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Vzpomínka na Taizé 
Drazí mladí, po měsíční pauze vás všechny 
opět zdravím. Myšlenkami jsem sice už na 
Celostátním fóru mládeže, které proběhne 
v Olomouci, a čím dál více i na BisCupu 
v Jeseníku, kde se, věřím, uvidíme. Přesto 
bych ještě rád malinko zavzpomínal na 
pouť do Taizé, kterou jsme s některými 
mladými na přelomu ledna a února prožili.  
Kdo už v Taizé byl, tak jistě dosvědčí, že jde 
o výjimečné místo se svou typickou atmo-
sférou, ať už modlitební nebo i společen-

skou, plnou zajímavých setkání s lidmi 
z celého světa. Přesto si letos paradoxně 
neodnáším z Taizé na prvním místě zážitky 
ze společných modliteb, i když byli tradičně 
nádherné, ani radost z nových přátel na 
facebooku až z daleké Jižní Koreje, ale větu, 
kterou jsem slyšel od jednoho z poutníků, 
který s námi jel (protože církev je jedna 
malá vesnice, nebudu více konkrétní J). 
Jakoby to byla věta, kterou jsem potřeboval 
slyšet, aniž by to ten dotyčný věděl. Občas 
si tu větu připomenu a vidím v ní čím dál 
více takový „malý“ dotek Boha.  
Nějak se mi to spojilo s evangeliem, které 

jsme četli tento týden, ve kterém farizeové 
žádají od Ježíše znamení (Mk 8,11-13). Ja-
koby pořád chtěli jakési velké potvrzení 
Ježíšovy moci – obrovský zázrak. Co si bu-
deme povídat, kdo z nás zažívá mnoho těch 
velkých znamení, kde opravdu cítí přítom-
nost Boha nebo vidí Jeho obrovský zázrak. 
Osobně si myslím, že těch velkých nebude 
v životě mnoho, ale na druhou stranu těch 
malých obyčejných je v běžném životě 
spousta. A jde jen o to, jak k nim dokážu 
být vnímavý.  

Moc nám všem přeji – ne, 

abychom těch dotyků zaží-

vali co nejvíce, ale aby-

chom byli vnímaví na ty 

malé dotyky, kterými Bůh 

nešetří. A taky, abychom 

nezapomněli, i já v tomto 

mohu sloužit pro Boha 

jako nástroj, skrze který se 

Bůh chce dotknout člově-

ka, který je třeba vedle 

mne.    

o. Jan 

Slovo z DCM 
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Liturgický kalendář 

Březen 2016 
1.3. 1. čtení: Jl 2,12-18 Žalm: Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17  
 2. čtení: 2Kor 5,20-6,2 Evangelium: Mt 6,1-6.16-18 
2.3. 1. čtení: Dt 30,15-20 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 9,22-25 
3.3. 1. čtení: Iz 58,1-9a Žalm: Žl 51 Evangelium: Mt 9,14-15 
4.3. 1. čtení: Iz 58,9b-14 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 5,27-32 
5.3. 1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7 Žalm: Žl 51(50) 2. čtení: Řím 5,12-19 Evangelium: Mt 4,1-11 
6.3. 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18 Žalm: Žl 19 Evangelium: Mt 25,31-46 
7.3. 1. čtení: Iz 55,10-11 Žalm: Žl 34 Evangelium: Mt 6,7-15 
8.3. 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 51 Evangelium: Lk 11,29-32 
9.3. 1. čtení: Est 4,17 Žalm: Žl 138 Evangelium: Mt 7,7-12 
10.3. 1. čtení: Ez 18,21-28 Žalm: Žl 130 Evangelium: Mt 5,20-26 
11.3. 1. čtení: Dt 26,16-19 Žalm: Žl 119 Evangelium: Mt 5,43-48 
12.3. 1. čtení: Gn 12,1-4a Žalm: Žl 33(32) 2. čtení: 2Tim 1,8b-10 Evangelium: Mt 17,1-9 
13.3. 1. čtení: Dan 9,4b-10 Žalm: Žl 79 Evangelium: Lk 6,36-38 
14.3. 1. čtení: Iz 1,10.16-20 Žalm: Žl 50 Evangelium: Mt 23,1-12 
15.3. 1. čtení: Jer 18,18-20 Žalm: Žl 31 Evangelium: Mt 20,17-28 
16.3. 1. čtení: Jer 17,5-10 Žalm: Žl 1 Evangelium: Lk 16,19-31 
17.3. 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 Žalm: Žl 105 Evangelium: Mt 21,33-43.45-46 
18.3. 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20 Žalm: Žl 103 Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
19.3. 1. čtení: Ex 17,3-7 Žalm: Žl 95(94) 2. čtení: Řím 5,1-2.5-8 Evangelium: Jan 4,5-42 
20.3. 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Žalm: Žl 89(88)  
 2. čtení: Řím 4,13.16-18.22 Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a 
21.3. 1. čtení: Dan 3,25.34-43 Žalm: Žl 25 Evangelium: Mt 18,21-35 
22.3. 1. čtení: Dt 4,1.5-9 Žalm: Žl 147 Evangelium: Mt 5,17-19 
23.3. 1. čtení: Jer 7,23-28 Žalm: Žl 95 Evangelium: Lk 11,14-23 
24.3. 1. čtení: Oz 14,2-10 Žalm: Žl 81 Evangelium: Mk 12,28b-34 
25.3. 1. čtení: Iz 7,10-14 Žalm: Žl 40(39) 2. čtení: Žid 10,4-10  
 Evangelium: Lk 1,26-38 
26.3. 1. čtení: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Žalm: Žl 23(22) 2. čtení: Ef 5,8-14  
 Evangelium: Jan 9,1-41 
27.3. 1. čtení: Iz 65,17-21 Žalm: Žl 30 Evangelium: Jan 4,43-54 
28.3. 1. čtení: Ez 47,1-9.12 Žalm: Žl 46 Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16 
29.3. 1. čtení: Iz 49,8-15 Žalm: Žl 145 Evangelium: Jan 5,17-30 
30.3. 1. čtení: Ex 32,7-14 Žalm: Žl 106 Evangelium: Jan 5,31-47 
31.3. 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30 

Zdroj: www.katolik.cz k 13. 2. 2017 
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PROMLUVA SV. OTCE... 

Být křesťany nikoli povrchně, ale podstatně  
Papež František před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra ,  12. 2 . 2017  

Drazí bratři a sestry, dobrý 
den! 
Dnešní liturgie nám podává 
další část Horského kázání z 
Matoušova evangelia (srov. 
5,17-37). V tomto úryvku 
chce Ježíš svým posluchačům 
pomoci s výkladem mojžíš-
ského Zákona. Co bylo řeče-
no ve Starém zákoně byla 
pravda, nikoli však úplná. 
Ježíš přišel naplnit a s defini-
tivní platností veřejně vyhlásit Boží Zákon, až do posledního písmenka (srov. 
v. 18). Poukazuje na jeho původní finalitu a stanovuje jeho autentické aspek-
ty, a to vše svým kázáním a především svou obětí na kříži. Ježíš tak učí, jak 

plnit Boží vůli, a používá k tomu 
výraz „dokonalejší spravedlnost“ 
ve srovnání se spravedlností fari-
zejů a učitelů Zákona (srov. v.20). 
Spravedlnost, která je sycena lás-
kou, činorodou láskou a milosr-
denstvím, je schopná uskutečňo-
vat podstatu přikázání a vyhnout 
se nebezpečí formalismu. Tedy 
formalismu, který tvrdí: toto smím 
a toto nesmím, potud smím a po-
tud nesmím. Nikoli! Je třeba více.  
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V dnešním evangeliu se Ježíš podrobně zaobírá třemi aspekty, třemi přikázáními oh-
ledně vraždy, cizoložství a přísahy. O přikázání „nezabiješ“ říká, že je porušováno 
nejenom uskutečněnou vraždou, nýbrž také jednáním, které uráží lidskou důstoj-
nost, včetně hanlivých slov (srov. v.22). Znevažující slova jistě nemají stejnou závaž-
nost a nepředstavují stejné provinění jako zabití, ale míří tímtéž směrem, protože jej 
předjímají a vykazují stejnou zlovůli. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom stanovovali 
stupnici urážek, ale abychom je všechny pokládali za škodlivé, poněvadž jsou neseny 
úmyslem působit bližnímu škodu. Ježíš dává jako příklad urážení. My jsme zvyklí se 
urážet, je to jako říci „dobrý den“. A hanění míří stejným směrem jako zabití! Kdo 
tupí bratra, zabíjí jej ve svém srdci. Prosím, nehanět! Nic tím nezískáme. 

Další naplnění se týká manželského zákona. Cizoložství bylo považováno za porušení 
práva muže mít ženu. Ježíš jde však ke kořeni zla. Stejně jako se dochází k vraždě 
haněním, urážkami a tupením, dochází se k cizoložství skrze úmysl mít jinou ženu 
než vlastní manželku. Cizoložství stejně jako krádež, korupce a všechny ostatní hří-
chy jsou nejprve počaty v srdci, a jakmile se v srdci dokoná špatná volba, uskutečňují 
se v konkrétním jednání. A Ježíš říká: každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s 
ní zcizoložil ve svém srdci a nastoupil cestu k cizoložství. Zamysleme se trochu nad 
tím, nad špatnými myšlenkami, které míří tímto směrem. 

Ježíš pak svým učedníkům říká, aby nepřísahali, poněvadž přísaha je znamením ne-
stálosti a obojakosti, které se vyskytují v lidských vztazích. Je to účelové dovolávání 
se Boží autority jako záruky v našich lidských záležitostech. Spíše jsme povoláni vy-
tvářet mezi sebou, v našich rodinách a v našich komunitách klima průzračnosti a vzá-
jemné důvěry, abychom byli upřímní a věrohodní, aniž bychom se dovolávali vyšší 
instance. Nedůvěra a vzájemné podezření vždycky ohrožují klid. 

Panna Maria, žena chápajícího naslouchání a radostné poslušnosti, kéž nám pomáhá 
stále více se blížit evangeliu, abychom byli křesťany nikoli „na povrchu“, nýbrž pod-
statně! To je možné milostí Ducha svatého, který nám umožňuje konat všechno s 
láskou a tak naplňovat Boží vůli. 

Přeložil Milan Glaser 
Zdroj:http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25226 k 14.2.2017 
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Óda na Taizé 
Nad ránem vnímáme z okna autobusu 

tu sedláckou krásu, 
ten venkovský kraj, 

kde mnohý návštěvník touží nalézt v srdci ráj. 
I já. 

Co přivádí mě znovu zpět? 
Co změnilo se za těch (bohatých) sedm let? 

V Taizé? Ve mně? 
Tehdá poprvé v Taizé - jen tak, na pozvání – 

nevědět, co čekat. 
A být překvapena. Uchvácena. 

Jednoduchostí.  
Modlitbami, zpěvy v tom zvláštním kostele – 

v „hale s věžičkami“. 
 

Nadšeně prožívat setkání s lidmi z různých 
koutů světa. 

Ba někdy honba za zahraničními kamarády a 
po klidu veta.  

Nespočet fotek, hovorů a společně vypitých 
čajů z červených plastikových šálků. 

Co však překvapivě přišlo po návratu domů – 
uvědomění si vzácnosti ticha a klidu,  

prostoru na modlitbu.  
Pokoje, co i přes náš ruch vznášel se tam nad 

kopečky i dolinami.  
Nade všemi.  

Ve všech? 
Tato vize, vzpomínka, mě zavedla sem letos 

znova. 
Potřebuji pryč... 

…z labyrintu práce, změn a nepřehledností 
vztahu k sobě, k druhým, k Bohu. 

 
Nebýt už tak překvapena oním jedinečný 

prostředím Taizé. 
Možnost zajet více na hlubinu. 
Vítat i čas v tichu. I v Oyaku :-). 

Více vnímat katecheze, biblické úvody, rozho-
vory – tak svěží a inspirující. 

Opravdově se sdílet a naslouchat v diskusních 
kroužcích.  

Předkládat sebe a své úmysly Jemu, ať pro-
mění. 

A On začal proměňovat – s humorem a důvti-
pem Jemu vlastním :-). 

 
Z labyrintu světa za pokojem srdce. 

A být překvapena.  
Že to funguje, pokud (Mu) důvěřujeme a ote-

vřeme se. 
Že zázemí v Taizé může být v principu stále 

stejné. 
Však lidé se střídají. A mění.  

My se měníme.  
A díky tomu bude pokaždé a pro každého 

prožitek z Taizé jiný. 
Lepší? Horší? Jiný.  

Bohu díky za tu rozmanitost! :-) 
 

A když přijde stesk, že musí člověk zpět do 
reality všedního dne,  

mějme na paměti, 
že lépe se radovat ze světla, které byť i jen na 

krátký čas zazářilo, 
než smutnit, že nám už pohaslo. 

A zkušení „Senioři“ dodávají: Pokud chceme 
v životě něco změnit, zvedněme zadek!:-) 

 
PS: Díky všem letošním poutníků! :-) 

Monča Schottková 

Pouť do Taizé 
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Phil Bosmans napsal: „Na světě jsou 
různé typy lidí: velcí a malí, ženy a muži, čer-

ní a bílí, bohatí a chudí, 

podřízení a nadří-
zení, mocní a bezmocní; všichni tito lidé 
žijí pod jedním sluncem a ve stejné vesnici, 
která se jmenuje Země.“…
nebo snad Taizé?   

Po návratu jsme 
otevřela jednu ze svých 
oblíbených knih a přečetla 
si tento úryvek a hned se 
mi vybavilo právě Taizé. Je 
nádherné, že se zde oprav-
du setkáte s různými lidmi, 
z různých koutů světa, 
různých vyznání, a přesto 

se na 
všechny 
nahlíží 
stejně. I přes jazy-

kové bariéry se zde 
lidé cítí přijatí a pro mnoho lidí 
je toto místo druhým domovem.  
Pro tuto cestu musel každý z nás 

něco obětovat nebo přetrpět, ať už 
šlo o dlouhou cestu, malý prostor 
v autobuse i při ubytování, malé porce 
jídla, nedochucené jídlo, ne zrovna 
vábné sprchy nebo třeba i různá pora-
nění či nemoci. Ale právě tato oběť pro 
Boha pak mohla být velkým přínosem a 

posunutím. A navíc…co je tato naše oběť, 
proti oběti Krista. :-) 

Chtěla bych poděkovat všem zú-
častněným, nejen od nás, dobrovolníkům, 
bratrům…díky za každý úsměv, pozdrav, 
rozhovor i všechny společné modlitby…a 
největší dík samozřejmě patří našemu Tať-
kovi, za to jak je dobrý!   

Jo a taky…příště pojďte děcka, pro-
tože to stojí za to! …a protože se nedá ani 
slovy popsat ta atmosféra! :-) 

MiMa 
 

V Taizé poprvé 
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Místa setkání s Bohem - Svátosti 

V novém seriálu na sebe navazujících článků 
se chceme zaměřit na svátosti. Proč hovořit o 
svátostech? Proč mluvit o sedmi svátostech: 
křtu, eucharistii, biřmování, svátosti smíření, 
manželství, kněžství a pomazání nemocných? 
Protože svátosti jsou jedinečným místem, kde se 
setkáváme s Bohem, kde získáváme Boží život. A 
také proto, že nejsou něčím doplňkovým, ale 
utvářejí samotnou podstatu mé i Tvé křesťanské 
existence. 

 Jak se ale můžeme setkávat s neviditelným 
Bohem? 

My lidé se spolu setkáváme díky tomu, že 
máme tělo. Skrze slyšitelná nebo viditelná slova, 
obrazy a znamení si předáváme naše myšlenky a 
různá sdělení. V této chvíli čteš jakési černé 
značky na bílém pozadí, které jsem naťukal do 
počítače, a nevnímáš ani tak černá písmenka, 
jako spíš myšlenku, sdělení, které chtějí předat. 

Nebo když  muž dává ženě kytici. To zásadní, 
co ona vnímá, není to, jestli dostala květinu 
bílou nebo červenou, ale to, že ji má tento muž 
rád. A když potom vidí, že dostala své oblíbené 
růže, nebo gerbery a že kytice je veliká a musela 
stát dost peněz, má o to větší radost, protože 
poznává, že láska onoho muže je štědrá a navíc 
pozorná, protože on si všiml, jaké květy má ona 
ráda. 

Skrze slyšitelná slova a viditelné obrazy a 
znamení jeden druhého odkazujeme k hlubším 
skutečnostem. Tak to děláme, protože jsme 
takto stvořeni. Díky tělu jsme v tomto hmatatel-
ném světě, ale skrze duši a ducha umíme viditel-
ný a hmatatelný svět překročit. 

Když chce Bůh s námi komunikovat, snižuje se 
na naši úroveň a hovoří s námi naší řečí. Skrze 
slova a viditelná znamení nám sděluje skuteč-
nosti mnohem hlubší. Dokonce on nám nesdělu-
je něco, ale sděluje sám sebe! Prostředkem Boží 

komu-
nikace 
jsou 
slova 
a zna-
mení, 
obsa-
hem je spása, Bůh sám. Svátosti jsou místem, 
kdy nám Bůh skrze slova a viditelná znamení 
(polití vodou, vkládáním rukou, mazání olejem, 
přijímání chleba a vína...) sděluje a uděluje spá-
su. 

Ještě než se ale dostaneme k jednotlivým 
svátostem, je důležité položit si otázku, proč 
s námi chce setkávat Bůh a proč se máme my 
setkávat s Bohem? Bůh je ten, který stvořil nás i 
svět a do celého stvoření vložil svůj plán. Člově-
ka stvořil se schopností poznávat a rozhodovat 
se, abychom v Božím plánu nebyli jako loutkové 
figurky, ale abychom vědomě a svobodně spo-
lečně s Bohem spolupracovali na jeho díle. On 
se chce s námi setkávat, protože nás stvořil za 
své spolupracovníky, za své děti. A my se máme 
chtít setkávat s ním, protože v životě s Bohem 
nacházíme vrcholné naplnění a štěstí. 

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Pán 
v minulosti k našim předkům skrze proroky. 
V této poslední době však promluvil k nám skrze 
svého Syna, (Žid 1,1-2a) začíná list Židům. Vrchol 
Boží komunikace přichází ve chvíli, kdy se Boží 
Slovo stává tělem, kdy se v Ježíši Kristu Bůh stá-
vá viditelným, hmatatelným, tím, který přebývá 
mezi lidmi.  

Ve viditelném, konkrétním, historickém Ježíši 
k nám Bůh mluví přímým a bezprostředním 
způsobem. V Ježíši zakoušíme, kdo Bůh je a jaký 
je. Proto teologie říká, že Ježíš je prvotní svátost.  

Všechny svátosti mají svůj původ v Ježíši Kris-
tu. V jeho lidství, v jeho životě, smrti a vzkříšení 
se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a 
jeho láska k lidem (Tit 3,4).  

Svátosti  
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Kristus je znamením, ve kterém poznáváme a 
zakoušíme Boží odpuštění, lásku, starostlivost o 
nás: On je prvotní svátostí. Skrze Ducha svatého, 
kterého nám Kristus posílá, zůstává přítomný 
mezi námi a koná dílo spásy v průběhu dějin. 
Církev, která je společenstvím věřících sjednoce-
ných v Duchu svatém, je pro svět trvalým viditel-
ným znamením Boží blízkosti a lásky. Proto také 
církev je nazývána svátostí: všeobecnou svátostí 
spásy. 

Ve viditelném znamení svátostí se neviditelný 
Bůh obrací k člověku, aby se mu daroval, aby mu 

nabídl spásu. A člověk věřící přijímá tento dar ve 
svobodě, vděčnosti a pro sebe tak získává vlastní 
spásu. 

Co říká slovo „svátost“ a jakým způsobem jsou 
svátosti účinné, to si povíme zase příště. 

Zamyšlení: Chápu, jaký je způsob Boží komunika-
ce s člověkem? 
Modlitba 
Přijď Duchu svatý a otevři mě pro Boží Slovo spá-
sy. 

o. Petr Smolek 

Modlitba za diecézní setkání mládeže v Jeseníku 

Nebeský Otče 
Ty jsi tvůrce všeho bytí a přetvářeč lidských srdcí.  

Prosíme Tě o požehnání do příprav na setkání mládeže v Jeseníku.  
Kéž Tvůj Duch vede plánování všech organizátorů,  

aby dokázali programem oslovit naši mládež  
a dát jim tak pocítit Tvou blízkost. 
Také prosíme za setkání samotné,  

a by to bylo místo kde se z našich duší zažene temnota  
a rozsvítí se plamen Tvé lásky a naděje. 

 A shlédni zvláště na mladé z naší diecéze,  
otevři jim oči a zapal jejich srdce touhou po dobru  

a neutichající touze Tě poznávat.  
Aby se nestali nástrojem mocnářů a loutkou médií,  

ale aby v každém z nich vykvetl svobodný člověk  
vlastních názorů a pevných rozhodnutí. 

Vždyť Ty jsi jediná cesta, která má smysl, jediná pravda,  
která je neměnná a jediný život,  
který může být prožit šťastně.  

Amen 

 „Veliké věci mi učinil Ten, který je mocný“ LK 1,49 
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Na co se můžete těšit? 

Na většinu akcí je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz 
Začátek většiny akcí ve Staré Vsi je v pátek v 19 hod. společnou večeří. 

Vaření     KDYKOLI    Stará Ves n/O. 
Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto neváhejte a při-
hlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud toto umění neovládáš, 
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat.  Vděčni ti budou nejen 
účastníci, ale i týmáci za pomoc. 

Večer mladých  15. 3.  Ostrava - biskupství 
 Mše svatá v 18hodin  a pak následující téma, čeká všechny mladé 
na večeru mladých. 

BISCUP  31. 3 - 2. 4 .    Jeseník 
Neváhej a vyjeď zažít společenství církve celé ostravsko-opavské diecéze. Letošní rok nás 
čeká nejen nějaký ten zajímavý workshop, ale i promluva podle věku a pouť . Přijeď a vezmi 
s sebou i své přátele. Přihlašování na a informace na stránce diecezko.doo.cz 

Filmový víkend  3. - 5. 3.  Stará Ves n/O. 
Filmy mají na programu ti, jež vyrazí na víkend filmový. Nebude to však vše - práce, 
modlitba, mše svatá, možnost duchovních rozhovorů, ale i zpovědi a posezení s 
přáteli. Toť avizovaný víkend. 

Animátoři I/4   24.  - 26. 3.   Stará Ves n/O. 
Čtvrté setkání animátorů bude opět ve Staré Vsi. Sraz je jako každý víkend v sobotu v 19ho-
din a začneme večeří. A pak již  víkend dostane svůj charakteristický ráz a náboj. Krom ani-
mátorů se může zúčastnit elitní skupina vládců sporáků a kuchyňských záležitostí, neváhej-
te a využijte této možnosti. 

Postní noční bdění   10. 3.      Hlučín 
Postní noční bdění je takovou přípravou na blížící se diecézní setkání mládeže s otcem 
biskupem. Tentokráte jej prožijeme v Hlučíně s místními farníky a mladými . 

Víkend pro cetileté  17. - 19. 3.  Stará Ves n/O. 
Víkend pro ty, kterým -náct už odzvonilo. Výlet, duchovní část, ale i modlitba a po-
povídání. To vše a společenství budete moci zakusit na víkendu pro cetileté. 
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Keep smiling V hospodě si podnapilý muž upřeně prohlíží dva chla-
píky u vedlejšího stolu. Nakonec mu jeden z nich po-
vídá: "Žádný strach, nejste opilý. My jsme dvojčata." 

"Cože?! Všichni čtyři?" 

Když už si všichni mysleli, že se ekonomicko-sociální situace v Rusku nemůže zhoršit,  
zjistili, že jim došly nedostatky.             

*Speed dating*  
- "Ahoj."  
- "Ne."  

Nikdy nenosím výplatní pásku u sebe. Kdybych náhodou zemřel při nehodě,  
lidé by si mohli myslet, že šlo o sebevraždu.  

Manželka mne zásadně oslovuje zdrobnělinami.  
Říká vám "pejsánku", "broučínku"? 

 Ne, blbečku.  

Na pohřbu: - Jaké je heslo na Wi-Fi? 
- Proboha, mějte úctu k mrtvým! - 

Všechno malými?  

Muž leží na smrtelné posteli. Obrátí hlavu k ženě a 
sípavě povídá: „Květuš, já umírám. Můžu? 

Běží zadek po lese, doběhne ke kouzelníkovi a povídá: "Kouzelníku, kouzelníku, honem mě v něco 
proměň, honí mě vlk." Kouzelník ho promění v kukačku, zadek vylítne na strom, a už je tu vlk: "Hele, 
kukačko, nevidělas tady někde zadek?" Kukačka jen zakroutí hlavou a vlk na ni: "Docebule, neumíš 

normálně odpovědět?" "Prrrrrrd prrrrd." 


