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CO SE UDÁLO V MINULÉM MĚSÍCI 

 
 

Únor udělal nám radost krásným, skoro 
jarním počasím. Byl také, jak to má ve zvyku, 
krátký. Proto jsme toho moc nestihli.  

11.2. jsme se setkali v kuželně a strávili tam 
veselé dvě hodiny. Vítězové byli odměněni 
malými dárky od pana Pišla. Při té příležitosti 

oslavili jsme také narozeniny pana faráře ☺ 
Setkání dětí se nám vydařilo i když nás 

nebylo moc: 14 děti a 4 rodiče. Také tam se 
rozdávaly dárky vítězům, tenkrát v soutěži o 
nejkrásnější obrázek. 

Na setkání ministrantů se sjelo 8 dětí a 
připravují se na velikonoční svátky: učí se 
zacházet s kadidelnici, svíčkami v průvodu 
apod. Náš malý dětský sbor se připravuje na  
vikariátní setkání mládeže.  

 
 

CO PLÁNUJEME V BŘEZNU 
 

MŠE SV. V DPS 13., 27. 15.30 hod 
ADORACE 1., 15.,  19.00 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 8., 22. 19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 9., 23. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 18. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 9.  16.00 hod. 
SETKÁNÍ MP 13.  19.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 23. 16.00 hod 

                               FARNÍ ČASOPIS 
                             
                                Solnice, Skuhrov, Kvasiny, Uhřínov 
 
                        BŘEZEN 2007                                        č. 3 
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CO PLÁNUJEME V DUBNU 
 

MŠE SV. V DPS 10., 24. 15.30 hod 
ADORACE 13., 26.,  19.00 kaple 
BIBLICKÁ HODINA 19.,  19.00 fara 
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 13., 27. 18.30 
SETKÁNÍ DĚTI 15. 15.00-17.00 hod 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 13.  16.00 hod. 
SETKÁNÍ MP 10.  19.00 hod 
SETKÁNÍ DĚTSKÉHO SBORU 27. 16.00 hod 
VIKARIÁTNÍ SETK. MLÁDEŽE 20. 18.00 
 

DOBA POSTNÍ 
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově 

a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a 
smírnému odčiňování hříchů. Také ti, kdo v této době 
přijímají svátost manželství, mají být upozorněni, aby při 
svatbě pamatovali na vážný ráz této liturgické doby. Povaze a 
tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i 
toužebné očekávání, ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a 
ostatní ordináři českých a moravských diecézí rozhodli dne 1. října 

1969 , aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při 
bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod 
zpěvů. Nutno ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od 
Zeleného čtvrtku po skončení "Gloria" večerní mše na památku Večeře Páně až do 
začátku "Gloria" velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěv; je 
ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Toto rozhodnutí bylo 
potvrzeno římskou Kongregací pro bohoslužbu dne 29. 12. 1969 (Prot. n. 1869/69). 

V době postní je zakázáno zdobit oltář květinami, kromě 4. neděle 
postní, slavností a svátků. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně 
se vynechává v liturgických textech každé "Aleluja". 
 

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ  
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat 
pracovní klid. 
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. 
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené 
dny. 
5. Přispívat církvi na její potřeby. 
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ZASVĚCENÉ SVATKY 
Všechny neděle, slavnost Narození Páně a slavnost Matky Boží, Panny 
Marie. 
Církev doporučuje stejně slavit: 
Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně, 
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, 
sv.Josefa, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje, sv. Václava a Všech 
svatých. 
 

POSTY 
Popeleční středa a Velký pátek jsou 
dny přísného postu: 
ZDRŽENLIVOSTI OD MASA I 
ÚJMY V JÍDLE 
(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 
let, újma v jídle od 18 do 60 let). 
Každý pátek, pokud na něj 
nepřipadne slavnost, je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa 
nebo jiný kající skutek nebo modlitba. 
Celá postní doba je časem kající praxe církve. 
 

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 
hodinu. 
(Rozhodnutí ČBK ze dne 4. 7 .2000) , 
 
 

MYŠLENKY  K  ZAMYŠLENÍ 

PPřřeessvvěěddččuujjeemmee  ssaammii  sseebbee,,  žžee  žžiivvoott  bbuuddee  lleeppššíí,,  aažž  ssee  jjeeddnnoouu  
pprroovvddáámmee  aa  nneebboo  oožžeenníímmee,,  bbuuddeemmee  mmíítt  dděěttii  aattdd..PPaakk  jjssmmee  
oottrráávveenníí,,  žžee  nnaaššee  dděěttii  nneejjssoouu  ddoosstt  vveellkkéé  aa  žžee  vvššee  bbuuddee  lleeppššíí,,  
aažž  bbuuddoouu  ssttaarrššíí..PPaakk  jjsseemm  oottrráávveenníí,,  žžee  uužž  jjssoouu  vv  ppuubbeerrttěě  aa  
mmuussíímmee  ss  nniimmii  vvyycchháázzeett..  UUrrččiittěě  bbuuddeemmee  ššťťaassttnněějjššíí,,  aažž  zz  nníí  
vvyyrroossttoouu.. ŘŘííkkáámmee  ssaammii  ssoobběě..  žžee  nnáášš  žžiivvoott  bbuuddee  lleeppššíí  aažž  nnáášš  
cchhooťť  ((  oonn  nneebboo  oonnaa))  ss  nnáámmii  bbuuddee  llééppee  vvyycchháázzeett,,  kkddyyžž  ssii  
kkoouuppíímmee  hheezzččíí  aauuttoo,,  kkddyyžž  ssii  zzaajjeeddeemmee  nnaa  ddoovvoolleennoouu,,  kkddyyžž  
uužž  kkoonneeččnněě  ppůůjjddeemmee  ddoo  ddůůcchhoodduu..PPrraavvddaa  jjee  ttaakkoovváá,,  žžee  nneenníí  

nniikkddyy  lleeppššíí  ččaass  kkddyy  bbýýtt  ššťťaassttnnýý  nneežž  pprráávvěě  tteeďď..    
KKddyyžž  nnee  tteeďď,,  ttaakk  kkddyy??    

VVáášš  žžiivvoott  bbuuddee  vvžžddyy  ppllnnýý  vvýýzzeevv..  JJee  lleeppššíí  ssii  ttoo  ppřřiippuussttiitt  aa  rroozzhhooddnnoouutt  ssee  
bbýýtt  ššťťaassttnnáá//ýý  nnaavvzzddoorryy  ttoommuu  vvššeemmuu..PPoo  ddlloouuhhoouu  ddoobbuu  ssee  zzddáá,,  žžee  žžiivvoott  
pprráávvěě  tteeďď  zzaaččnnee..  OOpprraavvddoovvýý  žžiivvoott..    
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AAllee  nněějjaakk  jjssoouu  ssttáállee  nnaa  cceessttěě  nněějjaakkéé  ppřřeekkáážžkkyy,,  mmuussíímmee  ppooddssttoouuppiitt  
nněějjaakkoouu  zzkkoouušškkuu,,  nněějjaakkáá  pprrááccee  ssee  mmuussíí  ddookkoonnččiitt,,  nněěččeemmuu  mmuussíímmee  
vvěěnnoovvaatt  ččaass,,  mmuussíí  ssee  zzaappllaattiitt  tteenn  úúččeett..AA  ppaakk  uužž  tteenn  žžiivvoott  zzaaččnnee..    

NNaajjeeddnnoouu  jjsseemm  ssii  uuvvěěddoommiill//aa,,  žžee  pprráávvěě  ttyyttoo  ppřřeekkáážžkkyy  jjssoouu  žžiivvoott..  
TTeennttoo  úúhheell  ppoohhlleedduu  mmii  ppoommoohhll  ppoozznnaatt,,  žžee  nneenníí  žžááddnnáá  cceessttaa  kkee  ššttěěssttíí..    

ŠŠttěěssttíí  JJEE  cceessttaa..TTaakk  tteeddyy,,  pprroožžiijjttee  ttuu  cchhvvííllii..    
PPřřeessttaaňňttee  ččeekkaatt  --  aažž  sskkoonnččíí  šškkoollaa,,  aažž  ssee  vvrrááttííttee  ddoo  šškkoollyy,,  aažž  zzhhuubbnneettee  oo  
ppěětt  kkiilloo,,  aažž  ppřřiibbeerreettee  ppěětt  kkiilloo,,  aažž  zzaaččnnee  pprrááccee,,  aažž  ssee  vvddááttee//oožžeennííttee,,  aažž  
bbuuddee  ppáátteeččnníí  vveeččeerr,,  aažž  bbuuddee  nneedděěllnníí  rráánnoo,,  aažž  bbuuddeettee  mmíítt  nnoovvéé  aauuttoo,,  aažž  
bbuuddee  ppůůjjččkkaa  zzaappllaacceennaa,,  aažž  bbuuddee  jjaarroo,,  aažž  bbuuddee  llééttoo,,  aažž  bbuuddee  ppooddzziimm,,  aažž  
bbuuddee  zziimmaa,,  aažž  bbuuddee  pprrvvnnííhhoo  nneebboo  ppaattnnááccttééhhoo  vv  mměěssííccii,,  aažž  zzaahhrraajjíí  vvaaššíí  
ppííssnniiččkkuu  vv  rrááddiiuu,,  aažž  uummřřeettee,,  aažž  ssee  zznnoovvuuzzrrooddííttee……  nneežž  ssee  rroozzhhooddnneettee  bbýýtt  
ššťťaassttnníí..ŠŠttěěssttíí  jjee  cceessttaa  aa  nnee  ccííll  cceessttyy..  

  NNeenníí  lleeppššíí  cchhvvííllee  kkddyy  bbýýtt  ššťťaassttnnýý  nneežž  ……TTEEĎĎ!!  
ŽŽiijjttee  aa  pprroožžiijjttee  ttuuttoo  cchhvvííllii..  

TTeeďď  ppřřeemmýýššlleejjttee  aa  ppookkuussttee  ssee  ooddppoovvěědděětt  nnaa  ttyyttoo  oottáázzkkyy::    
11  ––  VVyyjjmmeennuujjttee  55  nneejjbboohhaattššíícchh  lliiddíí  nnaa  ssvvěěttěě..  
22  ––  VVyyjjmmeennuujjttee  ppoosslleeddnníícchh  55  vvííttěězzeekk  MMiissss  UUnniivveerrssee..  
33  ––  VVyyjjmmeennuujjttee  ppoosslleeddnníícchh  1100  ddrržžiitteellůů  NNoobbeelloovvyy  cceennyy..  
44  ––  VVyyjjmmeennuujjttee  ppoosslleeddnníícchh  1100  nneejjlleeppššíícchh  hheerrccůů,,  kktteeřříí  ddoossttaallii  
OOssccaarraa..NNeejjddee  ttoo??  TTrroošškkuu  oobbttíížžnnéé,,  žžee??    
NNeettrraappttee  ssee  pprroo  ttoo,,  nniikkddoo  ssii  nnaa  ttoo  nneeppaammaattuujjee..  

PPoottlleesskk  ppoommiinnee!!    
TTrrooffeejjee  ssee  zzmměěnníí  vv  pprraacchh!!  
VVííttěězzoovvéé  jjssoouu  bbrrzzyy  zzaappoommeennuuttii..AA  tteeďď  zzooddppoovvěězzttee  ttyyttoo  oottáázzkkyy::  
11  ––  JJmméénnaa  33  uuččiitteellůů,,  kktteeřříí  ssee  ppooddíílleellii  nnaa  vvaaššeemm  vvzzdděělláánníí..  
22  ––  JJmméénnaa  33  ppřřáátteell,,  kktteeřříí  vváámm  ppoommoohhllii,,  kkddyyžž  jjssttee  ttoo  ppoottřřeebboovvaallii..  
33  ––  VVzzppoommeeňňttee  nnaa  ppáárr  lliiddíí,,  kktteeřříí  vvááss  ddoobbřřee  nnaallaaddíí..  
44  ––  VVyyjjmmeennuujjttee  55  lliiddíí,,  ssee  kktteerrýýmmii  bbyyssttee  rrááddii  ssttrráávviillii  nněějjaakkýý  ččaass..DDáá  ssee  ttoo  
zzvvllááddnnoouutt??  JJee  ttoo  lleehhččíí,,  žžee??  
LLiiddéé,,  kktteeřříí  zznnaammeennaajjíí  nněěccoo  vvee  vvaaššeemm  žžiivvoottěě  nneejjssoouu  ttii  úúppllnněě  ““nneejjlleeppššíí””,,  
nneemmaajjíí  nneejjvvíícc  ppeenněězz,,  nneevvyyhhrráállii  nneejjvvěěttššíí  cceennyy  ……  
TToo  jjssoouu  ttii,,  kktteeřříí  oo  vvááss  ssttaarraajjíí,,  ttii  kktteeřříí  oo  vvááss  ppeeččuujjíí  aa  jjssoouu  nnaabbllíízzkkuu  aaťť  ssee  
dděějjee  ccookkoolliivv..PPřřeemmýýššlleejjttee  oo  ttoomm  cchhvvííllii..  

ŽŽiivvoott  jjee  vveellmmii  kkrrááttkkýý!!  
NNaa  OOllyymmppiijjsskkéémm  ssttaaddiioonnuu  vv  

SSeeaattttlluu ssttáálloo přřeedd  nněějjaakkýýmm  ččaasseemm,,  
ddeevvěětt  aattlleettůů,,  vvššiicchhnnii  mmeennttáállnněě  aa  
nneebboo  ffyyzziicckkyy  ppoossttiižžeennii  nnaa  ssttaarrttuu  
zzáávvoodduu  nnaa  110000  mm..    
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ZZaazznněěll  vvýýssttřřeell  aa  zzáávvoodd  zzaappooččaall..  NNee  kkaažžddýý  bběěžžeell,,  aallee  kkaažžddýý  ssee  cchhttěěll  ppooddíílleett  
nnaa  zzáávvoodduu  aa  vvyyhhrráátt..    BBěěžžeellii  ppoo  ttrroojjiiccíícchh  aa  jjeeddeenn  hhoocchh  zzaakkooppll  aa  ssppaaddll,,  
uudděěllaall  nněěkkoolliikk  kkoottrrmmeellccůů  aa  rroozzppllaakkaall  ssee..  TTěěcchh  oossmm  ddaallššíícchh  hhoo  ssllyyššeelloo  
ppllaakkaatt..  ZZppoommaalliillii  aa  oottooččiillii  ssee  ddoozzaadduu..    
PPaakk  zzaassttaavviillii  aa  vvrrááttiillii  ssee  ……  VVššiicchhnnii  ……JJeeddnnoo  dděěvvččee  ss  DDoowwnnoovvýýmm  
ssyynnddrroommeemm  ssii  sseeddlloo  vveeddllee  nněějj,,  oobbjjaalloo  hhoo  aa  zzeeppttaalloo  ssee  ““TTeeďď  uužž  ssee  ccííttííšš  
llééppee??””  
AA  ppaakk  ššllii,,  vvššeecchh  ddeevvěětt,,  ddrržžíícc  ssee  zzaa  rraammeennaa  aažž  ddoo  ccííllee..VVššiicchhnnii  ddiivvááccii  
ppoovvssttaallii  aa  ttlleesskkaallii..AA  ppoottlleesskk  ttrrvvaall  hhooddnněě  ddlloouuhhoo  ……LLiiddéé,,  kktteeřříí  ttoohhoo  bbyyllii  
ssvvěěddkkyy  oo  ttoomm  ssttáállee  mmlluuvvíí..  
PPrroočč??PPrroottoožžee  nněěkkddee  hhlluubbookkoo  vv  nnááss  vvššiicchhnnii  vvíímmee,,  žžee  nneejjddůůlleežžiittěějjššíí  vvěěcc  vv  
žžiivvoottěě  nneenníí  aabbyycchhoomm  ssaammii  vvyyhhrráállii..NNeejjddůůlleežžiittěějjššíí  vvěěcc  vv  ttoommttoo  žžiivvoottěě  jjee  
ppoommooccii  ddrruuhhýýmm  vvyyhhrráátt..  DDookkoonnccee  ii  kkddyyžž  ttoo  zznnaammeennáá  zzppoommaalleenníí  aa  zzmměěnnuu  
vv  nnaaššeemm  vvllaassttnníímm  zzáávvoodděě..SSvvííččkkaa  nniicc  nneezzttrraattíí,,  jjeessttlliižžee  jjee  ppoouužžiittaa  kk  
zzaappáálleenníí  ddaallššíí..  

  
DOPIS SESTRY SEBASTIANY 

23 .února 2007  
Zdravím a posílám několik zpráv. V 

prosinci jsem se navrátila z haitské misie. Byl 
to pro mě požehnaný čas, ale i velice náročný. 
Cítím, že potřebuji přestávku. Rozhodla jsem 
se zůstat nějakou dobu v USA. Mám tady 
možnost zdokonalení zdravotnických 
schopností. Dá-li Bůh, vrátím se na Haiti za 

nějakou dobu. Jsem stále v kontaktu s lidmi na Haiti, stále je finančně 
podporuji. Byla bych i nadále vděčná za každou korunu, kterou můžete 
přispět na školní nebo zdravotnické potřeby mých haitských bratří a 
sester. 

Moji drazí, děkuji za vaši modlitební 
podporu a moc o modlitby i nadále prosím. Já 
taky stále na Rychnov a okolí s láskou 
vzpomínám a nosím vás v srdci. Svěřuji vás 
denně v modlitbách Bohu. 
Vaše vděčná sestra Sebastiana 
 
POMOC PRO MISIE 

Výzva s. Sebastiany, kterou mnozí 
pamatujete, nás vyburcovala k činu. V neděli 
18.3. budou k zakoupení za dobrovolný 
příspěvek koláčky. Obnos, který touto cestou získáme pošleme s. 
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Sebastianie. Můžete se zapojit jak v pečení koláčků, tak v podpoření 
misii finančním příspěvkem. Děkujeme. 

 
 

 

MYŠLENKY Z KNÍŽEK  
Navykli jsme si představovat Krista Pána podle laciných pouťových 

obrázků; jemně kolorovaná tvář, víc žena než muž, měkké ruce, zlatem 
lemované roucho a k tomu vybrané nasládlé řeči. 

Evangelium nám to však maluje jinak. Je to muž, tesař s 
tvrdýma rukama, s tváří poznačenou stopami dlouholeté 
práce, s nohama zaprášenýma i rozpukanýma a s řečmi 
někdy věru i dost drsnými. 

Hovořil o lásce, o milosrdenství, o odpuštění, ale 
slyšeli Ho i vytýkat a hrozit farizejům; nazval je hady, 
slepci a hlupáky a se svými učedníky mluvil o břichu a o 
tom, co z něho vychází. Kdybychom si to přeložili do 
libozvučné mateřštiny, velmi bychom se podivili. Kristus 

nebyl nasládlá slečinka se sladkobolnými řečmi. Jen to ne! 
 

Slovo na dobrou noc   Ludvík Černoch 
 

VESELÉ PERLIČKY 
 

- Početná rodina se chystá k nedělnímu obědu. 
Pomodlí se, ale malé Lence to nestačí. Hostem 
v jejich rodině býval často starší pan farář, 
který nedávno zemřel. Lenka říká: „Ale pan 
farář vždycky ještě ukřižoval polívku“! 

- Katechetka probírala s dětmi Boží vlastnosti. 
Jeden chlapec se hlásí o překot, ale nemůže si 
vzpomenout na slovo „věčný“, které je pro 
něho cizí. Proto vyhrkne: Bůh je „trvanlivý“! 

 
Připravujeme:  
Návrh na pěší poť do Černíkovic  - VÍCE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAŠEHO 
Časopisu. 
 
Poznámky a připomínky posílejte na adresu bkryczka@volny.cz 
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Povídka 
Zakutálené jablíčko  
 

"Brrr, to je zima! A ta tma, že si nevidím ani na stopku! Co je to za 
nápad odnést nás z vysluněné zahrady sem do chladné komůrky? Je to 
snad za trest? Kamarádi, co s námi bude?" ptá se jablíčko, ležící úplně 
na kraji poličky." Ty to nevíš? Přece musíme dokončit svou pozemskou 
pouť. Staneme se zdrojem vitamínu pro lidi. Tak to určil Bůh." "Cože, v 
břichu nějakého člověka? No to snad ne, takový konec? S tím nemohu 
souhlasit. Musím se někam schovat." Jablíčko soustředilo všechny síly a 
šup, už bylo na podlaze a rovnou do kouta mezi všelijaké harampádí. 
"Tady mě nenajdou. Kamarádi, pojďte se taky schovat!" "Ne, ne. Tak už 
to chodí, každý má svůj úkol a svůj čas." Jablíčko ale nechce slyšet. "To 
přece není možné, vždyť všechno tak krásně začalo. Vzpomínáte, 
kamarádi? - Na jaře, když jsme se zrodili ve květech, o kterých říkají 
lide, že jsou jedny z nejkrásnějších. A pak, když nás včelky obletovaly. 
To bylo veselo a radosti. Sluníčko se do nás opíralo stále víc a my jsme 
brzo opustili květovou sukýnku. Přišlo léto, a s ním nádherné teploučko. 
To se mi moc líbilo. Včelky říkaly, že lidé se schovávají před sluníčkem 
do vody. Ti jsou ale divní, vždyť to tak pěkně hřeje na tvářičky." Ostatní 
jablíčka tady přidala pár vzpomínek, a ani si nevšimla, že už jich pár 
chybí.  

Čas běžel, přehouply se vánoce, a najednou zůstalo jablíčko samo. 
Už si nemělo s kým vyprávět. Bylo smutné a uplakané. Stýskalo se mu 
po kamarádech. "Asi měli pravdu. Mělo jsem zůstat na poličce. Tady mě 
nenajdou a přijdu vniveč. Bože, odpusť mi mou vzdorovitost. Kdybych 
tak mohlo napravit svou chybu." Bylo před velikonocemi a v celém 
domě se uklízelo. Došlo i na komůrku. Naše jablíčko bylo štěstím bez 
sebe, když ho člověk zdvihl ze země. "Jakou má teplou ruku," povídá si 
jablíčko, "je to příjemné nechat se vyleštit, abych zazářilo na 
velikonočním stole!" Jablíčko bylo opravdu velmi krásné. To jistě Bůh je 
odměnil za to, že přijalo svůj úkol. 

 

Milé děti, přečtete pozorně povídku a nakreslete obrázek ☺ 
Ale pozor! nekreslete jablíčka ani komůrku. Prosím, nakreslete v čem vy 
úspěšně vzdorujete. Možná je to ranní vstávání, možná dělání úkolu, 
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úklid svého pokoje…. A možná něco úplně jiného? Už tradičně obrázky 
můžete odevzdat mne a to kdykoliv, nebo příležitostně panu faráři. 
Vyhlášení výherců na dubnovým nedělním setkání 15.4. 

s. Blanka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NĚCO NA ZASMÁNÍ 
 

- Adam měl 930 roků. – Jé, to se nachodil na rodičáky ! 
- Co podávali Pánu Ježíši na kříž, kdy měl žízeň? – Houby 

s voctem. 
- Jaká doba je po Popeleční středě? – Křížová 
- Co udělali vojáci s Ježíšovou suknicí? – Hlasovali o ní. 

- Co udělal Petr s mečem? – Uřízl Jidášovi ucho. 


