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Zdravím z Taliánska.
Je to tu plné Taliánů (kupodivu).
Ráno mě budí papagaj - asi v šest hodin (a to bez legrace).
Divné je, že nejsou vidět.
Dneska jsme prochodili celý Řím - od Kolosea po Tiberský ostrov.
Viděl jsem hodně zajímavého.
Víte, že na Tiberském ostrově měli základnu Assassini?
Včera Benátky - dost rychle.
Mám asi 50 foto. Krásná bazilika svatého Marka. Úchvatný
Grand kanál.
No, prohlédnout si vše by trvalo dva týdny.
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Cesta byla skvělá - vyrazili jsme hodinu před P. Benediktem a
dorazili hodinu po něm....
Zítra jdeme na audienci k papeži Františkovi hned ráno.
Už se těším!!!!!!!!!!!!!!!!
Pak se jedeme koupat.
Hurá!!!
Všechny vás Bůh ochraňuj.
T. (pro připomínku z Taliánska)
P.S.: Pište emaily - sms nechodí.
Arive derci (takhle se to na sto pro nepíše).
15.3.2017

20:11

Zdravím z Taliánska.
Je to tu plné Taliánů (překvapivě).
Dnes jsme byli na audienci u Svatého otce!
STÁL ODE MNE SOTVA 20 CENTIMETRŮ!!!
Byl to jedinečný zážitek. To se ti dvakrát za život nepovede.
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Ptal se nás na kardinála Vlka a říkal, aby Vlk (lupo) zůstal
Vlkem až do konce. Jak ale poznal, co jsme zač, nemám představu. Otec B. nám však zakázal selfie a prohlásil: „Jestli někdo
z vás udělá selfie, tak vám já udělám takové selfíčko, jaké jste
ještě neviděli!“
Poté jsme šli do Rádio Vaticana a užili si prohlídku. O. B.
promluvil do rozhlasu o audienci i o papežově požehnání pro kardinála Vlka.
Dále jsme byli v katakombách sv. Šebestiana. O. B. je historik a nebýt paní průvodkyně, jsme tam až do konce světa.
Bylo zde třicet kachliček a ke každé měl O. B. co říct. Měl
překládat paní průvodkyni, ale trochu překlad upravil, takže i
průvodkyně poznala, že to není jen překlad. Jak řekl O. M. při
vstupu do katakomb s předstihem: „Uvidíte, ona řekne větu a O.
B. ji přeloží šesti dalšími. A to jsou Italové ukecaní.“ Jak krutá
to byla pravda. Paní průvodkyně z O. B byla na palici.
Bůh vám žehnej.
T. (pro připomínku z Taliánska)
P.S.: Třetí obrázek je z Andělského hradu.
P.P.S.: Proč neodpovídáte...
Houstone, haló... E-t volá domů.... Haló, Houstone....
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středa 16.3.2017

22:17

Zdravím z Taliánska.
Je to tu plné Taliánů (překvapivě).
Cestou na Monte Cassino jsme se stavili u moře a vykoupali
se. Voda byla ledová a já v ní byl jen po kotníky. Ale užil jsem si
mořský vánek. Bylo to osvěžující.
Navštívili jsem klášter Fossa Nova (Nový Žlábek) a kapli, ve
které zemřel sv. Tomáš Akvinský.
Byl to silný zážitek.
Pokračovali jsme na Monte Cassino.
Moc se mi tu líbilo a byl odsud krásný pohled do okolí.
Víte, že otec sv. Tomáše na příkaz císaře klášter vypálil?
A proto, aby mu Bůh odpustil, dal sv. Tomáše do tohoto kláštera
již v pěti letech?
Víte, že sv. Tomáš měl být na Monte Cassinu opatem?
Nebyl jím proto, že se přidal k řádu dominikánů.
Celý klášter byl za druhé světové války vybombardován a znovu
vystavěn. Kousek od něj je hřbitov polských vojáků. Je jich zde
pohřbeno okolo 1000. Ti všichni padli zde při dobývání.
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K večeři jsme měli pizzu (u nás v Luně je lepší).
Zítra půjdeme do dvou bazilik. Myslím, že do sv. Kříže a druhou
neznám.
Budeme hrát fotbal proti bohoslovcům z Papežské koleje Nepomučeno (takhle se to nepíše).
Pontificio Collegio Nepomuceno (takhle už jo) na Via Concordia,1,00183 ROMA, Italia.
Zde bydlíme.
Na sto pro že vyhrajeme.
Bůh vás ochraňuj.
T. (pro připomínku z Taliánska)
(kde je to plné Taliánů)
Arrivederci [arivederči] (Zjistil jsem, jak se to píše a čte.)
P.S.: Malý kurz čtení italštiny:
c........č

<derči>

cc......kč. <vespukči> (slavný mořeplavec)
cch....k

<makie>

(nejednotný)

Zdvojené souhlásky se čtou jako jedna souhláska.
Teď už přečtete podstatnou část všech slov (i když netušíte,
co znamenají).
P.P.S.: Proč nikdo nepíšete!!!
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17.3.2017
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Zdravím z Taliánska.
Je to tu plné Taliánů (překvapivě).
Právě jsem můj telefon naučil 2 nová slova, která neznal:
1.Táliánsko a 2. Taliáni.
Dnes mi přišlo deset emailů.
Díky moc.
Dozvěděl jsem se, že když se papoušci přemnoží, tak je zde
střílí.
Dnes jsme hráli fotbal proti lidem z Nepomučena. Vyhráli jsme
8:7 na penalty. Z hodiny hry jsem hrál asi 5 minut.
Vlastně jsem doufal, že prohrajeme, protože don Benedeto říkal, že pokud prohrajeme, nebude večeře (velmi dobrá motivace), a tudíž ji nebudu muset dělat (byl jsem služba).
Po fotbale jsme šli na zmrzlinu a byla mnohem lepší než u
nás!!!!!!!!!!!!
Obrovské 3 kopečky za 2 eura.
Zbytek dne (3 hodiny) jsme měli volno.
Já jsem šel se dvěma kluky ke Koloseu a na památník za ním
(nemám představu, jak se jmenoval).
Zítra vykonáme pouť sedmi kostelů a navštívíme všech sedm papežských bazilik: Lateránská b., sv. Vavřince, sv. Šebestiána,
Sancta Maria Majore, sv. Kříž, sv. Petra a sv. Pavla.
Bude to fuška (cirka [právě jsem naučil telefon 3slovo] 20 km).
Vstáváme v 5. Ach jo!
Bůh vás ochraňuj.
T. (Taliánsko)
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18.3.2017

20:39

Ahoj z Taliánska, teplého, slunného a plného odpadků (Roma trpí
nedostatkem popelářů).
A dál to znáte...
Dnes zemřel kardinál Miloslav Vlk.
Tato zpráva nás dostihla v bazilice sv. Pavla za hradbami.
Ať mu Bůh dá své nebeské království.
Requiesce in pace.

Racek na snímku se mi nepovedl - stojí takhle i deset minut a je
jich tam okolo sta.
Asi jim turisti hází jídlo.
Na fotce jsem na památníku tentononc někoho.
Je tu teplo a celou dobu jsem běhal v tričku.
Vyrazili jsme v 5:40 a dorazili v 18:15, to je velmi dobré.
Začínali jsme v bazilice sv. Petra, kde jsme měli mši v kapli, kde
je pohřben kardinál Beran.
Končili jsme v bazilice sv. Kříže, která je/byla titulární bazilika
kardinála Vlka. Symbolicky jsme zde skončili pouť jako kardinál
Vlk skončil tu svou. V jeho bazilice.
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Jak pravil Sv. otec František, aby Vlk zůstal vlkem až
dokonce. Jakou hloubku mají slova papeže?!
Po pouti jsme šli na zmrzlinu a znovu se potvrdilo, že zde je lepší.
Zítra nous nous levons à cinq heures (přeložte si to, ať se taky
něco naučíte).
To je příšerné!!!!!¡¡¡¡¡¡
Ani se mi odsud nechce.
Je tu teplo, mají tu zmrzlinu a Sv. otce (ten je důležitější), moře, ale nemají tu mou rodinu.....
Zítra nashle.
Dál už to jistě znáte...
Toms Amisis Tentononsus
Císař římský a král Světa (toho rybníku v jižních Čechách)

Tomáš Potoček, 7.B
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Odry - přehlídka církevních škol
V termínu od 21. - 23. března se konala v Odrách celostátní
přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti.
Náš dívčí taneční soubor „Velká Arabeska“ se festivalu zúčastnil již po páté. Naše vystoupení „Svědomí“ jsme zatančily
již první den pod vedením paní Jany Mišejkové a tanec se porotě
líbil tak, že jsme postoupily do GALAVEČERA. Zbylé dny jsme
sledovaly konkurenci a dny jsme trávily s vybranými žáky naší
školy, kteří zde také vystupovali. Skvěle jsme si všichni rozuměli a celý týden si pořádně užili.
Bára Vopařilová, 9.A
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přirozený odpor k něčemu

A

král sýrů

pomerančová kůže

žuté koření

pán zla

rostlina, ktrou pojídá koala

totalitní režim

N

velmi těžký míč
místo, kde se spalují mrtvá
těla

Miloš Zeman

masáž srdce (kardiopulmonální ….. )

dar chudému

finanční obnos pro nevěstu

nejznámější diktátor

nejtvrdší přírodní minerál

vysněné město zlatokopů

oslovení vladaře

egyptská vládkyně známá svou krásou
slova opačného významu
(lat.)

….., bez Dia
přídavné jméno
(lat.)

dětská stavebnice

Věstonická …..
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