listopad 2019

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný
rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na
vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá
zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy
přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima
se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí.
Listopadové sněžení neškodí vůbec
osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho
zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude
tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a
vody, to známka příští neúrody.
Jaký listopad, takový březen.

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL

Setkání konané dne:
Místo setkání:
Přítomní pracovníci:

8. 10. 2019
společenská místnost A3
Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová - zástupce ředitele, vedoucí
úseku přímé péče a sociální pracovnice
Vladimíra Havlíčková, DiS. – sociální pracovnice
Dagmar Pospíšilová – volnočasová pracovnice

Přítomní obyvatelé: 34 klientů
Pan ředitel Mgr. Janoušek:
 Na úvod pan ředitel přivítal všechny přítomné.
 Pan ředitel se dotázal všech přítomných, zda nemají nějaké dotazy či
připomínky.
 Předána informace, že na budovách „C a D“ se „prozatím“ nebudou dělat
nové fasády z důvodu nedostatku finančních prostředků.
 Všichni byli vyzváni k hlášení jakékoliv poruchy/závady.
 Důležité oznámení: na odděleních se vyskytuje infekční kožní onemocnění,
proto jsou všichni vyzváni k dodržování důraznější hygieny při kontaktu
s ostatními osobami (zjm. ve spol. prostorách). Zdravotnickou podporu nám
zajišťuje MUDr. Dvořáčková a MUDr. Hegerová.
 Všichni jsou v této záležitosti vyzváni, aby hlásili personálu jakýkoliv kožní
„defekt“.
 Inkubační doba tohoto onemocnění je cca 2 – 6 týdnů
 Od ledna 2020 se budou navyšovat důchody, budou se měnit výše úhrad v
DPS
Paní Bc. Romana Holasová:
 Sdělila možnost očkování klientů proti chřipce, během měsíce října budou
všichni klienti na všech odděleních obcházeni zdravotním personálem v této
záležitosti a podle zájemců budou objednány vakcíny.
 Začíná topná sezóna, byl vznesen dotaz na spokojenost s topením
v prostorách klientů.

…. Na budově „D“, konkrétně na jídelně „D3“ je chladno…. prověří p. Holasová
…. Stížnost klientky na neustále otevřená okna v prostorách budovy „D“ ....
prověří p. Holasová
 Na pokojích by měla být teplota v období „topné sezóny“ 22°C – 23°C,
v případě, že byl jakýkoliv problém s teplotou na pokojích klientů – informovat
personál.
 Doporučení ke klientům, aby se tepleji oblékali s ohledem na změny v počasí
– tzv. změnit svůj šatník i obuv!!
…Připomínka klientů: na budově „D“ je stále studená voda při zajišťování
pravidelných koupelí klientů. ……Tuto záležitost bude řešit vedení DPS.
 Do budoucna je v plánu vybudovat dřevěný altán v prostoru mezi budovou
„A“ a „C“.
 Nefunkční žaluzie na pokojích budou postupně obměňovány za závěsy.

Zapsala: Vladimíra Havlíčková

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ OBYVATEL OHLEDNĚ STRAVY
Dne: 23. 10. 2019
Přítomni:
- Klienti:
- Zaměstnanci:

28
Ilona Bednárová, Zuzka Kolářová, DiS., Mgr. Milan Janoušek

Přivítání klientů
Dotazy a připomínky:
„Když je změna v jídelníčku, jak se o tom dozvíme?“ … prostřednictvím informace vyvěšené
na nástěnce, je také možnost vyhlásit změnu rozhlasem …

„ Když byly k večeři nudle s tvarohem, tak byly velké zbytky … byly velké porce ….
„Jak chutnala bavorská bagetka? …. Bylo doporučeno podávat ji jen s máslem, aby vynikla
chuť bagetky …
„Jak chutnaly cereální koláče plněné čokoládovo – višňovou náplní?“ …. Byly výborné …
Poznámky ze sešitů:
Odd. D1
28. 9. – kuř. závitek …velmi dobrý
4. 10. – oběd byl velmi dobrý, večeře také, ale bylo málo masa …. příště přidáme
i zeleninu
5. 10. – bagetka k večeři je moc dobrá
6. 10. – kuřecí přírodní plátek – byl velmi kořeněný, maso měkké … řešeno
přímo s klienty i s kuchařkou
14. 10. – roštěnka s křenem – moc pálivé ….křen si mohl každý dát dle potřeby
…křen nebyl v omáčce …
19. 10. – vepřové kostky hodně kořeněné (dieta č. 2) … na dietu si dávají
v kuchyni pozor …
Odd. A1
- hovězí po myslivecku – výborné
Odd. A2
21. 10. – k snídani malá bagetka + máslo, bylo toho velice málo – klienti
„nazlobeni“
- k bretaň. fazolím spíše uzené než párek

Informace pan ředitel:
Cena za celodenní stravu se bude pravděpodobně od roku 2020 zvyšovat.
Informace paní Bednárová:
Stav zaměstnanců v kuchyni se často mění, tým není stabilní, stávající kuchaři musí stále
zaučovat nový personál.
Na „Štědrý den“ výběr z jídel: smažený kapr, smažené filé, smažený řízek, pečené filé …

Přání:
Ražniči

Bramboráky

Švédský stůl – obložený talíř

Špenát

Přečteny jídelníčky

Příští setkání se uskuteční 13.11.2019 ve 13:30hodin ve společenské místnosti
odd. A3.

Zapsala Z. Kolářová

SVÁTKY - LISTOPAD
4.11. Karel Černušák
Karel Poul
19. 11. Alžběta Sedláčková

Vše nejlepší

NAROZENINY - LISTOPAD

5. 11. Krúpa Petr
6. 11. Šauerová Marie
13. 11. Horký Bohumil
17. 11. Hrabal František
17. 11. Prosecká Julie
19. 11. Grossová Jarmila
25. 11. Luterová Bohumila
29. 11. Chaloupková Františka

V ŘÍJNU ZEMŘELI:
3. 10. Koupil Miroslav
4. 10. Schmachtelová Waltraut

Vzpomínáme

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „D“
3. 10. 2019 „SPOLEČNÉ PEČENÍ“
Pro zpříjemnění babího léta jsme si společně upekli výbornou jablkovou buchtu, která voněla
na celém patře.

8. 10. 2019 „PŘÍPRAVA NA TVOŘENÍ DEKORACÍ“
Společně jsme si procvičovali jemnou motoriku přemotáváním darovaných vln a přízí a
začali jsme výrobu dekorace na stěnu. Klientky zavzpomínaly, jak motaly klubíčka jako
malé se svými maminkami a babičkami.

29. 10. 2019 „DUŠIČKOVÁ KAVÁRNIČKA“
Uspořádali jsme v nové zimní zahradě tradiční ,,dušičkovou" kavárničku, na kterou jsme si
upekli výborný jablečný štrůdl. K tomu jsme si uvařili kávu nebo čaj. Společně jsme
zavzpomínali na naše blízké, řekli jsme si něco o historii svátků a jejich obdobách v jiných
zemích. Povídali jsme si také o historii svátku sv. Martina. Posezení bylo moc příjemné a všem
se moc líbilo.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DPS – „A“
8. 10. 2019 BESEDA „POVÍDÁNÍ O PUTOVÁNÍ PO SLOVINSKU“
Zajímavé povídání bylo proloženo fotografiemi z této země.

17. 10. „TVOŘENÍ PODZIMNÍCH DEKORACÍ“
Krásné podzimní dekorace jsme společně vyráběli z přírodních materiálů. Výzdobu jsme
umístili na chodby oddělení „A“ a zároveň nám posloužila jako dekorace na „Dušičkové
kavárničky“.

„DUŠIČKOVÉ KAVÁRNIČKY“
V tyto dny 29. 10., 30. 10. a 31. 10. 2019 jsme se ráno sešly s našimi obyvatelkami,
abychom upekly moučník z jablek na odpolední každoroční akci „Dušičkové kavárničky“.
Moučník se vždy povedl a všem chutnal. Každá „Kavárnička“ měla velkou účast. Společně
strávené odpoledne při povídání a vzpomínání příjemně uběhlo.
„Dušičková kavárnička“ na „A1“

„Dušičková kavárnička“ na „A2“

„Dušičková kavárnička“ na „A3“

Zapsala: Pavla Skoupá

Vážení přátelé,
nastává chmurný a smutný měsíc roku, a
tak se trochu obveselte následující
písničkou:
„zpívá se na nápěv Motýlka paní Helenky
Vondráčkové“ ….

ODVÁŽNÁ ŽÍŽALA
Kosák potkal na záhonku žížalu,
která lezla převelice pomalu.
Řekl jí: „ Hele – já tě sním!“
A ona na to: „Já se nebojím,
se vůbec nebojím!“
La lala lala lalá lá.
Za rohem pak uviděla slepici,
která měla našišato čepici (ožralá!)
A ta ji straší: „Já tě sním!“
Odpověděla: „ Já se tě nebojím,
Já se tě nebojím!“
La lala lala lalá lá.
Šinula se pomaloučku, pomalu,
až vlezla pod velikánskou stodolu.
Šťastně se smála: „ Teď už vím,
že se zde nikoho báti nemusím,
se báti nemusím!“
La lala lala lalá lá.

M. Krčilová

Vzpomínky mi zůstanou …………..

Byl jsem ještě malý kluk, nebylo mi ani 10 let, když jsme se stěhovali do města.
Vyrůstal jsem totiž na Kocandě – byla to osada asi s 8 domky, cihelnou a hospodou asi 1
km od Blatce. Vedlejší vesnice Tážaly, Kožušany jsou spojeny a patří do Olomouce. Z toho
vidíte vážení čtenáři, z jaké „pxxxle“ jsem přišel. A tak odpusťte malému klukovi, že než jsem
šel do školy, tak jsem chtěl poznat co nejvíce. Bydlel jsem na Bezručově ulici, do školy jsem
začal chodit na Svitavskou, kde nás bylo o pololetí tolik, že nás rozdělili a já se s kamarády
odsud jsem nastoupil do primy gymnázia a myslel jsem, že zbourám svět, ale chyba lávky. Pro
jednoho velkého straníka z Litomyšle jsme po sekundě (2. třída) jsme se stěhovali ke kostelu
na měšťanku do třídy 3B neboli blbouni podle „pětituny“ Svobodové – naší třídní. Do školy
jsme chodili na směny – týden ráno, druhý odpoledne. Naštěstí to trvalo jenom rok a stěhovali
jsme se zase zpátky do témeš nevyužité budovy gymnázia. Tak vidíte, během 5 let školní
docházky jsem poznal všechny školy v Mor. Třebové.
Tak začala moje životní anabáze. Jako by mi bylo souzeno se stále vracet, i když se
odstěhuji kamkoliv. Holešov, Bruntál, Česká Třebová a nakonec jsem zase tady, odkud jsem
jako Janek plný ideálů vyrazil do světa a jako rozchrchlaný, osamělý dědek se usadil, abych
tady svoji cestu ukončil. Je mi tady dobře. A doufám, že mi to dlouho vydrží.
To jsou moje vzpomínky. Chtěl jsem psát o jiném, ale nějak mi to nejde.

Promiňte Váš Švanda Dostál

PODZIM 2019 V NAŠÍ ZAHRADĚ I V NAŠICH SRDCÍCH
Karel Toman
LISTOPAD
Vy štědré stromy zahrad i vy podle cest,
jež vztyčujete ramena
k obloze šeré, k nebi beze hvězd
v dnech dušičkových do mlh vždy nových,
váš smutek žiji.
Úroda vaše voní pod střechami,
radostná těšitelka dětí.
Jste se zemí a s nebem samy
a jenom zřídka bludné ptáče sletí
v koruny oddané a čekající.
Zas přijde květ i plod.
Však za vichřic hlas touhy jediné z vás vane:
Vzplát na tvé hranici, ó Pane!

Listopad nepatří mezi příliš oblíbené měsíce a mezi námi, rezidenty Domova seniorů to zřejmě
nebude jiné. Na posezení na zahradě nebo na lavičkách u kuchyně na dvoře můžeme zapomenout,
nebo je to výzva pro skalní otužilce aby pokračovali. Den se zkrátil hned na začátku měsíce a bude
čím dál kratší ještě řadu týdnů. Jenže čas ubíhá velmi rychle a vlastně nás nenechá lamentovat příliš
dlouho nad chladnem, sychravinou či deštěm a sněhem. Dušičky jistě oslavíte vzpomínkou na Vaše
blízké, kteří odešli před námi a drží nám palce.
Podzim nemá jen stinné stránky. Když začnu dětstvím, figurky z kaštanů a žaludů, na kreslení jsme
nosili sebou barevné listy a pokoušeli se svýma očima obkreslit úžasné barvy
přírody, což se nám, až na výjimky příliš nedařilo. Výroba draků a hvězd bylo výzvou pro každého
kluka včetně soutěžení, kdo postaví větší a komu bude létat výš a dál. A léta přibývala klukům,
z děvčat se staly slečny, společné vycházky ruku v ruce kterým se tehdy říkalo rande. To nejde jen
tak zapomenout.

K podzimu ovšem patří krásná jablka, švestky, hrušky a mnoho
dalších plodů podzimu. Každoroční zavařování kompotů,
džemů, povidel a marmelád vyvrcholí vždy až na podzim,
třešně a meruňky již jsou dávno ve skle. Nelze zapomenout ani
na křížaly, tedy sušené kdeco napříč ovocnou nabídkou,
jejichž kousky se hodí k televizi o mnoho víc než přesolené,
mastné brambůrky.

S tímto ročním obdobím přichází i významná společenská
událost, zejména pro mladé. Jsou to taneční hodiny, tedy čas
pošlapaných střevíčků, úprků za nejhezčími slečnami po mistrově “Pánové, zadejte se!“. Pro mnohé
kluky to byla příležitost obléci poprvé tmavý oblek, bílou košili a nechat si uvázat kravatu.
Maminky děvčat si nechávají moc záležet, aby jim to slušelo.Bílé rukavice byly ovšem povinné pro
všechny proti pocení z trémy.
A těch prvních lásek i zklamání!

Naše zahrada i nádvoří ještě hýří barvami, podzim se trochu posunul. Přesto již první mrazíky po
sobě zanechávají stopu díky jinovatce, zrychleným opadem listí, spolu s prvním sněhem násobí
krásu kolem nás. Nenechme nostalgii aby nás dusila, kratší listopad uběhne, naskočí měsíc
Mikuláše, Vánoc a Silvestra se spoustou radosti, štěstí a okamžiků skvělých vzpomínek a jistě i s
pohodou vánoční kavárničky.

Za všechny krásné fotky společně s Vámi děkuji paní Danušce, zahradnici.

Eda Hlaváč

„PODĚKOVÁNÍ„
Místní dobrovolníci Charity Moravská Třebová chtějí touto
cestou poděkovat a rozloučit se s františkánským knězem
otcem Gabrielem, který dlouhé roky vedl mše svaté
v domově seniorů a podle potřeby navštěvoval babičky a
dědečky jak na pokojích, tak i v nemocnicích. Byl jim vždy na
blízku jak s duchovní radou, tak i s přátelskou pomocí.
K poděkování za všechna ta milá setkání, požehnání a
modlitby, v kterých si na nás myslel, se připojují zaměstnanci
Charity Moravská Třebová i obyvatelé domova seniorů.
Přejeme Vám všichni hodně úspěchů v novém působišti
v Praze.
Dobrovolníci a Charita Moravská Třebová
„Kde byla tma, přinesl jsi světlo.“

Památka zesnulých
Už zase přichází ten čas,
kdy duše v očistci prosí nás.
O modlitby a odpuštění
nic důležitější už pro ně není.
Tak zapalme na hrobech svíce
nebo udělejme pro ně něco více.
Protože získané Boží odpustky
jsou pro duše z očistce propustky.
Ten, kdo druhým pomoci dokáže,
i sám sobě tím službu prokáže.
Neboť ten, kdo hodně dává,
zápasy své neprohrává
a lepším člověkem se stává.

Dobrovolník Honzík

„JEN TAK PRO ZAJÍMAVOST … „
SVATÝ MARTIN Z TOURS

11. listopadu, památka
Postavení: biskup
Úmrtí:

397

Patron:

Francie; vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, hoteliérů, cestovatelů,
chudáků, vězňů, pastýřů, vinařů, abstinentů

Atributy: voják na koni, meč, plášť, žebrák, husa, biskupská mitra, berla, kniha
ŽIVOTOPIS
Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii
vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu
podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako
poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i
zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80
let.
ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI
"COKOLI JSTE UDĚLALI PRO JEDNOHO Z MÝCH NEJPOSLEDNĚJŠÍCH BRATŘÍ,
PRO MNE JSTE UDĚLALI"
(Mt 25,40)

Narodil se roku 316 v posádkovém městě Sabaria v Horní Panonii (dnes Szombathely v
Maďarsku). Otec byl vysokým římským důstojníkem a dal mu jméno po římském bohu války,
Marsovi.
Značně podrobný životopis sv. Martina nám zanechal jeho současník a spisovatel Sulpicius
Severus (363 - 425) z Aquitanie, který jeho jméno vykládá jako "odvážný" a "smělý".
Již v prvním roce Martinova života se jeho rodina přestěhovala do Pavie v severní Itálii. Zde,
po základní škole, již v patnácti letech (o dva roky dříve, než bylo zvykem) jej otec přiměl k
následování ve vojenské kariéře.
V Pavii se Martin seznámil s křesťanstvím a rozhodl se pro křest. Stačil se zde mezi
katechumeny pouze zapsat, protože ho jako mladého vojáka přeložili do Amiens v severní
Galii (dnešní Francii). V té době prožil příhodu, která ho učinila mnohem slavnějším než jeho
hrdinské skutky.
Vypráví se, že za velmi nepříznivého počasí, když byl kontrolovat vojenské hlídky, se u
městské brány setkal s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že Martin
neměl sebou peníze, ale celým srdcem cítil s tímto chuďasem, třesoucím se zimou.
Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť, aby ubožáka ochránil před následky
prochlazení. Následující noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště a
zaslechl jeho slova: "Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm."

(Vyobrazení sv. Martina s žebrákem.)

Svatý křest přijal o velikonocích v r. 339. Ač v srdci měl touhu po zasvěceném životě, pro
důstojnické povinnosti a odpovědnost setrval u císařské armády ještě 15 let. Jako velitel byl
přátelský a se svým sluhou jednal bratrsky. Zval ho ke stolu a když byl zmožen únavou, tak
mu Martin dokonce sám posloužil. O odchod z armády požádal v březnu 354, kdy odmítl tzv.
donativum - peněžitý dar od císaře, který byl dáván vojákům před bojem. Toto odmítnutí bylo
zprvu pokládáno za zbabělost. Martin se kvůli tomu nabídl a také jel proti germánským
nepřátelům z Alemania před vojskem a místo zbraně si vzal kříž. Proti němu pak vyrazilo
germánské poselstvo, žádající o mír. To bylo křesťany považováno za zázrak a Martinovi

umožnilo odchod z vojska. Odešel do Poitiers, kde mu biskup Hilarius (pam. 13. 1.) chtěl
udělit jáhenské svěcení, které zprvu odmítl, protože se věřícím nelíbil přechod od armády k
duchovní službě. Hilárius jej tehdy ustanovil exorcistou a snažil se o jeho teologické
vzdělávání.
V mimořádném snu měl Martin další zážitek, týkající se rodičů, přebývajících opět v Panonii.
Považoval to za pokyn, aby je navštívil a pokusil se je obrátit ke katolické víře. Podařilo se
mu to jen u matky. Zároveň se v Panonii dostal do sporu s ariánskými bludaři, kteří byli pod
ochranou císaře a proto měli odvahu tvrdě postupovat proti katolickému obhájci.
V té době byl biskup Hilarius poslán do vyhnanství v Elinasien ve Frygii, protože Konstans
svévolně vyměňoval katolické biskupy za ariánské. Martin se to dozvěděl asi při příchodu do
Milána a chtěl u tohoto města vést poustevnický život, ale ariánským biskupem Auxenciem
byl vyhnán. Odešel na severozápad Itálie do Ligurie a poustevnický život vedl ještě s jedním
knězem u Albenga na ostrově Gallinara do začátku roku 360, kdy se dozvěděl o návratu
biskupa Hilaria. Setkal se s ním opět v Poitiers a byl od něj vysvěcen na jáhna a po určité době
přijal kněžské svěcení. S biskupovým souhlasem žil poblíž města opět poustevnickým životem
a hlásal evangelium venkovanům. S biskupovou pomocí také založil mnišské komunity v
Ligugé a v Marmoutier. Tehdy se začaly také šířit pověsti o jeho divech.
V roce 371 zemřel biskup Libor v Tours, 100 km severně od Poitiers. V zájmu věřících sem
byl Martin údajně vylákán a manifestačně zvolen biskupem. Některé legendy hovoří o tom, že
se Martin pokusil před zvolením schovat mezi husy, ale jejich hlasitým kejháním byl
prozrazen. Proto se husa dostala mezi jeho atributy i do tradičních svatomartinských pokrmů.
Martin nakonec volbu přijal a údajně 4. 7. 371 byl vysvěcen za biskupa Tours. Z tohoto města
se vydával na misijní cesty po Francii a snažil se o apoštolské působení mezi venkovským
obyvatelstvem. Nápomocný mu byl klášter v Marmoutier, kde se opisovala křesťanská
literatura a ve škole askeze vyrůstali noví duchovní.

(Bazilika sv. Martina, Tours.)

Martin každého roku navštívil všechny farnosti biskupství, cestujíce nejprostším způsobem pěšky, na oslu nebo v loďce. Zakládal malé venkovské kláštery a zasloužil se o pokřesťanštění
galského venkova. Mnozí životopisci připomínají četné zázraky, které souvisely s úkony víry
a projevy jeho oddané lásky ve službě postiženým lidem. Zasazoval se za nespravedlivě a
tvrdě vězněné a v zájmu křesťanské lidskosti se neváhal obracet i na císaře, aby zabránil
rozsudku smrti. Je vzpomínáno jak se zastával Prisciliána, odsouzeného jako bludaře, který
byl na nátlak španělského biskupa Ithacia popraven a jak se Martin opakovaně zasazoval u
císaře Maxima za další odsouzené k smrti. Na jejich záchranu a aby zabránil masakrům ve
Španělsku, uzavřel církevní společenství s Ithaciem, které bylo císařovou podmínkou, ačkoliv
považoval počínání Ithacia za odsouzeníhodné a namířené proti asketickým mnichům.
Dožil se 80 let a zemřel při pastorační návštěvě v Candes 8. listopadu 397. Po řece Loire bylo
jeho tělo přepraveno do Tours a 11. listopadu, za mimořádně velké účasti lidu, uloženo jak si
přál do prostého hrobu mezi věřícími. V čele pohřebního průvodu šlo údajně na dva tisíce
mnichů a zasvěcených panen.
Nad jeho hrobem, který se stal cílem mnoha poutníků, byla postavena velká bazilika. Za
Francouzské revoluce byla zničena, ale úcta k němu se nepřestala šířit. Ve Francii mu prý bylo
zasvěceno přes 3600 kostelů a klášterů. Další v Itálii, Německu, Rakousku a v Uhersku. V
hlavním městě Slovenska je mu zasvěcen nejvýznamnější dóm. Jeho jméno nesou některá
města i ostrov v Karibiku.
Kéž si jeho myšlenku: "Komu se v životě dobře daří, neměl by zapomínat na ty, kteří žijí v
nouzi" (Antologia, p. 637), osvojí všichni, kteří nouzi netrpí.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Dnešního dne budu usilovat o konání skutků milosrdenství a večer je doplním modlitbou za
všechny trpící nouzí.
Bože, s Tvou pomocí byl svatý Martin stále připraven nést břemeno své biskupské služby i
přijmout smrt a oslavil tě ochotným konáním Tvé vůle; pomáhej i nám svou milostí, ať nás
ani život ani smrt neodloučí od Tvé lásky. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
(závěrečná modlitba z breviáře)

ZÁVĚREM „NĚCO PRO ZASMÁNÍ A POBAVENÍ“ …  …

Dcera farmáře přijde domů a rozzářeně říká: "Mami, představ si, Jack si mě chce vzít..." "On
tě požádal o ruku ?" "Ještě ne, ale už zastřelil manželku".

"Marie, dneska tě umiluji k smrti," řekl manžel, sedl si k televizi a usnul. "Tak co," budí ho
žena, bude něco?" "Víš co, daruju ti život ..."

"Už jsi slyšel, že se od Karla odstěhovala manželka?" "Jo? A jak to snáší?" "No, teď už je v
pohodě, ale ze začátku měl strach, že se vrátí."

"Maminko, můžu se jít koupat do moře?" "V žádném případě, vlny jsou příliš vysoké." "Ale
tatínek se přeci koupá!" "Tatínek může - má uzavřenou vysokou životní pojistku!"

"Tak jsi prý povídal v hospodě, že sis mě vzal pro peníze. Co je to za blbost, vždyť já jsem
přece žádné neměla!" "No jo, ale co jsem měl teda říct?"

"Můj manžel mi denně dělá přednášku, jak dobře uměla vařit jeho matka," stěžuje si Marie.
"Můj manžel to dělal také," mávne rukou Eva. "A už to nedělá?" "Ne! Začala jsem mu
vyprávět, jak dobře uměl můj táta vydělávat velké peníze."

Při zlaté svatbě si manželé povídají: "Miláčku, já sem tě 3x zradila."
"S kým to bylo poprvé?" "No víš, jak si byl těžce nemocný a nechtěli tě nikde operovat?
Musela jsem přece přesvědčit primáře!" "Díky zlato, zachránila si mi život ... S kým to bylo
podruhé?" "No víš, jak jsme potřebovali peníze a nikde nám nechtěli půjčit? Musela jsem
přesvědčit ředitele banky!" "Miláčku, ty peníze se nám přece moc hodili ... S kým potřetí?"
"No… víš, jak si kandidoval do ministerstva a chybělo ti ještě 250 hlasů?"

Novinářka šla takhle po předměstí a všimla si jednoho malého staříka, jak se v houpacím
křesle vyvaluje ve slunečních paprscích. Dostala nápad a jde k němu: "Dobrý den, pane.
Nemohla jsem si nevšimnout, jak vypadáte spokojeně. Mohl byste mi pro naše noviny
prozradit recept na spokojený dlouhý život?" "Kouřím denně tři dvacky cigaret, za týden
vypiji bednu whisky, jím tučná jídla a zásadně necvičím." "To zní opravdu zajímavě. A kolik
vám je?" "Jedenatřicet."

Přijde Pepíček ze školy a povídá tatínkovi, že dostal pětku z matiky. "Jak to?" ptá se
podrážděně otec. "Nejdříve se mě učitelka zeptala, kolik je 3 x 2. A já jí povídám, že 6," říká
Pepíček. "No to je správně," na to tatík. "A pak se mě zeptala, kolik je 2 x 3," povídá
Pepíček. "Jakej je v tom kurva rozdíl?" rozčilí se tatík. "Přesně to jsem řekl," na to Pepíček

