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Může z toho vzejít něco dobrého?
Tato otázka mně po přečtení evangelia
Jan 1, 45 – 51 zaznívala často v uších.
Vypíšu zde pro snazší orientaci
alespoň začátek úryvku: „Filip potkal
Natanaela a řekl mu: Našli jsme toho,
o kterém psal Mojžíš v Zákoně i proro
ci! Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta.
Natanael mu namítl: Může z Nazareta
vzejít něco dobrého? Filip odpověděl:
Pojď a podívej se!“
Za tu otázku Pán Ježíš Natanaela po
chválil slovy: „To je pravý Izraelita,
v kterém není lsti.“ Uvedená pochvala
zarazí. Raději bychom za Ježíše odpo
věděli: „Nebuď drzý“, nebo podobně,
a možná se i urazili a víc s tím prosto
řekým Izraelitou nemluvili. Proč ale
Ježíš Natanaela více méně pochválil?
Natanael má pravdu. Z Nazareta,
z toho místa Židy pohrdaného nemůže
opravdu vzejít nic dobrého, pokud
ovšem nezasáhne Bůh. Natanaelovi
uniklo, že Bůh tam zasáhl, a to tak zá
zračně, že se vtělil a stal se člověkem.
A ten člověk z masa a kostí stojí před
ním – Ježíš Nazaretský. Natanael ho
vidí a žasne.
A Ježíš stupňuje svou řeč slovy: „Uvi
díš ještě větší věci.“
Kvalita věřícího člověka spočívá v jis
totě, že pro Boha není nic nemožného.
Že právě v situacích, které označíme
za beznadějné, Bůh rád zázračně půso
bí. Kvalita myslícího člověka spočívá
v tom, že je schopen přiznat své ome
zené schopnosti a s maximální poko
rou uznat: zde jsme s lidskými silami
v koncích. V našich silách není, aby
z toho vzešlo něco dobrého.

Pane, čekáš na naši důvěru, abys
ze všeho, co je kolem nás beznadějně
špatné, mohl vytvořit něco dobrého.
V tom tušíme nezastupitelnou roli víry
nás křesťanů v dnešním světě. Na na
šem postoji víry v Tebe závisí blaho
české země. Nenechme se proto zne
jistit přezíravými pohledy na roli
církve a věřících lidí v naší
společnosti. Buďme zdravě hrdi na to,
že v naší důvěře v milosrdného Boha
je šťastná budoucnost národa.
A také nelámejme hůl nad našimi
bližními i nejbližšími, k nimž máme
třeba i oprávněné výhrady, že by už
nemohli být jiní, lepší. Bůh je tak
mocný, že i z kamení dokáže vytvořit
chleby. Záleží jen na naší důvěře v je
ho moc.
Přeji vám, přátelé, krásné svatováclav
ské léto, v němž víc než jindy budeme
mít před očima v modlitbě klečícího
svatého Václava, patrona české země.
Kéž se za nás, a zvláště za ty, kterým
je svěřena moc v tomto národě, stále
přimlouvá.
P. Jan Dlouhý

Sv. Václav
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Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.
Pane, učiň, ať nechci tolik
být utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
Modlitba sv. Františka z Asisi

Pondělí 1 0.00 hod.
Úterý

sv. František z Asisi

Pravidelné bohoslužby ve farnosti

1 8.00 hod.

Kytín - domov seniorů, (1 x za měsíc, třetí pondělí v měsíci)
Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava

1 0.00 hod.
1 5.00 hod.

Mníšek p. Brdy - domov seniorů, (1 x za měsíc, první úterý v měsíci)
Pleš - sanatorium, (1 x za měsíc, druhé úterý v měsíci)

Středa

modlitba růžence podle domluvy

Čtvrtek 1 8.00 hod.

Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava

Pátek

Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava

1 8.00 hod.

Sobota 1 4.30 hod.
1 7.00 /
1 4.30 hod.
1 5.00 hod.

Neděle

8.30 hod.
1 0.30 hod.
1 4.30 hod.

Čisovice - kaple Panny Marie, (1 x za měsíc, první sobota v měsíci)
Trnová - kostel Sv. Ducha, (1 x za měsíc, poslední sobota v měsíci)
Skalka - pobožnost křížové cesty,
(1 x za měsíc, druhá sobota v měsíci)
Mníšek p. Brdy - kostel sv. Václava
Líšnice - kostel Všech svatých
Kytín - kostel Nanebevzetí Panny marie

Noční předčítání žalmů

Milí přátelé,
rádi bychom Vás srdečně a s nadějí,
že společně vytvoříme živé
společenství modlitby, pozvali
k předčítání žalmů.
Četbu žalmů v nočním bdění
zamýšlíme jako kající modlitby za
farnost v rámci přípravy k letošní
oslavě svátku sv. Václava, svátku naší
farnosti a svátku naší vlasti.
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Doba, kterou strávíme při bdění, je na
zvážení a možnostech každého z nás,
není nutné účastnit se celého
předčítání.
Plánovaný rozvrh recitací žalmů je
uveden níže. Prosíme, abyste si vybrali
žalmy, které byste rádi recitovali, a
nahlásili je na na emailovou
adresu: radka@safar.info.

Bloky žalmů budou proloženy krátkými
Jako čas k předčítání jsme
pauzami s hudbou. Prosíme ty z vás,
vybrali pátek 14.9. v 19:30h, den
kdo by mohli a chtěli tento čas využít
svátku Povýšení svatého Kříže, vigilii k obohacení nás všech (např. zpěvy
svátku Panny Marie Bolestné.
v duchu Taize apod.), aby se přihlásili
Následující neděli 23.9.2012 pak
Janovi Krejčímu na emailovou
proběhne farní pouť do Staré Boleslavi. adresu krejci.jan@centrum.cz nebo na
telefon 604162020.
Krátkou informaci o Knize žalmů jsme
převzali z webových stránek farnosti V důvěře, že budeme moci v přípravě
Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na na letošní svátek sv. Václava společně
internetové adrese http://www.noc-zal- předložit Bohu v modlitbě všechno to,
mu.srdcepane.cz/kniha-zalmu.html.
co prožíváme a vnímáme v životě
našich rodin, naší farnosti i celé země.
Také ve struktuře předčítání jsme se
inspirovali zkušeností z této farnosti.
Radka Šafářová, Jan Krejčí

Evangelium neděle 2. září:
EVANGELIUM Mk 7, 18. 1415. 2123
Opustili jste přikázání Boží a držíte se
podání lidského.

nečistýma rukama?"
Odpověděl jim: "Pokrytci! Dobře to o vás
předpověděl Izaiáš, jak je psáno: 'Tento lid
mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode
Slova svatého evangelia podle Marka.
mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a naukám, které jsou lidskými ustanoveními.'
někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z
Opustili jste přikázání Boží a držíte se
Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho
podání lidského."
učedníků jedí rukama obřadně nečistýma,
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl
to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni jim: "Slyšte mě všichni a pochopte!
Židé se drží podání předků a nejedí, dokud Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho
si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to
nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je
ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí,
mnoho jiného, co přejali a čeho se drží:
vycházejí špatné myšlenky, smilství,
omývání pohárů, džbánů a měděných
krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba,
nádob.
lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha,
Proto se ho farizeové a učitelé Zákona
opovážlivost. Všechno to zlé vychází z
ptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají
nitra a člověka poskvrňuje."
podle podání předků, ale jedí obřadně
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Mníšecká farnost zve...

Setkání dospělých na faře

v Mníšku p. B. bude pokračovat po
prázdninách od úterý 4. září od 20,00
hod. Na programu je četba a rozjímání
Písma svatého i beseda o aktuálních
událostech v církvi.
Společná modlitba růžence ve
středu od 1 8,00 hod. – většinou na farní
zahradě.
Vyučování náboženství školních
dětí na faře od září opět vždy v úterý od
1 4.00, 1 5.00 a od 1 6.00 hod.
Setkání předškolních dětí a rodičů
na faře bude pokračovat po prázdninách, po domluvě.
Příprava na svátosti biřmování
začne v září schůzkou zájemců.
Poslední středy v měsíci od 1 8,30
hod. je úklid kostela v Mníšku .
Prosíme dobrovolníky o pomoc.
Každý čtvrtek po mši svaté v Mníšku
střídavě modlitby za farnost a modlitby matek.
Každý pátek po mši svaté v Mníšku
adorace před vystavenou Nejsvětější
Svátostí ukončená svátostným
požehnáním v 1 9,00 hod.
Druhé soboty v měsíci konáme
pobožnost křížové cesty na Skalce od
1 5,00 hod.
Poslední soboty v měsíci od 20,00
hod. se modlíme modlitby v duchu
Taizé v kapli na Malé Svaté Hoře.
Ve dnech 8 . a 9 . září (sobota a
neděle) se zapojíme do národní akce
Dny evropského dědictví. Kostel sv.
Václava v Mníšku pod Brdy bude v ty
dny otevřen od 9 do 1 8 hodin. Akce
bude v kostele zakončena koncertem
duchovní hudby (Musica Organum) v
neděli od 1 8 hodin.
V neděli 9. září bude v kostele
v Kytíně posvícenská slavnost od
1 4,30 hod.
Noc žalmů 1 4. 9. – 1 5. 9. (1 9,30 –
02,30) v kostele v Mníšku Brdy.

Farní turnaj v ping-pongu na faře v
Mníšku v neděli 1 6. září od 1 4 hodin.
Pastorační rada farnosti se sejde
1 6. září od 1 9,00 hod.na faře v Mníšku.
Farní pouť do Staré Boleslavi

bude v neděli 23. září. Předpokládaný
odjezd autobusu v 8,30 hod. Ten den
nebude ve farnosti Mníšek mše svatá.
Ve čtvrtek 27. 9. bude v 1 8 hod. mše

sv. u památníku sv. Václava na Pleši.
V pátek 28. září bude mše sv. v
Mníšku od 8,30 hod. Odpoledne bude
„Posvícenská cesta“ organizovaná
Oázou.

X. národní svatováclavská pouť

ve Staré Boleslavi, Praze a na Budči 27.
– 29. 9. Slavnostní poutní mše sv.
v pátek 28. 9. od 1 0,00 hod. na
Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi.
V sobotu 6. října se zúčastníme

poutě k sv. Františku ve Starém Kníně.
Dne 11 . října 201 2 začne „Rok
víry“, vyhlášený papežem Benediktem

XI., u příležitosti 50. výročí zahájení II.
Vatikánského koncilu. Skončí 24.
listopadu 201 3, o slavnosti Ježíše Krista
Krále.
V sobotu 1 3. října vikariátní setkání

mládeže v Krásné Hoře.

MC OÁZA ZVE:
1 3. září: první Miniškolička v září bude
v duchu loučení s létem a budeme si
trochu hrát - Miniškolička nese název
"Tričkohrátky" . Po klasickém
programu budeme malovat na trička.
1 8. října: od 1 9h v herničce MC je
připravena pro rodiče beseda s PhDr.

Ilonou Špaňhelovou na téma
"Dětský vzdor".
25. října: bude halloweenská
Miniškolička.
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Ať se nechoulíme v jednom koutě...

Terciářka Karmelitánského řádu Lucie Krupičková přináší čtenářům Stop
zajímavé myšlenky z letních exercicií v Kostelním Vydří.
dostupná každému člověku, pro tento velmi
osobní charakter doporučuji literaturu a osobní
rozhovor s knězem!)
Vítězství nad zlem nemusí být hned zřejmé,
očividné (viz Ježíše na kříži, kdy to jako „ví
tězství“ opravdu nevypadalo, přesto to byl na
prostý triumf nad nadvládou zla).
Pondělí:
Které postoje znehodnocují naši přímluvu? –
Modlitba jako rozhovor, nebo tiché spoči
např. myslet si již dopředu, že mě Bůh nevy
nutí s Otcem
Bůh přizpůsobí rozhovor s námi našemu věku, slyší, nadřazenost, útrpnost (odsouzení těch,
kteří se veselí), obchodnický přístup
možnostem, povolání...
(prostředky církve používané jako měna kterou
Pokoušejme se o modlitbu i v takovém roz
položení mysli, kdy jsme přesvědčeni, že nám si kupuji vyslyšení), úkolování sama sebe a
trestání se za nedodržení „normy“, přímluvy
to nejde, nebo že se modlit vůbec neumíme.
V modlitbě ať máme volný prostor pohybu (ať které míří k zahanbení druhého, nátlak na
druhého....
nejsme nuceni choulit se v jednom koutě).
Modlitba někdy vyžaduje námahu, je to jako
Pátek:
hloubení zavlažovacího kanálu, kudy může
Součástí vnitřního uzdravení (poranění kte
přijít do mého života Boží milost.
rá si můžeme nést již od početí, z různých
vývojových etap, z životních tragédií, se
Úterý:
tkáním s okultismem atd.) je odpuštění.
Modlitba chvály a díků
Modlitba chvály neznamená – děkovat Bohu Odpuštění neznamená (falešné představy):
Omlouvat to, co se stalo („vlastně za to
za všecko (např. za nemoc, která mne trápí),
nemohl, není to jeho vina“). Ukazovat svoji
ale chválit a děkovat Mu za všech okolností.
Z Boží ruky nepochází žádná forma zla. Otec morální převahu (jsem ten lepší, tak odpus
nedá svým dětem místo chleba hada. Bůh touží tím). Smlouvání (když uděláš to a to, když se
změníš, já ti odpustím).
po mé chvále.
Uzdravování a odpuštění je proces, který má
svoji určitou délku a hloubku, někdy trvá i
Středa:
Jak odpovědět na výzvu „Neustále se mod mnoho let. Pokud se mu ale člověk vyhýbá,
může se jeho stav zhoršovat, čehož využívá
lete“ (1.Sol. 5,18), například:
Boží nepřítel. V tomto uzdravování mají svoji
Tzv. „Ježíšova modlitba“: Pane Ježíši Kriste,
nezastupitelnou úlohu kromě svátostného
Synu Boží, smiluj se nade mnou, hříšným.
Krátká modlitba východní tradice, která přiná života a duchovní i duševní péče také modlitby
přátel, společenství...
ší vnitřní pokoj a posilu. V pravoslaví se jí
modlí s provazem s uzlíky (sutaška s čotky,
Zde jsou některé zdroje z kterých bylo
počet 33 nebo 100).
v exerciciích čerpáno:
Modlitba breviáře („hodinek“) – propojuje
Spisy sv. Terezie z Avily, sv. Terezie z Limodlitbou celý svět. „Jako jsme dnes propo
jeni internetem a sociálními sítěmi, toto je naše sieux, Carlo Carretto (o modlitbě). Uzdrapropojení duchovní, skrze Krista, s Kristem a v vení: františkán Elias Vella (kniha: Ježíš –
lékař těla i duše, karmelitán Vojtěcha
Kristu“ (otec Fr.)
Duchovní cvičení pro karmelitánské terciáře
vedl otec František Horák. Pět dní jsme se za
bývali tématem modlitby. Následující odstavce
představují výběr z poznámek, jako možné
podněty k zamyšlení.

Čtvrtek:
Přímluvná modlitba a modlitba za vnitřní
uzdravení (pozn. velice obsáhlá a hluboká té
matika, týkající se každého člověka, zároveň

Kodet: www.vojtechkodet.cz, přednášky a
literatura) .

LuKru
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Ať se Pán v nás oslaví a doplní naši nedokonalost
Skalecká pouť je svátkem celé farnosti. Každý se rád vypraví ke kostelíku sv.
Máří Magalény, aby se účastnil slavnostní a pečlivě připravované poutní mše
svaté. Jak tuto bohoslužbu ale prožívají ti, kteří ji pomáhají připravovat? V
mníšecké schole můžeme často zahlédnout Honzu a Martinu Krejčovy, kteří
během hry na kytaru, flétnu a zpěvu zvládají také hlídat Martinku a chovat
malého Kubíka. V následujích příspěvcích ukazují, že skloubit dvě tak
náročné věci jde docela snadno.

Z Brna přes Fryšták na Skalku
„Letos to půjde“ oslovila jsem jednou večer
manžela. Martinka je už dost velká na to,
aby mohla jít na dětský program, a Kubík
ještě dost malý na to, aby mu to bylo jedno.
A tak jsme se po letech vypravili na
katolickou charismatickou konferenci do
Brna. A opravdu to šlo. Martinka šla na
dětskou konferenci a líbilo se jí tam, Kubík
byl s námi v hale a na koberci si hrál, nebo
spal v kočárku.
Motto letošní konference bylo podnětné:
„Máme proč se veselit a radovat“ (Lk
15,32). Hlavním tématem bylo podobenství
o marnotratném synu. Byl to zvláštní pocit
stát v hale, kde bylo kolem pěti tisíc lidí.
Zvláštní, ale krásný. Ač nás tam bylo tolik,
lidé si navzájem nepřekáželi a byli k sobě
ohleduplní.
Na večerní program jsme se s Honzou
střídali, mohl jít jen jeden. Já jsem měla
možnost jít na modlitební večer. Stojím
uprostřed modlících se lidí a vnímám Boží
lid a Boha v něm. Hodně modliteb bylo za
usmíření nemocných vztahů, za závislé lidi,
maminky, které šly na potrat, za mládež.
Znovu si uvědomuji, jak je strašně potřeba
modlit se za naše děti a vyprošovat jim
milosti. Též mě oslovilo, že proti zlu
můžeme bojovat Boží chválou. To mě nikdy
nenapadlo. Myšlenka navazuje na situaci ze
Skutků, kdy Pavel a Silas byli uvězněni a po
jejich chvále Boha padají okovy a řetězy.
Bohu díky za to, že jsme zde mohli být.
Z Brna odjíždíme na dovolenou s kamarády
do Fryštáku.

Ráno je sraz v osm hodin.
To nedám .
V pátek se vracíme. Večer je zkouška
s kapelou. Máme hrát při poutní mši a pak
dát ještě pár písní po mši svaté. Jak to
udělat, když tam máme být oba a přitom
někdo musí hlídat děti? Kdo? Zkouším
oslovit Lucku. Ale ta tam tentokrát také
zpívá. Zkusím ještě jednu známou, víc
nemám komu říci. Bude muset jít jen jeden
z nás, druhý bude bez generálky. Šla bych
já, protože jsem na žádné zkoušce ještě
nebyla. Aspoň jedna je potřeba. Vyšlo to.
Hurá. Večer přišla anděl Dáša a pohlídala a
uložila Martinku. Zvládly to výborně.
Kubíka jsem stihla uspat do sedmi. Uf.
Zkouška se protahuje, Lucka střídá Dášu,
aby si mohla už jít lehnout.
Ráno je sraz v osm hodin. To nedám. Také
záleží na tom, v kolik se Kubík vzbudí.
Vzbudil se před šestou. Jako obvykle.
Kalkuluji, jak to udělat, abych mohla vzít
Lucku autem, aby nemusela jít pěšky. Jenže
ona tam má být v devět, a to by měl zrovna
Kubík spát. Nakonec v půl osmé vyrážím
s kočárkem ven rychle uspat Kubíka. Jak
jindy spí v kočárku krátce, tak tentokrát spal
jak dudek, takže ho stejně po půl deváté
budím. Vyrážíme na Skalku. Cestou
v modlitbě prosím za to, aby Pán během
mše podržel mraky. Lucka utíká zpívat, já
vybaluji vše potřebné. Kubíka bych
potřebovala po půl jedenácté dát spát. Jak to
udělám, nevím. Ještě se bude chvíli zkoušet,
než začne mše svatá. Děti mám u sebe.

(Pokračování na následující straně.)
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je zima. Přikrývám ji dekou. Je to hodná
holka, hned poznamenala, že mi musí být
taky zima, a nabízí mi kus deky. Beru si ji
na záda do manduky a přikrývám nás
dekou. Z pod stromu utíkáme pod stříšku.
Leje jako z konve. Už se nestihneme
schovat dovnitř. Je tady bouřka. Martinka
z nich má panickou hrůzu. Loni se bála jen
bouřky, letos už i černých mraků. A ona to
dokázala! Nekřičela, ani panika jí
nepřepadla, byla schovaná u mě a přesto, že
byly blesky a velké hromy, tak to dala.
Martince stačila manduka. Co stačí nám,
Déšť, který nevadí
každému z nás, když se bojíme? Přijíždí
Ze Skalky jdu s dětmi pěšky, Honza jede
autem. Neprozřetelně jsem nechala v autě Honza. Přes silný déšť se nedalo vůbec jet,
natož couvat. Poslední den dovolené ve
pláštěnky a teplejší oblečení. Po obědě u
Fryštáku mu nebylo dobře, bolelo ho
Káji Maříka (plán, že ještě večer udělám
v krku. To promočení mu asi nepřidá.
s sebou pizzu, se ukázal jako nereálný,
Odváží si nás domů a já vařím teplé čaje. A
večer jsem odpadla jak malé štěňátko)
není to skvělé? To počasí na pouť fakt
volám Honzovi, zda by nám přivezl
vydrželo. Vzpomínám na svoji modlitbu,
pláštěnky, že půjdeme na pouť. Začíná
pršet. Začíná lejt. Změna plánu – pláštěnky aby Pán podržel mraky na mši. A stalo se
tak. Podržel je ještě o trochu déle a pak se
nepotřebujeme, tatínku, vem nás domů.
Stojíme pod stromem před restaurací Káji to spustilo. Ale to nám už nevadí, ne?
Martina Krejčová
Maříka, Kubík ještě znovu usnul, Martince
Přichází druhý anděl Klárka a bere si obě
děti. Mám volné ruce a mohu se soustředit.
Sláva. Je tu chladněji než dole ve městě.
Začíná mše a jdeme na to. Ať se Pán v nás
oslaví a doplní naši nedokonalost. Při
kázání se dozvídám, jak se na Skalce
začínalo. V troskách. Po mši svaté následuje
ještě chvíle hraní. Jsme potěšeni kladnou
reakcí posluchačů a máme radost, že Pán
slyšel a vyslyšel naše modlitby a že se na
naší maličkosti ukázala Jeho velikost.

Pouť očima baskytaristy

před poutí jsme měli s kapelou málo zkou
šek a navíc jsme se kvůli dovoleným a hlí
dání dětí nemohli všech zůčastnit. Do po
Každá maminka nebo táta od malých dětí
vám jistě potvrdí, že účast a prožívání mše slední chvíle nebyly jasné aranže některých
písní, bylo plno nových skladeb, navíc mě
svaté s malými dětmi už není, co bývalo.
basa stále moc neposlouchá a hraje si, co
Zpěváci a hudebníci jsou na tom do jisté
chce sama, a ne, co chci já a tak dále ...
míry podobně. Od té doby, co jsem přijal
Proto pro mě bylo nejhezčím dárkem
svůj díl zodpovědnosti za hudební do
provod liturgie, musím najednou stíhat dvě zjištění, že se naše hraní vlastně docela vy
dařilo, a že se to lidem, a věřím i Pánu Bo
věci: myslet dopředu, mít nachystané
správné noty a být připraven na to, co bude hu, celkem líbilo.
Rád bych tedy na tomto místě chtěl (včetně
následovat, a zároveň se snažit, jak nejlíp
pana zvukaře, který odvedl výbornou práci)
umím, prožívat hloubku liturgie a mít své
moc poděkovat všem, kteří naši kapelu
srdce u Boha.
Otevřeně přiznávám, že to druhé se mi o le nesli v modlitbách a ještě vyprosili dobré
počasí, protože kdyby ten odpolední plavák
tošní skalecké pouti moc nedařilo. Dá se
přišel o pár hodin dříve, tak jsme to mohli
říct, že jsem pro to měl seriózní důvody:
rovnou zabalit.
Jan Krejčí
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