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Milí mladí přátelé!

A co doporučit na prázdniny? Co vypíchnout?

Každý den zažíváme obyčejné událostí. Někdy
je jich tolik, že odpoledne nevím, co jsem dělal
dopoledne. Pokud je dokážeme vnímat, tak mi
přináší radost jako celek. Přítomnost je
„velikost“. Přítomnost je síla okamžiku.
Přítomnost je momentem setkání - být s někým.
Nedávno jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně.
V církevním roku slavíme po Vánocích,
Velikonocích,
Letnicích,
slavnosti
Nejsvětější
Trojice
slavnost Těla a Krve
Páně. Oč vlastně jde?
Jde o Boží přítomnost
mezi námi. V různých
chvílích dne máme
možnost jedinečným a
neopakovatelným
způsobem zastavit se
před svatostánkem,
kde je přítomný živý Bůh. Jeho přítomnost je
očím neviditelná, ale srdcem a rozumem
vnímatelná. Tato přítomnost vystupuje také
z Božího slova, modlitby, všech svátosti církve
a ze společenství dvou nebo tří osob
shromážděných ve jménu Ježíše Krista.
Čekají nás prázdniny, čas nabízený
k odpočinku, relaxaci těla a duše. Smyslem
prázdnin není být na každé akci. Smyslem je
rozhodnout se, která akce je dobrá, kterou je
vhodná prožít.
Prázdniny můžeme trávit na různých místech v Chorvatsku u moře, na celostátním setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou nebo u nás
na diecézním středisku mládeže. V každé
farnosti farnosti je kostel, místo, kde je živý
Ježíš. Ke všem akcím, setkáním je nezbytná
neuvěřitelnost víry. Ona nás posouvá ve své
ubohosti, slabosti, k tomu, abychom šli na chvíli
za Ním. Ztišili se a nechali se obejmout Boží
přítomností. Plody této chvíle jsou radost
a pokoj v srdci, naplnění láskou Boha samého.
Nebojme se přemýšlet o těchto neviditelných
cestách, které utvářejí Boží rodinu Božích dětí.

Na začátku července máme na DSM Brigády.
Jsou příležitostí ke zkrášlení domu i okolí.
Zažijeme spoustu legrace,
budeme si povídat, sport a
plavání nebude chybět!
Stav se na den, dva
nebo celý čas – 9. –
14.7. V úvodu srpna tě
zvu na LISK PLESK. Neboj,
nejde o fackování ☺, ale o probuzení z ospalosti
života
s Pánem.
Čekají
tě
slůvka
o životě, diskusní skupinky, malé i velké hry,
slavení svátostí, různí hosté, výlet apod. Vřele
doporučuji mít o prázdninách čas na „oázu
života“. Využít k tomu můžeš setkání:
františkánské mládeže na Cvilíně, být nějaký čas
v řeholní komunitě či účast na Oáze. Mladé
ve věku od 14 let ještě jednou zveme
na celostátní setkání mladých ve Žďáru
nad Sázavou. Přihlášky vyplňujte do konce
července! A proč jedu já? Chci sdílet víru, poznat
nové přátelé, zakusit živé společenství s Pánem
a biskupy. Neboj se, míst je ještě dostatek.
Na závěr prázdnin připravujeme „sjíždění vody“.
Zvaž a pokud bys chtěl jet s námi, dej vědět!. A
úplná tečka prázdnin je Děkuj Vítej Vzpomínej
as. Rozlučka. Se službou na středisku se loučí
Katka a Vašek. Přivítáme nové spolupracovníky
Helču a Jakuba. Poděkujeme za prázdniny
a vyprosíme sílu do nového školního roku,
a to v sobotu 1.9. od 14:30 hod.

http://dcm.doo.cz

Přeji ti dobrou volbu při vybírání akcí
na
prázdniny,
radost ze zážitků
a
přítomného
okamžiku. Přeji ti
také ticho v lese,
klidné
posezení
u rybníku či ztišení
u kostelové mříže před přítomným Ježíšem
ve svatostánku. K tomu žehná a vše dobré
vyprošuje
o. Kamilos – váš maličký ředitelek
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!!! SCHOLA NA VEČ
VEČERU
ERU MLADÝCH !!!
Hledáme scholu, která by doprovodila mši sv. v rámci Večera mladých! Pomozte nám
vytvořit příjemné prostředí pro nemocné, starší…kteří mohou prožít mši sv. pouze
díky TV. Mše sv. probíhá vždy v kapli ostravského biskupství od 18h a je živě
přenášená TV Noe…takže mimo službu a duchovní načerpání je to malinká příležitost
ke „zviditelnění“ ☺ Schola = skupina mladých odvážných hudebníků a zpěváků.
Pokud máte zájem, přihlaste se na dcm@doo.cz! Součástí služby je doprovod
zpěvem a hrou na hudební nástroje po čas celé mše sv., zpěv žalmu a ordinária.

PŘIJEĎ K NÁM NA STŘEDISKO
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle v prostředí společenství
mladých dobrovolníků (týmáků) na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí, 20 km od Ostravy…autobusy zde jezdí každou chvilku ☺
Pokud chceš vyjet se svým spolčem, mladými kamarády, s biřmovanci… Nabízíme
střechu nad hlavou, hřiště, sportovní+hudební výbavu, milé slovo, teplo domova
…o volném weekendu, o prázdninách, přes týden.
V případě zájmu volejte na tel: 558 669 413 nebo 731 625 718, případně napiš
mail na: stara.ves@razdva.cz. Těšíme se na vás!

!!!HLEDÁME
!!!HLEDÁME POMOCNÍKY DO KUCHYNĚ
KUCHYNĚ!!!
Vaříš rád/a nebo se to chceš naučit?
V tom případě máme pro Tebe příhodnou nabídku… můžeš nám přijet pomoci vařit
na víkendovou akci, prázdniny apod.!
Na této adrese http://dcm.doo.cz/?page_id=176 najdeš potřebné informace
a termíny akcí, na kterých nám můžeš v kuchyni pomoci.

http://dcm.doo.cz
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Svatí apoštolové Petr a Pavel
Drazí mladí čtenáři!
Červen je měsícem kdy se těšíme na blížící
se prázdniny, ale je zároveň měsícem,
kdy slavíme slavnost dvou nejvýznamnějších
apoštolů prvotní církve. Svatého Petra,
prvního z apoštolů a svatého Pavla, učitele
národů. Oba dva apoštolové prezentují
různé způsoby v hlásání evangelia. Jeden
hlásá židům a druhý pohanům. Další pěkné
myšlenky jsou vyjádřeny v prefaci ke mši
svaté ze zmíněné slavnosti.
Tys je učinil sloupy církve, aby utvrzovali
jejich víru. Petr stál
v čele těch, kdo vyznali
Krista, a shromáždil
první
obec věřících
ze synů Izraele. Pavel
ukázal, co znamená
v Krista věřit, a stal se
učitelem národů. Podle
milosti, kterous jim dal, aby pracovali
na jednom díle a přijali korunu
spravedlnosti, připravenou od tebe všem,
kdo milují našeho Pána, Ježíše Krista.
Je možná trochu překvapivé, že slavíme
jejich slavnost společně v jeden den. Na
druhé straně nám to pomáhá si uvědomit

http://dcm.doo.cz

rozmanitost
a
bohatost
poslání
ve společenství církve.
Drazí přátelé,
shodou okolností
vám píši tyto
řádky z Říma, kde
v těchto dnech
putuji po stopách
těchto
dvou
velikánů. Navštívil
jsem jejich hroby,
které
jsou
v těchto
dnech
cílem
mnoha
poutníků, ale také
se mi podařilo ztišit a tak se ponořit v tichu
do poselství, které nám zde zanechali. To je
to, co je pro nás velmi cenné a potřebné,
vnitřní ztišení. Umět se zastavit ve shonu
všedních dnů. Pamatujme na to také
o prázdninách. Když půjdeme někde kolem
kostela,
tak
se
tam
zastavme
a pomodleme. Pak sami uvidíme,
jak prázdninově dny dostanou nové
naplnění a krásu. Chci vám všem tedy
ze srdce popřát hodně odpočinku
v prázdninovém volnu, načerpejte čerstvou
sílu do blížících se dní.
o. Marek
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Co pro mě znamenal kurz Animátorů
Animátorů
Na začátek musím podotknout, že pro mě
nebylo úplně lehké „upsat
se“ na dvouletý kurz
Animátorů. Ačkoliv mi kurz
všichni doporučovali a bylo
mi jasné, že později nebudu
litovat, měla jsem plno aktivit
a každý volný víkend mi byl
vzácný. Nakonec jsem se přeci jen přihlásila
a hned prvním víkendem začalo něco
nového, skvělého! Na Animátorech jsem
konečně poznala mladé lidi, kteří měli
stejnou touhu jako já - prohloubení svého
vztahu s Bohem a následování Ho.
Uvědomila jsem si, jak je důležité
obklopovat se věřícími lidmi a sdílet se.
Víkend na Animátorech mě vždycky
povzbudil do následujícího školního týdne.
Po
cestě
z Animátorů
domů jsem se
modlila, aby
to, co jsem
prožila ve Vsi,
vytrvalo.
Animátoři pro mě neznamenali jen víkend
se skvělými přáteli a dobrým programem.
Atmosféra střediska ve mně vyvolávala stále
větší touhu poznávat Krista a utvrzovala mě
v rozhodnutí mít Pána vždy na prvním
místě.

http://dcm.doo.cz

Milovala jsem páteční adorace- to ztišení,
které
v tomto
světě jen těžko
nalezneme. Stejně
tak
duchovní
obnovy, na kterých
jsem si poprvé
vyzkoušela
celý
den
nemluvit.
Za celé 2 roky nás
navštívilo několik hostů- manželů, kněží,
řádových sester, což mě vždycky hodně
obohatilo.
Obdivovala
jsem
jejich
otevřenost a odvahu, se kterou nám
vyprávěli své životní příběhy. Také nutno
říci, že scénky a vůbec celý program
staroveského týmu byl vždycky naprosto
luxusní ☺
Kurz měl pro mě osobně obrovskou
hodnotu a velice si
vážím
toho,
že jsem ho mohla
navštěvovat. Díky
týmákům za skvěle
odvedenou práci,
máte mé uznání
a obdiv! Díky Pánu za jeho dobrotu!
Bernie
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V E ZKRA TCE .. .
16.5. Ostrava - Večer mladých - Skutečná cena naší Image
Májový Večer mladých jsme prožívali ve znamení
FairTrade. Večer jsme započali jako vždy mší sv.,
jíž celebroval o. Marcel Puvák. Po mši,
která byla opět živě přenášená televizí NOE, jsme
se přesunuli k „buffee“, kde na nás čekalo další
překvapení našich „buffeeřek“ Lucky a Katky.
Tentokráte si pro nás připravily specialitky
v podobě mléčných koktejlů a mufinů. To byly
dobroty! Koktejly byly přímo z čerstvých ovocí,
resp. konzervovaných. Padl celý balík mléka!
Po občerstvení, které se krapet protáhlo,
jelikož příprava koktejlu není jednoduchá, svolal
Kefa všechny do sálu, kde již byla připravena
Maruška Juříková. Ta si pro nás připravila
program, jehož tématem bylo: Skutečná cena
naší image. Program byl vskutku originální.
Nikdo z nás se nenudil. Všichni byli zapojeni.
Maruška si připravila zajímavé interaktivní
tvořivou dílnu s názvem Jak být „out“ a zůstat
„in“. Byli jsme rozděleni do skupinek
po cca 5 lidech.

Každá
skupinka
dostala
obrázek
človíčka a k němu
na lístečcích jeho
charakteristiky.
Na základě toho
jsme
měli
dát
dohromady „život“
onoho človíčka…co
je pro něj důležité,
co dělá, jaké má
priority,
jak
se
obléká, za co utrácí apod. Také jsme jej
pojmenovali. To jsme sdělili ostatním. Po té jsme
obdrželi další lístečky s popsanou situcí, která se
človíčkovi stala. Tu jsme pak všem ztvárnili
v krátké scénce…u některých výkonů jsme se
dobře nasmáli ☺. Nakonec nám Maruška
pověděla něco o FairTrade a promítla zajímavou
prezentaci. Byl to opět moc fajn strávený večer
a už se moc těším na ten červnový!

18. – 20.5. Stará Ves n/O. - Animátoři I. – 5. víkend
Třetí
květnový
víkend
patřil
na
středisku
animátorům
prvákům, kteří se
zde připravovali
na letní tábory.
Proto je také již
v pátek večer vítali
týmáci v tábornickém stylu a aby měli volný
přístup na faru a večeři, museli zdolat určité
překážky a splnit úkoly. Večer jsme zakončili
modlitbou v kostele k P. Marii. V sobotu
při snídani přepadl kuchyň sultán a jeho
služebnictvo, přičemž animátoři dostali nelehký
úkol…

http://dcm.doo.cz

A to, že nemohli celé dopoledne říkat písmenko
„C“ a po obědě písmeno „B“. Sobotní dopoledne
se následně neslo v duchu tábornickém,
neboť mezi nás zavítali přátelé – spolupracovníci
salesiánů – Tidit a Krysa, kteří nás proškolili velmi
intenzivně v přípravě táborů a metodice her.
S načerpanými informacemi někteří nadšenci
a fandové sledovali hokejové utkání Česko –
Slovensko a v osm večer jsme mohli všichni
zasednout k táboráku, při němž zároveň probíhal
společenský program, který si pro nás animátoři
nachystali. V neděli dopoledne jsme se jako
obvykle věnovali úklidu a přípravě na mši svatou.
Po obědě se začali animátoři rozjíždět zpět
do svých domovů.
-red-
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V E ZKRA TCE .. .
26.5. Stará Ves n/O. - Svatodušní noční bdění
V sobotní podvečer se na středisko dostavili
mladí přátelé z různých koutů naší diecéze,
od Borové po Frýdek, Šenov, Ostravu či Hať
a z dalších krásných míst naší vlasti. Společně
jsme zahájili vigilii seslání Ducha Svatého
scénkou o zmatení jazyků při stavbě babylónské
věže, na ni navázala seznamovací hra
a katecheze otce Kamila. O pěkné svědectví
ze života se s námi podělil bývalý týmák Vašek
Lipinský a pak nás čekala dobrodružná hra,
při které se někteří jedinci dostali až do studny,
rybníka či luštili zašifrovanou zprávu nad ohněm
a získávali indicie za pomoci hořícího provázku.
Každý si při této hře užil spoustu zábavy
a výsledkem bylo sepsání znaků Ducha Svatého,
kdo to nevěděl, mohl zalistovat v Katechismu
katolické církve a najít v něm nápovědu.

Po vyčerpávající úvodní části nočního bdění
následovala posilující výborná svačina a po ní
práce s Božím slovem v kostele, jež nás dobře
připravila na
adoraci.
Celé bdění
vyvrcholilo
půlnoční
mší svatou,
kterou
jsme začali
slavit
již
něco před dvanáctou u ohně, jenž je podstatným
symbolem Ducha Svatého. V neděli mezi nás
zavítala
schola
Venimus
z
Frýdku,
která doprovázela liturgii. Děkujeme všem
za možnost krásně prožít svatodušní svátky!

1. - 3.6. Stará Ves n/O. – Víkend pro cetileté
První červnový víkend patřil na středisku všem
tzv. „cetiletým“ aneb těm již zasloužilým
mládežníkům, kteří se nebrání srandě, výšlapu
či společné
modlitbě.
V
pátek
večer nás
čekalo
seznámení
s tématem
víkendu,
kterým bylo
tentokrát cestování, avšak nejen to po krásách
naší vlasti nebo po vzdálenějších končinách,
ale především to, které se týká cesty našeho
života.

http://dcm.doo.cz

Podle toho jsme vybrali i motto: „Drž mé kroky
ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.“
Žalm 17, 5. Večer jsme vyrazili na Noc kostelů
do Frýdku a v sobotu nás čekal výšlap
na Ondřejník a Skalku v Beskydech. V sobotu
odpoledne mezi nás zavítal host Jan Rajnoch,
který nás seznámil s Íránem, jak bychom ho
v médiích nepoznali. Sobotní večer se nesl
v duchu oslav a opékání…v neděli jsme mezi sebe
přivítali paní Kumalovou, která se s námi podělila
o svědectví ze svého života. Společný víkend
jsme zakončili nedělním obědem a procházkou
na staroveský zámek, kde jsme ještě zhlédli
výstavu obrazů a jiných výtvorů lidské fantazie.
-red-
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B en edikt

B E N E D I K T X V I.

XVI .

2. Uchovat si v srdci křesťanskou radost (pokr.)
V této chvíli se ptáme: „Jak můžeme získat a
uchovat si takovýto dar hluboké duchovní
radosti?“
V jednom žalmu se říká: „Raduj se
v Hospodinu, a dá ti, po čem touží tvé srdce“ (Ž
37, 4). Ježíš vysvětluje, že „nebeské království je
podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho
člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde,
prodá všechno, co má, a to pole koupí“ (Mt 13,
44). Nalezení a uchování duchovní radosti se
rodí ze setkání s Pánem, který žádá, abychom
ho následovali a udělali rozhodnou volbu, že vše
zaměříme na něj. Drazí mladí, nemějte strach
vsadit do hry váš život a vytvořit prostor Ježíši
Kristu a jeho evangeliu; to je cesta k tomu,
abychom měli pokoj a opravdové štěstí ve svém
nitru, cesta k opravdové realizaci našeho života
jako Božích dětí stvořených k jeho obrazu a
podobnosti.
Hledat radost v Pánovi; radost je plodem víry
a znamená rozpoznávat každý den jeho
přítomnost a přátelství: „Pán je blízko“ (Flp 4,
5). Znamená to vkládat do něj svou důvěru a
růst v jeho poznání a v lásce k němu. „Rok víry“,
který za pár měsíců začne,
nám v tom bude pomáhat a
stimulovat
nás.
Drazí
přátelé, naučte se vidět, jak
Bůh koná ve vašich životech,
a objevujte ho skrytého
v centru událostí vašeho
všedního dne. Věřte, že je vždy věrný smlouvě,
kterou s vámi uzavřel v den vašeho křtu. Musíte
vědět, že vás nikdy neopustí. Často k němu
obracejte svůj pohled. Daroval svůj život na
kříži, protože vás miluje. Kontemplace tak veliké
lásky přinese do našich srdcí naději a radost,
kterou nic nedokáže překonat. Křesťan nikdy
nemůže být smutný, protože se setkal s Kristem,
který za něho položil svůj život.

http://dcm.doo.cz

Vagónek

Hledat Pána a setkávat se s ním ve svém životě
rovněž znamená přijímat jeho Slovo, které je
radostí pro srdce. Prorok Jeremiáš píše: „Když se
objevila tvá slova, hltal jsem je: tvé slovo pro
mne bylo úchvatné a bylo radostí mého srdce“
(Jer 15, 16). Naučte se číst a meditovat Písmo
svaté a najdete tam odpověď na nejhlubší
otázky po
pravdě,
které
přebývají
ve vašem
srdci a ve
vaší mysli.
Boží
slovo umožňuje objevovat divy, které Bůh
vykonal v lidských dějinách, a naplněné radostí
nás otevírá chvále a uctívání: „Pojďme, jásejme
Hospodinu… klaňme se, poklekněme před svým
tvůrcem Hospodinem“ (Ž 95, 1. 6).
Především liturgie je privilegovaným místem,
kde se vyjadřuje radost, kterou církev čerpá
z Pána a předává ji světu. Každou neděli při
eucharistii slaví křesťanská společenství ústřední
tajemství spásy: Kristovu smrt a zmrtvýchvstání.
To je základní okamžik pro cestu každého
Pánova učedníka, na níž se zpřítomňuje jeho
oběť lásky; je to den, kdy se setkáváme
s Kristem zmrtvýchvstalým, nasloucháme jeho
Slovu a živíme se jeho Tělem a Krví. Jeden žalm
říká: „Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho“ (Ž 118, 24). O
velikonoční noci církev zpívá Exultet, který
vyjadřuje radost z vítězství Ježíše Krista nad
hříchem a smrtí: „Zajásejte již, zástupy andělů…
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září… ať
tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!“
Křesťanská radost se rodí z vědomí, že nás
miluje Bůh, který se stal člověkem, dal za nás
svůj život a přemohl zlo i smrt; a znamená žít
z lásky k němu. Mladá karmelitánka, svatá
Terezie od Dítěte Ježíše, psala: „Ježíši, milovat tě
je mojí radostí!“ (P 45, 21. leden 1897, Op.
Compl., str. 708). (pokračování příště)
Benedikt XVI.- Poselství mladým k 27. SDM
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Celostátní setkání mládeže se blíží!!!
Aktuality
•

Hymna setkání je na světě!!!
Hymnu si můžete stáhnout na webu CSM 2012, stejně tak její notový zápis.
Hymna má také svůj nový videoklip!

•

Pouť rodin 18.8.2012
Nezávaznou přihlášku naleznete na webu CSM 2012! Program je připraven
pro manžele, děti i mladé. Bude připraveno několik desítek stanovišť, na své si přijde každý!

•

Přípravné týmy
Přípravné týmy se pomalu naplňují. Některé ještě rády uvítají pomocníky. Slůvko vedoucích
přípravných týmů nalezneš na webu CSM 2012!

•

Program CSM 2012
Přesný program bude upřesněn. Ochutnávku z toho, co Tě ve Žďáru nad Sázavou čeká,
si můžeš přečíst na webu CSM 2012!

•

A jak Ty?
Zajímavý projekt mladých video nadšenců. V krátkých videošotech se můžete nechat
inspirovat, jak se připravit na setkání ve Žďáru n/O. Na webu projektu naleznete také
rozhovory s hosty, kteří přijedou na CSM. Sleduj web http://www.ajakty.cz!

•

Přihlášky na CSM 2012
Přihlaste se ještě dnes na http://dozdaru.jdem.cz!

15. – 20. července

Stará Ves n/O.

Prázdninový týden prožijí animátoři, jež mají za sebou
první rok kurzu animátorů, v pohraničí – na Jesenicku.
Zkusí si na vlastní kůži, jaká je práce s lidmi ve farnosti,
spolupráci s kolegy animátory, jistě zažijí spoustu zábavy
a získají zajímavé zkušenosti. Můžete je podpořit
modlitbou, budou ji určitě potřebovat. Tento pobyt
slouží animátorům jako animátorská praxe.

http://dcm.doo.cz

1. září

Stará Ves n/O.

Rozloučit se s prázdninami, týmáky - poděkovat
za jejich službu a vyprošovat požehnání pro ně,
pro nové týmáky a samozřejmě pro nadcházející
školní rok můžete první zářijovou sobotu 1.9.
na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O.
od 14.30 hod. Připraven je bohatý program a něco
k zakousnutí! Vezměte s sebou něco dobrého ☺
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Policista zastaví na cestě auto. „Pane řidiči,
víte, že jste překročil dovolenou rychlost?“
„No vím, ale chtěl jsem být doma dřív,
než začne účinkovat ta slivovice.“

„Kikiriki“, ozvalo se z křoví. Jde okolo liška
a řiká si pro sebe: „Kohoutka bych si dala!“
Vrhne se do křoví. Z křoví jde divný rachot
a za chvíli se vynoří medvěd: „Kdybych
neuměl cizí jazyky, asi bych se ani nenajed.“

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Proč se smlouvě mezi opozičními politickými
stranami po volbách 1998 říká opoziční a ne
koaliční? Protože je to smlouva o pozicích.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Obsah koše na odpadky v jedné kanceláři: tři
krabice softwaru. A jak si tak leží v tom koši
a nemají co dělat, tak si začnou povídat,
proč jsou tam, kde jsou. Ta první povídá:
„No já jsem program, co chodí pod Windows
95, tak mě vyhodili.“ Druhá na to říká: „No já
jsem program, co nechodí pod Windows 95,
tak mě vyhodili.“ Ta třetí se tak zavrtí a lehce
zašpitá: „No, já jsem Windows 95...“

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

V procesu s politikem obviněným z korupce
se státní zástupce při výslechu svědka hlasitě
vrhá do útoku: „Není snad pravda, že jste
přijal padesát tisíc, abyste zvrátil tento
případ?“ Svědek kouká z okna, jako by snad
neslyšel otázku. Státní zástupce ji tedy
zopakuje ještě jednou a hlasitěji. Svědek se
stále tváří, že neslyší. Nakonec se ozve
soudce: „Pane svědku, odpovězte, prosím,
na tuto otázku.“ Svědek zpozorní a povídá:
„Och, promiňte, ctihodnosti. Myslel jsem,
že se ptá vás."
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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