

peněz, o čemž jsme se mohli na vlast‑
ní oči přesvědčit v několika katalozích,
které putovaly obecenstvem. Stejně tak
dvě misky, které nechal Nikola s budd‑
histickým klidem kolovat. Mohli jsme
si je ohmatat a cítit v rukou dokonalé
spojení síly přírody a zručnosti člově‑
ka. Všichni jsme si však přáli, aby si je
přednášející mohl zase na konci akce
zabalit do hedvábného papíru a uložit
do bezpečí svého batohu. Všechno dobře
dopadlo, i když pro mnoho návštěvníků
vyprávění trvalo velice krátce a přivítali
by přednášku delší!

Za kusy nejvíce oceňovaných mistrů
platí sběratelé těžko uvěřitelné sumy

Evženie Holubová
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Velikonoce 2016
Foto: Petr Polanský, Člověk a víra

– 20 –

co u nás proběhlo

– 21 –

co u nás proběhlo

Mše + koncert Ztracené kapely a Sborečku
V neděli 24. dubna 2016 si náš Sboreček
zazpíval se Ztracenou kapelou v našem
kostele a hned dvakrát.
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Svatodušní vigilie
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1. svaté přijímání
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Farní den
Maria, pomocnice křesťanů, jako kaž‑
dý rok vítala příchozí na farní den svou
otevřenou náručí nad oltářem. A byla
ráda, že tentokrát většina farníků přišla
již půl hodiny před začátkem mše svaté
a mohla tiše rozjímat v lavicích. O toto
duchovní ztišení se postaral tiskařský
šotek v minulém zpravodaji, a odvedl
opravdu dobrou práci. Slova celebrují‑
cího děkana Václava Slouka pak o to víc
padala na úrodnou půdu duší.
Pan děkan se v homílii věnoval evan‑
geliu vyprávějícím o zázraku v Káni
Galilejské. Připomněl Pannu Marii jako
ženu, skrze kterou přišel na svět Boží
Syn, a ženu, která byla přijata do Božího
království.
Mluvil také o Mariině místu mezi lid‑
mi a Synem. Maria naslouchala lidem
a naslouchala Synovi. Věděla, co Syn
může udělat, a znala potřeby lidí ko‑
lem sebe. Pro protestantské křesťany je
Panna Maria přijatelná právě ve smyslu,
že máme žít a jednat jako ona.
P. Slouk připomněl, že oslava farní‑
ho dne by i pro nás měla být inspirací,
abychom uměli právě toto: Naslouchat
potřebám lidí kolem sebe a naslouchat
Bohu. Naše doba potřebuje takové lidi
všude, ve farnosti, v diecézi, v řeho‑
li, kdekoli. Není to jednoduché, ale je
to každodenní úkol církve i křesťanů.
Prosme, abychom to jako ona uměli.
Maria nejen pomohla zachránit situaci
svatebčanů v Káni, ale, jak se dozvídáme

v závěru evangelijního úryvku, pomohla
i učedníkům. Ježíš zjevil svou moc a oni
v Něj uvěřili. Odcházeli ze svatební hos‑
tiny posíleni ve víře.
V úplném závěru mše svaté, když P.
Max zval všechny přítomné na pout‑
ní hostinu, pobídl farníky i P. Slouk:
„Udělejte všechno, co vám pan farář
řekl.“
Hostina byla vskutku skoro jako v Káni
Galilejské, a to díky všem ochotným po‑
mocníkům a pomocnicím při přípravě
a díky kuchařskému a organizačnímu
umu paní Martiny Mašterové. O pestrý
odpolední program se postaral obvyklý
a osvědčený průvodce Honza Šlachta,
který dává svůj dar moderátorství při
mnoha příležitostech, a sboreček, kte‑
rý kromě lahodného zpěvu rozdával
i lahodnou čokoládu. Také mnozí další
přispěli svými dary a nad celým farním
dnem se klenula blankytně modrá ob‑
loha – bylo to tedy dílo v barvách Panny
Marie. Nebe zajisté slavilo s námi.
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Národní pouť k Božímu milosrdenství
V sobotu 28. května se uskutečnila
Národní pouť ve Svatém roce milosr‑
denství v polském Krakově- Lagiewniku.
Připutovalo na ni přes 6000 věřících
z celé ČR, i když se jich čekalo asi 4500.
Z Plzně a Českých Budějovic vyráželi
po druhé hodině ranní, aby tuto udá‑
lost mohli prožít. Program byl sestaven
velmi citlivě tak, aby bylo možné zakusit
společně i osobně doteky Božího milosr‑
denství, živé společenství církve, setkat
se s přáteli, pohovořit s lidmi z různých
míst naší země, projít Svatou branou,
navštívit místa působení sestry Faustyny
Kowalské, apoštolky Božího milosrden‑
ství, i sv. Jana Pavla II.
Pouť organizovalo Rádio Proglas spolu
s poutí médií. Přicestovalo sedm bis‑
kupů, 170 kněží a množství řeholníků
a řeholnic. Po celou dobu hudbou do‑
provázela Schola brněnské mládeže.
Při dopolední mši svaté stálo přes 1100
lidí venku před bazilikou, protože se už
nemohli vejít dovnitř. I přes velmi teplé
počasí bylo na tvářích poutníků znát,

že nepřijeli „na program“, ale na oprav‑
dovou pouť k Božímu milosrdenství.
Na závěr korunky nás přišel pozdravit
i místní kardinál Stanisław Dziwisz:
„Překvapili jste nás. My vnímáme, že
Češi se k Pánu Bohu moc nehlásí. Vaše
pouť ale mění náš pohled na českou cír‑
kev: Vidím, že se v Čechách a na Moravě
cosi děje, něco se probouzí.“ Kardinál
Dominik Duka jej ujistil, že jsme zde
nebyli naposled. „Naši mladí připutu‑
jí znova v létě na světové dny mládeže
s papežem,“ řekl.
Co na závěr? Mohu jen popřát, aby
mnohem víc našich čtenářů zavítalo
na podobná místa a mohlo prožít takto
hluboké události víry.
Ví c e o p o u t i v č e t n ě f o t o ‑
g ra f i í na leznete na st rá n kách
www.proglas.cz/pout2016.html.
Petr Polanský
Foto: Roman Albrecht, Zdeněk Poruba,
Dominik a Petr Polanští, Člověk a víra
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Člověk a víra
Byl jsem několikrát dotazován, co je
to uskupení Člověk a víra, a že by bylo
dobré napsat i sem pár řádek.
Tedy: Člověk a víra je unikátní foto‑
grafické sdružení, celostátní nezisko‑
vá organizace zastřešující práci dob‑
rovolných fotografů, kteří uměleckou
formou dokumentují křesťanské akce
českých církví jak v ČR, tak v zahraničí.
Sdružení funguje od roku 2014, vznik‑
lo kolem pražské katedrály s výraznou
podporou ze strany českých a morav‑
ských biskupů. Dnes je nás přes šedesát,
jsme ve všech diecézích a pevně věříme,

že v průběhu několika let se staneme
největším fotografickým sdružením
v České republice. Ostatně zdá se, že jen
v naší farnosti budeme do konce roku
minimálně čtyři.
Hlavním účelem sdružení je zachytit
pomocí umělecké fotografie pravdivý
život církví. Pořízené fotografie mají být
novou formou evangelizace a pastora‑
ce. Naše fotografování je v první řadě
službou Bohu, církvi a lidem… Proto
jsou fotografie pořízeny bez nároku na
honorář, jsou pro církevní a pastorační
účely zdarma a ke stažení v plné kvalitě.
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Člověk a víra též zodpovídá za ochranu
autorských práv.
Významným výstupem naší práce jsou
i putovní výstavy, které se konají v jed‑
notlivých diecézích ČR. Několik ukázek
přikládám. U všech významných celo‑
národních akcí jsou fotografie Člověka

a víry již automaticky přebírány tiskem
a dalšími médii.
Více informací o sdružení najdete na
stránkách www.clovekavira.cz nebo
u mě.
Petr Polanský

Katolická charismatická konference
Jen přes kopec od nás na výstaviš‑
ti se koná ve dnech 6.–10. 7. tradiční
Katolická charismatická konference.
Každý si zde může přijít na své – před‑
nášky, bohoslužby, tichá osobní adorace
i společné chvály, zamyšlení, duchovní
rozhovory, paralelní dětská konference,

posezení u sklenky s cimbálovkou, kon‑
certy, biblické tance, svědectví… To je
jen část bohatého programu.
Více naleznete na webu konference.
cho.cz.
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Představujeme roli pastoračního asistenta

Kdo je to pastorační asistent?
Podle církevního práva je to „pověře‑
ný laik, který je povolaný Bohem skrze
křest a biřmování k apoštolátu a má
obecnou povinnost a právo spolupra‑
covat s hierarchií na úkolu posvěcování,
učení, správě a řízení, aby všichni lidé na
světě přijali Boží poselství spásy“ (CIC
228, kán. 225).

Co může být náplní jeho činnosti?
Jsou to různé pastorační činnosti ve
farnosti včetně výpomoci při přípravě
a konání bohoslužeb, dál katecheze, pří‑
prava, vedení, koordinace a propagace
projektů a pastoračních aktivit farnosti,
příprava pastoračních textů, spolupráce
s pastoračními centry brněnské diecé‑
ze, administrativa farnosti, zpracování
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rozpočtů a finančních vyúčtování atd.
Všechny tyto činnosti včetně jednání
se státními a samosprávnými úřady
a ostatními institucemi v záležitostech
farnosti má vykonávat pod vedením du‑
chovního správce farnosti.
A co to konkrétně obnáší v naší
farnosti?
Např. co se týká pravidelných týdenních aktivit je to výuka náboženství,
příprava na první svaté přijímání, pří‑
prava dětských bohoslužeb, vedení
různých společenství – děvčat, Stretka,
společenství vysokoškoláků. Pak se jed‑
ná o průběžné činnosti, jako je správa
farního webu, úprava nástěnek v kostele
s distribucí a kontrolou plakátů na akce
a administrativní práce. Dále to jsou
pravidelné akce ve farnosti – výlety
pro děti, porady s farářem i s kaplany,
s katechetkami. Také sem patří i růz‑
né nárazové aktivity, např. Drakiáda,
Cecilka, Živý betlém, Noc kostelů, du‑
chovní obnovy ve farnosti, popř. vstupy
do škol, roráty se snídaní a hrami pro
děti, zpívání v domově důchodců při vá‑
noční bohoslužbě slova nebo podpora
společenství ve farnosti. No a konečně
dlouhodobější akce jako zprostředko‑
vání účasti na Světových dnech mládeže
v Krakově, setkání mládeže s biskupem
před Květnou nedělí atd.
Jak vidíte, tak to jsou různorodé čin‑
nosti, které vyžadují neustálé vzdělávání

se. Takže povinností pastoračního asis‑
tenta je stálá formace, jak profesionální,
tak duchovní.
Jak bylo oznámeno v ohláškách, práce
pastoračních asistentek je pro naši far‑
nost nepostradatelná, zejména z hledis‑
ka činností pro děti a mládež. Brněnské
biskupství z ekonomických důvodů po‑
stupně přenechává financování těchto
pracovních míst jednotlivým farnos‑
tem, proto se po jednáních pastorační
a ekonomické rady farnosti přistoupilo
k rozhodnutí zaměstnat jednu pasto‑
rační asistentku. Na úhradu nákladů
spojených s tímto pracovním místem
je potřeba získat finanční prostředky.
Budou vyhlášeny jednorázové nedělní
sbírky pro účely pastorace. V kostele
byla též umístěna tzv. „pastorační“ ka‑
sička. Další možností je přispět přímo na
bankovní účet farnosti vedený u ČSOB,
číslo účtu 183045219/0300, pod varia‑
bilním symbolem 2405.
Dárci si mohou požádat o Potvrzení
o poskytnutém daru na emailové adrese
farnost@brno.sdb.cz.
Předem děkujeme za vaši štědrost
a podporu v této věci!
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Marie Tkadlecová

senior club

Setkávání seniorů – a jak to vlastně všechno začalo?

Již v minulém čísle Žabokuku napsala
paní Jarmila Marečková krátké ohléd‑
nutí za žabovřeským Setkáváním se‑
niorů. Ráda bych jen dodala, že na
úplném počátku všeho byli otec Josef
Daněk a členové první pastorační rady,
se kterými jsme se v roce 2006 dohodli,
že budeme iniciovat setkávání seniorů
v naší farnosti. Další impulsem pro
mne byla účast v kurzu LIMA. Konal
se v Centru pro rodinu a sociální péči
v Brně jako součást projektu Kvalita
života ve stáří. Byl to výborný kurz ur‑
čený trenérům programu LIMA, což je
to rakouský program určený pro aktivi‑
zaci seniorů, v němž se vzájemně pro‑
línají následující aktivity: 1. TRÉNINK
PAMĚTI, 2. TRÉNINK KOMPETENCÍ,
3. PSYCHOMOTORICKÝ TRÉNINK
a 4. OTÁZKY VÍRY A SMYSLU
ŽIVOTA. Kéž by se více peněz z EU
a státního rozpočtu ČR, které projekt

podpořily, investovalo takto smysluplně
a užitečně.
Možná to vypadá trošku moc učeně,
ale naše setkávání jsou v podstatě všemi
těmito aktivitami vyplněna. Pomodlíme
se, těšíme se na připravené sdělení na
aktuální téma, procvičujeme mozek,
cvičíme vsedě i vestoje, zpíváme, vy‑
právíme si, sdílíme se vzájemně. A také
popíjíme – i vodu. Nesmějte se, určitě
jste už slyšeli, jak je pitný režim seniorů
důležitý!
Víte, jak Světová zdravotnická organi‑
zace dělí seniorský věk? Na rané stáří od
60 do 74 let, vlastní stáří od 75 do 89 let
a dlouhověkost od 90 výše. A slova se‑
nium se vůbec nemusíme bát. Znamená
pouze fyziologické stárnutí.
Pokud se nám dostane hodně Božího
požehnání a trošku toho štěstíčka, čeká
nás všechny fyziologické stárnutí. Přes
všechny změny, které s sebou stáří při‑
náší, je to krásný čas v životě člověka.
Spoustu věcí už nemusíme, ale naopak
můžeme. Spoustu věcí už nemůžeme –
a učíme se je pouštět. Spoustu věcí si
můžeme dovolit, a některé si prostě zase
dovolit nemůžeme. Máme víc času, tr‑
pělivosti a těší nás obyčejné maličkosti
všedního dne, kterých jsme si dříve vů‑
bec nevšimli.
Vážíme si každého rána, kdy se vzbu‑
díme, a každý den je pro nás darem. Líbí
se nám pampelišky, obyčejná tráva a ko‑
cháme se modrým nebem a štěbetáním
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vrabců. A pak je zde to nejkrásnější, čím
jsme obdarováni, a to je láska našich
dětí a radost z vnoučat i pravnoučat…
Vykazujeme samozřejmě i některé spe‑
cifické, pro toto životní období charak‑
teristické méně půvabné vlastnosti, ale
o těch se tady přece nebudu rozepisovat.
A pak jsou tu lidé, kteří nás mají prostě
a jednoduše rádi a myslí na nás a třeba
nám také složí báseň – věřili byste tomu?
Věřte. Našeho posledního dubnového
setkání se jako host zúčastnil Honza

Šlachta, který nám v autorském čtení
přiblížil svou sbírku veršů Kapičky deš‑
tě. Povyprávěl nám o sobě, své rodině
a ženě Janě, o svém básnickém střevě,
podepsal nám knížky a vepsal krásná
věnování. A to vše řádně proložil spous‑
tou vtipů. Však ho znáte, že?
A tak na konec Vás všechny starší
i mladší seniory zvu srdečně mezi nás.

Seniorům
Moji milí senioři,
srdce mé se vám všem dvoří.
Jsem rád s vámi jako host,
pokladem jste pro farnost.
Těžký život jste často žili
a stokrát bližním odpustili.
Přes všechny křivdy a ublížení
žádná hořkost ve vás není.
Životních příběhů na kupu knih,
radost i bolest střídá se v nich.
A i když pomalu dochází síly,
nesete statečně plamínek víry!
Nejste již lapeni života shonem,
máte čas setkat se s bližním i s Bohem.
K sobě vždy patřily moudrost a stáří,
za sebe přeju – ať se vám daří!
Jan Šlachta
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Helena Komínková

měřím metr, no a co!

Kovář, kolář, svačinář…
Milé děti,
máte před sebou nejoblíbenější část roku –
léto se sluncem, koupáním a volnem od
školy. Určitě budete mít čas a příležitost
vyzkoušet si mnoho nových věcí. Já jsem
se třeba díky prázdninám naučila kupří‑
kladu sušit seno, krmit slepice a králíky,
řídit traktor a vařit marmeládu. Často
jsem v létě hlídala malé děti a na tábo‑
rech podnikala výpravy jako indiánka,
trosečnice na pustém ostrově nebo ces‑
tovatelka po pohádkových říších.
Člověku se pak takové zkušenosti hodí,
když si má vybírat, co bude v životě dě‑
lat. Povolání nebo profese jsou pro kaž‑
dého člověka důležité, a tak je jich plná
i Bible. No schválně: Kolik různých prací
a zaměstnání vystřídal podle vás takový
král David?
Nejdřív se staral o stáda svého otce,
a byl tedy… (v tajence 6. řádek, v Bibli
1S 16,11), pak nastoupil ke králi Saulovi
jako… (7. řádek, 1S 16,21), pak bojoval
s vojáky jako jejich… (12. řádek, 1S
18,5) a nakonec se z něj stal… (8. řádek,
2S 3,31). Davidova protivníka Goliáše
Písmo svaté představuje jako muže zá‑
pasícího a bojujícího – tedy… (3. řádek,
1S 17,4) a… (11. řádek, 1S 17,33).
Z Bible se taky dozvíme, že Ezau, bratr
praotce Jákoba, pracoval na poli a vyni‑
kal jako… (4. řádek, Gn 25,27). Prorok
Samuel zase mezi Izraelci působil jako…
(1. řádek, 1S 7,15).
Nový zákon zmiňuje také Ježíšovo

povolání, u svatého Marka se dočteme,
že byl… (5. řádek, Mk 6,3). Jeho učedníci
Petr a Ondřej působili jako… (14. řádek,
Mt 4,18). Otec svatého Jana Křtitele
Zachariáš sloužil jako… (9. řádek, Lk
1,5). Šimon z Kyrény, který pomáhal
nést Ježíšovi kříž, se podle Bible krátce
předtím vracel z pole a nejspíš pracoval
jako… (2. řádek, Lk 23,26). Stejné povo‑
lání najdeme i v jednom z listů svatého
Pavla (2Tm 2,6).
Bible také zmiňuje několik výše posta‑
vených vojáků, jejichž hodnost byla…
(13. řádek), jeden z nich se jmenoval
Kornélius (10. řádek, Sk 10,22). A víte,
jak se živila pozdější Pavlova následov‑
nice Lydie? Jako… (Sk 16,14).
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Lucie Kučerová

měřím metr, no a co!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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perly z našich kázání

Perly z kázání
24. 3. 2016 P. Zdeněk Jančařík
I když je svět plný zla a temnoty, mů‑
žeme se utíkat k tomu, který je slunce,
co nezapadá.
27. 3. 2016 P. Libor Všetula
Pán Ježíš vstal z mrtvých! Hrob je prázd‑
ný! Událost stará několik tisíc let a přitom
tak zásadní. Dělá to s námi ještě něco?

Boha s každým napuštěním sklenice
vody? Každým nadechnutím mohu
říci „Pane Ježíši Kriste“ a vydechnutím
„smiluj se nade mnou hříšným“ a žít
v jeho neustálé přítomnosti.
15. 5. 2016 P. Pavel Hertl
Nejsme povinni druhé obracet, ale vy‑
dávat svědectví svým životem.

8. 4. 2016 P. Pavel Hertl
Každého z nás Bůh posílá, abychom
svým životem hlásali. „Ježíš žije!“ To je
naše poslání a nikdo nám je nemůže vzít.
24. 4. 2016 P. Max Dřímal
Velikonoce jsou vzkříšením i nás samot‑
ných, abychom jako Bůh milovali druhé!
1. 5. 2016 P. Zdeněk Jančařík
Klíčem naší existence je pochopit, proč
jsem tady na světě.
Nemusíme se ničeho bát. Máme se
komu svěřit. A pokud něco spácháme,
je tady obhájce na trůnu – Beránek!
8. 5. 2016 P. Libor Všetula
V každodenních věcech musíme denně
volit mezi dobrem a zlem, mezi pravdou
a polopravdou. Duch Svatý stále působí.
Prosme ho o sílu!
14. 5. 2016 P. Libor Všetula
Jedním ze symbolů Ducha Svatého je
voda a dech. Proč si nepřipomenout
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od ucha k uchu

Dětské vtipy
„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“
ptá se Vendelín tatínka. „Mám, proč to
chceš vědět?“ „Tak to se ti bude hodit,
protože jsem ti právě rozbil zrcadlo na
holení.“
„Mami, je pravda, že když někdo umře,
zbyde z něj jen prach?“ „Ano, to je prav‑
da,Pepíčku.“ „Mami, tak to mi někdo
umřel pod postelí!“
„Tati, můžu se odpoledne dívat na te‑
levizi?“ „Můžeš, Helenko, ale zapínat ji
nesmíš!“

„Maminko, až umřu, půjdu do nebe?“
ptá se malý mamut své matky. „Bohužel
synu, myslím, že do muzea.“
Ve vlaku si stěžuje stará dáma mamin‑
ce: „Paní, ať mě hned přestane ten váš
syn napodobovat!“ Maminka se otočí
na dítě a okřikne ho: „Slyšíš, nedělej ze
sebe kašpara!“
„Mami, jdu do lesa na jahody,“ oznamuje
Kačenka svůj odchod. „Ale, Kačenko,
vždyť je zima!“ vymlouvá jí to maminka.
„Neboj, mám čepici i rukavice.“
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U ZUBAŘE
Na zubním v čekárně, tam se čas vleče,
jako když voda do kopce teče.
Návštěva zubaře dlouho mě straší.
Doktorka volá: „Pojďte si další!“
Úsměv má anděla a vlasy havraní,
v zubařském křesle se nade mnou naklání.
Zrcátko, háčky, vrtačka, kleště.
Co může horšího potkat mě ještě!
Ruka v pěst sevřená kapesník svírá,
než by jsi řekl švec, v zubu je díra.
Kapkami potu se na čele rosím.
Z dálky je slyšet hlas: „Vypláchnout, prosím.“
Tep se mi zrychluje, špatně se dýchá,
sestřička v klidu si amalgám míchá.
Držím se křesla celou svou silou.
Když trochu připlatím, plombu mám bílou.
Odcházím vyčerpán, s pokleslou tváří,
na cestu přejou mně, prý ať se daří.
I když je horko, zmrzlý jsem na kost!
Už je to za mnou, a z toho mám radost!
Po cestě domů děkuji Bohu,
že za dvě hodiny kousat zas mohu.
Jan Šlachta

