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Loučí se s Vámi Podlavičník 

Velikonoční číslo našeho školního časopisu je u 

konce. Snad se Vám líbil dokument o panu Wintonovi, 

který se stal naprosto nepřekonatelným bonusem tohoto 

vydání. Celý team  Vám přejeme krásné Velikonoce, mno-

ho odpočinku a těšíme se  na Vás příště! 

Vaše redakce: 

Kateřina Michalisková -  šéfredaktorka  

Barbora Adamová - redaktorka 

Věra Matýsková - redaktorka 

Hana Jirků - redaktorka 

Anna Shehata - redaktorka 

Se vším nám pomáhala paní učitelka Sokolová. 

Cena :   5,- 

Zdroje:  google 

               a naše chytré hlavy 

Grafici:  Kateřina Michalisková 

Jiří Heralt 
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Co se děje na naší škole? 

Milí čtenáři, 

jsme zpět s novým dílem Podlavičníku. 

Hned na úvod bychom se vám chtěli svěřit s některými z úspě-
chů. 

V 6. ročníku celostátní soutěže „Sapere – vědět jak žít“ se v 
okresním kole na krásném 3. místě umístili : Lukáš Hrbáček, 
Lucie Matýsková, Martin Heralt. Postupují tedy do krajského 
kola. 

V měsíci únoru se zúčastnili žáci vyšších tříd 1. ročníku celo-
státní soutěže Tuta Vita Vitae zaměřené na znalosti z oboru mi-
mořádné situace, první pomoc apod. Ve okresním kole dosáhli 
vynikajícího úspěchu a obsadili 2. místo: Barbora Adamová, 
Kristína Petkovová a Ema Bohdalová. Taktéž postupují do kraj-
ského kola. 

Tereza Daková ze třídy 9.A vybojovala 1.místo v okresním kole 
olympiády v anglickém jazyce. Teď ji čeká krajské kolo, které se 
bude konat v Ostravě. 

Dne 3.2.2016 se konala na ZŠ Šrámkova soutěž ve šplhu druž-
stev 4. a 5. tříd základních škol. Děvčata se umístila na 4. místě 
a chlapci na 7. místě. V jednotlivcích se celkově umístila Míša 
Nešutová na 2. místě a Maruška Janovská na 3. místě. 

Gratulujeme vítězům školního kola Biologické Olympiády. V 
kategorii C byla nejlepší Adamová B. z 8. A, 2. místo obsadil 
Hanke V. z 8.B a 3. byl Vyhnálek M. z 8. A.  
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Den Matek 

           Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po 

celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květno-

vou neděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května, a za-

čal se slavit roku 1923 a to díky ženě Alici Masarykové. Po 

druhé světové válce  byl přejmenován na MDŽ - Mezinárodní 

den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. 

Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné dárky, 

které matky často dostávají hlavně od svých dětí. 

( Věra Matýsková)  
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Dopis mému synovi 

Můj milý hochu, už to jsou tři 

léta,  

co ses sám vydal do širého světa. 

Dosud tě vidím v Praze na ná-

draží, 

jak z okna vlaku vykouknout se 

snažíš, 

jsi celý uplakaný, tváře pobledlé,  

a prosíš: Mami, nech mě u sebe. 

Připadalo ti zlé, žes musel odejít, 

bylo ti osm let, měls právo na 

soucit. 

Jít domů bez tebe bylo tak straš-

ně smutné, 

Myslela jsem, že mi snad srdce 

pukne. 

Moc jsem se naplakala, věř, můj 

milovaný, 

 

Teď jsem však ráda, že tu nejsi 

s námi. 

Ta cizí paní, která se stará o te-

be,  

se jednou zcela jistě dostane do 

nebe. 

Stále ji blahořečím, žehnám ji 

napořád, 

Té nelze odplatit, třebaže ji máš 

rád. 

Tady je smutno, nevlídno a jídla 

je málo, 

Všechno nám sebrali, nic nám 

nezůstalo. 

(Ilsa Weber – matka Hanuše 
Webera, zahynula v plynové ko-
moře koncentračního tábora 
Auschwitz – Birkenau)  

Doufám, že Vás tento článek dostatečně zaujal a dovolte, abych při-

ložil úryvek z dopisu matky svému synovi Hanuši Weberovi v době 

pobytu v Terezíně: 

(V
o

jtěch
 Š

im
era

) 
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V kategorii D byl nejlepší Plaček P. z 6. B, 2. byla Aneta Lindov-
ská z 6. B a 3. místo obsadil Jan Chovanec z 6. B. První dva žáci 
z každé kategorie postupují do krajského kola. 

Dne 26. ledna 2016 proběhl na Obchodní akademii v Šenově u 
Nového Jičína soutěž 1. ročníku regionální soutěže Office 2015.  

Soutěž byla určena žákům základních škol, kteří soutěžili ve 
dvou kategoriích.  

Naši školu reprezentovali 3 žáci z 9. B třídy. V první kategorii 
soutěžil Petr Kolařík a umístil se na krásném 3.místě . V druhé 
kategorii soutěžili Tomáš Kurka a Igor Kašpar, sice neobsadili 
přední místa, ale stali se úspěšnými písaři této soutěže. Petrovi 
moc gratulujeme. 

Gratulujeme žákům 8. ročníků k úspěchu v okresním kole v Dě-
jepisné Olympiády. Z 8. A se umístila na 9. místě Kristina Pet-
kovová a z 8. B obsadil 15. místo Vojtěch Hanke. 

Všem zmíněným žákům moc gratulujeme a přejeme mnoho 
štěstí a úspěchu v dalších kolech. 
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Moréna 

Je jméno figury vynášené při západoslovanském rituálu vy-
nášení smrti, která je často považována za slovanskou bohy-
ni smrti. Její jméno souvisí s praslovanskými výrazy která 
odkazují na smrt, říká se jí i např.: Morjana, Morěna, 
Marzana a další. 

 

Existují i písně spojené s topením Moreny např.: 
 

Morena, Morena, 
za koho umreła, 

za pána Martina, 
s čérnýma očima. 

 
Buďte baby vesełé, 
nové léto neseme. 
Kvítíčko, listíčko! 
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Všechny děti, které byly odeslány do Anglie přežily 2.světovou 

válku válku a většinou se dožily vysokého věku. Sám Nicholas 

Winton zemřel 1.července 2015 v nedožitých 107 letech. 

 A proč zde vlastně o tomto neobyčejném muži, který se neustále 

usmíval a pomohl skoro sedmistům dětem, píši? Je to proto, aby 

se na Nickyho Wintona nezapomnělo a i vy jste měli možnost se o 

něm něco dozvědět. Je nutné se z minulosti poučit a zabránit po-

dobným činům, které páchali Němci za 2.světové války na židov-

ském a romském obyvatelstvu a naopak si vzít příklad z tohoto 

muže a pokusit se jít v jeho stopách. Osobně bych doporučil zhléd-

nout tyto české filmy: ,,Všichni mojí blízcí“, ,,Nickyho rodina“ 

a ,,Síla lidskosti“ režiséra Mateje Mináče.  

V úterý 8.3.2016 se žáci druhého stupně zúčastnili velice zajíma-

vého a poučného filmového programu, který provázel dramaturg 

Zdeněk Tulis, kterému bych tímto chtěl i poděkovat za úžasný zá-

žitek a spoustu nových informací.  

,,Myslím si, že hodně lidí říká, že něco nejde udělat, protože 

to nikdy ani nezkusili. Je to jenom záminka. Většina věcí i 

zdánlivě nemožných tvrdou prací dosáhnout lze. Myslím, 

že je to vůle, co lidem často schází.“ (Nicholas Winton 1973) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Západní_Slované
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vynášení_smrti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vynášení_smrti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovanská_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovanská_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praslovanština
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 Po příjezdu do Anglie jsou děti rozesílány k rodinám, kde tráví šest 

let. Po skončení války se 80% ,,Wintonových dětí“,  jak se jim dnes 

říká, vrátí do Československa a začínají hledat  své příbuzné. Rodi-

ny jsou však beznadějně vyvražděné a skoro 98% dětí nenachází 

nikoho, málokdo se setká s jedním z rodičů. S oběma rodiči nikdo. 

Většina z nich se proto vrací do Anglie ke svým adoptivním rodi-

nám, které se o ně starají většinou až do 17-ti let. Další část dětí od-

jíždí do ciziny a dodnes žijí po celé naší Zemi. Pouze malá část 

z těchto dětí zůstává za každou cenu v Československu. 

Sám Winton se nikdy nikomu nesvěřil o svém činu, až do té doby, 

kdy jeho manželka Greta našla na půdě krabici se seznamem dětí. 

Nakonec z těchto seznamů a fotografií vznikl ojedinělý dokument, 

tzv. ,,Kniha ústřižků“, kde se nacházejí fotografie, adresy a jména 

dětí, které Winton zachránil. Většina z dětí ani nevěděla, kdo a proč 

je zachránil a to až do té doby, kdy televize BBC uvedla televizní 

program ,,That´s life“  (To je život). Na tento program byl pozván i 

nic netušící Nicholas Winton. Dramaturgyně pořadu jej přivítala a 

seznámila přítomné diváky s jeho činem, poté prozradila že mezi 

diváky je i jedno ze zachráněných dětí Věra Diamantová, která se-

děla hned vedle Nickyho Wintona. Pak vyzvala všechny, kteří vděčí 

za svůj život Nicholasi Wintonovi, ať povstanou. Zvedlo se téměř 

celé studio… Byl to jeden z nejdojemnějších okamžiků, které Winton 

zažil. 

V roce 1998 získal Nicholas Winton  od prezidenta České republiky 

Václava Havla Řád  T. G. Masaryka. Poté v roce 2002 byl králov-

nou Alžbětou povýšen do šlechtického stavu, 4x byl nominován na 

Nobelovu cenu míru a to v letech 2007,2009, 2011 a 2013. Nikdy ji 

však nedostal, i když nominační petici podepsalo přes 270 tisíc čes-

kých studentů a přes 100 tisíc studentů ze zahraničí.                     

Roku 2014 byl vyznamenán prezidentem České republiky Milošem 

Zemanem Řádem Bílého lva.  
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Anketa 

 

Za co půjdeš na maškarní bál? 

„Já půjdu za čarodějnici a všechny 

vystraším.“ 

Julie, 9 let, 3.A  

„Já půjdu za papouška, líbí se mi 

jeho barevné peří.“ 

Andrea, 8 let, 2.B 

„Já půjdu za rytíře, mám je 

moc rád.“ 

                       Marek, 9 let, 3.A  

(Věra Matýsková) 
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Recepty  

Jarní zeleninová polévka se sýrovými noky 

 - 50g másla 

 - 2 lžíce olivového oleje 

- 4 karotky nakrájené na nudlič-
ky 

 - 600–700g jarní zeleniny 
(petržel, celer, kedlubnu, řed-
kvičky, jarní cibulku, pórek, hrá-
šek, květák apod.) omyté a na-
krájené na jemné nudličky nebo 
plátky 

  

- 2 litry vody nebo kuřecího vý-
varu 

-  1 stonek libečku s 

 - sůl, pepř, případně nastrouha-
ný muškátový oříšek 

 - hrst nasekané zelené petrželky 

Ingredience: 

 

Ingredience na noky:

- 2 vejce 

- sůl 

- 50g strouhaného sýra (gouda 
nebo eidam) 

 

-  100g hrubé mouky 

- špetku muškátového květu 

- 1 lžičku nasekané pažitky 

1. V hrnci rozehřejte máslo i olej a osmahněte na něm zeleninu (květák 

rozeberte na růžičky). Zalijte vlažnou vodou nebo vývarem, osolte, při-

dejte koření i libeček a přiveďte k varu. Krátce povařte; stačí tři minuty. 

Než se začne polévka vařit, smíchejte všechny suroviny na sýrové nočky. 

2. Vykrajujte nočky lžičkou přímo do zeleninového vývaru a vařte ještě 

tři minuty. Pak vypněte oheň a podle potřeby polévku dosolte a dochuťte. 

Podávejte posypané petrželkou.  
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 Paradoxem je, že nejvíce naších dětí přijmuly rodiny patřící do středních a 

chudších vrstev anglického obyvatelstva. Z bohatých lidí, kteří by mohly 

zabezpečit klidně sto dětí na mnoho let, se nepřihlásil nikdo. 

Je polovina března roku 1939 a Wilsonovo nádraží v Praze praská ve 

švech. Na peronech stojí zástupy rodin s dětmi. Každé dítě svírá kufřík se 

svými věcmi, který bude jejich jediným majetkem. Na krku každého z nich 

visí bílá obdélníková cedulka se třemi čísly. Která  nyní zastupuje jejich 

jména. Druhou ručičkou se drží rodičů a koukají na ně uplakanýma očima. 

Ti je však uklidňují, že bude všechno v pořádku a že se za pár týdnů opět 

setkají. Těch ,,několik týdnů“ však trvalo šest let. Je za pět minut devět a 

pro rodiče to je šest nejhorších minut v životě. Musí se rozloučit se svými 

dětmi. Ještě nikdo netuší, že je to navždy. Po té nastupují děti do vlaku, ně-

kterým z nich není ani rok a starají se o ně jejich starší sourozenci a kama-

rádi. Jedna matka  však najednou  vytáhne své dítě z vlaku, přivine si jej 

do náručí, a přemýšlí zda-li se vzdá svého dítěte. Jsou to nejrychlejší vteři-

ny svého života. Nakonec se rozhodne, své dítě vrací okénkem do vlaku a 

tím mu zachrání život. Minutu po deváté hodině vlak opouští Wilsonovo 

nádraží a vydává se na 4 denní cestu do bezpečí. Po tomto transportu bylo 

uskutečněno ještě sedm dalších a poslední z nich odjel v polovině srpna. 

Devátý transport s 251 dětmi nestihl odejet, protože vypukla 2. světová 

válka. 
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Sir Nicholas Nicky Winton  1909 - 2015 

 
Jméno pro někoho známé, pro někoho neznámé. Dne  1. záři 1939 to však 
znamenalo pro 669 dětí jméno zachránce. Ano bavíme se zde o siru Nicho-
lasi Wintnovi, který díky své píli, soucitu a hlavně díky své víře zachránil 
669 dětí z Němci okupovaného Československa. 
 
A jak to celé začalo? 
 
Roku 1938 se mladý anglický podnikatel Nicky Winton vydává se svým ka-
marádem do Švýcarska na hory. Nikdy tam však nedojede. Když se dovídá o 
situaci v Čechách a na Slovensku, rozhodne se vyměnit oteplováky za spole-
čenské kalhoty a odjíždí do Prahy. Tam se ubytuje v Grand Hotelu Šroubek, 
kde se dozvídá o otřesných plánech Adolfa Hitlera, které se týkají židov-
ských občanů a obyvatel Sudet a hlavně jejich dětí. Zakládá Dětskou sekci 
organizace na pomoc uprchlíkům z Československa a kontaktuje nejrůznější 
státy světa, s tím že chce deportovat České a Slovenské děti za hranice Říše. 
Z oslovených 37 států však kladně odpoví pouze dva. Velká Británie a Švéd-
sko. Ostatní země včetně USA se k němu otáčí zády. Dne 29.září 1939 pode-
pisují Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), 
Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) Mnichovskou dohodu. 
 

,,Tímto listem jsme uznali nárok území Československa Německu, aby-

chom zachránili mír.“  Tato až hrůzostrašná slova pronesl Neville Cham-

berlain po návratu z Mnichova na letišti v Londýně. Tím se oficiálně 

k Československu otočil zády. 

Jedinou záchranou tedy již byl pouze Winton, o kterém však nikdo nevěděl. 

Několik dnů po uzavření Mnichovské dohody začíná Winton seznamovat 

ohrožené rodiny se svým plánem. Umíte si představit, že k Vám přijde do-

mů neznámý člověk s nabídkou, že vaše zachrání děti s tím, že je odveze 

k neznámým lidem do Anglie?... Přesně toto rozhodnutí stálo před stovkami 

rodičů a všichni věděli, že není čas. Nakonec však víc jak 800 rodin souhla-

silo, a Nicky začal zhromažďovat dokumenty a odesílal je do Velké Británie 

k rodinám, které si vybírali děti. Každá britská rodina musela za jedno dítě 

zaplatit 50 liber s tím. Musíme si uvědomit, že v té době byl týdenní plat cca 

9 liber.  
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Recepty 

Ingredience: 

- 50 deka hladké mouky 

- 5 deka másla 

- 5 deka moučkového cukru 

- 4 žloutky 

- 2 deka čerstvých kvasnic 

 

-  půl deci rumu 

- špetka soli 

- 1 deci vlažného mléka 

- půl kila sádla nebo oleje na 

smažení 

Masopustní koblížky 

( V
ěra

 M
a

tý
sk

o
v

á
)  

Těsto 
Zaděláme kvásek z kvasnic, vlažného mléka, lžičky cukru a 
lžičky mouky. V teple necháme vzkypět. Rozměklé máslo, 
cukr a žloutky vyšleháme metličkou do pěny. Přidáme půl 
deci rumu a našleháme. (Rum je důležitý, aby těsto nesálo 
tolik tuku). Smícháme s kváskem a s moukou, do které jsme 
zamíchali špetku soli. Vše zpracujeme do těsta vařečkou. Po 
důkladném vypracování je těsto hebké. Mělo by být vláčné, 
ne tuhé, aby se dalo rozválet. V míse, v teple necháme těsto 
kynout až zhruba ztrojnásobí svůj objem. 

Vykrajování a náplně 
Na pomoučeném vále těsto opatrně ručně zpracujeme a vy-
válíme do placky asi 1 cm na výšku. Vykrájíme, třeba sklenič-
kou, kolečka 5-7 cm, která dáme na pomoučený plech pod 
utěrku do tepla ještě nakynout. Na vykrojené kolečko položí-
me čtvereček čokolády, čisté okraje kolečka potřeme bílkem a 
přiklopíme dalším kolečkem těsta. Okraje po obvodě zmáčk-
neme prsty, čímž se velikost vzniklého kolečka poněkud zvětší 
a znovu skleničkou vykrojíme hezké kolečko, okraje se tak do-
konale spojí. Potom jenom nalejeme olej na pánev a smažíme 
do zlatova.  
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RAW - zdravá strava 

 Výhody syrových potravin  

Mnoho lidí jí radši syrové potraviny místo tepelně upravené stravy. Je 

to pro ně veliká změna a rozdíl v jejich zdraví, náladě a energii. Syrové 

jídlo se stává lékem k postupnému léčení těla tím, že poskytuje důleži-

té živiny. Většina lidí pocítí nějaký rozdíl během několika dnů. 

Jednoduché vedení života  

Syrová kuchyně je elegantní a výživná. Budete překvapeni, jak snadný 

je tento přístup a co pro vás může znamenat: 

* Méně času v kuchyni – U receptů syrové stravy si můžete připravit 

báječné gurmánské jídlo asi za 20 minut. U vařeného jídla strávíte v 

kuchyni třeba i hodinu. 

* Rychlejší čištění – s tímto přístupem nejsou žádné špinavé hrnce ne-

bo pánve od mastnoty 

* Nižší účty za jídlo v obchodě s potravinami – někteří lidé uvádějí, že 

snížili své výdaje za jídlo o více než 25 procent. 

Životní styl … Když budete jíst potraviny lokálně pěstované nebo do-

mácí produkty, můžete získat mnohem více vitamínů než v obchodě.  

* Vlastní pěstování a výroba – máte možnost pěstování vlastních po-

travin a bylinek doma. Můžete si namlít vlastní mouku a dělat si vlast-

ní vita chléb. To je lepší než nakoupit potraviny a další produkty v ob-

chodě. 

* Vytvoříte méně odpadu – pokud si zjednodušíte svůj životní styl, 

můžete spotřebovat méně obalů, plastů, papírů a hliníku, což znamená 

méně odpadu, který skončí na skládkách. 

( Věra Matýsková)  
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Herkules 
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Básničky a písničky  

První jarní den 

Jaro ťuká na dveře, 
kdopak mu je otevře? 
Vítr, sníh a fujavice 

drží pevně kliku v ruce. 

Jaro ťuká: Ťuky, ťuk, 
chce ho holka, chce ho 

kluk. 
Zima ale drží kliku 

i v posledním okamžiku. 

Dnes je první jarní den, 

vyženeme zimu ven. 

Přivoláme sluníčko, 

zasviť aspoň maličko! 

Na jaře, když kvete sad, 
na světě je každý rád, 

včelky, housátka, 
děti, kuřátka, 
motýli a ptáci, 
i ti poškoláci. 

Ti se teprv budou hnát 
na sluníčko ven, 

na světě je každý rád, 
když je krásný den. 

Na jaře 

vajíčka – kraslice 

pomlázka 

mazanec a beránek 

čokoláda 

zajíčci 

malá zvířátka 

květiny 

Sněženka 

Táta včera na venku, 

našel první sněženku, 

vedle petrklíč, 

zima už je pryč. 

Slunce volá na sněženku, 

podívej se , jak je venku, 

slunce volá do oken, 

děti, hola, pojďte ven!!! 

( Věra Matýsková)  (Anna Mihad Shehata) 
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Mazanec 

 Neboli Velikonoční bochník, je bochánek pečený z pravidla 

na Velikonoce. Je ze sladkého kynutého těsta, které se pou-

žívá i na vánočku. Pečení mazance probíhalo většinou na 

bílou sobotu. Pro čeledíny (pacholky) se dělal mazanec z 

obyčejného kynutého těsta, naproti tomu pro návštěvy bylo 

těsto obohaceno rozinkami a mandlemi. 

 

Křesťanské zvyky 

Svěcení kočiček 

O popeleční středě se při bohoslužbách světí kočičky svěcenou vodou. 

Věřící je pak rok mají doma a před popeleční středou, kterou začíná 

období půstu, se spálí a jejich popelem se věřícím na popeleční středu 

udílí popelec – znamení kříže. 

Obětování beránka 

V křesťanství je beránek jeden ze symbolů Ježíše Krista. Obrazně řeče-

no je beránek podle křesťanské víry obětovaný za spásu světa. 

(Anna Mihad Shehata) 

(Hana Jirků) 
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Biblické příběhy 

Ukřížování 

Ježíš nesl svůj kříž na Golgotu. Stráže donutili Šimona mu pomoci. Po 

ukřižování Ježíše stráže přibili na jeho kříž posměšný nápis „Ježíš 

Nazaretský, král židovský“. Lidé se mu posmívali a v tom Ježíš pravil: 

„Otče odpust jim, vždyť nevědí, co činí“. V poledne nastala po 

celé zemi tma a trvala až do tří hodin odpoledne. Tehdy Ježíš 

zvolal: „Bože můj, bože můj, proč jsi mne opustil?“. Poté Ježíš 

zvolal: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svou duši.“ Ježíš skonal. V 

tom se země otřásla. Jeden ze stráží pravil: „Jistě byl ten muž Synem 

Božím“. Za Ježíšem přišly Marie Ježíšova matka, Marie z Magdaly a 

Marie, matka Jakubova. Necítily strach a zůstaly na místě a čekaly. 

Ten večer přišel k Pilátovi bohatý muž Josef, jeden ze stoupenců Ježí-

še a poprosil Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svo-

lil. Sňali Ježíšovo tělo, natřeli je myrhou a aloí a zavinuli je do pruhů 

čistého plátna. Pak je uložili do nového skalního hrobu v němž ještě 

nikdo nebyl pochovám. 

Vzkříšení 

Časně ráno, přišla ke hrobu Marie Magdalská a spatřila, že je kámen 

u vchodu odvalen a tělo je pryč. Běžela za Petrem a Janem a řekla jim 

„Vzali Pána z hrobu“. Petr a Jan šli zkontrolovat hrob, ale nedokáza-

li říct jestli tělo ukradli nebo Ježíš vstal z mrtvých. V tom Marie uvi-

děla dva anděly sedící na místě kde bylo předtím tělo „Proč pláčeš?“ 

zeptali se jí. Potom za sebou uviděla muže. Ten se jí zeptal: „Proč 

pláčeš?“. Marie Ježíše nepoznala. „Můj Pán“, vykřikla a rozjasnila 

se jí tvář radostí. Ježíš jí řekl: „Nyní jdi“, „Pověz mým bratřím, žes 

mne viděla a že vystupuji ke svému nebeskému otci“. Marie běžela k 

učedníkům „Svýma vlastníma očima jsem spatřila Pána!“, řekla jim.. 

(Anna Mihad Shehata) 

(Hana Jirků) 


