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Hezky (česky) po židovsku 

Svátek Pesach, který tradičně slaví židé, je zároveň pro křesťany spojen s dalším 

svátkem Velikonoci. Sederová večeře slouží křesťanům jako připomínka východu 

z Egyptského otroctví (Starý zákon) ale i jako připomínka poslední večeře Páně. 

Letos sederovou večeři pro ministranty připravil jáhen– Josef Slezák. Proběhla na apríla. 

← Tradiční součástí sederové ve-

čeře je i umývání nohou všem 

účastníkům. Vystřídali jsme se 

všichni. 

CHAROSSET 

· 3 sladká jablka 

· hrst loupaných pokrájených mandlí 

· hrst pokrájených ořechů 

· hrst pokrájených rozinek 

· 2 lžičky cukru 

·  trochu skořice, červeného vína a citróno-

vé šťávy  

Vše promícháme. 

← Pokrm se sklá-

dá z beránka (v 

našem případě 

náhrady-kuřete), 

salátu Charosse-

tu, hořkých bylin, 

vařeného vejce 

etc. Vše s patřič-

nou symbolikou a 

obřadností. ↑ Obřad umývání nohou, který se v 
minulých létech nedodržoval překvapil 
a, nutno říci, osvěžil. 



 

DOPORUČENÁ LITERATURA 

Vlastní hodnocení a informace o knihách nejen z doporučené četby 

„Vyvážená strava“ 
Pro měsíc, kdy člověka často prvně napadne, že se blíží konec školního roku, 

jsme si pro vás připravili vyváženou „stravu“. Nejdříve dílo obsáhlejší, které ale k 

základům patří a na uvolnění kratší a vtipnou knížku. Dobrou chuť. TC 

L.N. Tolstoj: Anna Karenina Amálie Ondráčková 

Možná někoho odradí od četby počet knih (2), ze kte-

rých se dílo AK skládá. Můžu ale říct, že je to jenom 

drobná překážka. AK je sice složité čtení, ale hodně 

pomáhá způsob, jakým je zpracována. Prolínání dvou 

mírně odlišných příběhů je vítaným zpestřením četby. 

Neříkám že AK je špatné dílo, to vůbec ne, ale na mě 

osobně je trochu moc „natáhlé“. Vleklo se to a jemná 

nuda se taky občas vyskytla. Je to ale můj pohled a do 

seznamu doporučené četby jej bez obav zařaďte, určitě 

si na to utvoříte zase svůj názor. 

Z. Jirotka: Saturnin Zuzana Haikerová 

Pokud hledáte zábavnou knihu k odpočinutí od školních stresů, 

pak je Saturnin přesně knihou pro Vás. Je to kniha plná inteligent-

ního humoru, napěchovaná vtipem a zábavou. Saturnin má zkrát-

ka jiskru. Navíc je tato humoristická kniha nepochybně českou 

klasikou, kterou by měl mít zařazenou ve svém čtenářském dení-

ku každý student.  

 Děj se točí kolem pána, jehož jméno neznáme a jeho sluhy 

Saturnina. Saturnin je sluhou poněkud neobvyklým, protože svého 

pána neustále uvádí do prekérních a šílených situací a to často 

úmyslně. Saturnin nedokáže žít prostým, všedním životem, a tak 

dělá vše proto, aby život jeho pána byl co nejbarvitější. Kromě vý-

jimečně zpracované situační komiky můžeme také v knize najít 

hlubší smysl. V knize totiž dojdeme k závěru, že Saturnin vůbec 

není sluhou. Naopak kdekdo je sluhou Saturninovým. Saturnin 

totiž ukazuje všechny lidské slabosti a vlastnosti, za které se kaž-

dý stydí. Jak píše redaktor Ladislav Fikar, Saturnin je prostředek, jak obrátit líc na rub, jak 

přimět lidi, aby poodkryli plášť konvence a ukázali kousek své pravé lidské tváře.  
 Ovšem pro ty, kteří se pouze rádi pobaví a přečtou si příjemnou humoristickou satiru 

je Saturnin jistě tím pravým šálkem kávy. Nejen svým příjemným příběhem a malým rozsa-

hem, který také všichni ocení, ale jakýmsi nadčasovým vtipem Vás dokáže upoutat natolik, 

že si ho jistě zamilujete.  

Tato kniha na seznamu doporučené četby není. 



 

NAŠIMA OČIMA–  FOTOREPORTÁŽ  

Uběhlá doba našima očima a objektivy fotoaparátů 

Přichází jaro! 
Vysvitlo sluníčko, jde to poznat... 

Amálie Ondráčková 

amalie.ondrackova@seznam.cz 

Tadeáš Celý 

tadecel@seznam.cz 

←Inu, řeckokatolíci to 

mají jinačí… 

Kulturní program minis-

trantské schůzky 

 A když se podíváš ještě výš, možná 

uvidíš zlaté prasátko→ 

Návštěva výstavy kamélií v květné 

zahradě 

← V Kroměříži vše poza-

du…. 

20° ve stínu 



 

KAM SE PODĚLI NAŠI ABSOLVENTI  

Co provádějí naši absolventi po AG 

Absolventka, která školu neopustila 

(Anna Berková) 

1) Mohla byste sa nám trochu představit? (Jméno, příjmení, bydliště, 
třída na AG, třídní učitel, rok maturity) 

Tak na občance mám napsáno „Anna Berková“, krom toho mám ješ-
tě dvě biřmovací jména - Zdislava, Damián. Bydlím v Kvasicích, ale 
mé rodné město, odkud jsem také na AG dojížděla, jsou Otrokovice. 
Prošla jsem třídami od primy až po sextu a po tuto dobu nás měla na 
starosti nejprve paní profesorka Cibulková, poté paní profesorka Mo-
tyčková (záhada: za celých šest let jsme však měli pouze jednu jedi-
nou učitelku třídní... ;-) ). Maturovala jsem v roce 2005. 

 

2) Na 100% sa u Vás vyskytla nějaká vysoká škola. Která to byla a 
kde? 

Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství pro SŠ anglický a francouzský jazyk. 

 

3) Kde Vás můžeme v současné době potkat? 

Potkat mě můžete na chodbách AG, v kaplích a občas i v nějaké učebně, ale nejčastěji na Pastorač-
ním centru Pod Věží a v naší čajovně. 

 

4) Jak vidíte zpětně svoje studium na AG? Bydlela jste na internátě? 

Byla to taková docela šťastná léta - moc ráda na ně vzpomínám. Největší „pařba“ to ale byla v době, 
kdy jsem bydlela na intru - což byly pouze poslední dva roky mého studia. Ale stálo to fakt za to! - 
Skvělí lidi, perfektní zázemí, akorát to učení... tak to je taková nezbytná okrajová součást toho vše-
ho... :-D 

 

5) Myslíte, že se na AG po Vašem odchodu něco změnilo? Vzhled, podmínky, popřípadě internát 
atd. 

Určitě - je tu spousta novinek. Obměnily se třídy, přibyly automaty na pití, víceúčelové hřiště, horo-
lezecká stěna, koloběžky, čajovna, změnily se obleky sboru AVE, objevily se zámky na okýnkách ve-
doucích na střechu a taky na poklopech vedoucích do podzemí (jsme tudíž posledními studenty, 
kteří tato místa prozkoumali...), nebyla tu wifi - vlastně si vzpomínám, že teprve na AG jsme začali 
pronikat do tajů převratného objevu s názvem internet... Je tu několik jiných učitelů a vychovatelů, 
ale ty stálice, bez kterých by AG nebylo AG, tu jsou pořád! ;-) 

 

6) Co byste řekla nám studentům jako úspěšný AG absolvent? 

Třeba tohle: Jsem hrdá na to, že jsem úspěšný AG absolvent ;-) Tak doufám, že tomu tak bude i u 
vás! 

Amálie Ondráčková 

amalie.ondrackova@seznam.cz 



BŘEZEN 

Jak se chystala křížová cesta? 
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Jak vypadá jaro na AG ve fotkách? 

Co provádí ministranti na Pesach? 

Jaké pikle se kují na Pastoračním centru? 



 

Chystali se ukřižovat... 
Prokop Ondráček 

ondracekagin@seznam.cz 

REPORTÁŽ Z AG  

Stalo se na AG 

Tak jako každý rok, i tento rok se konala snad největší samostatná akce AG, 

křížová cesta městem. Ta tento rok proběhla 20. Března. Samotné křížové 

cestě ale předcházely zkoušky, jaké jsou nutné před každou takovou akcí. 

Díky organizátorům 

O fungování se postarala hlavně paní Akubžanová, 

cesta jako celek byla ale samozřejmě dílo víc lidí. 

Zkoušky probíhaly v aule vždy odpoledne v určitý 

termín. Poslední generální ale byla už v terénu. Nut-

no říct, že paní Akubžanová se úkolu zhostila výbor-

ně, protože téměř s každým podrobně probrala jeho 

úlohu, ať byla sebemenší. Tímto patří jí i všem ostat-

ním dík za zorganizování něčeho tak velkého, jako je 

křížová cesta městem. 

Zeptali jsme se na přípravu i samotného Ježíše Krista... 

Jak ses připravoval na nejdůležitější roli křížové cesty? 

Samozřejmě chodil jsem na zkoušky. Mimo to jsem ale i pročítal texty křížové 

cesty z Bible a snažil jsem se pochopit, jak to, či ono Kristus myslel. Pročetl jsem 

si nějaké výklady a zabrousil i do rétoriky. 

Budeš hrát Krista i napřesrok? 

Pokud Bůh dá, tak ano.  

Příprava uvnitř i zkouš-

ky v terénu  → 
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Pastorační centrum: proč ho máme?! 

Na konci chodby v druhém patře, „pod věží“, se skrývá nenápadné Pastorační 

centrum. Jedná se o malou místnost, které si většina studentů ani nevšimne, 

přesto ale právě tam se připravují věci, které jdou vidět. Co a jak? 

Nenápadné, že? 

Co to je? 

Pastorační centrum (PaC)  je řízeno Arcibiskupstvím 

Olomouckým a účel?  

… „Mezi základní a stěžejní aktivity Pastoračního cen-

tra Pod Věží patří vytváření duchovního zázemí pro 

studenty a organizování akcí a programů oslovujících 

veřejnost, které mají poslání nejen evangelizační, ale 

také přispívají k širší propagaci školy.“ ...  (o pastorač-

ním centru na agkm.cz)  

PROČ existuje PaC? 

Asistentky na PaC především pomáhají školnímu kaplanovi 

a jáhnovi s přípravou duchovního programu pro studenty. 

Jak vypadá jejich činnost? 

Některé aktivity se pravidelně opakují (jako například aktivi-

ty spjaté s určitým liturgickým obdobím). Jiné závisí na dal-

ších faktorech (přípravy ke svátostem podle zájmu studen-

tů). 

Obecně tedy: různé duchovní aktivity (adventní, postní) 

          péče o školní kaple                                             

          školní mše svaté                                                          

          výtvarné aktivity a nástěnky                                    

          přípravy ke svátostem                                                 

          Noc kostelů, program pro žáky ZŠ 

Práce PaC 

… „Být mezi vámi mladý-

mi mě velmi baví, proto-

že je ve vás spousta živo-

ta :-). A být zvláště mezi 

těmi mladými, kteří víc 

počítají s Bohem ve svém 

životě, to obohacuje i 

můj život víry. Jsem s 

vámi ráda! :-) “...     

 

 

Za odpovědi na mé otázky děkuji paní Ing. Kvapilíkové, i všem 
ostatním na PaC 

… „Naše práce je spíše posláním, 

je asi často neviditelná a někdy 

těžce pojmenovatelná, ale věřím, 

že kdyby chyběla, bude to po-

znat.“...  

… „Práce na pastoračním centru 

mě moc baví, protože je dost 

rozmanitá. Žádné dva dny na AG 

nejsou stejné... Každý den je tu 

pro nás přichystané nějaké 

"překvápko" :-) Ale já mám pře-

kvápka ráda!“ ...  


