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rčitě by se vám líbilo, kdyby vám někdo každý den
obstarával jídlo zcela zdarma. Komu by ne? Z Janova
evangelia vyplývá, že právě tohle někteří lidé očekávali od
Ježíše. Ježíš totiž z pěti chlebů a dvou ryb zdarma nasytil
velký zástup lidí. Mnozí ho poté opět vyhledali právě kvůli
tomu, že se zdarma najedli. To jim ale také Ježíš vyčítá,
protože mu šlo přece o něco důležitějšího.
Pán Ježíš nám chce dát zcela zdarma především pokrm života věčného. On sám je ten chléb života. On sestoupil z nebe, aby nám přinesl zcela nezaslouženě, tedy
zdarma, spásu a věčný život. No a všechno, co nám pomůže k získání spásy, je tím Ježíšovým pokrmem. Je to
jeho slovo, jeho učení, je to moc Ducha svatého, která nás
posiluje v konání dobra, je to jeho síla, která nás chrání
před zlem, a hlavně je to on sám, když se nám dává jako
pokrm ve svatém přijímání a tím nám vlévá do duše svůj
Božský život.
To nás může vést k zamyšlení, do jaké míry se o tento
pokrm pro svoji duši staráme. Můžeme si to srovnat s tím,
když by se někde rozdávalo obyčejné jídlo zdarma. To by
přece měli zájem všichni, to by se tam mnozí drali jak draci. Když se ale při mši svaté rozdává zdarma pokrm života
věčného hned několika způsoby, lidé se sem nederou.
Když tomu nevěří, tak je to pochopitelné.
Jenže i mnozí věřící asi kolikrát moc neví, co všechno
nám vlastně Ježíš nabízí. Když nestojíme o vedení, které
nám poskytuje Boží slovo, když neprosíme a nečerpáme u
Boha o sílu k prosazování dobra, když nepřijímáme Ježíše
ve svatém přijímání, aby v nás rostlo spojení s ním, tak je
to něco podobného, jako když jsme u bohatě prostřeného
stolu, kde je vše zdarma a my si nic nevezmeme.
Proto také v životě církve vidíme různé snahy o to,
abychom v Eucharistii a ve slavení mše svaté nacházeli
stále plnějším způsobem zdroj křesťanského života. Připojit se k tomuto úsilí jsme letos mohli i díky tématům Eucharistického kongresu. Vrcholem tohoto úsilí bude v sobotu
17. října závěrečný slavnostní den kongresu, kam jsou 
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pak zváni věřící celého našeho národa.
Jsme zváni připojit se k této události proto,
aby náš Spasitel přítomný v Nejsvětější
svátosti mohl být v našem národě oslaven
jedinečným a mimořádným způsobem. Je
to příležitost dát najevo, jaká chvála a
oslava Bohu za dar Eucharistie náleží.
Pochopitelně ne každý pocítí, že se má
k této oslavě připojit svojí účastí. Jestli ale
chceme patřit Kristu, nepodceňujme náš
osobní příspěvek k této jeho oslavě, který

může mít i nějakou skromnou formu. Může
to být naše modlitba na tento úmysl nebo
to, že uděláme nějaký další osobní krůček
k objevení vzácnosti Eucharistie. Jestli
tedy stojíme o to, aby Pán Ježíš byl
v našem národě oslaven, pak se to neobejde bez toho, že každý z nás mu nabídne
aspoň něco málo, díky čemu se moc Boží
pramenící z Eucharistie plněji promítne do
našeho vlastního života. 
O. Josef Zelinka

Z poutní promluvy O. Jana Macha v Kvítkovicích

P

odle protoevangelia sv. Jakuba
celý týden, za svou práci, své blízké, za
(deuterokanonická kniha) byli sv. Jámnohé situace, kdy jsem mohl pomoci, že
chym i sv. Anna opravdovými lidmi modlitjsem zvládl zkoušky či pokušení.
by. Když Jáchymovi kněz nedovolil přinést
A proč děkovat? Protože děkování mě
oběť, protože neměl potomka, odešel na
vede ke správnému postoji vůči Bohu. Nepoušť,
kde
se
přicházím jako ten,
postil 40 dní a říkdo dělá Bohu
kal: „Nebudu jíst Stačí jen srdcem opravdově zašep- nějakou
zvláštní
ani pít, dokud ke tat: Díky. Tak by měla vypadat každá milost tím, že jsem
mně
nesestoupí naše modlitba. Znovu si vzpomenout, přišel do kostela.
Pán. Mou potravou
upamatovat se na to, co Bůh pro mě Ale jako vděčný
a nápojem bude
dlužník, který pomodlitba.“ Podob- už vykonal, a poděkovat.
znal, že mu právě
ně i jeho manželka
Pán odpustil jeho
sv. Anna se modlivelký dluh a zahrla: „Bože našich otců, požehnej mi a vyslyš
nuje ho svým bohatstvím. Jak chceme
mou modlitbu, tak jak jsi požehnal Sáru a
jinak milovat Boha, když ani nevíme, za co
daroval jí syna Izáka.“ Bůh slyšel jejich
bychom mu měli být vděční.
modlitbu, a tak se stali rodiči Panny Marie
Nemusí to být nic vzletného, stačí jen
– Matky Boží.
srdcem opravdově zašeptat: Díky. Tak by
Také Ježíš nás dnes učí pravé modlitměla vypadat každá naše modlitba. Znovu
bě. Když viděl velký zástup lidí, požádal
si vzpomenout, upamatovat se na to, co
učedníky o jídlo pro tento zástup. Dostal
Bůh pro mě už vykonal a poděkovat. Pak
pět chlebů a dvě ryby. Dost málo - jak
dát možnost Bohu, aby mi něco řekl ve
smutně konstatuje apoštol Ondřej. Ale
svém slově a v prosbách odevzdat to, co
Ježíš není smutný, zaskočený, nebo zklamě trápí.
maný. Obrací se k Otci a vzdává mu díky.
Učme se být Bohu vděční. Každou
Je zde použito slovo – eucharistein.
modlitbu začít jen třeba jednoduchou věEucharistie je pro nás tedy v první řadě
tou: „Díky Pane za vše, za tento den, za
díkuvzdání. Když se posadím do lavice
lidi, které mohu milovat a sloužit jim. Díky
před mší svatou, neměl bych sledovat, kdo
Pane za tvou lásku ke mně.“ Tak se z Vás
a jak oblečený přichází a kam si sedá. Ale
stanou praví učedníci, plni vděčnosti a
uvědomit si, že přicházím poděkovat. Za
radosti z Boží přítomnosti ve Vás. 
co? Za všechno, co mi dal Bůh prožít. Za
O. Jan Mach
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Oslavy svátku sv. Anny v Kvítkovicích

T

ento rok připadl svátek svaté Anny,
patronky našeho kvítkovického kostela, na neděli 26.7.2015. Poutní mši svatou
sloužil P. Jan Mach, který před lety vykonával jáhenskou službu v Otrokovicích a
nyní působí na Lukově a přilehlém okolí.
Celou slavnost obohatil svým zpěvem
chrámový sbor pod vedením Zdeny Kvasnicové. Po mši svaté se rozdávaly hodové
koláčky.
Vyvrcholením celého dne byl předvečerní varhanní koncert k třicátému výročí
zhotovení varhan. Pan doktor Tomáš
Kuběna promítl obrázky od vzniku myšlenky až do zhotovení varhan. K tomu každý,
kdo se na stavbě podílel, řekl několik slov.
MUDr. Tomáš Kuběna, jeho žena Lenka a
Zdena Kvasnicová hráli na varhany. Celý
slavnostní den ukončil P. Vojtěch Šíma, za

jehož působení se
varhany postavily,
a připomněl, že
celá stavba vznikla z dobré vůle
těchto
lidí
za
dobrou
vatikánskou měnu, tedy
zadarmo.
Děkujeme
všem účinkujícím,
kteří se na oslavě
svátku podíleli jak
po duchovní, pěvecké, varhanní, ale i úklidové stránce, a prosíme svatou Annu, aby
při nás stála a pomáhala nám vychovávat
naše děti a vnuky. 
Anna Hradilová

Jak vznikla kaple sv. Anny v Kvítkovicích

K

dyž vycházíme z kvítkovické kaple, často si ani nevšimneme, že vlevo od dveří visí
na stěně stručná historie jejího vzniku.
Na podnět dp. Jos. Navrátila-Stupavského,
kovicích, kapli rozšířiti a opraviti.
kaplana-básníka v Napajedlích, Františka
Stalo se tak za děkana kanovníka MsgVečeře, t.č. staršího bratra, a Jana Čápa
ra Dr. Theodora Vavruše, faráře ve Zlíně a
rozhodnuto bylo jednomyslně valnou hrokons. rady Ignáce Dohnala, faráře v Napamadou občanstva dne 22. května 1897
jedlích. Přístavbu provedl Frant. Čevela,
tuto kapli postaviti a na všeobecné přání
stavitel v Baťově v letech 1940-1941 a
zdejších žen sv. Anně, matce nejbl. Panně
papež. pronotář Msgr. Frant. Koukal, proMarii, zasvětiti.
bošt v Kroměříži ji v poutní den sv. Anny
Vzácnou obětavostí občanstva postavil
27. července 1941 znovu posvětil.
ji p. Jos. Tabara, stavitel z Napajedel v
Tak nadšenou láskou a nevšední oběletech 1898-1899, za starostenství Fr. Šištavostí zdejších občanů i značnými dary
ky, a posvětil ji Ignác Sauer, farář v Napa„Občanské záložny“ několika nejmenovajedlích, v den „Odpustu“ sv. Anny, 30. černých“, jejichž jména jsou zapsána v „knize
vence 1899.
života“, podařilo se krásné dílo ku cti a
Ve výročí 40 letého trvání kaple za
slávě Boží a ku cti a chvále mocné
starosty Bedřicha Čačky a faráře-děkana
Ochránkyně zdejší obce.
napajedelského kanovníka Msgra BaltasaKéž tato kaple, sídlo svátostného Krista
ra Hřívy, kdy zástupce v konk. výboru byl
– Krále, je na přímluvu sv. Anny zárukou
Jos. Hradil a správu kaple vykonával Petr
požehnání a ochrany Boží zdejších rodin,
Cablík, Jindřich Laciga, Václav Mizera,
zdrojem štěstí a rozkvětu zdejší obce a
bylo usneseno z fondů nasbíraných od
nám všem „závdavkem budoucí slávy“. 
arcib. rady Františka Pally, penzisty v Kvít3

P. Mička - iniciátor stavby kvítkovických varhan

P

ouť v Kvítkovicích připomněla i 30.
výročí postavení zdejších varhan. Podíleli se na něm p. Kvasnica, Konvalinka,
Divoký a P. Zdeněk Mička. Duchovním
správcem naší farnosti tehdy byl P. Vojtěch Šíma.
P. Angelik Zdeněk Mička pocházel
z Mořkova, studoval JAMU, byl výborný
houslista, ale studium přerušil a začal studovat teologickou fakultu. Vstoupil do řádu
dominikánů, byl vysvěcen na kněze a v 70.
a 80. letech minulého století působil ve
farnostech v Malenovicích, Zlíně, Mysločovicích a Uherském Brodě. V době, kdy
vznikaly kvítkovické varhany, dělal kaplana
v Malenovicích O. Adámkovi.
Když P. Mička do Malenovic přišel, byly
tam varhany ve velmi špatném stavu, a tak
přemýšlel, co by se s tím dalo dělat. Byl
houslista, ne stavitel varhan, ale
k varhanám měl velmi blízko. Říká, že
varhany ho jako kluka velmi zajímaly. Jeho
tatínek byl varhaník a on sám odmala také
zkoušel na varhany hrát. Vzpomíná, jak
jako kluk vlezl do skříně varhan, šlápl na
měch, zavadil o cosi, měch se začal nafukovat a zdálo se mu, že ho měch rozmačká, naštěstí se mu podařilo vyklouznout.
Zájem o varhany a jejich znalost pak zužitkoval při adaptaci varhan v Malenovicích,
kde v letech 1980-1981 do varhanní skříně
vestavěli varhany z jezuitského kostela
v Litoměřicích. Podílel se i na opravě a
přestavbě mnoha dalších varhanních nástrojů.

Varhany v Kvítkovicích pocházely
z Nové Lhoty u Veselí nad Moravou , jsou
v nich také části varhan z Domu umění.
Původně si je chtěl doma postavit MUDr.
Kuběna, ale otec Mička byl autorem nápadu tyto varhany přenést do Kvítkovic a
připravil i návrh rejstříků, které dávají každým varhanám charakteristickou barvu i
sílu zvuku. Varhany v kvítkovické kapli jich
mají celkem 8.
Na podrobnosti stavby varhan v Kvítkovicích si O. Mička dnes již nedovede vzpomenout. Říká, že jako amatér opravil za
svůj život hodně varhan a že mu to už
všechno splývá.
Dnes je mu 70 let a žije v klášteře dominikánů v Jablonném v Podještědí. Tento
řád tam spravuje známé poutní místo sv.
Zdislavy a O. Mička tam působí jako varhaník. Velice ho potěšilo, když jsem mu
řekl, že do našeho farního kostela chystáme sochu sv. Zdislavy. Řekl, že je to pěkné, že jsme takto spojeni, a že nám všem
v otrokovické farnosti od sv. Zdislavy žehná.
Varhan v Kvítkovicích si všímá i bakalářská práce Varhany na Zlínsku, kterou
napsal Pavel Sochora z Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity Brno v roce 2007.
Autor si mj. všímá nezvyklého umístění při
levé straně kostela, kladně hodnotí jejich
dispoziční řešení a pro zájemce uvádí různé technické podrobnosti. 
Pavel Ludvík

Oprava kapličky na hřbitově v Kvítkovicích

J

iž nějakou dobu se jednalo o opravě
kapličky na hřbitově v Kvítkovicích,
která to velmi potřebovala.
Oslovili jsme pana malíře Mlýnka. Byl
ochoten kapličku vylíčit jak uvnitř, tak natřít
zvenku. Opravu potřebovaly i dveře, takže
i ty byly opraveny a natřeny barvou spolu s
rýnami. Oprava proběhla v měsíci květnu.
Panu Mlýnkovi i jeho synovi patří velký dík.
Doufám, že nějaký rok bude kaplička

zářit novou barvou a že se u ní i někteří
zastaví. 
Jarmila Lacigová
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Katolická charismatická konference Brno

V

e dnech 8. – 12. července 2015 se
několik farníků z Otrokovic zúčastnilo
již 26. ročníku Katolické charismatické
konference v Brně. Záštitu převzali brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a
náměstek hejtmana, ing. Stanislav Juránek. Slavnostní zahájení započalo slavnostní mší svatou ve středu 8. července
2015 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
na Petrově. Hlavním celebrantem byl brněnský biskup Mons. Thlic. Vojtěch Cikrle. Motto
konference znělo: „S láskou na něj pohleděl.“
V prostorách areálu brněnského výstaviště se sešlo v závěru více než sedm tisíc
účastníků konference. V rámci programu
byly připraveny odborné duchovní přednášky známých teologů a odborných laiků,
mezi které patřili: Kateřina Lachmanová,
zahraniční host Michelle Moran, P. Vojtěch
Kodet, P. Petr Karas, P. Vlastimil Kadlec,
manželé Manka a Josef Kutilovi, s. Veronika Barátová, P. Marek O. Vácha, Oldřich
Selucký, komunita Blahoslavenství, komunita Emmanuel a P. Leo Maasburg.
V rámci programu měli účastníci možnost zúčastnit se denně mše svaté, modlitebních večerů, zpovědi a adorace.
V paralelním programu se pak návštěvníkům nabízela možnost účasti na dalších
přednáškách, zvolených podle zájmu a
tématu, biblické tance, či posezení u cim-

bálu s ochutnávkou kvalitních vín. Hudební
doprovod po celou dobu akce zajišťovala
konferenční kapela s názvem Chapela.
Úlohu moderátorů převzali, velmi zkušeně
a profesionálně, manželé Markéta a Josef
Kánští. Účast na konferenci byla umožněna všem věkovým kategoriím. Kvalitní
služby byly zajištěny rovněž pro zájemce
s některými druhy zdravotního postižení,
například se sluchovým nebo tělesným
postižením. Klidný poslech v průběhu
přednášek využily mnohé rodiny s malými
dětmi, pro které byl připraven tradičně pestrý a zábavný program, také v rámci tzv.
dětské konference, jež byla nedílnou součástí celé konference.
Jsme rádi za to, že jsme se mohli zúčastnit konference, která pojala tak gigantický počet návštěvníků. Od radosti z mnoha zážitků nás neodradila ani klimatizace,
v provozu od rána do večera všech pět
dnů, kvůli které byla spousta účastníků po
celý průběh i po návratu domů značně
zdravotně indisponována. Načerpali jsme
zde mnoho duchovních poznatků, získali
jsme možnost setkat se a sdílet se svými
přáteli, a především možnost ke ztišení a k
setkání s Pánem Ježíšem pod jeho pohledem plným nevýslovné lásky, tak, jak zaznívalo v mottu celé konference. 
Naďa Fraisová

Neuhýbat pohledem před Bohem

R

ok co rok přibývá na Katolické charismatické konferenci lidí. Každý člověk
si zde může přijít na své. Zaujala mě hned
první přednáška vedená P. Vojtěchem
Kodetem, samozřejmě navazovala na motto letošní konference „S láskou na něj pohleděl.“
V ní se P. Kodet zmiňuje o tom, že Pán
Ježíš se na nás na všechny dívá s láskou.
My bychom neměli uhnout pohledem, ale
zcela se otevřít Bohu, aby konal v nás.
Také my zakoušíme tento pohled
z pohledu druhých. Je to pohled, že jsme
milovaní. V nás je něco, co Bohu nepatří –

smutek, bezradnost, a proto nám pohled
Krista schází. Musíme nejenom dodržovat
přikázání, ale dát Pánu Bohu, co nám přebývá – Ježíš říká vzdát se bohatství. Odpovědí na lásku Boží je život věčný.
Působí to velmi autenticky, ukazuje
nám, jak nás Bůh všechny moc miluje, a to
přesto, že on nás nepotřebuje, ale my ho
potřebujeme neustále.
Odcházela jsem domů odpočatá, svěží
a plná pozitivních dojmů, z kterých budu
čerpat až do příští konference. 
Marie Bačová
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Přehled farních zpráv
Vyučování náboženství ve školním roce 2015/2016
Třída

Den

Hodina

Místo

Vyučující

1.

úterý

13:45 – 14:30

suterén kostela

M. Čechová

2.

úterý

14:45 – 15:30

suterén kostela

M. Čechová

3.

čtvrtek

16:00 – 17:00

suterén kostela

P. J. Zelinka

4.

středa

15:00 – 16:00

suterén kostela

D. Plšková

5.

pondělí

14:00 – 14:45

učebna-fara

D. Plšková

6.

středa

16:15 – 17:00

učebna-fara

D. Plšková

7.

pondělí

15:30 – 16:15

učebna-fara

P. J. Zelinka

8. - 9.

pondělí

16:30 – 17:15

učebna-fara

S. Matějíčková

Tento rozvrh lze z nutných důvodů ještě upravit, pokud bude takový požadavek nahlášen
do 7. září. Učebna je směrem od bočního vchodu do kostela průchodem k faře.
Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.
Začínáme v týdnu od pondělí 14. září 2015. 

Sbírka na nové sochy ve farním kostele

N

aše farnost shromažďuje individuální finanční dary, které budou sloužit na pořízení
nových soch do výklenků kostela sv. Vojtěcha. Již byly instalovány sochy sv. Anežky
České a sv. Jana Pavla II. Cena každé sochy činí cca 200 tisíc Kč.
Stav sbírky k 6.8.2015:
Z kasiček
80 080 Kč
Od jednotlivých dárců
276 300 Kč
Celkem vybráno
356 380 Kč
\c

Z celkové částky je 200 tisíc Kč určeno na sochu sv. Jana Bosca
a zbytek je určen na sochu sv. Zdislavy.
Všem dárcům patří srdečné poděkování.
Jak můžete přispět na sochy?
a) Drobné obnosy vložte do pokladničky v kostele.
b) Hotově ve farní kanceláři.
c) Převodem na bankovní účet č. 1405341369/0800, vs = 263
Do poznámky uveďte jméno dárce.
V případě zájmu vám O. Josef Zelinka vystaví potvrzení o daru.

Křty, sňatky a pohřby za poslední období
Křty: Denisa Marta Lieskovská, Nicole Honichová, Martin a Jakub Mikitovi
Poslední rozloučení: Antonín Polepil, Rostislav Vrzala, Tomáš Železník, Eliška Jechová, Ladislava Dlabajová
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Národní eucharistický kongres v Brně

H

lavním dnem NEK 2015 bude sobota
17. října 2015. V Brně na náměstí
Svobody bude v 10.30 hodin hlavní bohoslužba za účasti papežova legáta. V 12.30
hod. následuje Eucharistický průvod centrem Brna na Zelný trh. Zde bude NEK
zakončen Vyznáním víry a obnovou
smlouvy nové a věčné v Eucharistii a svátostným požehnáním. Program bude doplněn bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna.

stvení pro všechny v Brně na Zelném trhu
po ukončení Národního eucharistického
kongresu (17. 10. 2015 přibližně od 13.15
hod.).
Kdo můžete nabídnout a věnovat pro
občerstvení koláčky, buchty, jednohubky,
víno, … vše, co je možné připravit tak, aby
to bylo možné volně roznášet po ukončení
na Zelném trhu.
Kdo budete schopni a ochotni cokoliv
věnovat a přivézt do Brna na toto agapé,
buď v pátek 16. 10. kdykoliv během dne
nebo i v sobotu 17. 10. před začátkem
mše sv., prosíme, dejte nám předem zprávu, abychom mohli s tímto Vaším příspěvkem počítat při zajištění agapé.
Moc děkujeme. Můžete dát zprávu na
adresu: poutnik@bihk.cz. 

Výzva pořadatelů
Prosíme o nabídku dobrovolné pořadatelské služby při hlavním dnu v sobotu 17.
10. 2015 při bohoslužbě a eucharistickém
průvodu v Brně.
S informacemi a kontaktem na Vás
prosíme o doporučení – schválení - Vašeho duchovního správce nebo jiného kněze,
který Vás zná a může doporučit. Děkujeme.
Druhá výzva je velkou prosbou o spolupráci při zajištění velkého agapé – občer-

Nacházet Boha v každodenním životě

P

řed pár lety jsem využil nabídku církevního hnutí Opus Dei, které nabízelo duchovní cvičení pro kněze. Tyto exercicie se konaly v malé vesničce s roztomilým
názvem Bělokozly poblíž Sázavy, kde má
toto hnutí vzdělávací centrum zvané Palouček.
Díky tomu jsem se seznámil s několika
kněžími, kteří přišli šířit myšlenky tohoto
hnutí do naší země. Jeden je například
z Brazílie, další z Chile, nebo i z bližších
zemí, jako jsou Francie a Španělsko. Samotný zakladatel sv. Josemaría Escrivá
pochází ze Španělska.
Od té doby jsem se zúčastnil několika
akcí a setkání s formačním nebo vzdělávacím programem.

Hlavní činnost Opus Dei spočívá v tom,
že nabízí svým členům a dalším osobám
duchovní prostředky potřebné k tomu, aby
mohli žít jako dobří křesťané uprostřed
světa. Snaží se vést věřící k tomu, aby
práce, rodinný život a ostatní běžné aktivity byly příležitostmi k duchovnímu sjednocení s Ježíšem Kristem.
Kdo má zájem vědět víc, může si
v našem kostele zdarma vzít dvě brožurky.
Jedna má název „Nacházet Boha
v každodenním životě“ a popisuje činnost
hnutí. Druhá se věnuje osobnosti zakladatele Opus Dei, svatému Josemaríovi
Escrivá. 
O. Josef Zelinka
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Farní Dolomity 2015

S

obota 4. 7. 2015 se přiblížila a týdenní
dobrodružství pod hlavičkou „farní
Dolomity“ začíná. Od časných ranních
hodin se na parkovišti před farou hemžili
účastníci zájezdu se svými zavazadly. Už
při příchodu či příjezdu jednotlivých účastníků jsem nabyla dojmu, že se rýsuje
správná parta a o srandu nebude nouze.
Sestavu kromě lidí z naší farnosti doplnila
ještě skupina lidiček ze Štítné nad Vláří.
Po zdárném nalodění všeho a všech
do autobusu jsme kolem 6:30 vyrazili směr
Mikulov – Vídeň – Graz – Toblach – Welsberg – do cílové stanice, malé vesničky
St. Martin, která se nachází u rakouskoitalské hranice. Po asi 12 hodinách cestování jsme dorazili do cíle. V den odjezdu
panovalo letní horké a slunečné počasí,
které nás ostatně provázelo i po celý týden
našeho pobytu v italských horách. Čímž se
vůbec nepotvrdilo, že v horách bude chladněji. Spíše naopak – bylo tam stejné vedro
jako všude jinde a opalovací krémy
s nejvyššími UV faktory byly neustále v
pohotovosti.

zájezdu Pavla Čecha a několik informací o
historii a chodu celého domu. Už otec Antonín nám na uvítanou říkal, že lidé zde
většinou prožijí pobyt hodně intenzivně a
musím mu dát za pravdu. Čas, který nám
byl dán, jsme využili na 100%.
Popisovat události jednotlivých dní by
zabralo možná celé jedno vydání farního
občasníku, proto si dovolím jen krátký průlet a obecnější pojetí. Ti, kteří mají zájem,
se mohou podívat na fotky na farních
webových stránkách nebo se zúčastnit
jejich promítání, které se plánuje na podzim. Ovšem tou nejlepší variantou je zažít
vše na vlastní kůži a nést si všechny zážitky v sobě ještě dlouho potom, co se
z horských výšin opět snesete do reality
všedních dní.

Program byl pestrý
Dá se říct, že každý den jsme začínali
vcelku brzy a každý den jsme absolvovali
mši svatou v kapli umístěné v přízemí domu. Je velmi jednoduše a přitom moc příjemně zařízená. Otec Antonín nám k ní
jeden večer poskytl i hodinový výklad a
bylo to velmi zajímavé. Mše svaté sloužili
otec Josef nebo Antonín, občas i oba.
Někdy se mše odehrávala po ránu,
jindy až večer po návratu z túr. Hlavně ty
večerní občas stály i nějaké to přemáhání,
protože po celodenním putování a grilování se na slunci by člověk nejraději zajel do 

Poutní dům Velehrad nás očekává
V poutním domě Velehrad nás očekávalo
jeho stálé osazenstvo v čele s otcem Antonínem Hráčkem, správcem Pavlem a hudebnicí Aničkou. Proběhlo ubytování na 56 lůžkových pokojích a vyslechli jsme si
pár organizačních záležitostí od vedoucího
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sprchy a pak sebou plácl na postel. Každý
den nás autobus vyvezl do výchozích bodů
našich túr a večer nás tam opět sesbíral.

lovkami a mohli tak dolů z této hory scházet tunely ve skalách, které byly vybudovány vojáky během 1. světové války. Při jedné ze zpátečních cest jsme se zastavili
také na symbolickém hřbitově, který je
padlým vojákům věnován.
Na nejvyšší kopec Dolomit
Na poutním domě byly k dispozici také
mačky, a tak o pokus dobýt nejvyšší vrchol
Dolomit – ledovec Marmoladu 3342 m.n.m.
se mohlo pokusit 7 statečných. Byl to zajímavý pocit kráčet v rozbředlém sněhu
kolmo vzhůru, kde lidi, kteří jsou před vámi, mají velikost tak špendlíkové hlavičky.
Obcházeli jsme kolem puklin v ledovci, pak
se po feratě vyškrábali pod vrchol. Při pohledu dolů člověku trošku i zatrnulo, když
viděl, co má pod sebou a možná i trochu
pomyslel, co by se mohlo stát. Proti nám
totiž po ledovci procházely skupiny, které
byly dost vybavené – přilby, cepíny, úvazky a lidé navázáni na sebe lanem, kdyby
někdo uklouzl. A my jsme to prostě vyběhli
a seběhli jen tak. Až zpětně si člověk říká,
co kdyby se něco stalo… a o to víc je
vděčný, že všechno proběhlo hladce.

Jelikož věkové rozhraní zúčastněných
bylo poměrně široké, byly vždy k vrcholové
variantě i další 1-2 alternativy, takže každý
si mohl vybrat, s kterou skupinou se vydá
dle svých sil, rozpoložení či počtu puchýřů
na nohou. Na začátek jsme si dali krásnou
túru/někteří procházku ze sedla Auronzo
kolem skalních výběžků Drei Zinnen (3
zuby) se sestupem do údolí Valle di Rinbon.

Další den jsme obdivovali nádhernou
průzračnou vodu horského jezera Alt Pragser See, kam někteří doputovali přes kopce, jiní se popovezli autobusem. Nejtěžší
variantu toho dne si zvolili 4 borci, kteří
zdolali vrchol Seekofel, který se tyčil o kus
dál.
Projížděli jsme také známým střediskem zimních sportů Cortina d´Ampezzo,
abychom se mohli lanovkou nechat vyvézt
ze sedla Falzarego k chatě Lagazuoi a
odtud popojít na vrchol stejného jména.
Někteří byli vybaveni baterkami nebo če-

Na túru s otcem Antonínem
Krásná túra nás čekala ke konci pobytu,
kdy se k nám přidali i otec Antonín se
správcem Pavlem. V ten den byla úplně
vymetená obloha, nikde ani mráček a cílem byly 2 vrcholy – Monte Sief a Col di
Lana. Už ten první stál za to a také v něm
byly zákopy z války, poblíž druhého vrcholu
se nacházela kaple. Při zpáteční cestě jsme
udělali zastávku ve vesničce Oies, ze 
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Chci moc poděkovat
Jak jsem psala na začátku,
prožili
jsme
toho a viděli
během týdne
opravdu hodně.
Zážitků
bylo mnoho a
je pro mě
těžké
vyzdvihnout
z
toho
všeho
jen
něco.
Myslím,
že
každý,
kdo
tam byl, se
těšil v plné míře z nádherné přírody, která
nás obklopovala, z krásného počasí, které
celý týden panovalo, z přítomnosti fajn lidí
kolem sebe.
Protože čas od času také něco organizuji, vím, že to stojí čas, energii a možná
někdy i nedostatek uznání. Proto bych
chtěla na závěr moc poděkovat.
 V první řadě patří veliký dík Stvořiteli.
Za přírodu, kterou pro nás vytvořil a která
je tím nejkrásnějším chrámem světa, kterému se nic nevyrovná. Člověk sice někdy
umdlévá fyzicky, když se v horkých dnech
„škrábe“ do kopců, zdolává velké převýšení atd., ale vše je rázem zapomenuto a
okřívá na duchu, když potom s pokorou a
úžasem hledí z vrcholků hor do údolí zaseknutých hluboko pod sebou.
 Moc chci poděkovat Pavlu Čechovi,
který se ujal funkce vedoucího zájezdu a
vedoucího vrcholové skupiny. Jen ten, kdo
někdy něco organizoval pro větší skupinu
lidí, ví, kolik svého volného času tomu musí už dlouho předtím obětovat, aby všechno pozařizoval, dal dohromady všechny
informace, všechno zajistil.
 Zdravotnický dozor zaštiťovala Lidka
Šimková a díky Bohu za to, že jsme za
celý týden nemuseli řešit nic složitějšího
než puchýře na nohou či nějaké to spálení
od sluníčka.


které pocházel tyrolský misionář v Číně sv.
Josef Freinademetz.
Otec Antonín poprosil 3 místní farnice,
které postávaly před kostelem, zda by se
pro nás nemohly v kostele pomodlit ve
zdejším jazyku - ladinštině - což je románský jazyk, kterým se mluví v některých
italských provinciích. Byl to pěkný zážitek.
Uprostřed týdne jsme si naordinovali
volnější den na zrelaxování, ale protože by
byla škoda zahálet úplně, vydala se většina buď úbočím hor, nebo po cyklostezce
do vedlejší vesničky St. Magdalena. Otec
Antonín nám dal tip na „jahodovou farmu“,
a tak jsme se tam po menších skupinkách,
nezávisle na
sobě, vydávali a tam se
potkávali.
Každý si mohl
pochutnat, na
čem chtěl –
jahody
se
šlehačkou,
palačinky
s jahodami,
jahodové
zmrzlině, atd.
Úžasné.

Krásné večery na Velehradě
Ráda vzpomínám také na večery, které
jsme na Velehradě prožili. Díky teplému
počasí jsme mohli téměř každý večer trávit
na terase domu při sklence vína nebo piva
a vysedávat do noci, neboť teploty byly
více než příznivé a siluety kopců a vrcholků hor, které se nad St. Martinem nachází,
dělaly báječnou kulisu.
Zpestřením jednoho večera potom byla
i degustace vín a přednáška o něm od
pana Františka Kučery. Velice milým překvapením pro všechny byla dodatečná
oslava kulatých narozenin Pavla Čecha,
kdy se jeden večer grilovalo a zpívalo při
kytarách dlouho do noci a čas všem krásně plynul.
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Otci Josefovi díky za duchovní doprovod, odsloužené mše a odprezentované
zápisky z dění během týdne při zpáteční
cestě autobusem.
 Otci Antonínovi díky za jeho tipy, doporučení, odsloužené mše, výklad o kapli a
také že si udělal čas a vyrazil s námi na
túru.
 Správci Pavlovi, který zapůjčoval turistické vybavení, a Aničce, která se k nám
několikrát připojila při mších hrou na klávesy a zpěvem.
 Kuchaři Martinovi Holčíkovi, že se po
celý týden staral o naše žaludky, vařil ve
dne v noci a k tomu s námi ještě absolvoval všechny výšlapy a poskytoval přednáš-

ky týkající se bojů probíhajících v těchto
horách během 1. světové války mezi Rakousko-Uherskem a Itálií.
 Evči Ondřichové, pravé ruce kuchaře
Martina.
 Řidiči Martinovi za to, jak spolehlivě a
bezpečně nás vozil po úzkých horských
silnicích, zvládal nekonečné serpentýny,
které se klikatily z údolí do horských sedel
a naopak.
 Všem ostatním, že se vytvořila dobrá
parta, že všichni dokázali odhadnout své
možnosti a síly a podle toho si volili odpovídající trasy a tak celý týden proběhl bez
komplikací a úrazů. 
Daniela Kořenková



Humor z farního zájezdu do Dolomit

F

arní zájezd do Dolomit byl doprovázený spoustou humorných zážitků a postřehů. Zde jsou některé z nich:
 Moja až dojde, bude mět určitě puchýř.
Na jazyku. Ona furt kecá.
 Začíná mě bolet klíční kost. To je znamení, že jsem přejezená.
 Doporučuju vstávat. - Už? Šak snídaně
je na 7.30. - No jo, ale nevíte, jak dlouho
vám to bude trvat. (Po předešlé túře)

Dialog na pokoji: - Dámy, jdeme spát. Je
půl dvanácté, za šest hodin vstáváme.
Budík je nastavený na půl šesté.- Proč tak
brzo? -Nejsme nejmladší. Bude nám chvilku trvat, než si na ten ksicht namalujem
obličej. - A co si tam mám namalovat? Já
nevím. - Já něco vymyslím, učila jsem rok
výtvarku. 
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Ze života Charity sv. Anežky

L

etní teplé až tropické dny s sebou na
Azylovém domě Samaritán přinesly
spíše klidné období naplněné menší obsazeností služby. Zejména naše Noclehárna
je využívána minimálně. V letním období
jsme s uživateli Azylového domu absolvovali několik sportovních turnajů například
ve fotbale či v šipkách.

Otrokovice diskutovat o aktuálním nastavení mobilní buňky – tzv. seďárny, která je
ochranou pro lidi bez domova před umrznutím. Se zářím přichází také obnovení
pravidelného výdeje polévek pro lidi v nouzi, jednou za 14 dní u vlakového nádraží
ve Zlíně.
Na Charitním domově byly měsíce
červenec a srpen ve znamení čerpání řádné dovolené pracovníků. Je to velmi náročné období, protože se musíme vzájemně
vystřídat. Také nám pomáhají brigádníci.
Vedra letošního roku nám všem dala
opravdu zabrat. Dva dny v červenci nešla
určitou dobu na Charitním domově elektrická energie a nebylo vůbec jednoduché
zajistit běžný chod domova. Zase jsme si
uvědomili, jak jsme na energiích závislí.
V úterý 28. 7. 2015 proběhlo v rámci
reminiscenčního odpoledne společné mezigenerační setkání. Šest dětí ve věku 9 let
a naši senioři společně zhlédli první díl
seriálu Vyprávěj a debatovali nad rozdíly
v životě v 60. letech a nyní. Spokojenost a
zájem byl patrný na obou stranách.
Počátkem srpna jsme začali spravovat
pergolu na zahradě. Chystáme se navštívit
s několika uživateli výstavu Zrození kočárku na Městské galerii Otrokovice a 11.
srpna jsme uspořádali pro seniory letní
posezení na zahradě.
V září plánujeme už 13. ročník turnaje
Přesná šipka, kdy za námi přijedou senioři
ze 7 domovů z okolí Zlína. 9. října budeme
mít Den otevřených dveří, tak se přijďte za
námi podívat. 

Ve většině bezdomoveckých služeb je
novinkou zavádění nového informačního
systému, který má být jednotný pro všechny služby našeho střediska, a tak se s ním
seznamuje většina zaměstnanců.
Služba dluhového poradenství v červenci připravila jednodenní školení na problematiku dluhů pro ostatní služby Charity
sv. Anežky tak, aby všichni měli přehled,
jak postupovat v situaci dluhové pasti u
svých klientů.
Zajímavostí je pak návštěva fotografa a
profesora Jindřicha Štreita v Terénním
programu Samaritán, kde společně s našimi pracovníky zaznamenával fotografie
lidí bez domova na Otrokovicku.
V zářijových dnech budeme s Městem

Pozvánka - Den otevřených dveří a 20 let azylového domu

V

elmi pilně se připravujeme na datum 9. října 2015, kdy v rámci Dne otevřených dveří
všech služeb naší Charity proběhne oslava 20 let fungování Azylového domu Samaritán. Při této příležitosti si budete moci dopoledne prohlédnout všechna charitní zařízení
a odpoledne bude připraven kulturní program na Samaritánu na Moravní ulici na Baťově.
Již nyní vás zveme na výstavu fotografií Jindřicha Štreita, několik hudebních skupin či
večerní ohnivou show.
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Příběhy seniorů z Odlehčovací služby

O

dlehčovací služba Charitního domova
je zvláštní služba svým charakterem.
Senior k nám přichází na dobu předem
domluvenou, většinou po propuštění z
nemocnice nebo v době, kdy si pečující
potřebuje odpočinout či vyřešit si svůj
zdravotní problém. Potvrzují to dva následující příběhy.

nasogastrickou sondu. Byla zcela odkázána na péči druhé osoby. Rodina zjistila, že
se může na naši péči spolehnout, neboť je
u nás maminka zcela v pořádku. Nakonec
rodina požádala o trvalý pobyt v domově
pro seniory na Charitním domově.
Paní M. má 82 let. Je méně pohyblivá a
nemůže zůstat bez dohledu dalších osob.
Stará se o ni velmi pěkně manžel. Musel jít
ale do nemocnice a odhadovaná doba
jeho léčby byla tři týdny. Využil proto možnosti Odlehčovací služby a měl tak jistotu,
že je o manželku postaráno. Po uplynutí
smluvené doby se manželka vrátila domů
a jejich společný život se navrátil do zaběhlých kolejí.


Paní L. se narodila v roce 1923 v obci
nedaleko Otrokovic. Žila celý život v jednou domě společně s celou rodinou. Ovdověla. Onemocněla. Vzorně se o ni starala
dcera. Sama dcera ale zestárla a už obtížně zvládala péči o téměř ležící maminku.
Po dobu tří let, vždy jeden měsíc, někdy i
dvakrát ročně, jsme se o maminku starali
na Charitním domově na Odlehčovací
službě, aby si dcera mohla vyřešit své
zdravotní problémy. Péče byla náročná.
Paní L. byla po mozkové příhodě trvale
upoutaná na lůžko, později měla zavedenu


Chcete-li využít Odlehčovací službu, kontaktujte nás na telefonu 577 112 039 nebo
731 619 830. 

Aktuální zprávy o činnosti Charity připravili vedoucí charitních služeb.

Osmisměrka pro dospělé - rok milosrdenství
Nový církevní rok, který začne 8. prosince 2015, vyhlásil papež František Svatým rokem
milosrdenství. Řekl, že Církev je v této době velkých epochálních změn povolána k tomu,
aby výrazněji nabídla znamení Boží přítomnosti a blízkosti, a vyzval věřící, aby vyšli blíže
k lidem, kteří se nachází na ... (dokončení najdete v osmisměrce).
ALBA, AMEN, AUTO,
BOTY, BUDÍK, DLUH,
DOLEVA, DŘEZ, HLOUPÝ,
HŘIŠTĚ, IZÁK, IZRAEL,
KAIN, KINO, KMEN,
LÍTOST, LUKÁŠ, MAREK,
MLHA, NOVINÁŘ, OLTÁŘ,
OPAR, OPTIK, OTOK,
OTROK, POKOJSKÁ, POLE,
POTOK, RÝMA, ŘEKA,
ŘÍCI, ŘÍCT, SMLOUVA,
SMUTNÝ, TVÁŘ, VĚŠÁK,
VNUK, VZPOURA, ZPĚV,
ZPOŽDĚNÍ
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Božské je bojovat, ďábelské je přesvědčit
člověka o jeho malosti

J

edním dechem jsem o dovolené přečetl
knihu pátera Marka Váchy Neumělcům
života. Její autor, skaut, horolezec, cestovatel, biolog a přednosta Ústavu etiky Lékařské fakulty v Praze, kněz na venkovské
faře v jihomoravských Lechovicích se v ní
zamýšlí nad úlohou Boha stvořitele, nad
jeho pozváním člověku ke spolupráci,
k tomu, aby byl obrazem Božím, a
v závěrečné části knihy také nad důsledky,
které člověk spoluprací či odmítnutím přijímá. Úplně jedním dechem to tedy nebylo,
protože mnohokrát jsem se musel vynořit
z jejích vírů, abych se mohl nadechnout a
znovu se do ní ponořit.
Autor staví své úvahy na mnoha příbězích, nejen z Bible, jak bychom čekali, ale
také na příbězích ze svých cest, studií, z
nákupních středisek, nádraží a ze své praxe kněze i vychovatele. Jak nevšedním a
aktuálním způsobem třeba přibližuje egyptskou pouť Josefa a jeho bratří! S jakým
pochopením přijímá rozhodnutí svého
rwandského spolubydlícího na koleji, který
v Otčenáši vypouští slova „Odpusť nám
naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům“. Troufli bychom si na to? Jak nemilosrdné zrcadlo nám nastavuje, když po
návratu z jihoamerické divočiny pozoruje v
nákupním středisku kolemjdoucí.
Také slepý žebrák Bartimaios, který se
neptal po Boží vůli, ale zvedl se a začal
volat o pomoc, se nám začne jevit ne jako
chudák, ale jako pravý muž činu. A což
teprve mnohastránkový výklad příběhu o
marnotratném synu, který je určen pro
všechny, kdo straní spíše jeho staršímu
bratrovi.
A kdo se nedokáže prokousat delšími
či kratšími příběhy a jejich výklady, tomu
nabízím z knihy jen pár myšlenek:
 Věřím, že Bůh požehná jakémukoli mému rozhodnutí, které bude v souladu
s Desaterem.

Nevyrostu, budu-li
se pořád ptát po Boží
vůli.
 Jediným
obrazem
Božím má být člověk
sám. Já a Bůh ruku
v ruce tvoříme svět.
 Ne Bůh, to já jsem
zodpovědný za každou vteřinu svého
života.
 Máme být těmi, o kterých se jednou budou psát životopisy svatých.
 Svatí jsou inspirací, ne vzorem ke kopírování.
 Hřích je spokojit se s málem, rezignovat
na poslání být Tvůrcem, zakopat vše dobré a pak to Bohu zbožně vrátit.
 Nejsme povoláni k tomu, abychom byli
jako turisté, kteří si úsilí ostatních sami
natáčejí na kameru, ale na skálu nejdou.
 U brány do nebe nebude jednou postávat sv. Petr, ale já sám a budu sám sobě
bránit, abych vešel.
Poselství knihy lze jistě vykládat
v mnoha rovinách. Jedna z nich mě velmi
zaujala a tak vybírám z knihy úryvek, který
ji charakterizuje: „Božské je bojovat a nikdy se nevzdávat, zápasit a zvedat se,
ďábelské naopak je přesvědčit člověka o
jeho malosti, o tom, že na něm nezáleží,
že jeho život vlastně nemá smysl ani význam, že člověk nedostal žádné hřivny, a
když, tak že je nejlepší je vrátit nedotčené.“
Začíná nový školní rok. Znovu se rozjedou aktivity v naší farnosti a poskytnou
dostatek příležitostí k mnoha zápasům,
omylům a pádům, k projevení slabosti,
malomyslnosti, k neúspěchům a chybám.
Pokuste se rozmnožit řady těch, kteří
tyto nezdary absolvují. Farnost vás potřebuje. 
Pavel Ludvík
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Dovolená na kole podél řeky Enns

V

polovině prázdnin, kdy nás trápilo
dlouhé sucho a vysoké teploty, jsme
se vydali spolu s přáteli na cyklistické putování podél rakouské řeky Enns. Plánováním denních tras, vyhledáváním kempů a
informací o místech, kudy budeme projíždět, jsem strávil spoustu času, a tak jsem
očekával, že vše se bude „šlapat“ podle
mých plánů.
Náš „nebeský Plánovač“ to však
v průběhu týdne několikrát zařídil jinak, a i
když jsme zprvu cítili lítost nad tím, že to
nevyšlo přesně podle našich představ,
nakonec jsme vždy viděli a prožili víc, než
původně bylo v plánu.
Projížděli jsme po skvěle upravených
cyklostezkách svěže zeleným údolím pod
alpskými velikány, kolem řeky s křišťálově
čistou vodou a městy se spoustou historických a církevních památek. Obdivovali
krásně upravené horské vesnice s domy,
kde každý balkon a každé okno přetékají
různobarevnými květinami.
Ve všech kempech jsme byli velice
mile a vřele přijati a dokonce nám několikrát dali slevu. Domů jsme se vrátili obohaceni o skvělé zážitky a s vědomím, že ne
vždy je dobré prosazovat svou vůli za každou cenu. Pán Bůh to mnohdy lépe vyřeší
za nás. Nakonec jsme se všichni shodli, že

to byla jedna z nejkrásnější dovolených
v životě.
A ještě několik postřehů z nedělní mše
svaté ve městě Steyr. Sloužil ji mladý kněz
z Indie. Při „přání pokoje“ obešel celý velký
kostel, aby pozdravil všechny účastníky
bohoslužby. Na kůru při tom hrály varhany
s doprovodem flétny „Ave Maria“. Před
závěrečným požehnáním zase pozval
k oltáři snad deset farníků, kteří budou mít
v následujícím týdnu narozeniny, aby jim
poblahopřál a každý z nich dostal požehnání.
Po skončení mše svaté pak stál u hlavního vchodu a s každým jednotlivě se loučil. I s námi nakonec prohodil pár slov.
Zajímal se, odkud jsme přijeli, a chtěl vědět, jak má česky říct „Guten tag“ – Dobrý
den. Jinak se běžně lidé po celém Rakousku zdraví „Grüβ Gott“ – Pozdrav Bůh. 
Zdena a Zdeněk Kvasnicovi
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Osmisměrka pro děti - o moudrosti
Mnoho lidí by chtělo být moudrých, jistě i ty. Moudrost však není snadné získat. V jedné
z knih Starého Zákona se píše : „Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání, až do šedin,
tak budeš nacházet moudrost.“ A proto třeba chodíme do školy. I ty. Škola však není o
tom nabouchat si hlavu nesmyslnými znalostmi (i když jsou bohužel nedílnou součástí
výuky), ale spíše jak se naučit ....

ABATYŠE, ADAM, ALBA, BOTY, BRADA, DOTÝKAT, FÍKY, GABRIEL, HMAT, HORA,
HRAD, CHIRURG, CHLADNÝ, CHRÁM, CHTÍT, CHUDÝ, IDOL, KARDINÁL, KAZATEL,
KLARINET, KLÍT, KRÁTKÝ, KŮLNA, LÍNÝ, MÝDLO, NADUTÝ, NOHA, NUDNÝ, OKNO,
OPAT, OTEC, OTOK, OTRAVA, PAŽE, PLOT, PODOBAT, POTOPA, PÝCHA, RAMENO, RŮST, RÝMA, SESTRA, SIÓN, SLUCH, SMRT, SOUD, STAN, STRACH, SVETR,
ŠATY, ŠTĚSTÍ, TELEFON, TĚLO, TCHÁN, TICHÝ, TRAŤ, TULIPÁN, ÚNOR, URNA,
ÚTES, VÁNEK

Vtipy ze školních lavic
 Učitelka

se ptá žáka: „Jak to, že v tom
domácím úkolu máš tolik chyb?“ „Za to
může maminka.“ „Ona ti pomáhala
s úkolem?“ „Právě že ne.“
 Jaké je množné číslo od slova neděle?
Prázdniny.

 Syn

přinesl poznámku: „Váš syn neustále
napovídá spolužákům.“ „Jak to, že napovídáš?“ obořil se na něho tatínek. „To je
tvoje vina!“ „Moje?“ „Ano, ty mě pořád nabádáš, abych pomáhal spolužákům!“
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