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DDDooossstttaaannneeettteee   sssíííllluuu   DDDuuuccchhhaaa   sssvvvaaatttéééhhhooo,,,   kkkttteeerrrýýý   nnnaaa   vvvááásss   ssseeessstttooouuupppííí   aaa   bbbuuudddeeettteee   mmmiii   sssvvvěěědddkkkyyy   
SSSkkk   111,,,888   

Tento verš vybral Svatý otec Benedikt XVI. jako motto Světového setkání mládeže 

 

Sobota 10. května - 21:00 hod. Svatodušní vigilie (večerní mše sv v 18:00 nebude) 

Seslání Ducha svatého - Hod Boží svatodušní 
Neděle 11. května - 8:00 hod. Ranní mše svatá s lidovým zpěvem 

9:45 hod. Slavná mše svatá s duchovní hudbou: S.K.Vrbka.:Sl. Introit  
    J.Gruber: Missa in honorem ss. Angelorum custodum 
    M.Příhoda: Ave, Maria K.Stecker: O,salutaris Hostia op.8.č.5 

 18:00 hod. Večerní mše svatá s lidovým zpěvem 

LLLIIITTTAAANNNIIIEEE   KKK   DDDUUUCCCHHHUUU   SSSVVVAAATTTÉÉÉMMMUUU   
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU, JAKO BYLA NA ZAČÁTKU I NYNÍ  

I VŽDYCKY AŽ NA VĚKY VĚKŮ. AMEN 
Sestup, Duchu svatý, trůne velebnosti a zřiď si stánek v srdci svého sluhy. 
Duchu svatý, jenž jsi Otcem a Synem uctíván - nauč mne žít podle vůle Nejvyššího 
Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna - nauč mne Tebe poznávat a milovat 
Duchu svatý, jenž se staráš o slávu Boha Otce - nauč mne žít v odevzdanosti a nezdolné 

 důvěře v Boha.  
Duchu svatý, ohnivých jazyků znamení - zapal v mém srdci oheň své lásky 
Duchu svatý, Ty, jenž nemáš tváře ani jména - nauč mne správně se modlit 
Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků - nauč mne žít v pokoji a míru 
Duchu svatý, všemi dary vládnoucí - nauč mne žít moudře a trpělivě 
Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí - nauč mne žít v pokoře a skromnosti 
Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají - nauč mne chápat cenu utrpení 
Duchu svatý, jehož pokladů neubývá - uchraň mne vší sebelásky a pýchy 
Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá - nauč mne čelit zbytečným myšlenkám a  
    představám 
Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi - nauč mne mlčet i co mám mluvit v pravý  
    čas 
Duchu svatý, lásko věčná - nauč mne dávat dobrý příklad bližním 
Duchu svatý, dobroto neskonalá - dej mi vytrvalost v dobrém konání 
Duchu svatý. sladký utěšiteli - nauč mne správně jednat s lidmi 
Duchu svatý, milý duší příteli - nauč mne nikoho neodsuzovat, ani křivdy nevzpomínat 

 Vychází 10.5.2008  Číslo 4   Ročník XVI. 



 2

Duchu svatý, světlo duší blažící - nauč mne vidět potřeby druhých, abych nezanedbával  
   dobré skutky 
Duchu svatý, Otče ubohých - osvěcuj mne v čem pochybuji 
Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky - veď mne bdělostí k dokonalosti 
Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru - pomoz mi, abych se vymanil z područí těla a  
    ďábla 
Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost moji - svěřuji se do Tvé ochrany a péče svoji rodinu, 
    přátele, dobrodince a všechen lid 
Duchu svatý, s Tvojí božskou pomocí nauč mne žít ke cti a slávě Boží, spáse duší 
    a radosti Matky Boží, abych mohl dobře umírat jako sluha užitečný. - Amen. 

CCCRRREEEDDDOOO   SSSVVVAAATTTOOODDDUUUŠŠŠNNNÍÍÍ   
Úžasná výšino i hloubko,   Ty, když vaneš pln svobody a touhy, 
Tys největší FASCINACÍ našeho bytí. Prostupujíc duše Božích dětí, 
Věřím v Tebe, Pána a Dárce života.  Věřím, že Otcem i Synem jsi uctíván a oslavován. 
VENI, VENI SANCTE SPIRITUS.  VENI, VENI SANCTE SPIRITUS. 
 
Něžná holubice seslaná z nebe,  Naplň ústa proroků! 
stala ses příslibem milostí.   Zažehni plameny svatosti! 
Věřím, že z Otce i Syna vycházíš.  Přetvoř nás cele k obrazu Nevěsty čisté a krásné! 
VENI, VENI SANCTE SPIRITUS.  Věřím! 
       VENI, VENI SANCTE SPIRITUS. 

OOOttteeeccc   bbbiiissskkkuuuppp   pppřřřiiijjjaaalll   nnnaaašššeee   eeevvvaaannngggeeellliiizzzááátttooorrryyy   
tejně jako před začátkem akce, přijal i na jejím závěru otec biskup Vojtěch skupinu, která na 
území zábrdovické farnosti prováděla evangelizaci. Stalo se tak v úterý 8. 4. 2008. 

„Jsme Bohem povoláni ke spolupráci. Její formy mohou být různé. Pro někoho to znamená 
tvořit, pro jiného být v blízkosti Kristova kříže. Obojí je stejně důležité.“ 

„K evangelizaci není nutně potřeba velkých znalostí ani velké výmluvnosti. 
Evangelizovat znamená ukazovat cestu toho největšího umění. Umění, jak žít.“ 

Ačkoliv uvedené myšlenky byly vybrány z knížečky „Stradivárky“, kterou otec biskup napsal a 
věnoval naší skupině, vyjadřují obsahově to, o čem s našimi evangelizátory hovořil. Zajímal se 
nejen na průběh příprav a o zvolenou metodiku a dokumentaci nevšední akce, trvající víc než jeden 
rok. Nechal si od některých účastníků vyprávět o návštěvách v bytech a zajímavých setkáních a 
zkušenostech, jaké dvojice při rozhovorech s oslovenými získali. Se zjevným potěšením z úspěchu 
této akce prohlásil, že si ještě týž den před spaním přečte článečky, které evangelizátoři napsali do 
„evangelizační mozaiky“, ve které zaznamenali své konkrétní zkušenosti. Ta však, pro zcela osobní 
výpovědi, není určena veřejnosti. Otec biskup chtěl znát tváře autorů a tak přítomné požádal, aby 
se mu představili. Dále se ptal, zda byly ve farnosti pozorovány nějaké konkrétní výsledky. 
S potěšením si vyslechl, že evangelizátoři dostávali dotazy na možnosti křtů, legalizaci manželství a 
jiné. Zajímalo ho, zda se uvažuje o tom, jak dál, jestli bude uskutečněna nějaká druhá etapa. 

Otec Jiří Rous, který návštěvu na biskupství přivedl odpověděl, že druhá etapa je teprve 
v úvahách. V současné době jsou členové skupiny zváni, aby svou zkušenost s „plošnou 
evangelizací“ sdělovali dalším zájemcům. 

VáM 

S 
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Děkovná modlitba za evangelizaci farnosti. 

Děkujeme ti, Bože, za radostnou zvěst o tobě, tvém království. Děkujeme ti, že ji mohli slyšet 
lidé na území celé naší farnosti. Jsme rádi, že jsi přijal naše modlitby, a že někteří z nás mohli být 
tvými hlasateli v místech, kam tvé poselství nepřichází často. 

Děkujeme, že jsme pocítili, jak jsme bezmocní a závislí na tobě. Pane Ježíši, tvoje milost nás 
provázela. Tvoje moc otvírala dveře i srdce lidí. Tvůj Svatý Duch připravoval setkání, zbavoval nás 
strachu i ostychu a modlil se v nás, když jsme byli bezradní. Děkujeme ti za každé vlídné přijetí, za 
každé pozvání, za každého člověka, který na tebe čekal. Děkujeme za každého, který se třeba  
i váhavě vydal na cestu k tobě. Kéž se setkáme u tebe v nebi.  

Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla našemu Bohu na věky věků. Amen. 
(Zj 7,12)  

B l a h o p řá n í  k  j á h e n s k é m u  s věc e n í  
V sobotu 12. července 2008 dopoledne bude v brněnské katedrále otcem 
biskupem Vojtěchem posvěcen na jáhna Mgr. Jiří Bůžek, Dr., z naší 
zábrdovické farnosti. Ke zdárnému ukončení teologických studií v Římě a 
k jáhenskému svěcení, přejí všichni přátelé a farníci hojnost milostí a síly od 
Ducha svatého. 

S v a t o d u š n í  ú v a h a  o t c e  J i ř í h o  
ezi všemi posvátnými texty pro slavnost seslání Ducha svatého vyniká mohutná 
Ezechielova vize o suchých kostech. Široké pole plné lidských kostí, vyžíhaných, 
vybělených slunečním žárem. Z hlediska života jde o ponurou a naprosto 

beznadějnou situaci. 

Jako duchovní pastýř farnosti potkávám v poslední době až příliš mnoho lidí, kteří se 
ocitli v beznadějné situaci, v lidsky neřešitelných okolnostech, které je drtí. Pro ně všechny 
znamená dnešní slavnost naději. Příchod Duch života, Ducha lásky přináší řešení i tam, kde 
my žádné nevidíme ani se neodvažujeme doufat. Prorok dokázal zmobilizovat svou víru 
aspoň tak, že neodmítl možnost, aby suché kosti ožily: „Pane, Hospodine, ty to víš.“  

A my chceme přivolávat Božího Ducha svou vírou v jeho moc a dobrotu: „Ty víš, ty 
můžeš, ty vedeš ven.“ Ezechiel se dočkal řešení, které mu vůbec nepřišlo na rozum. Také 
nás může potkat šokující Boží zásah, to co je studené se může zahřát, zraněné uzdravit, 
doutnající zapálit. Smutní a vystrašení mohou veřejně vyznávat svou víru a pro překypující 
radost se mohou dostat do podezření, že jsou opilí (Sk 2,13). Jen neprohlašujme své 
hranice za Boží, své možnosti za možnosti Ducha sv. Veliké svatodušní očekávání 
nezklamává, pokud se spojuje s pokornou prosbou a skutečnou vírou. „Vdechnu vám svého 
Ducha a ožijete“ (Ez 37,14) 

o. Jiří 

ZZZEEE   SSSCCCHHHŮŮŮZZZKKKYYY   FFFAAARRRNNNÍÍÍ   RRRAAADDDYYY   
Zábrdovická Farní rada se sešla v sobotu 12. dubna 2008 aby projednala některé aktuality. 

Nejprve pan farář otec Rous seznámil přítomné se stavem farních financí, které díky 
předpokládaným dotacím umožní dokončit čistění stěn presbytáře, včetně oprav zlacení.  

M 
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• Bude opravena i kaple Krista Trpitele, situovaná pod levou věží, vlevo od hlavního 
vchodu.  

• Ředitel kůru p. Hatina upozornil na nutnost výměny skříňových dveří u varhan, jejichž 
dřevo je napadeno červotočem. Také tyto práce budou letos zadány. 

• Hovořilo se i o vandalském ukradení měděných mřížoví nad bočními dveřmi. 
• Vývěska informující o pořadu bohoslužeb je připravena na namontování na hlavní vstupní 

dveře kostela.  
• Debatován byl i návrh, týkající se presentování velké duchovní hudby s latinskými texty. 

Debata o této věci se vrátí na pořad až po dalším uvážení. V nejbližší době k žádným 
změnám nedojde. 

• Projednán byl i kalendář nejbližších akcí: 
• V neděli 4. května odpoledne sehraje ve farním sále Divadlo AGADIR inscenaci 

brněnské autorky Mileny Fucinanové s titulem VůLAJT.  
• Na den státního svátku ČR 8. května je plánován „tajný výlet do neznáma“. Bližší 

informace na vývěsce. Na farní výlet jsou zváni všichni, kdo si troufají na menší turistiku. 
• Před slavností Seslání Ducha svatého se bude od soboty 3. května konat před večerními 

bohoslužbami v 17.30 hodin Svatodušní novéna. Povedou ji naši biřmovanci. 
• V sobotu 10. května 2008 nebude v 18.00 hodin večerní mše svatá Eucharistie bude 

součástí Svatodušní vigilie ve 21:00 hodin.  
• Z rozhodnutí 10 členné skupiny čekatelů připravujících se na přijetí biřmování, přijmou 

tito svátost křesťanské dospělosti z rukou otce biskupa Vojtěcha o Slavnosti Seslání 
Ducha svatého 11. května v katedrále na Petrově. Na odpoledne připravují setkání se 
zábrdovickými farníky na zahradě. 

• Příští schůze Farní rady je naplánována na 17. květen v 19:00 hodin na faře, 
• První svaté přijímání osmi dětí je připraveno na neděli 15. června 2008 při mši svaté 

v 9.45 hodin. Po bohoslužbě se prvokomunikanti setkají s farníky ve farní zahradě.  
R. 

VVVýýýzzznnnaaammmnnnééé   dddnnnyyy   dddrrruuuhhhéééhhhooo   mmmeeezzziiidddooobbbííí   
16. 5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého - hlavního patrona Čech 
18. 5. - Slavnost Nejsvětější Trojice - poutní slavnost v Králově Poli 
22. 5. - Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo 
27. 5. - 339. výročí benedikce zábrdovického chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
30. 5. - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
21. 6. - 10. výročí blahořečení Marie Restituty Kafkové Svatým otcem Janem Pavlem II. 
24. 6. - Slavnost narození sv. Jana Křtitele 
28. 6. - Zahájení Roku svatého Pavla 
29. 6. - Slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla - patronů brněnské diecéze 
  5. 7. - Slavnost věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje - patronů Evropy 
  9. 7. - Zahájení 19. Charismatické katolické konference v Brně na Výstavišti 
12. 7. - Jáhenské svěcení Mgr. Jiřího Bůžka, Dr. 
15. 7. - Zahájení Světových dnů mládeže v Sydney  
18. 7. - Setkání české a slovenské mládeže na Velehradě – ukončení 20. 7. 
  6. 8. - Slavnost Proměnění Páně 
15. 8. - Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
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O h l a s  n a š í  A d o p c e  n a  d á l k u  
Květné neděli odpoledne se zábrdovický farní sál zaplnil do posledního místa. 
Návštěvníci přijali pozvání naší pastorační asistentky Blanky Prokopové k besedě 
nad videofilmem, který byl natočen jedním z 15 účastníků čtrnáctidenního pobytu na 

přelomu ledna a února v Indii. Hlavním organizátorem návštěvy míst v nichž žijí školáci a 
mládež adoptovaná českými lidmi, byla pražská Arcidiecézní charita.  

Za zajímavý komentář k filmu a fotografiím i za ukázku drobných předmětů a mincí se 
sluší poděkovat. Plodem návštěvy v jihozápadní části Indie v oblasti kolem města Honovaru 
ve státě North Kanara, je však další zábrdovickou farní charitou adoptovaný chlapec 
Naveen J. Naik, o němž jsme psali v minulém čísle našeho časopisu. 

V minulých dnech přišel dopis ředitele nadačního střediska v Honovaru otce Denise 
Mascarenhase s nímž vás tímto seznamujeme. 

Drazí přátelé, 
„Bůh miluje každé lidské stvoření, ale vybírá si některé, aby se dostal k druhým“  

Každá osoba potřebuje, aby ji někdo miloval a staral se o ni. Někteří mají toto štěstí,  
a někteří je nemají.  

Děkuji vám mnohokrát za to, že sdílíte svoji lásku s námi. Moje srdce překypuje 
vděčností a děkuji vám, že jste přišli a vzali si chlapce Naveena jako vaše sponzorované 
dítě, čímž jste dali smysl a důvod jeho životu. 

Sponzorský program byl vytvořen, aby podpořil a dal prostředky pro celkový vývoj 
dětí. Jejich vzdělání je naše priorita. Doufám, že budete se mnou ve spolupráci pokračovat 
v blízké budoucnosti. Bůh vám požehná, jak to umí jen On sám. 

Váš oddaný  
        P. Denis Mascarenhas, ředitel 

P.S. Přikládám též dopis vámi sponzorovaného chlapce. 
 

Tady je vaše milující dítě. Píši pár řádků poprvé. Všichni jsme zdraví a já doufám, že  
i vy s Boží pomocí jste zdraví. Modlím se za vaše dobré zdraví a štěstí. Byl jsem velmi 
šťastný, když jsem se dozvěděl, že jste se rozhodli sponzorovat moje vzdělání.  

Rád bych vám napsal něco o sobě a mé rodině. Studuji v 10. ročníku. Škola je od 
mého domova 1 km. Můj otec se jmenuje Jattapa a je řidičem. Matka se jmenuje Shobha, je 
doma a stará se o domácí práce. Mám dva bratry. Bratr Pavan studuje ve 2. ročníku, bratr 
Darshan chodí do školky. Mým oblíbeným předmětem ve škole jsou vědy. Rád hraji volejbal 
a rád poslouchám muziku.  

Drazí rodiče, jsem velmi rád, že vás mám jako své milující sponzorské rodiče. Velmi 
se zajímám o to, dozvědět se o vás co nejvíc. 

S láskou a modlitbou 
Váš milující Naveen 

C h a r i s m a t i c k á  k o n f e r e n c e  b u d e  o pě t  v  B r ně  
ottem 19. ročníku Katolické charismatické konference, která se bude konat opět 
na brněnském výstavišti v pavilonu F je „Kdybys znala Boží dar..“ (Jan 4,10). 
Začátek čtyřdenního celostátního setkání je stanoven na středu  
9. července 2008. Na programu budou nejen teologické přednášky, adorace, 

společné modlitby a bohoslužby, ale i koncert skupiny Richarda Čanakyho F.B.I. 
z Bratislavy. Během akcí bude kvalifikovaně postaráno i o děti účastníků, takže nic nebrání 
rodinám, aby se této duchovně-formační akce účastnily. Loňský úspěch dává naději, že  
i letos bude mít charismatická konference požehnání Boží.  

O 

M 
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PPPooozzzvvvááánnnkkkaaa   nnnaaa   kkkooonnnccceeerrrttt   aaa   vvvýýýssstttaaavvvuuu   kkk   111000...   vvvýýýrrrooočččííí   GGGrrraaaffffffooovvvaaa   kkkvvvaaarrrttteeetttaaa      
Motto: „Malý dárek umělců dětem, neboť ony jsou naší budoucností…“ 

 rámci květnových hudebních večerů volného cyklu 
MUSICA CAMERALIS 2008 nás srdečně zvou členové 
Graffova kvarteta k slavnostnímu koncertu, který se koná 

27. 5. 2008 v 19:30 hod. v koncertním sále Besedního domu  
v Brně a výstavě fotografií členů Graffova kvarteta z jejich cest 
aneb „Graffovci se sbalenými kufry“, konaná 25. 5. 2008 v 16. 
hod. ve foyer Besedního domu.  

Koncert a výstava budou spojeny s prezentací Dětského 
domu Zábrdovice.  

ÚÚÚvvvaaahhhaaa   čččttteeennnááářřřkkkyyy   ---   SSSVVVAAATTTOOOSSSTTT   
Cesta ke svatosti je cestou zcela jistě náročnou. Když je rozdělíme v body, jsou to: 

chudoba – čistota (také stavovská) - poslušnost 
Chudobou nemíní Ježíš, že nelze nic kromě lásky vlastnit. Míní tím nelpění na 

majetku. Vše co vlastníme, včetně života a času patří Bohu. S majetkem je nutno nakládat, 
jako by mi nepatřil. Nesmím k němu přilnout. Neboť těžce vejde do království Božího ten, 
kdo tak jedná.  

Čistota je u nás laiků myšlena jako čistota stavovská. Záleží na tom jestli celibátní 
nebo žitá v manželství. I když je možno žít plnou čistotu i v manželství (Jako sv. Josef a 
Panna Maria). Určitě je to ale cesta nesnadná. Úplná čistota je mocný prostředek 
k dosažení Boha.  

Poslušnost je také hodně nesnadná. Nám lidem se zrovna nechce moc poslouchat. 
Nechce se naslouchat hlasu Božímu. Také ruch dnešního světa Boží hlas překrývá.  
Je třeba čas od času co možná nejčastěji se stáhnout do samoty ticha, jinak se často 
chováme jako kličkující zajíc. 

Pokud se snažím dosáhnout svatosti je nutná veliká trpělivost. Ta až nám bude 
v Božím čase Jeho milostí dána, přinese to správné ovoce. Abych toho mohla dosáhnout, 
nemohu složit ruce do klína.  

K dosažení toho všeho je třeba velké lásky k Bohu a bližním, dokonce i k nepřátelům. 
Není to lehké, ale důležité! Někdy, když Boha necítíme ani neslyšíme a bližní nám zrovna 
nevoní, tak je to ještě těžší.  

Protože je tolik světců, kteří nám vyšlapali cestu, je svatosti jistě možné dosáhnout. 
Navíc, když nám to Ježíš Kristus přikázal: „ Buďte dokonalí, jako dokonalý je váš Otec 
v nebesích“ Pak bychom mohli s apoštolem Pavlem říci: „Nežiji už já, nýbrž žije ve mně 
Kristus.“ (Gal. 2,20)  

Poslušnost přináší klid a záruku spásy. Podstatný prvek ke svatosti je LÁSKA k Bohu. 
Z lásky pramení vše, co jsem chtěla od začátku této úvahy sdělit o cestě ke svatosti. 

M.K. O.T.Carm. 

V 
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VVVaaarrrhhhaaannníííccciii   bbbrrrnnněěěnnnssskkkééé   dddiiieeecccééézzzeee   
se sešli na diecézním setkání ve čtvrtek 8. května ve farním kostele svatého Václava 

a svaté Anežky České v Hustopečích u Brna. Tamější děkanství se slavkovským tam pro 
účastníky připravilo bohatý celodenní program. Při setkání organistů šlo o řadu přednášek 
z varhanického oboru, zaměřených u začínajících hráčů na zlepšení znalostí o chrámové 
hudbě. V přátelské besedě projednali vše, co souvisí s varhanickou službou při 
bohoslužbách. Sdělili si také zkušenosti z praxe. Mezi přednášejícími, kromě jiných, byli  
i prof. PhDr. Jiří Sehnal a zábrdovický ředitel kůru a varhanní pedagog na ZUŠ pro 
duchovní hudbu Zdeněk Hatina.  

 VáM 

FFFAAARRRAAA   PPPLLLNNNÁÁÁ   PPPRRRIIINNNCCCEEEZZZEEENNN   
řetí velikonoční neděle byla plná slunce a zvala k jarním procházkám. Ne tak 
drobotinu naší farnosti. Ta prožívala svůj velký, dlouho očekávaný dětský karneval. I 
když ho společenství rodin tradičně připravuje na masopustní období, letošní bylo 

příliš krátké a tak se muselo s maškarní merendou počkat až po Velikonocích.  

Tím více času měly maminky na to, aby svým 
ratolestem připravily tu nejvhodnější masku. A jejich 
fantazie byla nepřeberná. V neděli 6. dubna odpoledne 
se sešlo v zábrdovickém farním sále víc než  
35 různých pohádkových i nepohádkových bytostí. 
V rytmu „holek z naší školky“ a dalších populárních 
skladeb, se pod vedením divé ženy Martiny  
a černokněžníka Michala uskutečnila přehlídka 
princezen, rusálek, nechyběla ani víla Amálka. Byla tu  
i indiánka Nšo Či, tenistka Anička, opička, myšička, 
rytíř, kovboj, kuchař i několik kytiček V černožlutém 
kompletu a blankytnými křidélky (a mohutným 
zadečkem) sálem pobíhala vosa. Nejkrásnější stylovou 
masku měl Daneček Pečínka. I když ještě asi neslyšel o třech mušketýrech, ten jeho 
Dártagnan neměl chybu. Aby tombola a veškeré hemžení probíhalo podle pravidel, bděl 
nad tím ze stěny velký drak, namalovaný Věrkou.  

Bylo obdivuhodné, že některé děti, a to i ty nejmenší, vydržely křepčit víc než tři 
hodiny. Tancování přerušily jen na tu chvíli, kdy si z bohatě prostřeného stolu se sladkými, 
dobrotami odběhly něco zobnout. A pak hned zpátky na parket. A když zrovna nebyla 
žádná maska po ruce, aby s nimi udělala kolečko, točily se až do pádu na zem sami.  

Tatínkové měli co filmovat i fotit, maminky s kávou v ruce si povídaly o tom, jakou 
jejich děti mají z karnevalového setkání radost. A tu vlastně měli všichni. Poděkování za ni 
patří všem, kdož se jakkoliv podíleli na tom, že farnost žije radostně už v nejútlejším věku. 

 VáM 
Radostné prožití prázdnin a dovolených přeje redakce ŽZF. 
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