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M ILÍ P ŘÁTELÉ  

Velké jubileum r. 2000 se neslo v duchu „Kristus je stejný včera, dnes i navěky“. Nám, věřícím, je toto logo 
známé a všichni souhlasíme, že Vzkříšený Pán se nemění sám v sobě, ani ve vztahu k nám. Ale, že by i dnes jednal 
tak, jak o něm čteme v evangeliích, tomu zase až tak mnoho věřících nevěří. Proč? Asi proto, že jim chybí svědectví 
bližních a osobní zkušenost se Vzkříšeným Pánem, který ve svátostech zachraňuje a uzdravuje na duši i na těle. 

Po dobu mého kněžského působení vidím, že věřící, kteří svou naději vložili do Pána, jsou ochotni nechat jím 
měnit svůj život a nechtějí jen uzdravení na těle, aby si pak mohli dělat co chtějí, Pán nepřehlédnutelně zachraňuje – 
uzdravuje. Zvláště při slavení mše sv. a sv. pomazání nemocných vidím jeho působení. Jelikož v nedávné době opět 
Pán projevil svou moc na našich sušických farnících, uvádím zde jejich svědectví.  

P. Jan 

BŮH V MÉM ŽIVOT Ě 
 
Od února letošního roku u mne přetrvávaly silné 

bolesti v kyčlích od páteře a proto jsem nemohla 
chodit do práce. Po absolvování předepsaných 
rehabilitací se můj zdravotní stav nezlepšil, ale 
zhoršil, nezabíraly ani léky tlumící bolest. Proto jsem 
hledala další možnou léčbu, Byla mi doporučena 
rehabilitace Vojtovou metodou, po níž se zdrav. stav 
částečně zlepšil, ale ani potom jsem nemohla 
nastoupit do práce. 

Ve společenství, kam jsem docházela,  probíhal 
seminář „Života v Duchu sv.“ a P. Jan mi opakovaně 
nabízel, abychom můj zdravotní stav svěřili Pánu. 
Myslela jsem si, že jsou potřebnější než já a tak jsem 
nabídku dlouho nepřijímala. Můj odmítavý postoj se 
změnil. Společně s mým mužem jsme se účastnili 
„soukromé“ mše sv. za mé uzdravení a současně 
jsem přijala sv. pomazání nemocných. Právě v tento 
den jsem cítila silné bolesti a tak jsem souhlasila 
s tím, že potřebuji pomoc od Pána. V noci téhož dne 
jsem zakoušela silné bolesti v kyčlích, ještě větší než 
dosud. Ráno jsem říkala manželovi, jaké bolesti jsem 
měla a že nevím, co se se mnou děje. Pak jsem vstala 
a uvědomila si, že chodím vzpřímeně a bez bolesti. 
Tento stav trvá i nadále a mohu pracovat celý den 
bez obtíží. Děkuji Pánu za jeho projev lásky ke mně i 
celé mé rodině 

 
Jana Kroupová 47 let 

 

V květnu minulého roku jsem přechodila těžký 
zápal plic a zánět průdušek. Následkem toho mi často 
selhávalo srdce a proto mi byla doporučena operace 
srdeční chlopně, která měla tyto potíže odstranit.Na 
operaci jsem se chtěla připravit duchovně a proto 
jsem požádala o sv. pomazání nemocných. Po přijetí 
této svátosti jsem nastoupila do nemocnice.  

Byla jsem mile překvapena, když mi lékaři řekli, že 
operace není nutná a navíc mi odebrali léky, které 
jsem měla užívat až do konce života. Kromě toho 
skončily i silné migrény a žaludeční vředy, které mě 
trápily dlouhou dobu. 

Děkuji Pánu za uzdravení a znamení jeho lásky ke 
mně. 

Dále bych se chtěla rozdělit o zkušenosti, které 
jsem udělala při semináři Život v Duchu sv. Po 
mnoha nepříjemných životních okolnostech, mé těžké 
nemoci a různých životních křížích jsem si kladla 
otázku, proč to vše musím snášet, a zda mě má Pán 
vůbec rád. 

Odpovědí a lékem na má životní zranění bylo to, že 
jsem při každodenním rozjímání Božího slova 
poznávala, jak mě Pán má rád. Poznala jsem tak 
hlouběji význam Božího slova. Dále jsem poznala, jak 
Boží láska působí a jedná v mém životě, když se zcela 
svěřím do Jeho rukou. Přála bych všem podobně 
trpícím a zkoušeným, aby udělali podobnou zkušenost 
s Pánem.  

Alžběta Prosserová 60 let 

 
BIBLICKÉ TANCE 

Podle Bible se dá žít, ale někdo podle ní i tancuje. Asi dva roky se na faře 
v Sušici každé úterý od 18 hodin schází společenství žen, které se modlí tancem. 
Ačkoli jsou to ženy spíše subtilní a jejich těla jsou více duchovní než tělesná, když 
začnou tančit, padají talíře ze stěn, lustry ze stropů a dveře vypadávají z pantů. Ale 
to jen tehdy, když se modlí roztržitě. Konečně se farnost dala do pohybu. 

Toto společenství je otevřené i pro další zájemce. Možní 
uchazeči nejsou limitováni věkem, ale tělesnou váhou. 
Pochopte, stropy na faře jsou jen ze dřeva.☺ 

P. Jan 

29. 6. 2008 č.2/2008 (81) 

...Aneb víly na Andělíčku

 



 

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁ ŘEM ŽIVOT V DUCHU 

 
Již potřetí proběhla v sušické farnosti duchovní obnova známá jako „Seminář života v Duchu“. 
Záměrem této obnovy je prohloubení vztahu k Pánu s prosbou o další duchovní obdarování. Pro velký 
počet zájemců probíhaly souběžně dva semináře, vždy ve středu a ve čtvrtek. Co dala tato duchovní 
obnova účastníkům letošního semináře? 

 
Pozvání k duchovní obnově přišlo pro mě v pravý čas. 

Přínos byl obrovský! Předně – uvědomění si síly společenství 
stejně smýšlejících lidí; hlavně toho, že Bůh je moudrý, dává 
rady a snaží se měnit věci, Bůh naslouchá a nechá nás, 
abychom si vše co potřebujeme, zpracovali pro sebe. Jen na 
nás je, jak dokážeme Božímu slovu naslouchat a nechat se 
vést.  

Umění naslouchat je veliký dar a já jsem vděčná za 
oboustrannou důvěru a věrnost Pánu. Jsem šťastná, že mi 
v duši i uších zní: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“ 

Mgr. Irena Sedláčková - Petrovice 
 
Jsem vděčná za pozvání na seminář „Život v Duchu“, který 

pro mě znamenal nově a hlouběji se otevřít Boží lásce. Tady 
jsem si znovu uvědomila, jak je nutné, aby člověka na jeho 
duchovní cestě někdo doprovázel a usměrňoval, aby 
nevybočoval ze správné cesty za Bohem. 

V těchto měsících, které jsme prožili jako modlitební 
společenství, se postupně stále víc prohluboval můj vztah 
k Nejsvětější Trojici, ke společenství a skrze ně k Církvi. 
Cítila jsem, že se mé nitro postupně zcela otvírá darům a 
milostem Ducha Svatého, který mi dává sílu pro službu 
v mém povolání. 

Sestra M. Iummaculata de ND - Horažďovice 
 
Když se ohlédnu na letošní rok, který je už v půli, musím 

konstatovat, že jako nejdůležitější událost pro mně vystupuje 
naše společná Duchovní obnova. Píši úmyslně naše společná, 
protože to bylo to nejdůležitější, co jsem intenzivně prožíval 
během této doby. Je to společné a upřímné prožívání života 
spolu se svými blízkými a Kristem uprostřed nás. Někteří 
moji blízcí na začátku byli úplně cizí lidé a podívejme, teď o 
nich píšu jako o blízkých. Strávili jsme spolu mnoho hezkých, 
ale i horších chvil, které  si poneseme do našeho dalšího 
života a jistě z nich také budeme čerpat. Pro mě je Duchovní 
obnova velmi důležitý ukazatel směru a srovnání hodnot pro 
můj další život. Hlavně jsem si uvědomil a na sobě zakusil, že 
mě Kristus miluje, uzdravuje a odpouští mé viny rád, věčně a 
bez mé zásluhy. Jsem to jen já, kdo může uzavřít své srdce 
jeho pomoci. Díky Bože, že nás máš tak rád. 

Pavel Hlaváč 
 

Vždy jsem byla hrdá na to, že jsem křesťan a myslela jsem 
si, že i docela dobrý křesťan. Ale vždycky je co zlepšovat, jen 
vědět, jak na to. To jsem si uvědomila při této duchovní 
obnově. 

Protože ten vnitřní, osobní, blízký vztah k Pánu Ježíši, jsem 
opravdu mnohem silněji pocítila až teď ve 42 letech. Docela se 
mi otevřely oči. Nevím, jak to dobře říci, vím jen, že jsem za 
to vděčná. 

Uvědomila jsem si, že opravdu chci, aby Kristus byl 
středem mého života, aby ON vedl mé kroky. Mísí se ve mě 
pocit radosti, štěstí i hrdosti, že i já jsem jeho milovanou 
dcerou, i mne si vyvolil, za mě zemřel, na mě mu záleží, pro 
mne chce jen to nejlepší, jemu mohu zcela důvěřovat. 

Nechat se vést Duchem svatým, odevzdat mu své 
myšlenky, pocity, starosti, nesnažit se za každou cenu všechno 
zvládnout sama, i to je dobrá a velká zkušenost z této 
duchovní obnovy. 

Jsem vděčná za společenství lidí, kde se mi líbilo, kam jsem 
se každý týden těšila a myslím, že těch 10 týdnů, každý 
čtvrtek, kdy jsme se scházeli nás ještě více stmelilo a 
spřátelilo. Zažili jsme chvíle modlitby, čtení z Písma, zpívání, 
ale i obyčejné povídání a bylo i hodně legrace. 

Jsem vděčná za všechny okolnosti, které mě dovedly k této 
duchovní obnově, je to pro mě ohromná a krásná zkušenost. 

Jsem vděčná za to, že čtení z Bible se pro mě stalo radostí a 
nejen četbou knihy, která se čte jako román na pokračování. 

Eva Hlaváčová 
 
Spolu se mojí manželkou jsme letos prožili duchovní 

obnovu v naší farnosti. Jsme naplněni štěstím a pokojem, který 
jsme mohli nalézt ve společenství našich bratří a sester. Co 
však bychom byli bez našeho Pána Ježíše Krista? On nám 
postupně otevíral oči i uši, abychom viděli a slyšeli, jak nás 
moc miluje a touží se nám v lásce odevzdat. Bylo a je krásné 
mu říci ano na Jeho pozvání, více mu důvěřovat a nechat se 
Jím vést. On nás spojil v jedno tělo. Od duchovní obnovy 
prožíváme intenzivněji náš duchovní život. Jsme šťastni, že 
můžeme patřit do našeho farního společenství. Vážíme si 
těchto darů Ducha Svatého. Bohu díky. 

Mirek a Katka Melcherovi 
 
S radostí jsem letos přijala možnost opět se účastnit 

Obnovy. Smysluplné a jasně Bohu milé bylo a je setkávání a 
úsilí všech. Duch sv. začal oslavovat, vyučovat, uzdravovat. 

Kromě mnoha impulsů bylo pro mě připraveno hlavní 
obdarování v závěru. Událo se skrze mou únavu, vršení 
problémů, nespokojenost s vývojem událostí kolem mě. 
Jednou večer, když už jsem myslela, že mi z toho „hlava 
praskne“, přišel pokyn: „Pros o pokoru“. A v zápětí obrovská 
úleva, vlastní „zmenšení“ před velikostí Boží, prožitek 
bezpečí. A pokračování: „Kde je mé místo před 
Hospodinem“? To si budu muset opakovat doživotně. Před 
Jeho velebností  a mocí teď mohu odpočívat. 

Na úkor důsledného odevzdávání srdce jsem za Hospodina 
řešila problémy. On ale může všechno – vždyť to i pravidelně 
vyznávám. Teď to tedy prožívám mnohem víc. Ode mě Bůh 
potřebuje jedině mé srdce; skrze mě pak může působit a něco 
řešit.  

 Mgr. Jindra Lejsková 

účastníci semináře – před farou v Sušici 



 

 
 
 
Když se na mne obrátil pan farář Löffelmann s tím, abych 

se zúčastnila duchovní obnovy „Život v Duchu“, nevěděla 
jsem, co si mám pod tímto názvem představit a co mám 
očekávat. Když jsem se seznámila s průběhem a podrobnostmi 
této obnovy, měla jsem zpočátku veliké obavy, zda budu dost 
vytrvalá, trpělivá a jestli to zvládnu. Od jednoho k druhému 
setkání našeho společenství jsem však nabývala větší a větší 
duševní rovnováhy, hlubšího poznání víry a života s Kristem. 

Na pravidelná čtvrteční setkání jsem se začínala stále více 
těšit. Naučila jsem se denně číst z Písma svatého, rozjímat a 
hovořit s Pánem Ježíšem. Bližším poznáváním Písma se 
prohloubil můj vztah k Pánu. Nyní už více děkuji a chválím, 
než prosím. 

Děkuji a jsem vděčná všem, s nimiž jsem obnovu 
prožívala, s nimiž jsem se společně modlila a kteří se modlili 
za mne. Děkuji i našemu duchovnímu rádci – panu faráři 
Janovi. 

Naďa Balejová 
 
Duchovní obnova 2008 pro mě znamenala možnost 

nahlédnutí a uvědomění si obrovské, nekonečné a velkorysé 
Boží dobroty. 

Zavést Boha do každodenního života, nespoléhat se jen na 
své dovednosti, ale především v každém slově, okamžiku a 
starosti nechávat působit Pána, vnímat jeho působení, děkovat 
mu a chválit, bylo tou hlavní změnou. 

Duchovní obnova přidala do mého života Písmo, které tam 
do té doby nemělo své místo a já se z něho neuměl správně 
učit a čerpat. Protože jsem v průběhu duchovní obnovy 
prodělal složitou operaci, zažil jsem obrovské množství 
pomoci a lásky plynoucí nejen od mých blízkých, ale také sílu 
modlitby. Byl jsem zcela v božích rukou a vše šlo tak hladce a 
beze strachu, že jsem si to nikdy neuměl ani představit.  

Josef Kolář 
 
Velikým přínosem duchovní obnovy bylo, že jsem získala 

nový vztah k Bohu.  
Dnes v Bohu vidím toho, který všechny nesmírně miluje, 

miluje nás takové, jací jsme, s našimi nedostatky a chybami. 
Dokážu se s ním radit, svěřovat mu své problémy a starosti. 

Moc mně prospěly „denní tiché chvíle“; tj. denní modlitba 
a četba z Písma. Každý den jsme si četli určitý daný úryvek 
z Písma. Na setkání jsme to rozebrali; vysvětlovali jsme si, jak 
jsme tomu rozuměli, jak jsme to pochopili. Já jsem s tím 
z počátku měla dost velké problémy. Přestože jsem už starší, 
nikdy jsem se nedostala k tomu, abych si sedla ke čtení Bible. 
Stále jsem „neměla čas“. Teď si každý den udělám čas a čtu 
Bibli, dokonce mi to chybí, když to náhodou nevyjde. 

A ještě jedno jsem získala. Spřátelila jsem se s ostatními 
členy. Dnes jsme parta, kamarádi, kteří si navzájem důvěřují, 
jsou ochotni jeden druhému poradit a pomoci.  

Domluvili jsem se, že se budeme i nadále setkávat. 
Velký význam pro mě měl šestý týden duchovní obnovy, 

který se nesl v duchu „Ježíš tě naplňuje svým Svatým 
Duchem“. V neděli odpoledne jsme se sešli na faře, kde byla 
vystavena Nejsvětější svátost. Chválili jsme Pána, zpívali a 
modlili se. Jednotlivě jsme chodili k „modlitebníkům“, kteří se 
nad námi modlili a prosili o obdarování dary Ducha sv. Já 
jsem byla u skupinky děvčat, která se nade mnou modlila „v 
jazycích“. Naplnil mě pocit obrovské radosti, velikého štěstí. 
Silně jsem pocítila Boží přítomnost, srdce mně přetékalo 
radostí. 

Po zbytek odpoledne jsem Pánu děkovala za tuto chvíli, za 
radost, pokoj, který mně dal. 

I já se budu snažit šířit pokoj, lásku a radost tam kde je to 
třeba. 

Marie Kopelentová - kostelnice 
 
V neděli 11.května 2008 se příchozím na mši svatou v 8.45 

naskytl zvláštní pohled – v presbytáři našeho kostela sv. 
Václava bylo připraveno 18 židlí. Na ty jsme usedli my, kteří 
jsme se po téměř tři měsíce zúčastňovali pravidelných schůzek 
semináře duchovní obnovy „Život v Duchu“. Každý týden 
jsme se scházeli a učili se poznávat našeho Pána, vzdávat mu 
chválu a dík. Navzájem jsme si mohli sdělovat svoje 
zkušenosti a prosit o obdarování milostmi a dary Ducha 
svatého tak, aby Pán mohl skrze nás působit a my přinášeli 
ovoce Ducha svatého do našeho společenství. 

A co tento seminář znamenal pro mě osobně? Co mi dal 
nebo vzal? Snad mi vzal trochu času na zábavu nebo 
odpočinek, ale mnohem více do mého života přinesl. Myslím, 
že mohu říci, že v denních chvílích, při četbě Písma jsem si 
vytvořila mnohem hlubší, osobní vztah k Bohu a mohla poznat 
i sílu působení Ducha svatého. Poznala jsem radost ve 
společných modlitbách, zpívání a chválení našeho Pána a 
poznala jsem i dobré lidi, se kterými jsem tuto radost mohla 
sdílet.  

Ing. Anežka Nová 
 
Duchovní obnovy „Život v Duchu“ jsem se zúčastnil 

náhodou.  
Náhodou jsem v srpnu potkal P. Löffelmanna a zcela 

náhodou jsme spolu zavedli řeč na charismatickou obnovu. 
Náhodou si na mě P. Jan vzpomněl v letošním únoru a pozval 
mě do Sušice na úvodní setkání, které proběhlo na Popeleční 
středu.  

Při úvodních setkáních jsme se seznamovali nejen s 
organizací této obnovy, naším společným cílem ale i 
s ostatními účastníky semináře. Od samého začátku nám vedle 
Ducha Svatého a P. Jana stáli k dispozici také takzvaní 
„modlitebníci“. Kdože? Farníci, kteří již stejnou obnovou 
prošli a kteří se za nás především denně modlili. Řeknu vám, 
že už to samo o sobě je príma pocit – vědomí, že se jen a jen 
za vás osobně někdo modlí – sesílá na vás požehnání – a je 
vám na blízku, potřebujete-li. 

Osobně jsem k této obnově přistupoval s tím, že bych rád 
Duchu Svatému splatil dluh týkající se mého biřmování. 
Stejně jako většina mých spolužáků jsem tuto svátost přijal 
v 15ti letech, no a bral jsem ji jako další povinný „level“ (= 
úroveň) mého katolictví. Tehdy se jednalo i o společenskou 
akci, při které jsem přeci nemohl chybět. Těch pár sezení na 
faře se nějak přečkalo a byl tu den D – přijal jsem „pečeť 
Ducha Svatého“ a stal jsem se „dospělým křesťanem“. To 
všechno zadarmo, super, ne? 

Milý čtenáři, vůbec nemám v úmyslu tě pohoršovat, pouze 
jsem se pokusil popsat svoji „osobní zkušenost“ s Duchem 

Při bohoslužbě „Rozeslání“ 



 

Svatým, která byla z mé strany velmi aktivní v pravidelných 
intervalech. Pokaždé, když se přiblížila nějaká ta zkouška – 
maturitní, přijímací, státní… - se Duch Svatý, dárce darů 
přemnohých, prostě šiknul. Měl jsem Ducha Svatého pěkně 
zaškatulkovaného. Bůh Otec, daroval světu Syna, no a aby to 
nebylo tak jednoduchý, tak holt ještě existuje třetí božská 
osoba – Duch Svatý, který taky není k zahození… 

Smutné? Zarážející? Přátelé, reálné… A nemyslím, že jsem 
byl „náhodná“ výjimka. 

Zlom nastal, když jsem se na přípravném setkání před 
Světovým dnem mladých v Kolíně nad Rýnem v r. 2005 
setkal s charismatiky. To, co jsem v bavorském poutním místě 
Alttöting v rámci setkání komunity Emmanuel, na kterou nás 
„náhodou“ pozvala naše hostující německá farnost, viděl a 
hlavně slyšel, mi popravdě nedalo spát. Zažil jsem poprvé 
modlitbu v jazycích. Byl jsem v šoku, jak málo znám Písmo 
svaté! A nejenom to… 

Bohu díky za tyto „náhody“.  
Bohu díky za ta všechna setkání v Sušici, která mě dovedla 

mimo jiné k tomu, že Bible se dá číst denně, že se dá i 
v hektickém stylu života najít čas pro ztišení, chvály i prosby 
přednesené Bohu – Pánu našeho času – a že se svět nezboří, 
naopak, že dostává klid, řád, pokoj… Taky jsem pochopil, že 
Bůh není jako můj německý zaměstnavatel – že jeho 
měřítkem není výkon, flexibilita, efektivita… On mě 
neposuzuje ani podle mých zásluh, víte? On si mě, stejně jako 
vás, vyvolil – ne já Jeho! Má se mnou plán. Bůh, který mě 
miluje naprosto nepodmínečně (tohle slovo znamená bez 
podmínek – jako: až přečteš celou Bibli, až budeš chodit na 
mši každý den, až nebudeš hřešit...) pro mě připravil naprosto 
originální plán a bezpochyby ten nejlepší možný! K tomu, 
abych tohle jeho poslání naplňoval, mě dokonce vybavuje 
(ano, opět je řeč o Duchu Svatém). Bůh je ovšem natolik 
nesobecký, že mi dává šanci volby – svobodnou vůli. Jak jsem 
zjistil, nejde o to, jenom Ducha Svatého mít – při křtu či 
biřmování jej obdrží každý z nás -, jde o toho Ducha Svatého 
„používat“, aktivovat, anebo taky neblokovat! Komu z nás se 
nestalo, že měl připravit nějaký referát, prezentaci a v rámci 
příprav zašel do knihovny, aby nastudoval z literárních 
pramenů. Když pak přišel domů a rešerše dolaďoval, zjistil 
(zase) „náhodou“, že tutéž publikaci má ve své domácí 
knihovničce… Jinými slovy má ji, ale úplně na ni zapomněl, 
nepoužíval ji… 

A tak to bylo i se mnou a Duchem Svatým. Není pochyb o 
tom, že jsem jej přijal. Ovšem znal jsem jej? Zažil jsem s ním 

něco? Nebo jsem jeho působení dokonce ve svém hříchu, 
slabostech blokoval? 

Mám radost, že jsem udělal zkušenost s Duchem Svatým i 
prostřednictvím společenství. To je opravdu síla! Sešla se nás 
na faře vždy kupa – tolik naprosto odlišných osobností -, ale 
v Duchu Svatém jsme byli jedno, sjednoceni… Mohu Vám 
říci, že společenství lidí, které se neostýchám požádat o 
přímluvnou modlitbu, když ji zrovna potřebuji, nebo s kterými 
mohu sdílet radost i bolest, to je opravdu velký dar. Pocítil 
jsem jej nejen při setkání, při kterém se na nad námi naši 
přátelé modlili, ale i tehdy, když mě při jednom z posledních 
setkání odvážela z fary do nemocnice záchranka. Popravdě 
jsem nepočítal s tím, že v rámci této obnovy svátosti 
biřmování přijmu i svátost pomazání nemocných, ale i tahle 
zkušenost se jistě nestala „náhodou“. Děkuji tedy všem, kdo 
mě v těch těžkých chvílích doprovázeli nejen fyzicky, ale i 
v modlitbě! 

 Trochu jsem se rozepsal, ale chtěl jsem své „svědectví“ 
podat poněkud neotřele. Chci Vás povzbudit i k tomu, abyste - 
dá-li Bůh a budete-li mít možnost se tohoto semináře 
v budoucnu zúčastnit i vy (třeba vás „náhodou“ také někdo 
pozve) – neváhali. Anebo váhali, ale rozhodli se pro 
každodenní život v Duchu! 

Ing Jan Skládal – Mrákov u Domažlic 
 

 
 

 
 

MAMINKY  

Poslední setkání „Klubu maminek“ proběhlo na farní 
zahradě v nádherném slunečném počasí. Takto jsme 
uzavřeli první ročník neformálního setkávání pro ty, kteří 
chtějí vytvářet společenství rodičů a dětí. V uplynulém 
roce jme měli možnost mluvit o velmi vážných i méně 
vážných tématech z nejrůznějších okruhů našich zájmů a 
tak se vzájemně obohatit. S dětmi jsme si hráli, tancovali, 
zpívali ...  

Ti, kterým se to líbilo přijdou i příští školní rok a také 
zveme po prázdninách především ty maminky (nebo 
tatínky), které (kteří) se ještě styděli, nebo nemohli přijít. 
Určitě nebudete zklamáni. 

P. Jenda 
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