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DUCHOV

NÍ

S LOV O

Jak přijmout Ducha Svatého, který je
tak neuchopitelný? Jak znovu nechat
rozhořet jeho plamen ve svém Srdci,
pokud už jen skomírá? Když už se
člověk tak nějak přesvědčí, že by to
s Duchem Svatým opravdu rád zkusil,
jaký je první krok, který má udělat?
Je to poznání vlastní nedostatečnosti,
vědomí, že si nevystačím sám,
V měsíci
říjnu
se vřele
že potřebuji
Boha,
že jsem
jak doporučuje
vyprahlá, modlitba sv. růžence. Ve
„růženec“
je obsaženo
– „růže“.
je
bezvodáslově
země.
„Blahoslavení
chudí v slovíčko
duchu, neboť
jejich Růže
je nebeské
království.“
Východní
křesťané
klidně Ducha
Svatého
a království
květina
velmi krásná,
ušlechtilá,
voňavá,
v pravdě
královská,Boží
zaměňují
mají svým
způsobem
pravdu,
protožeje Kristus
může
ale azároveň
má i trny.
Podobně
sv. růženec
modlitbou
kralovatkrásnou,
v lidských
srdcích
jedině
skrze
Ducha.
„Duch
nám
přichází
kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je na
pomoc v naší slabosti“, říká sv. Pavel. Největší překážkou jeho
též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám
působení v nás je tedy naše soběstačnost, naše pýcha, všechno, na
„bolí“ pro
„jednotvárnost“
délku.
Přesto
co se vnechce,
životě která
spoléháme
bez svoji
Boha.
Vytváříme si amezi
námi
a jím
co
nic
nestojí,
za
nic
nestojí,
říká
se,
a
modlitba
sv.
růžence
jakýsi „airbag“, který nám brání v přímé závislosti na něm.
už mnohé
vyprosila.
Evangelium
o Království
je určeno chudým, oni jediní ho totiž mohou
přijmout. A Ježíš
sámměsíce
řekl: „Kdo
přijdefarnosti
ke mněvapravdě
pije“. Ta
Závěr
září žízní,
byl ať
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nejde.
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a ť jsmevšem,
více kteří
plni Jím
Staříčkovou
poutí
byla vynikající;
chci poděkovat
než svým sobectvím. Hodně zdraví a Božího požehnání v červnu přeje
ji připravovali.
otec Miroslav

V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv.
biřmování,
které by
snad měl
podzim
udělovat
o. biskup
Zveme všechny
farníky
napříští
besedu
o Radiu
Vatikán.
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člověka.
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.
Zůstávejte
zdraví
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si. Důvěřujme
Ježíši a
MOUDROSTI
OD
A
DO
Z
…
PŘIPRAVIL
FRANTIŠEK
ZÁLOHA
Marii.

POZ V ÁNK A












Jez co ti dají a odpovídej, na co se ptají.
Jisté je jen to, že totiž jistého není nic.
Kdo mi dává, učí mě dávat.
Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá
Kdo neumí střádati, musí často strádati.
Kořalka proškrábne hrdlo a rozkutálí peníze.
Kdo pozdě platí, důvěru ztratí.
K dobré studánce cesta ušlapaná.
Kdo včera lhal, tomu ani zítra nevěří.
Kdo mnoho mluví, lže nebo se chlubí.
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NA ORLÍM HNÍZDĚ
V době vrcholících příprav na 1. sv. přijímání měly děti se svými rodiči
možnost zúčastnit se společného „soustředění“ v srdci Beskyd.
Jarní víkend, v polovině května tak využilo 10 nových „adeptů“ se
svými příbuznými.
V krásné přírodě s blahodárným tichem se uskutečnila nejprve
příprava dětí s P. Dibelkou, a později také dospěláci dostali užitečné
rady a povzbuzení. Samozřejmě, že nechyběly společné hry a soutěže.
Od sobotního rána se nad námi honily těžké mraky. Když jsme se
vydali na malý výlet na vyhlídku pod Ondřejníkem, začalo mrholit, a
nakonec i pršet. „Tak, a špekáčky jsou zase v troubě“, posteskli jsme
si. Ale naopak bylo nám přáno. Než jsme se z výletu stačili vrátit, nebe
uklidilo mraky někam do hor, vymetlo oblohu do modra a my mohli
mít táborák s výhledem do neznámých dálek. Každý den jsme využili
ke společné mši svaté, kde si mohli ti stydlivější hoši vyzkoušet
ministrování, a nesmělejší dospělí vyzkoušet čtení z písma. Pravda,
zpívání nám moc nešlo, ale bylo to přece jen veselejší.
A neděle? Ta byla jak z první strany katalogu.
Sluníčko, příroda a harmonie, jen ten čas, kdyby se aspoň na půl dne
zastavil. Ale všechno jednou končí. Poslední hry, balení, vaření,
společný úklid, kafe dospělákům a …… a vzpomínky na společný pobyt.
František Kočenda
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PŘÍPRAVA NA NÁVŠTĚVU PAPEŽE V ČESKU (26. – 28. 9. 2009)
K duchovní přípravě na papežskou cestu vydala Česká biskupská
konference spolu s nakladatelstvím Poustevník brožurku Připravme se
na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice s
podtitulem Modlitby - myšlenky - inspirace. Knížečka o 64 stránkách
je určena všem, kteří z tak významné události, jakou cesta Svatého
otce do naší země je, chtějí čerpat co největší užitek i pro svůj
duchovní život. Brožura se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je
vstupní informace o návštěvě a uvedení do přípravy (str. 11-25).
Dozvíte se zde něco o osobě papeže Benedikta XVI. i o významu a
předpokládaném průběhu návštěvy. Součástí je také modlitba za
šťastný průběh cesty. Druhou část (str. 27-60) tvoří materiály ke
třem dnům návštěvy a zároveň ke třem jejím tématům: víře, naději a
lásce. U každého z nich lze nalézt krátkou úvahu, biblické texty a
odkazy k dalším pasážím, výroky světců, především církevních otců,
citáty církevních dokumentů a konečně otázky a podněty k uvažování.
"Papežská návštěva je velká událost a troufnu si říct i velký,
nezasloužený dar. Jak dar využijeme, záleží na nás," píše v
předmluvě brožury předseda České biskupské konference, arcibiskup
Jan Graubner, a vyjadřuje přání, aby "průvodce přípravou byl
opravdu dobře využit od co největšího počtu věřících. Pak se objeví
požehnané plody nejen v životě mnoha lidí, ale i celého společenství
místní církve." Brožuru si můžete koupit za 30,- Kč.
Svatý otec Benedikt XVI. navštíví Prahu, Brno a Starou Boleslav.
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že
nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI.
Veď nás svou láskou, abychom se dobře
při pravili na setkání s tím, kdo řídí celou
církev. Abychom ho přijali jako Marta a
naslouchali mu jako Maria, když je
navštívil Kristus.
Dej nám: ať se zpevní naše víra,
Abychom pozorně naslouchali jeho
slovům; ať se s nadějí otevřou naše
srdce, neboť nám jistě přináší dobrou
zvěst; ať se rozhoří naše láska, aby se u
nás cítil dobře.
Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat
mnoho dobrých činů a
udělali mu tím radost. Dej, aby dny, které
v naší vlasti stráví, byly pro něho i pro
nás a celou společnost přínosem a
povzbuzením.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.
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– ÚVAHY O MUŽSKÉ SPIRITUALITĚ
VE TVÉM ŽIVOTĚ NEJDE O TEBE

Pochopení, že ve tvém životě nejde o
tebe, je bod, který se pojí se vším
ostatním. Po takovém objevu jsem
vděčný, že mohu být součástí- a jenom
součástí!
Nemusím
mít
všechno
promyšlené, srovnané, ani to nemusím
sám perfektně udělat. Nemusím být Bůh.
Tím se člověk zbaví obrovské zátěže.
Jediné co se od něho žádá, je účastnit se!
Pravá spiritualita se nevyučuje; zachycuje
se, jakmile se naše plachty rozvinuly pro
vanutí Ducha. Sama naše motivace a síla
pro cestu ke svatosti a celistvosti je tudíž
nesmírnou vděčností za to, že už to máme! - Popřemýšlejme o tom!
Způsob života je důležitější než teorie, intelektuální věroučné
systémy nebo abstraktní teologie. Jakmile víte, že ve vašem životě
nejde o vás, pak dokážete také, jako Gándhí, důvěřovat, že "život
člověka je jeho poselstvím". To vám dá úžasnou sebedůvěru - která
může vypadat až jako drzost - ve váš vlastní malý život: právě proto,
že už to není malý život, už není jenom váš a není jenom ve vaší
hlavě. Jak rád říkával papež Pavel VI., náš svět už nebude věřit
učitelům, pokud nebudou především a také svědky toho, co učí.
Matce Tereze stačilo říct:" Bůh vás miluje" a celý dav tomu věřil!
Víme, že v jejím životě nešlo o ni. Jde o to správně proniknout do
svého pravého Já. "Kdo jsi?" - tak zní mistrova dotěrná otázka.
Kdo jsem a síla, která přichází s odpovědí, odpovídá na všechny moje
otázky. Život se pak stává radostnou účastí na bytí. Je potřeba si
uvědomit, že v mém životě nejde o mě.
Jde o Boha a o dobrovolnou účast na větším tajemství.
Svatý Pavel to často
a správně říkal: " Nezáleží na tom,
kdo chce, ani na tom, kdo se
namáhá, ale na Bohu, který se
smilovává". Nemusíte souhlasit se
všemi jeho závěry, abyste poznali
velikost jeho duše: "Nežiji už já"
volal svým odvážným životem.
Dovolil, aby jeho malý život byl
použit velkým životem, a o nic jiného
vlastně nakonec ani nejde.
- vybral lk –

-6-

FARNÍČEK 06/09

JAK ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY - SERIÁL
Milí čtenáři,
již několikrát jsme se ve Farníčku seznamovali s různými možnostmi
získání plnomocných odpustků během církevního roku. Málokdo ví,
jak velké množství možností pro získání plnomocných odpustků nám
církev nabízí a jak velký význam pro nás odpustky mají. Proto jsme
se rozhodli vytvořit tento miniseriál, ve kterém vás s možnostmi
získávání plnomocných (a v budoucnu i částečných) odpustků
budeme postupně seznamovat.
Ještě než začneme, nebude určitě na škodu připomenout, co jsou to
plnomocné odpustky, jaký pro nás mají význam a za jakých
podmínek je možné jejich získání. Odpustky jsou prominutí časných
(očistcových) trestů před Bohem za hříchy, jejichž vina a s ní
související věčné tresty byly už odpuštěny (např. ve svátosti smíření).
Je to odpuštění, které může náležitě připravený věřící obdržet
prostřednictvím církve. Podle toho odpouštějí-li všechny časné tresty,
nebo jen část, rozlišují se odpustky na úplné a částečné. Každý věřící
přitom může získat tyto odpustky buď sám pro sebe, nebo pro
zemřelé na způsob přímluvy (plnomocné odpustky pro duše
zemřelých pouze ve dnech 1. – 8. listopadu). K získání odpustku je
třeba vždy splnit tyto podmínky: svátost smíření v blízké době,
zároveň člověk nemá mít zalíbení v žádném hříchu – ani všedním,
dále svaté přijímaní a modlitba na úmysl Svatého otce v ten den.
Slavnost prvního svatého přijímání
Kdo sám slaví první svaté přijímání, nebo se účastní na farní slavnosti
prvního svatého přijímání, získává plnomocný odpustek.
Užívání posvěcených předmětů
Kdo zbožně nosí předmět posvěcený papežem nebo biskupem
(medailku, křížek, růženec, škapulíř), může v den slavnosti Petra a
Pavla (29. června) získat plnomocný odpustek. Kromě obvyklých
podmínek se ale musí ještě pomodlit vyznání víry. Je-li předmět
platně posvěcený normálním knězem, bude za jeho zbožné nošení
propůjčen částečný odpustek.
-vn-
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI
KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (19. ČÁST)
V dnešním čísle se zmíníme o spolkových aktivitách a literární tvorbě
fryštáckého faráře P. Jana Drábka.
Jak už bylo zmíněno v jednom z předchozích dílů tohoto seriálu,
jedním z nejvýznamnějších spolků ve Fryštáku ve druhé polovině 19.
století byl Pěvecko – čtenářský spolek Svornost (založený v roce
1883). Ani tento původně velmi aktivní spolek se nevyhnul
názorovým rozporům mezi jeho členy a s tím souvisejícím
skomíráním jeho činnosti, k čemuž došlo v 90. letech 19. století.
Situace se opět změnila k lepšímu s příchodem nového faráře P. Jana
Drábka. Tento kněz je v pramenech uváděn jako místopředseda
spolku od roku 1909. Je ale možné, že jim byl už v roce 1905 nebo
1904,
protože
tehdy
jménem
celého
spolku
komunikoval
s olomouckou arcibiskupskou konzistoří. V roce 1912 byl P. Drábek
zvolen předsedou spolku. Právě díky členství ve Svornosti tento
fryštácký farář sepsal také první knihu o historii městečka Fryštáku.
Jak sám uvádí, až do začátku války měl spolu s dalšími kněžími
(kaplany) z farnosti i jinými členy spolku přednášky na různá témata.
Při připravování těchto přednášek napadlo P. Drábka seznámit
postupně své posluchače s dějinami Fryštáku i okolí. Proto začal
studovat různé prameny, které se k tomuto tématu vztahovaly a
které měl po ruce, především však starou fryštáckou pamětní knihu
vedenou od r. 1617 a také pamětní knihy jiných farností. Ze všech
shromážděných materiálů nakonec sestavil knížku, kterou se na radu
fryštáckého rodáka a superiora na Svatém Hostýně P. Antonína
Ostrčilíka rozhodl vydat a to pod názvem Dějiny městečka Fryštáku a
far, které dříve do Fryštáku náležely: Slušovic, Štípy, Kašavy,
Všeminy, Hvozdné, Lukova a Trnavy. Kniha vyšla v tiskárně u
Jindřicha Slováka v Kroměříži a jenom během následujícího roku 1916
se ji prodalo kolem 900 výtisků, což svědčí o tom, že byl o ni mezi
obyvatelstvem velký zájem. P. Drábek k tomu ve farní kronice
poznamenává: Vázaný exemplář nachází se ve farním archívu jako
farní majetek a dobře učiní každý farář fryštacký, když co nového
najde, pilně do knihy poznamená, aby dílko doplněné po letech znovu
vydati se mohlo, ku kterémuž druhému vydání, ve prospěch zdejšího
chrámu Páně, milerád udílím svolení svoje. Kniha už nikdy znovu
vydána nebyla. Kromě předsednictví Pěvecko – čtenářského spolku
Svornost měl P. Drábek také čestnou funkci ředitele Mariánské
družiny, která vznikla ve Fryštáku v roce 1912. Družina mu později
udělila i čestné členství. Z podnětu P. Drábka byla ve Fryštáku v roce
1919 také založena místní organizace lidové strany – Lidová jednota.
Pokračování příště -vn-
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TURZOVKA 50 ROKŮ MILOSTI - TURZOVKA A FRYŠTÁK /2/
V minulém pokračování jsme mluvili o zjeveních panny Marie panu
Stanislavovi Bardodějovi na Turzovce a ve Fryštáku. Citovali jsme z
jeho výpovědi: "ze šedomodré mlhy vystoupila Panna Maria stejně,
jak jsem ji viděl spolu s ostatními muži. Najednou se objevily černé
postavy a snažily se Pannu Marii všemožně zakrýt, ale Ona stále
vystupovala do popředí. Až naráz postavy zmizely a vtom vstoupila
Panna Maria jako Královna-Vítězná, se žezlem v ruce, s korunou na
hlavě a s Jezulátkem na rukou. Oblečená byla do růžových šatů s
bleděmodrým pláštěm."Tento popis panny Marie má souvislost s
Turzovkou: "Když porovnáme popis "Královny-Vitězné" s milostivým
obrazem "Královny Turzovky" vidíme, že se (až na žezlo) shodují. V
čase, když ho viděl A.S. Bardoděj, ještě milostivý obraz neexistoval.
Na "světlo boží" se dostal až 1.11.1964, tedy po více jak dvou
měsících. Tato Bardodějova vize se však splnila po 30letech, když se
"Královna Turzovky" vítězně vrátila na horu Živčák . "
Tento obraz panny Marie ale má také přímou souvislost s Fryštákem a
celým selesiánským dílem v naší vlasti. Může se o tom přesvědčit
každý, kdo zavítá do kaple na DISu. Hned za dveřmi vpravo totiž
uvidí tu, kterou ve zjevení viděl pan Stanislav Bardoděj ve Fryštáku.
Tu je dokonce i s žezlem. Jedná se o sochu panny Marie, která
provází selesiánské dílo u nás od samého počátku. Její osud je spojen
s naším Fryštákem takto. Staříček Stuchlý po příjezdu do
Československa velmi toužil po soše Panny Marie. Nevíme, jestli po
nějaké, kterou již znal, nebo po nějaké soše jen toužil. Jisto ale je, že
mu sochu panny Marie, brzy po příjezdu do Fryštáku, opravdu z Itálie
přivezli. Když ji poprvé uviděl, klesl na kolena a dlouho se u ní modlil.
Měl ji ve velké oblibě a úctě, a když už byl v Lukově a bylo to s ním
zlé, poprosil otce Vinklárka, aby sochu "jeho" panny Marie opatroval a
chránil. Když po vyhnání selesiánů skončily ve Fryštáku i sestřičky,
socha panny Marie se najednou ztratila.
Tady se niť umístění sochy na chvíli ztrácí, aby se pak navázala na
faře v Bratřejově a v Napajedlích, kde ji skrýval a opatroval otec
Vinklárek a otec Honka. Pak socha putovala až do Rosic, kde byla
ukryta v bytě otce Meda. Odtud se po příchodu svobody stěhovala za
otce Honky do Fryštáku a do DISu. Neshoduje se poselství pany Marie
ve zjevení pana Bardoděje ve Fryštáku přesně s osudem její sochy a
s osudem selesiánského díla u nás?
Poslouchejme: " A skutečně, ani jsem ještě neusnul, když jsem
zpozoroval mizící les, přesně jako v Turzovce a ze šedomodré mlhy
vystoupila Panna Maria stejně, jak jsem ji viděl spolu s ostatními
muži. Najednou se objevily černé postavy a snažily se Pannu Marii
všemožně zakrýt, ale Ona stále vystupovala do popředí…

FARNÍČEK 06/09

-9-

DOKONČENÍ
Až najednou postavy zmizely a vtom vstoupila Panna Maria jako
Královna-Vítězná, se žezlem v ruce, s korunou na hlavě a s
Jezulátkem na rukou. Oblečená byla do růžových šatů s bleděmodrým
pláštěm." Představuji si staříčka Stuchlého, jak se dívá na "svou"
pannu Marii a jak je uchvácen její krásou, až klesá na kolena. Co by
udělal dnes na našem místě, když by ji teď spatřil. Co by asi udělal
po všem , co museli jeho bratři a sestry prožít, aby znovu mohli
uvidět ten jasný pohled jejích očí a rozevřenou náruč jejího Syna?
(citace vybrány z knihy : Turzovka – 50 roků milosti)
- lk –
POUTNÍ Z ÁJEZ D

DO

ZLATÝCH HOR

Znovu se obracíme na všechny případné zájemce, kteří by chtěli
v sobotu 13. června navštívit známé poutní místo Panny Marie
Pomocné – ve Zlatých Horách, aby se na tento poutní zájezd přihlásili
v sakristii u pana Košáka. V současné době bychom zatím autobus
nenaplnili, proto tuto nabídku znovu opakujeme.
Odjezd z Fryštáku: 13.6. 2009 v 6.00 a návrat kolem 20.00.
Cena zájezdu je 300, - Kč na osobu.
POZ V ÁNK A

NA

DIS FEST

Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní populární hudby
a dobré nálady na 6. ročník legendárního
multižánrového festivalu
D I S F E S T 2009,
který se uskuteční v sobotu 13. června 2009,
od 15 hodin na DISu
Mezi účinkujícími nebudou chybět skupiny:
Hugo Mikl, Apoaché, Mirečkovi sekeráše, The Partisan, Noise Toy,
Happy to meet, Divadelní souboj a také fryštácká legenda 3 TUNY
Těšíme se na vás!
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ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KROMĚŘÍŽI
Tímto příspěvkem se vracím ještě k době předvelikonoční, konkrétně
k sobotě před Květnou nedělí.
Společně s částí našeho mladšího „spolča“ jsme se vypravili do
Kroměříže, kde probíhalo setkání mládeže z naší arcidiecéze.
Po zahájení a představení všech děkanátů jsme se rozdělili a každý měl
možnost vybrat si workshop, který ho zajímal a později se jej zúčastnit.
My jsme si vybrali workshop o svědectví zpěváka Jeremyho Campa.
Ten ve svých písničkách líčí svůj životní příběh. Zpívá v nich o smrti své
ženy, o spoustě otázek, které si stále pokládal, ale hlavně o své velké
lásce a víře v Boha, která mu pomohla vše překonat.
Na výběr bylo ale i spoustu jiných zajímavých přednášek – např. o
pouti do Santiaga, o tom, jak se vyznat ve svých myšlenkách, o
křesťanském časopisu IN nebo o životech dětí v uprchlických táborech
v Srbsku. Po přednáškách jsme se všichni znova setkali na společné
mši. Bylo nám řečeno, že v kostele sv. Mořice ještě nikdy nebylo
tolik lidí☺ - setkání se totiž zúčastnilo okolo 1400 mladých věřících.
Po této krásné mši svaté jsme se již rozjeli do svých domovů.
Tak třeba zase příště☺.
Terka Görigová

Kroměřížský kostel
Svatého Mořice
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KALENDÁRIUM ČERVEN 2009
1.6. Památka svatého Justina
5.6. Památka svatého Bonifáce
7.6. Slavnost Nejsvětější Trojice
11.6. Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo)
13.6. Památka svatého Antonína z Padovy
14.6. 11. neděle v mezidobí
19.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
21.6. 12. neděle v mezidobí
24.6. Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
28.6. 13. neděle v mezidobí
29.6. Slavnost svatých Petra a Pavla
Svatý Antonín

BRIGÁDA NA KOSTELE
I když jsme na velkou farní brigádu zvali zhruba před měsícem přímo
v kostele, připomínáme znovu, že je potřeba provést výkop
k základům na severní straně kostela, aby mohly být odizolovány a
odvodněny. Spoustu prací se díky ochotě některých z Vás podařilo
zvládnout v předstihu, ale v sobotu 6. června budeme znovu
potřebovat muže s krumpáči a lopatami, kteří pomohou začistit
výkop, provedený technikou.
Další práce v následujících dnech už provede specializovaná firma.
VĚŘÍME, ŽE SI PŘÍŠTÍ SOBOTU OD 8.00 NAJDETE ČAS.
FRYŠTÁCK Ý

K LUB MAMINEK

- KVĚTEN

9 – 11 HODIN
2.6. Říkanky s Danuškou
9.6. Bezpečnost dětí na internetu. Beseda s pí. Míšou
Bláhovou o úskalích trávení času dětí na internetu.
16.6. Kanisterapie - jak se chovat, když se potkáme s cizím
pejskem, atd. Vede paní Renata
Hejtmánková ze Zlína
z klubu kanisterapie.
23.6. Výroba šperků z korálků - zapojí se i děti – Martina
Mikešová ze Zlína.
30.6. Závěrečné rozloučení před prázdninami, posezení
s dětmi u poháru v Disu.
Pravidelné čtvrtky od 16-18 hodin:
Herna – volné hraní dětí
Páteční tvoření 12.6. v 16 hod.: POZOR ZMĚNA ČASU!!!
Vyrábíme trička na prázdniny technikou tisknutí na textil, velmi
jednoduché a efektní…!!!
PŘES LÉTO SI DÁME VOLNO A V ZÁŘÍ ZASE NASHLEDANOU.
VŠEM DĚTEM A MAMINKÁM PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY.

VŽDY V ÚTERÝ OD

DOPLŇOV AČK A

NA

ČERVEN

V ČERVNU NÁM LÉTO ZAČÍNÁ,….DOKONČENÍ V TAJENCE.
1
P

2
P

3
P

4
P

5
P

6
P

7
P

8
P

9
P

10
P

11
P

12
P

13
P

14
P

15
P

16
P

17
P

18
P

Legenda: 1.Posuvná stěna, 2. Vířiti prach, 3. Naříkati – lkáti, 4. Druh
plavidla, 5. Spodní část místnosti, 6. Neobdělaný pozemek, 7. Malý
pařez, 8. Strava, 9. Otoman, 10. Koňská „bota“, 11. Druh spisovatele,
12. Slovensky „papoušek“, 13. Skok přes překážku, 14. Praktický člověk,
15. Rozvod páry, 16. Mela, 17. Důvod, 18. Pohlavek.
Tajenka z minula: oslavit Svátek matek.
připravil František Záloha
PRO ZASMÁNÍ:

Vašek říká kamarádovi: „Chtěl bych žít ve středověku.“
„A proč?“ ptá se Jenda. „ Tam končí dějepis na stránce dvacet!.
***
„Roberte, proč jsi včera nebyl ve škole?“
„Prosím, moje sestra Květa se vdávala.“
„Tak dobře, ale ať se to už neopakuje!“
***
Pan farář má kázání, zezadu k němu přistoupí kostelník a šeptá mu:
"Otče, na chóru hrají poker."
A kněz mu šeptem odpoví:
"Díky, ale nejdřív musím dokončit kázání."
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