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Slovo redaktorů
Milí farníci,
přinášíme Vám poslední číslo našeho časopisu pod taktovkou Grůzů,
rádi bychom tuto funkci předali manželům Hance a Kájovi
Komárkovým. Věříme, že budou skvělí redaktoři a že my společně jim
budeme přispívat i nadále různými články.
Také Vám přejeme pokojný a milostiplný nový školní rok, do kterého
můžeme vykročit s trochou vzpomínek na předešlý rok a prázdniny a
také s myšlenkami a zamyšleními nad naší nebeskou maminkou.
S vděčností se loučí
Lucie a Dominik Grůzovi

Maria vše uchovávala ve svém srdci
Milí farníci,
15. srpna jsme slavili patrocinium našeho kostela
– Nanebevzetí Panny Marie, 22. srpna památku Panny
Marie Královny, v září si obyčejně připomínáme 8. září narození
Panny Marie, 12. září památku jména Panny Marie a 15. září
Panny Marie Bolestné (tento rok dva z nich připadají na neděli,
a tak je slavit nebudeme). Můžeme být velice vděční, jak silnou
patronku Bůh naší farnosti dal. Ona nás touží vést k Bohu,
abychom jednou mohli být jako ona – zcela s Bohem a v Bohu
v nebi. Maria byla blízko Bohu, protože se jím nechala vést –
naslouchat tomu, co jí Bůh zjevoval. Jistě si můžeme říci, že ona to
měla jednodušší, když se jí Bůh skrze anděla zjevil. Ale to bylo pár
okamžiků. Většinou tedy musela jako my
naslouchat tomu tichému Božímu hlasu –
co nám asi Bůh může říkat skrze naše
blízké, skrze to, co se kolem nás děje, skrze
to, jak se Bůh dotýká našeho srdce… A když
takový hlas zaslechneme, uchovávat ho ve
svém srdci a rozvažovat o něm jako Panna
Maria, zkoušet něco z toho uskutečňovat
každý den. V denním shonu je často těžší
takový hlas zaslechnout. Ale možná v době
prázdnin a dovolených jsme mohli zažít
něco, skrze co nás Bůh zve zkusit žít náš
život trochu jinak. Dát více prostoru tomu
podstatnějšímu – ať už v rodině, duchovním
životě, profesi či volném čase. Možná si
vydobýt každý den nějakou chvilku na to být více v klidu s blízkými,
možná se uchýlit do ticha s Bohem, možná něco docela jiného…
Třeba se jen zkusit a chvíli vnitřně „ponořit“ do hezkých chvil, které
jsme v létě prožili, a něco z té atmosféry přinést do našeho
všedního dne. Dobrý Bože, s Pannou Marií se ti chceme učit
naslouchat. Co bys nám asi chtěl říci skrze prožití tohoto léta a
dovolených? Co bylo krásné a nějak důležité? Co se možná úplně
nepodařilo a chtěl bych to zkusit jinak? Jak bych si představoval
nový školní rok? Co by šlo udělat trochu jinak? Jak bychom mohli
trávit např. neděle? Panno Maria, vyprošuj nám, ať si můžeme být
více nablízku s lidmi okolo nás i s Bohem, ať se necháme vést a
každou inspiraci uchováváme ve svém srdci jako ty, rozvažujeme
o ní a zkoušíme ji uskutečňovat v našem životě. Amen.
kaplan D. B.
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Ministranti - MINIrok
I tento školní rok (jako i ostatní) jsme se snažili
vykonávat službu ministranta důstojně. Teď už je nás
něco přes dvacet a dokonce do našich řad vstoupili
dva noví – Jonáš a Kryštof Kalábovi. Jednou
z nejzajímavějších akcí byla jarní víkendovka
v Bohuňově. Začala jako obvykle na židenickém
nádraží, odkud jsme se vlakem i naší fantazií
přepravili do světa Artemise Fowla – nejgeniálnějšího
zločince všech dob. Abyste rozuměli, neučili jsme se
páchat nekalosti, ale hráli jsme různé hry, ve kterých
jsme bojovali proti skřítkovské policii. Zažili jsme
u toho mnoho legrace. Doufám, že se podobná akce
uskuteční v příštím školním roce, který začne co
nevidět.
ŠH

Hudba v naší farnosti
29.9. v 9:45 26. neděle v mezidobí
- k sv. Václavu
Zdeněk HATINA:
ČESKÁ LITURGICKÁ MŠE op. 20 (1941)
ZDRÁVAS MARIA
DUCHOVNÍ ZPĚV Č. 2
Účinkují: sóla, smíšený chrámový sbor,
Varhany: doc. MgA. Jan KRÁL,
Řídí: Zdeněk HATINA, ředitel kůru.

Panenská Dcero
Panenská Dcero sionská,
vroucně a živě toužíš ve svém srdci
po pokoji a jednotě věřících.
Pomoz nám svou září, ať jsme také
my prorockým znamením Boží lásky
k naším bratřím.
Pomáhej nám svou vlídnou dobrotou
být zajedno s tím, kdo je vedle nás
nebo na naší cestě.
Jak tomu bylo kdysi v první obci
ve večeřadle, vyzařováním tvé
přítomnosti učiní jedno srdce a jednu
duši z našeho křesťanského
společenství i dnes a pobídne ho, aby
hlásalo Boha Lásku až do končin
země.
S tebou, vznešená dcero sionská,
vysíláme k Bohu milosrdenství
hymnus chvály a díků, velebný
jako v den svátku, hymnus radosti a
jásotu, hymnus lásky, neboť veliké
věci pro nás koná Pán.
Mariánské modlitby
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První Svaté přijímání
Od ledna se v úterý na faře scházely děti, které
chtěly přistoupit k prvnímu svatému přijímání.
Vedla je Pavla Oujezdská. Děti v průběhu půl
roku mohly prohlubovat svou modlitbu ve
vděčnosti i v prosbách a získávaly vice informací
o Ježíši v eucharistii.
V sobotu 22. Června se uskutečnila první svatá
zpověď, kdy jste mohli v kostele zaslechnout
padat obrovské kameny ze srdcí dětí. 23. června
v 9:45 pak už stáli pod kůrem oděni ve svátečních
šatech, zářící a trochu se chvějící.
Tuto velkou událost pak mohla celá farnost s
radostí sdílet také malým pohoštěním ve farním
sále, jelikož celé nebe plakalo ten den radostí z
malých prvokomunikantů.
LG

Ministrantský tábor – MINItábor 2019
V sobotu 10. srpna jsme se s ministranty sešli na
hlavním nádraží v Brně a započali dlouhou cestu
na základnu Sdružení přátel Jaroslava Foglara
v areálu bývalého muničního skladu u Zlatých hor.
Během cesty jsme se dozvěděli, že na tomto
táboře staneme vesmírnými stopaři z knihy
Stopařův průvodce po Galaxii a také že nám
bezcitní mimozemšťané zničili Zemi. Když jsme
dojeli na místo určení, zjistili jsme, že základna je
v rekonstrukci, takže se budeme muset obejít bez
té její části, v níž je staveniště.
Hned první den jsme zjistili, co budeme k životu na
základně potřebovat – ručník. Ručník je totiž
nedílná součást vybavení stopaře. A jak už to na táborech bývá, ručník jsme si vyrobili –
nabatikovali a pokreslili. Během tábora jsme na palubě vesmírné lodi Srdce ze zlata se
samotným prezidentem galaxie Zafodem Bíblbroxem procestovali pořádný kus vesmíru.
Třeba když jsme vyrazili na výlet do Údolí ztracených štol… Šli jsme, šli, a ouha, neměla by ta
voda téct na druhou stranu? Ano, voda teče do kopce, je to divné, říkali jsme si, ale později
jsme zjistili, že je to byl jen optický klam. Zase jsme šli a šli a byl z toho celodeňák.
Během cest po vesmíru jsme se zastavili v Restaurantu na konci vesmíru, ve kterém se naši
skvělí kuchaři vytasili s řízkem a bramborovým salátem. A potom hurá do kasina.
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Dáte si partičku pokeru, jednadvacet nebo si snad
chcete zahrát kostky? A nakonec po všech strastech a
slastech tábora, například ucpaném záchodu,
zaběhnutém kozlovi a vybuchujícím sporáku, se nám
podařilo přesunout zpátky v čase a zachránit Zemi před
demolicí. A pak už zbývá jenom cesta domů a tu jsme
taky zdárně zvládli. Na závěr si zaslouží poděkování
kuchaři za to, že nám tak vyvařovali, a vedoucí za to, že
nám obětovali tolik svého času.
ŠH

Karneval
První
zábrdovický tábor
Již dlouho ležela v srdcích několika lidí
v zábrdovické farnosti myšlenka a touha uspořádat
farní tabor. Díky odvaze a vytrvalosti některých z nich
se povedlo pronajmout tábořiště v lesích mezi
vesnicemi Tavíkovice a Šemíkovice na malé mýtince
obkroužené říčkou Rokytnou. V pondělí 22. června se
sešlo asi čtyřicet dětí a třináct dospělých, aby si užili
dobrodružné putování pouští. Počasí nám přálo, takže
jsme se opravdu cítili jako na poušti, ale díky lesům a
říčce jsme měli mnoho oáz, kde jsme si mohli
odpočinout a načerpat síly.
V týdnu jsme zažili mnoho legrace i napětí. Někdy
při hrách, jindy při boji o jídlo, jelikož nám spadla pec.
Ani taková věc však tabor nerozhodila. Děti se zapojily
do stavění nové jílové pece a jiní hlídali ohniště, které
jsme dočasně využívali k vaření.
Velmi jsme ocenili pomoc všech návštěvníků,
kteří nám nasekali dřevo nebo přinesli vodu.
Přijel za námi take otec Daniel, který nejen že nás
duchovně občerstvil, ale ještě vymyslel pro děti několik
atrakcí.
Pokud chcete vědět vice, doporučuji prohlédnout
si nástěnku v kostele nebo přijít na malé posezení na
faru s promítáním fotek a sdílením zážitků z tábora
29. 9. po mši svaté v 10:45. Všichni jsou srdečně
zváni!
Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv přispěli a těšíme se
na další rok!
LG
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Duchovní cvičení Velehrad
14. července se velká část naší farnosti na týden přestěhovala
do domu Stojanov na Velehradě, abychom zde v tichu, někdy
též při vážné hudbě, při adoracích a mších svatých mohli vice
poznat tvář našeho Pána a Přítele.
Nelze vypovědět, co vše jsme zde zažívali, jelikož tyto
zkušenosti jsou téměř nepřenositelné. Jisté je, že počasí bylo
nádherné. Příroda a zvířectvo různého druhu provázelo
nejednoho z nás na různých cestách.
Střípky z těchto duchovních cvičení budeme zase po celý rok
přinášet v krátkých článcích. Jsou to opravdu jen střípky,
protože hloubku přednášek našeho pana faráře mnohdy nelze
dostihnout.
Vnímám velkou vděčnost všech zúčastněných.
LG

Střípky z duchovních cvičení
V poušti
Kdykoliv člověk něco začíná, ptá se: Proč?
K čemu to bude dobré?
Odpovědi na tyto otázky je potřeba hledat
v tichu, v poušti, v odstupu.
Odpovědi, které přerůstají v rozhodnutí,
člověk nalézá v hlubi svého srdce, kde se ho
dotýká Bůh. Není to únik, ale odstup od světa.
Rozhodující bitvy o Boží království se konají
v tichu a samotě.
První zážitek ústraní je ODCHOD – pro
někoho je to potěšením, pro jiného je to
těžké. Nejsme zvyklí na Ježíšův druh
odpočinku: „Pojďte ke mně všichni.“ Nejsme
zvyklí na vážnou společnost, kterou jsme my
sami.
Druhý zážitek je USEBRÁNÍ. V poušti jsme
sami, abychom nalezli sebe. Můžeme před
sebou unikat, vzít si knihu, pustit si rádio,
nebo budeme čelit tomuto strachu ze samoty.
V poušti je pobyt mezi anděly a dábly.
Protichůdné tendence v nás – na jedné
straně ctižádostivé nápady a na druhé boží
Poznání. Touha po pravdivějším a bohatším
životě, kdy můžeme zahlédnout tichý pokoj,
který nás naplní. Nelze tuto touhu naplnit bez
odkrytí masek.
Ježíš byl před každým velkým činem v poušti.
Vyzývá nás k následování, k následování
Ježíše jako našeho průvodce, mistra.
Můžeme se spolu s ním starat o to, abychom

byli blíž Bohu, jeho i našemu milujícímu otci,
o kterém nám dává svědectví.
Třetí zážitek je KONTEMPLACE – nazírání
Ježíše a jeho života. Můžeme vidět rozpor
mezi tím, s čím Ježíš přišel, a tím, co očekávali
lidé. On však nebyl v tlaku od lidí a jejich
očekávání a představ, měl jasno, kdo je a koho
chce poslouchat.
Možná mám intuici, kde je můj problem, má
maska… Poušť je hledání Boha, smyslu
života. Poušť neznamená nepřítomnost lidí,
ale přítomnost Boha, kterou mohu vnímat.
Proč chci jít na poušť?
Kde mohu nalézt poušť v běhu každodennosti?
Co musím udělat, abych mohl(a) na poušť
vyjít?
z poznámek LG
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Očeho pohádka
Lk 1, 39-56
Kdo jsou Zachariáš a Alžběta?
Co je to v lůně? (Lunochod?)
Co je to „plod života tvého“?
Co řekl Marii Bůh a ona uvěřila?
Co znamená blahoslavená?
Proč Maria spěchala za Alžbětou?
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Přečtěte si
MARIÁNSKÉ MODLITBY
Vojtěch KODET ed.

Záměrem autora bylo
shromáždit ty nejkrásnější
mariánské modlitby církevní
tradice a nabídnout je
věřícím v praktickém formátu
modlitební knížky.
Výběr modliteb sahá od
starokřesťanských modliteb
přes známé modlitby, jako je Zdrávas, Pod
ochranu tvou, růženec či mariánské litanie, až po
oslovující modlitby známých světců i posledních
papežů.
Obsah knížky je natolik bohatý a pestrý, že v ní
každý objeví nepřeberný zdroj inspirace pro
chvíle modlitby a rozjímání.

V jednom pohádkovém království se rozkládalo
malé město, a protože bylo blízko hranic s jiným
královstvím, jmenovalo se Hranice. Ta sousední
říše nebyla ledajaká, obyvatelstvo tvořily samé
příšery. Vládli v něm tři bratři, odporní zelení
zubatí obojživelníci: nejmladší
Krokochvilka, prostřední
Krokodýl a nejstarší
Krokodlouho. Naštěstí mezi
naším královstvím a říší příšer se
tyčily vysoké hory, takže lidé
v Hranicích měli pokoj.
Jenže jednoho roku se
vládce Krokodlouho rozhodl,
že už dlouho nevedl válku a nezpustošil žádnou zemi. Tak nařídil skřetům
prokopat pod horami dálnici do říše pohádek. Protože skřetů jsou miliony, trvalo
jim to jen krátce. Tak se jednoho odporně hnusného dne, kdy se po obloze táhly
těžké ocelové mraky, přihnalo směrem od hor strašlivé vojsko příšer. Jeli na dinosaurech a
generál Krokochvilka dokonce na drakovi. Loupili, zapalovali a všechno sežrali. Městečko Hranice
stačilo zavřít hradby a poslat poštovního holuba se zprávou panu králi.
Strašlivý Krokochvilka řekl: „Já jedu dál pustošit a žádný holub už neproletí, vypustím harpyje. A ty,
brácho, se tady zdržíš trochu dýl, než dobudeš Hranice.“ Krokodýl, který jezdil na obrovském
šilhavém baziliškovi, řekl: „Bude mně to trvat jen o něco dýl než tobě.“
Mezitím král viděl létat harpyje, a tak místo poštovního holuba poslal poštovního plyšového
medvídka. Nesl vzkaz: „Občanům Hranic král pohádek. Přijdu vám na pomoc a vyženu příšery. Jen je
nepusťte do města, bojujte a nevzdávejte se.“ Medvídek byl tak maličký, že prošel vojskem příšer bez
povšimnutí. Krokodýl na baziliškovi nechal obléhat město obrovským vojskem, které střílelo
dovnitř zápalné šípy. Lidem hořely domy, měli málo jídla a vody. Když přišel
plyšák se vzkazem, mnozí mu nevěřili, řekli si: „Copak král posílá listiny po
Medvídkovi?“ Mezitím strašlivý vojevůdce Krokodýl křičel na obyvatele Hranic:
„Kdo se vzdá, toho neroztrháme, nezastřelíme, ani mu neusekneme hlavu.“
Mnoho lidí mu uvěřilo raději než plyšákovi, opustili město a vzdali se mu.
Krokodýl slib dodržel: všechny je sežral vcelku – buď on, nebo jeho vojsko.
V Hranicích zůstalo jen málo lidí a už se nemohli dlouho ubránit. Naštěstí
v tu dobu už vyrazil král se svým vojskem a s pohádkovými zbraněmi.
Mečem Samosekem zničil dobyvatele Krokochvilku, zabil draka a vojsko.
Za hodinu byl u Hranic, pobil dinosaury i jejich jezdce, až zůstal sám
Krokodýl. Na toho vypustil „Obušku z pytle ven“ a ten ho mlátil celou cestu
hlava nehlava, aby už nikdy nezapomněl, že nemůže vyhrát.
Všichni obyvatelé Hranic, kteří uvěřili králi, se zachránili.
Možná se to nezdá, ale vede se drsná bitva o život. Kdo uvěří Ježíšovi, zachrání se a zažije s ním
vítězství i radost.
JR
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PULS
V měsíci září oslaví fond Puls své druhé narozeniny. Tato velká rodina malých dárců se již
rozrostla na více než 3200 donátorů, kteří v letošním roce darovali již 4,1 mil. Kč.
Jsme rádi, že s Vámi můžeme sdílet tuto narozeninovou radost, a chceme Všem našim
podporovatelům, zvláště donátorům poděkovat.
Staňte se spolu s námi PULSem diecéze! Přihlásit se můžete na www.donator.cz nebo
prostřednictvím přihlášky v kostele.
Více informací najdete v přiloženém materiálu nebo na stránkách donator.cz

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta
Milé sestry, milí bratři,
zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již
deset let od chvíle, kdy naši diecézi poprvé
v její historii navštívil Svatý otec. Pro mnohé,
kdo byli přítomni, patří bohoslužba papeže
Benedikta XVI. na tuřanském letišti pro více
než sto dvacet tisíc poutníků ke stále živým
vzpomínkám. Od mnoha lidí, se kterými jsem
se od té doby setkal, jsem slyšel, že to pro ně
byl hluboký zážitek a významná chvíle jejich
života.
Papež přijel, aby nás povzbudil pro
každodenní život, kde se stýká naše lidství
(s radostmi i strastmi) s šancemi života
v duchu evangelia. Konkrétně s vírou, nadějí
a láskou, což byla témata jednotlivých dnů
papežské návštěvy.
Někteří se tehdy zabývali jen vnějšími
okolnostmi akce (co se kde jedlo, kolik to
stálo, kolik policistů a záchranářů bylo ve
službě) a jiní vnímali především to, co nám
Svatý otec chtěl sdělit. V Brně Svatý otec
Benedikt XVI. promlouval o naději, o kterou
touží každý člověk opřít svou budoucnost.
Z jeho homilie mi nejvíce utkvěla v paměti tato
slova: „Historická zkušenost ukazuje, k jakým
absurditám dospěje člověk, když vyloučí
Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého
jednání… Je nutné svou svobodu stále znovu

A znovu zaměřovat k dobru.“ Papež se však
nevyjadřoval jen k věcem náboženským, ale
všeobecně lidským a jsem přesvědčen, že
svým úhlem pohledu inspiroval jak katolíky či
lidi vyznávající jinou víru, tak také ty, kteří se
považovali za nevěřící.
V pátek 27. září 2019 v 17.30 bude v katedrále
slavena děkovná mše při příležitosti 10.
výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.
v Brně. Jste na ni všichni srdečně zváni.
A prosím, abyste současného papeže
Františka provázeli ve svých modlitbách a
děkovali také za jeho předchůdce.
Žehná Vám
Váš biskup Vojtěch

Ů STREJDA FARÁR
MUJ
Čekání
Jmenuji se Jan, ale říkají mi: Honzo nebo Johny. Každý mi říká jinak. Je mi osm. A chodím do druhé
třídy. Mám dva sourozence (bráchu a sestru). A hlavně, co mám! Mám strejdu, který je farář. Má velký
kostel s velkou farou, která je spojena s kostelem chodbou. Je to úžasně dobrodružné místo.
Maminka, strejdova sestra, mi slíbila, že u něj můžu strávit víkend a zrovna to vyšlo na Seslání ducha
Svatého. Paráda! Strejda je úžasný, má nás moc rád, ale mě, myslím nejvíc.
Dlouho očekávaný den je tady. Sobota ráno. Přijíždím za strejdou!

Dvě hodinky čutáme na farní zahradě. Cítím se jako princ na zámku. Oběd nám připravuje výborná
kuchařka, paní Kvásková.
„Zase nezklamala.“ Mrkám na strejdu při obědě, s plnou pusou rajské s knedlíkem.
„To víš.“ opětuje strejda. „Honzo, večer mám svatodušní bdění. Chceš jít se mnou?“
„Jasně!“ odpovídám nadšeně.

Ů STREJDA FARÁR
MUJ
Bdění
Bojuju jako lev, ale nakonec to vzdávám a zahanbeně a velmi potichu se jdu plížit chodbou. Ještě
projdu přes sakristií, zahnu do spojující chodby a …
„Co to je?“ ptám se sám sebe. Místo předpokládané tmy ve spojující chodbě vidím světlo, příjemné a
teplé světlo. Hledám zdroj, protože mi vrtá hlavou, co tady dělá světlo.
Najednou vidím pána nebo paní, těžko rozpoznat. Je to moc krásná osoba a má na sobě takový
dlouhý světlý kabát. Hnědé vlasy asi po ramena má dozadu lehce svázané světlou stužkou.

„Potřebuji tento náklad dostat nahoru na kúr.“ Odpovídá mi a zase se ohýbá nad zásilkou.
„To víte, že Vám pomůžu.“ A nakláním se, abych vzal kousek pytle do rukou a zkusil jej nadzvednout.
Je to těžký náklad. Skoro ho nemůžu unést. Ale paní na mě mrkne a důstojně a jemně pytel zvedne.
Musím se na tu paní pořád dívat, vypadá to jako by zářila, celá její bytost a je mi s ní moc příjemně.
Vůbec nemyslím na ten těžký pytel. Povídám paní o tom, jak jsem dneska se strejdou hrál fotbal, jak
jsme spolu obědvali a co plánujeme zítra. Paní mě poslouchá, usmívá se a pokyvuje hlavou.
„Ještě pár schodů a jsme tam.“ říkám a docela mě to mrzí.
ZA chvíli jsme na kúru, dojdeme k okraji a pozorujeme všechny věřící, klečící nebo spící v lavicích. A
vpředu na oltáři stojí monstrance s Pánem Ježíšem. Koukám se dopředu a najednou se mi i bílá hostie
zdá zářící.
Paní zatím rozbalí pytel a vytáhne krásný hliněný džbán. Drží ho pevně a přitom jemně a důstojně.
Přichází k okrají a džbán naklání.
Ani mě nenapadne nějak ji zastavit. To co následuje je úžasné.
Ze džbánu vytéká, nebo spíše plyne, průzračná voda, která světélkuje jemnými barvami duhy. Jako
kdybyste zkapalnili duhu, která vznikne za parného dne po bouřce, a zpomaleně ji vylili. Pozoruji, jak
voda jako pramen teče z kúru, zhruba v polovině vzdálenosti mezi podlahou a kúrem se rozvětví na tři
pramínky a po několika sentimentech se zase větví. Nakonec pozoruji, jak pramínky této duhové vody
doplouvají ke každému člověku dole pode mnou. Když se voda dotkne člověka, stéká po něm a
obaluje ho.
Paní se s radostí podívá na své dílo. Skloní chvíli hlavu, pak se nakloní ke mně a řekne: „Díky, Honzo!“
Ještě pozoruji, jak zase džbán schová do pytle, mrkne na mě a odchází.
Než se z té nádhery vzpamatuju, je pryč. Běžím dolů a do chodby, ale nikoho už nevidím. Vracím se
zpět do kostela. Lidé jsou stále obaleni tou duhovou vodou a na jejich tvářích je pokojný výraz. Sedám
si do lavice a kochám se.
„Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim. Bim.“ Zní z věže.
„To není možné“ myslím si. Já jsem to vydržel! Jásám a běžím do sákristie, kde skáču do náruče
strejdovi.
„Tý jo! Fakt jsi mě překvapil!“ říká uznale a tiskne mě k sobě.

