
Když na mě letos opět připadl úkol 
napsat článek o  farním plese, absen-

ci nadšení jsem opravdu neskrývala. Co 
napsat? Totéž jako vloni a  předloni? 
Nakonec jsem se rozhodla pojmout to 
jinak, méně pátrat po objektivních infor-
macích a  místo toho vám povědět, jak 
jsem prožila ples já sama. 

Můj manžel si léčí zlomené rameno, 
takže do tance nám opravdu nebylo. Ale 
s  fialovým závěsem na ruku jsem ale-
spoň sladila svoje plesové šaty a  kom-
plimenty na naši rafinovanou eleganci 
se jen sypaly. Zranění je také dokonalé 
téma konverzace. A to i  přesto (nebo 
možná právě proto), že se ukázalo, že 
o  pochroumané muže není v  naší far-
nosti nouze. Náhoda?

I když ty důležité věci na plese jsou pova-
hy nemateriální, mezi hlavní body večera 
patří i  večeře a  tombola. Tentokrát jsem 
si pochutala na výborném kuřecím špízu 
a  radovala se například z  knihy, kterou 
jsem vyhrála už vloni a  za celý rok jsem 
ji nepřečetla. Takzvaných rychlých výher 
bylo v  tombole opravdu požehnaně, takže 
o  „štěstí“ se dalo mluvit spíše tehdy, když 
se někomu povedlo nevyhrát vůbec nic. 
Nebo když pár abstinentů u  našeho stolu 
vyhrál hned dvě alkoholické ceny. Naštěs-
tí ale po tombole následovala čilá výmě-
na výher a  láhev vína tak směnili za anti-
stresové omalovánky. Napínavé bylo také 
losování hlavních výher tomboly. První 

cenou bylo letos umění – skleněná hlava 
od výtvarníka Karla Fuksy. Nechyběly ani 
tradiční výhry – třeba večeře s  panem 
farářem nebo dárkový koš od pohřební 
služby Cajzl. Jeho výherkyně – redaktor-
ka Zpravodaje Klára Havlíčková na Face-
booku zveřejnila jeho obsah a  je vidět, že 
to pohřebáci berou opravdu s  humorem. 
Havlíčkovi v  něm našli krom klasiky, jako 
jsou věnečky a  rakvičky, také třeba lucer-
nu a  bonboniéru Modré z  nebe. 

I ti, kteří netančili, se na plese mohli 
tancem potěšit. A to v  provedení jednak 
budoucích profesionálních tanečníků 
během předtančení, ale hlavně choreo-
grafiemi, které nacvičili sami farníci. 
Takzvaná starší farní mládež tančila 
tance ve stylu třicátých let. Dámám to 
s  čelenkami s  péry a  v typických rov-
ných šatech náramně slušelo a  bylo 
vidět, že si to účinkující opravdu užili. 
S dynamickým tancem mladší mládeže 
jsme se přenesli o  padesát let dopředu 
do osmdesátek a  melodií z  Pomády. 

Na závěr nezbývá než zkonstatovat, že 
se letošní ples opět vydařil. Užít si jej jak 
vidno mohou i  ti, kteří netančí. Jak řekla 
jedna nejmenovaná farnice – ples je jako 
farní kavárna, ale lepší, protože nemu-
síte jít domů dělat oběd. Pokud jste se 
dosud styděli do společenských aktivit 
farnosti zapojit, není opravdu čeho se 
bát. Velký dík za to samozřejmě patří 
všem organizátorům. =hk=
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Slovo úvodem
Milí farníci,

přiznám se, že mám adventní obdo-
bí, které právě začíná, velmi rád. A když 
jsem o  tom přemýšlel, tak je to dokonce 
mé nejoblíbenější liturgické období. Už 
několik týdnů se těším především na 
ranní rorátní mše svaté, i  když to pro 
mě bude znamenat vstávat o  něco dřív 
než obvykle. Jejich pokojná atmosféra 
je naprosto jedinečná a  vnímám, jak 
kontrastuje s  předvánočním shonem 
okolního světa.

Přijde mi líto lidí, pro které je toto 
předvánoční období dobou hektickou 
a  nervózní, které by se nejraději vyhnu-
li, těch, kteří jsou ve stresu, aby se jim 
podařilo nakoupit všechny vánoční 
dárky, aby bylo uklizeno, aby bylo dost 
cukroví... Do toho obchody přeplněné 
spěchajícími lidmi. Není divu, že se 
v  tuto dobu internet plní články, které 
obsahují návody, jak zvládat předvá-
noční stres.

A přitom doba adventní má být 
dobou ztišení, zastavení se, rozjímání. 
Advent pro nás má být obdobím očis-
ty – ale spíše než našich příbytků by se 
mělo jednat o  očistu myšlenek, o  očis-
tu duše. Během adventu by si lidé měli 
dát do pořádku své svědomí ve vztahu 
k  Bohu i  k druhým lidem, pomáhat 
těm, kdo to potřebují víc než my, a  šířit 
kolem sebe naději a  radost.

Když se Dalajlámy zeptali, co jej nej-
více překvapuje na lidstvu, odpověděl: 
„Člověk. Neboť obětuje své zdraví, aby 
vydělal peníze. Pak obětuje peníze, aby 
získal zpět své zdraví. A dále, že je tak 
úzkostlivý ohledně budoucnosti, že si 
neužívá přítomnost; následkem čehož 
nežije v  přítomnosti, ani v  budouc-
nosti; žije, jako by neměl nikdy umřít, 
a  pak umírá, aniž kdy skutečně žil.“

Advent nás vede k  tomu, abychom 
více žili přítomností, abychom si uvě-
domili, co je vlastně v  životě to důležité, 
v  čem je jeho smysl a  cíl, a  tomu také 
přizpůsobili svůj život. Doba adventní 
má být dobou očekávání Kristova pří-
chodu, máme se připravovat na setká-
ní s  Pánem a  podle toho také žít každý 
okamžik svého života.  o. Josef Novotný

Farní ples očima netančivšího

Předtančení bylo ve stylu 30. let. foto: Jakub Šebek



Stalo se 
Fotogalerie na webových stránkách 
farnosti je nově přístupná pouze po 
zadání hesla, které je uvedeno na nás-
těnce v  kostele. 

~
V neděli 4. 11. se uskutečnila přednáš-
ka o  Mary’s Meals, které bojuje proti 
hladu ve světě. Hovořila paní Lucie 
Nečesalová, která je členka správní 
rady české pobočky této charitativní 
organizace. Bližší informace na www.
marysmeals.cz   

~
Od středy 7. 11. se po večerní mši sva-
té, která je bez homilie, konají pravi-
delné katecheze pro dospělé. 

~
Senioři na svém setkání v  sobotu 24. 
11. vyráběli adventní věnce.

~
O slavnosti Krista Krále 25. 11. v naší 
farnosti proběhl Adorační den. Far-
nosti brněnské diecéze se celý rok stří-
dají v nepřetržité adoraci a vzájemné 
modlitbě, v naší farnosti se tento den 
koná pravidelně o tomto svátku.

~
V pátek a  v sobotu 30. 11. a  1. 12. se 
konala adventní duchovní obnova, 
kterou vedl P. Jiří Rous ze Zábrdovic.

Pokřtěni byli:
11. 11. Sebastian Seknička
17. 11. Lukáš Křivánek
24. 11. Dorota Marie Hofrichterová

O čem jsme jednali na Pastorační radě 
farnosti o  svatém Martinu 2018

• Na Farním dnu na Vranově bylo letos 
méně lidí. Budeme častěji upozorňovat. 
Uvažuje se o  pěší pouti na poutní místo 
Křtiny nebo Tuřany, v  jiném termínu, 
a  Farní den pak připravit na přístupněj-
ším, bližším místě.
• Farní den by mohl být v  provedení Far-
ního odpoledne (uspořádanému k  80. 
výročí založení farnosti); lidé kvitují pří-
stupnost a  volnost příchodu/odchodu. 
Pokud by kdekdo přinesl něco k  zakous-
nutí, vyšlo by to v  areálu BiGy parádně. 
Zapište si: neděle 16. června 2019.
• Jarmark byl letos obohacen o  přednáš-
ku a  Večer chval. Pro nízkou účast je otáz-
kou, zda to takto zopakovat v  roce 2019.
• Hledáme šikovného člověka pro „Inva-
zi do Slavonic“. Mladí z  pátečního spolča, 
jeli byste?
· O svatém Václavu jsme chodívali průvo-
dem ke kříži na Krondlové u  lesa. Obno-
víme! Zapište si: neděle 29. září 2019, 
bezprostředně po 9. mši svaté.
• „24 hodin pro Pána“ uskutečníme při 
Duchovní obnově 29.–30. března 2019.
• Roráty 2018 – viz strana 4.

• Rádi chodíme Křížovou 
cestu v  Chudčicích. V roce 
2019 vyzkoušíme v  nedě-
li 7. dubna Křížovou cestu 
v  Lelekovicích. Také zjis-
tíme, zda by bylo možné 
podpořit výstavbu Křížo-
vé cesty ve Wilsoňáku.
• Přednášky: V neděli 
2. 12. 2018 Pavel Jílek 
pojedná téma Děti a  svět 
online – bezpečnost 
a  úskalí internetu; před-
náška cílí především na 
rodiče.

V neděli 20. 1. 2019 se dozvíme od 
o. Martina Holíka o  „Fake news“: jak 
poznat pravdivé a  nepravdivé zprávy 
a  jak je dobře třídit.
Vítáme návrhy na témata a  přednášející!
• Pokud připadne slavnost na sobotu, 
budou bohoslužby v  7.00 a  v 18.00 hod.
• Dlouho jsme přemýšleli, jak neformál-
ně a  svobodně oslovit nové „tváře“. Je to 
úkol všech farníků. K dispozici máme 
farní kavárnu, fotbal, Den farnosti, úžas-
nou plochu před kostelem po mši…
• Mladí se těší na další mladé, ministran-
ti na budoucí ministranty, zpěváci všech 
sborů na nové zpěváky, dobré duše oko-
lo úklidu na další dobré duše.
• Výročí posvěcení kostela připadá na 5. 
května 2019. Na deváté může zazpívat 
chrámový sbor a  pomodlíme se za far-
nost.
• Diskutovali jsme o  důstojných liturgic-
kých postojích při svátosti křtu.
• Fotografie na webu jsou přístupné pod 
heslem umístěným na nástěnce v  kostele.

Zapsala Jana Halámková, 
přetlumočil =omh=

Farnost čte Bibli
Výzva ke čtení Písma svatého opět 
zazněla z  úst o. Josefa. Tentokrát ji dopl-
nil o  praktickou pomůcku, kterou je 
detailní rozpis rozdělení všech knih do 
malých ucelených pasáží. Pokud se jimi 
bude čtenář řídit, tak by Knihu knih měl 
„nenásilnou formou“ přečíst za dva roky. 
Tento konkrétní apel zazněl při nedělní 
mši svaté 18. listopadu, kdy se každoroč-
ně koná Den Bible. Pro ty, kteří ve stano-
vený den nezačali, ale rádi by se připojili, 
o. Josef nabídl možnost nachystání osob-
ního plánu dle potřeb zájemce.

K zamyšlení: Na rozdíl od mobilu má 
Písmo vždy signál. Spojení s Bohem fun-
guje kdekoliv – i  na horách a na otevře-
ném moři. Nemusí se předem aktivovat 
roaming, sazba za přijaté i odchozí hovo-
ry a SMS je stejná v každé zemi a není 
třeba se bát, že nám nebude stačit kredit, 
protože Ježíš už zaplatil za dobití a služ-
by jsou neomezené. Linka nikdy nespad-
ne a  baterie je plně nabitá na celý život.

=jo=, www.cb.cz

Středa ve znamení katechezí pro dospělé
Již několikrát po středeční mši svaté 
jsme měli možnost vyslechnout kate-
cheze pana faráře, při kterých se věnu-
je objasnění základních bodů naší víry. 
První katecheze byla věnována tomu, 
co znamená víra, druhá byla o  Boží Tro-
jici a  dále se budou postupně probírat 
jednotlivé části Apoštolského vyzná-
ní víry.  Zatím (v době uzávěrky, pozn. 
red.)  jsme začali úvodním „Věřím v  Bo-
ha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe 
i  země“. O. Josef se v  katechezi zabýval 
nejprve Božím jménem: způsobem, jak 
Židé dříve Boha oslovovali (nebo naopak 

se vyhýbali oslovení), co znamená slovo 
Hospodin a  co znamená to, že Bůh je 
náš Otec. Velkou část katecheze věnoval 
i  lidským představám Boha, hlavně těm 
mylným. Upozornil na představu Boha 
trestajícího, dozorujícího, až po falešnou 
představu hodného dědečka.

Samotnou mě překvapuje, kolik jsem 
si toho z  těchto setkání odnesla a  zapa-
matovala. Jsem vděčná za ucelenější 
přehled i  zamyšlení se nad fakty, které 
člověk bere jako danou věc. Všem čtená-
řům vřele doporučuji účast na příštích 
setkáních. Alena Prokešová

Jednání pastorační rady foto: omh



Dobře ho znají děti a  mladí z  Cyrilo-
metodějského gymnázia a  střední 
odborné pedagogické školy. Salesi-
án otec Ing. Jaroslav Němec je tady 
učitelem a  spirituálem. Ráda bych 
ho představila i  Vám ostatním, kteří 
nechodíte na školní mše svaté.

V současné době patří salesiáni 
k  největším a  nejvlivnějším řehol-
ním společnostem ve vedení katolic-
ké církve. Do Československa přišli 
již na podzim 1924 (v tomto roce na 
Slovensko, o  3 roky později začali 
působit v  Čechách a  na Moravě, kam 
je přivedl P. Ignác Stuchlý, zvaný Sta-
říček, a  Štěpán kardinál Trochta). 
Zakladatelem kongregace byl italský 
kněz Jan Bosco, jehož heslem bylo Da 
mihi animas, cetera tolle – česky Dej 
mi duše, ostatní si vezmi.

Posláním salesiánů vždy bylo 
vychovávat mládež, takže kde jinde 
bychom měli hledat otce Jaroslava?

1. Kdy jste se rozhodl, že se stanete 
salesiánem?

Je to hodně dávno, když to řeknu studen-
tům, tak mi řeknou, že je to středověk. 
Ale vážně, v  roce 1974 o  Vánocích jsem 
skládal první sliby.

2. Kde všude jste působil?

V roce 1980 jsem absolvoval VŠB 
v  Ostravě Porubě a  nastoupil na vojnu. 
Od roku 1981 jsem pracoval ve Válcov-
nách plechu ve Frýdku, nejdříve jako 

vedoucí údržby dopravních prostředků 
a  pak na rozvoji podniku. V roce 1990 
jsem pracovní poměr ukončil a  odešel 
do Ostravy, kde nám vojáci vrátili kostel 
sv. Josefa (Don Bosco). Opravili jsme ho 
a  8. prosince v  témže roce otevřeli. Vojá-
ci nám postupně uvolňovali dům, který 
nám komunisté vzali v  roce 1950. V pro-
storách tohoto domu jsme začali rozví-
jet činnost pro děti a  mladé lidi z  ulice. 
V  roce 2000 jsem se přestěhoval do Pro-
stějova. Tam mě poslali učit na Cyrilome-
todějské gymnázium. Zároveň jsme tam 
rozvíjeli Klub SHM (salesiánského hnutí 
mládeže), který se věnoval výchově ani-
mátorů a  realizací táborů a  akcí pro děti 
a  mladé lidi. V roce 2016 jsem byl poslán 
do Brna-Žabovřesk a  začal vyučovat na 
zdejším Cyrilometodějském gymnáziu 
a  stř. odborné škole pedagogické. Takže 
teď jsem tu.

3. Don Bosco zasvětil svůj život mla-
dým, problematickým, často negra-
motným chlapcům z  ulice. Myslíte si, 
že máme i  dnes, v  tak uspěchané době, 
takové učitele, kteří jsou schopni se 
takto z  lásky obětovat dětem?

Určitě ano, je spousta lidí, kteří vidí lidi 
ve znevýhodněných podmínkách a  ma-
jí touhu jim pomáhat. Někdo to dělá na 
profesionální úrovni, někdo jako dobro-
volník.

4. Salesiáni, po vzoru svého zakla-
datele, dokáží s  dětmi trávit spoustu 
času, hrají si s  nimi různé hry, sportují 

s  nimi, učí hře na hudební nástroj, zpí-
vají si s  nimi. Co Vy a  hudba?

Já jsem měl hudební kariéru ukončenou 
v  první třídě, když paní učitelka řekla 
rodičům, že nemám hudební sluch, a  bylo. 
Když jsem byl na střední škole, tak jsem 
chodil na klavír, naučil se hrát na kyta-
ru a  flétnu. Na vysoké škole jsme měli se 
spolužáky takový malý barokní ansámbl 
a  hráli jsme při různých příležitostech. 
V mé rodné vesnici jsem 15 let zpíval ve 
sboru, založil ho kdysi P. Petr Baran SDB, 
který inicioval a  byl přítomen také stavbě 
kostela Panny Marie Pomocnice křesťa-
nů včetně oratoře v  Brně-Žabovřeskách. 
Páter Petr Baran, zvaný Děda, byl velký 
Slezan a  nepřehlédnutelný a  velmi las-
kavý a  radostný salesián, který vychoval 
velký zástup mladých lidí.

5. A co sport? O salesiánech se říká, že 
umí všichni hrát fotbal. Je to pravda?

Ano, salesiáni hodně preferují kopa-
nou, protože to je týmová hra. Já jsem se 
nikdy fotbal nenaučil pořádně hrát. Mám 
hodně rád cyklistiku, a  tak jsem s  mla-
dými lidmi hodně jezdil na cyklistické 
výpravy. V  roce 1997 jsme jeli na kolech 
na pouť až do Turína (město, kde je hrob 
Jana Bosca) a  v roce 2000 jsme podnikli 
cyklistickou expedici na světové setkání 
mládeže s  papežem do Říma. Protože 
pocházím z  Beskyd, kde se hodně lyžu-
je, tak jsem brával děti a  mladé lidi na 
lyžovačky v  Beskydech, pak v  Jesení-
kách a  několikrát jsme zkusili i  rakouské 
Alpy.

6. Otče Jaroslave, pocházíte ze Slezska. 
Jak často se vracíte do rodného kraje?

Ve své rodné vesnici Dobré mám sestru, 
takže ji navštěvuji asi čtyřikrát za rok.

7. Máte nějaké osobní krédo, kterým se 
řídíte?

Na primiční oznámení jsem si dal text 
z  kánonu mše svaté: „Skrze něho a  s ním 
a  v něm ...“ Mám za to, že mě Ježíš provází 
v  životě ve všech mých těžkých situacích 
a  rozhodnutích, také nemocech, ze kte-
rých jsem vždycky nějak vyvázl.

Moc Vám děkuji za rozhovor a  jmé-
nem farnosti Vám ke 30. výročí 
kněžství přeji vše dobré.
 =jš=

Představujeme naše kněze: Jaroslav Němec

o. Jaroslav Němec foto: Josef Přehnal
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Farní diář Aplikace do mobilu: Průvodce adventem
Aplikace názvem sama říká, čím je.

Provedením je sparťansky úsporná, 
ale v  tom zároveň tkví její kouzlo.

Na každý den doby adventní okruhu 
vánočního nabízí vše potřebné.

Menu je vodorovné, ouško nese datum 
a  název dne.

Začíná se sadou biblických odkazů na 
příslušné liturgické texty. Znamená to 
vybídnutí: nalistuj v  Písmu, podívej se, 
co textu předchází a  co navazuje. Běž na 
mši svatou, tam texty uslyšíš.

Následuje citace celého evangelia 
nebo jeho úryvku.  Po ní je připojena 
úvaha. Autorů je tolik, že se nestane, 
že by vás některý styl nudil. Letos byly 
použity myšlenky těchto autorů: papež 
František, Raniero Cantalamessa, Voj-
těch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno 
Ferrero, Gilberto Gillino, Anselm Grün, 
Daniela Fischerová, Karel Herbst, Tomáš 

Holub, Jan Kronštadt-
ský, Šarbel Machlúf, 
James Martin, Paul 
Marie de Mauroy, 
Alessandro Pronza-
to, Timothy Radcliffe, 
Robert kardinál Sarah, Rami Shapiro, 
Václav Trmač, Jan Maria Vianney, Maria 
Teresa Zattoniová.

Po úvaze je vybídnutí ke konkrétním 
skutkům. Denní text je uzavřený otáz-
kami, které jdou ke čtenáři. Například: 
Jakým směrem se ubírá moje uvažování, 
příprava na Vánoce?

Důležité upozornění: appka je aktuali-
zována až těsně před začátkem každého 
nového adventu. Papírový sešitek i  app-

ku připravuje již po osm-
nácté Pastorační středisko 
brněnské diecéze. Dobré 
prožití adventu! =omh=

 16. 12.  16.00 Rozsvícení vánočního 
stromu 

 24. 12.  16.00 Dětská mše svatá  
24.00 Půlnoční mše svatá 

 25. 12.  7.00, 9.00, 11.00 Mše svaté
 26. 12.  7.00, 9.00 Mše svaté
 27. 12.  15.30 Vánoční setkání seniorů 
 31. 12.  16.00 Mše svatá na závěr 

kalendářního roku 
 1. 1.  Mše svaté v  7.00, 9.00, 11.00, 

18.00 hod.

Svátost smíření v předvánoční 
době
Středa 19. 12. 
15.00–17.55 Josef Novotný 
Čtvrtek 20. 12. 
15.00–17.55 Martin Holík
Pátek 21. 12. 
15.00–19.00 Josef Novotný
15.00–17.55 Martin Holík
Sobota 22. 12. 
14.00–18.00 Josef Novotný, Martin Holík 

Hudební doprovody 
mší svatých
24. 12. 23.30  Pásmo koled, zpívá Chrá-
mový sbor mladých USA pod vedením 
Pavla Kyncla
24. 12. 24.00  III. Vánoční mše, J. J. Ryba, 
účinkují sólisté, sbor a  orchestr chrámu 
sv. Augustina, řídí Pavel Kyncl
25. 12. 11.00  Koledy zpívají dětské 
sbory chrámu sv. Augustina, řídí Ludmi-
la Fialová a  Marie Vichrová

Adventní plavba pro děti
Děti z  naší farnosti se o  letošním adventu 
mohou vydat na plavbu po moři. Během 
čtyř adventních nedělí navštíví ostrov 
Sardinii, Sicílii, Krétu a  Kypr, kde je na 
každém bude čekat jeden z  důležitých 
symbolů souvisejících nejen s  plavbou, 
ale také s  vírou. Než ovšem doplují na 
ostrov, měly by splnit předem danou 
adventní výzvu.

Adventní roráty
Adventní dobu můžeme prožít i  letos 
při rorátech, a  to po–so v  6.30 (kromě 
každé středy a  8. 12.). Každý čtvrtek jste 
zváni po rorátech na snídani na faře. 

Betlém v  kapli pod věží v  boční lodi 
má neznámého autora a  byl pořízen 
jako součást nově postaveného kostela 
r. 1935. Sádrové postavy Svaté Rodiny, 
pastýřů a  králů měří 55 cm. Později při-
byly další 33 cm velké postavičky. Od r. 
2006 je možné přispět v  rámci projektu 
Adopce na dálku několika dětem v  Indii 
(pokladnička – figurka černouška).
Možnosti navštívit betlém:
24. 12. 15.00–16.00
25. 12. 8.00–9.00, 10.00–11.00, 14.00–
17.30,
26. 12. jako 25. 12., ale jen do 15.30
čt–pá 17.00–18.00

Betlém v  našem kostele

Slavnost rozsvícení vánočního 
stromu
16. prosince 2018, o  3. neděli adventní, 
jste zváni na slavnost rozsvícení vánoč-
ního stromu před naším kostelem. 
V 16.00 zazpívají dětské chrámové sbo-
ry a  chrámový sbor mladých – řídí Marie 
Vichrová, Ludmila Fialová a  Pavel Kyncl. 
V 16.25 Svatomichalská gregoriánská 
schola, pod vedením Josefa Gerbricha, 
nás pozve na Adventní rozjímání s  gre-
goriánským chorálem.

Náš kostel disponuje kaplí Panny 
Marie, která je cenná hlavně pro rodi-
če. Mohou se tam uchýlit, když se 
potřebují postarat o miminko nebo 
jejich ratolest je divočejší a v kostele by 
ostatní rušila. Poslední dobou se tam 
objevuje i hodně školáků, pro které by 
setrvání v lodi kostela neměl být pro-
blém. Stává se, že se pak nenajde mís-
to pro maminky s malými dětmi, pro 
které je kaple primárně určena. Mož-
ná i předškolní dítka by mohla zkusit 
trénovat udržení pozornosti a  účast 
na mši svaté s dospělými, zvlášť když 
právě jim jsou určené dětské kate-
cheze. Při nástupu do školy jim tato 
dovednost bude jedině ku prospěchu. 
Těžko pochopitelné jsou i situace, kdy 
těhotná žena musí i deset minut čekat, 
než se pro ni uvolní místo někde u zdi. 
Kam se poděli gentlemani?

Ministranti také prosí, aby děti 
(ani rodiče) nevstupovali do jejich 
místnosti. Důvodem jsou popadané 
komže, rozbitá celoroční hra či jiný 
nepořádek. 

 =jo=

Vzkaz rodičům


