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V

ážená rodino, svědci, příbuzní, svatebčané a přátelé. Děkujeme Vám, že jste vážili, pro někoho velmi dalekou cestu, abyste s námi strávili hodinu, která nám
oběma změní náš budoucí život. Je pro nás velikou poctou býti zde na Svaté Hoře v tomto krásném kostele s Vámi, našimi nejbližšími, a abychom Vám tuto
chvíli ještě více zpříjemnili, rozhodli jsme se vydat toto speciální, zároveň první (a poslední) vydání svatebníku: THE HOLY HILL JOURNAL. Doufáme, že Vás nejen
pobaví a poučí, ale bude snad i příjemnou vzpomínkou na třetí den, měsíce října, roku dvoutisícátého-deváteho, A.D.
Slovo redaktora na úvod nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, láska je
dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá,
nenafukuje, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen
na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo
Svatba, svatební koláčky, termíny na zkoušku
ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného,
svatebních šatů, objednávka co finančně
ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska)
neodpovídá, už jen 8dnů, nemáme stužky …
vše omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá,
pánové, tak v tomhle už žiju už tři měsíce! Říkám
všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává. Dar
si někdy, že to možná až moc řešíme, zvláště když
prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar
si vzpomenu na naše, když odvětili na svatební
poznání zanikne. Neboť kusé je všechno naše
oznámení “Máte to až moc perfektní!”. Jenže ono,
poznání, nedostatečné je naše prorokování. Teprve
když si muž bere
Máte to až moc až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je
perfekcionistku, tak
částečné. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice.
perfektní!
se tím možná musí
Ale největší z nich je láska.”
tak trochu počítat. Nejsou ale ženy nejlepší
manažerky pro výzdobu a nakupování? ☺ Tak
jsem si řekl, rád se vzdám nějaké organizace, Výběr svatebního dortu aneb krize si
shánění a vyřizování věcí, o kterých nemám ani žádá své
ponětí za cenu toho, že budeme mít nádhernou Dortíčky, cukroví, sladké… To je moje slabost.
svatbu vyzdobenou a zorganizovanou jako celým A jak je na tom ženich? „Dort jíst nebudu, sladké
profesionálním svatebním teamem. Prostě jsem mi nechutná!“ Co s tím, když ze všech stran slyšíte:
dal Pavle 100% důvěru, pravomoc a podporu – Zvyk praví, že svatební dort musí každý svatebčan
jsem tu opora pro ni, jako ona pro mě. A tohle ochutnat,
jinak
je
ohrožena
plodnost
myslím je klíč k tomu, abychom se oba nezbláznili a štěstí rodiny! ☺ Tak jsem hledala, ptala se,
z toho shonu okolo. Takže rada pro pány, co se sháněla, kde to šlo a podařilo se. Paní cukrářka
chtějí brát a děsí se svatby: vyberte si skvělou, nám upeče dort NÍZKOKALORICKÝ s jogurtovou
pohodovou holku, nebojte se svěřit jí svou důvěru náplní a ovocem. Sice marcipánovou polevu můj
a vše bude super.
nastávající s odporem odhrne, přesto doufám, že si

Jak přežít svatbu a nezcovknout sebe
ani okolí – pohled snoubence

»

«

Jak koupiti svatební
a neprohloupiti

prstýnky

Zn. Levně! Operujíce slevou 20%, v ruce kalkulaci
na 17. tisíc korun odcházíme z pražského
zlatnictví. Koupit, nekoupit?

Je na místě, abychom poděkovali za dobrou radu
novomanželce Verče a rodičům za sbírku zlata
s názvem: „ Zlaté zuby vyndej z huby“. ☺ Zkrátka
alespoň zobne. To víte, štěstí je štěstí a … ☺
díky
Vám se nám podařilo zakoupit prstýnky
Sv. Pavel, 1 Kor 12,31-13,13 – 1. List Korinťanům
za poloviční cenu u rodinného zlatnictví
Velepíseň na lásku - liturgický text
Od našeho exkluzivního korespondenta
Dražanovi z Bohutína. Zubům zdar!
“Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale Jak si všimla média v Anglii našeho
neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. zasnoubení
Vybrané paragrafy z předmanželské
Kdybych měl dar prorokovat,
Nikdy bych nečekal, že tak významný den naší
smlouvy
rozumět všem tajemstvím, znát
budoucnosti bude dokonce zmíněn i v britském
§1 Tento zákon vstupuje v platnost
všechno, co se může vědět
tisku. Člověk koupí prstýnek, přiletí do Anglie, dá vyřčením slova Ano.
a víru měl v nejvyšší míře, takže
v restauraci na Greenwichi prstýnek své milované, §2 Manžel je od chvíle uzavření
bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. potuluje se okolo nultého poledníku, usměje se na
manželství nejšťastnější muž na světě.
A kdybych rozdal všechno, co mám cizího fotografa a pak se najednou vidí
§3 Muž má svůj názor, žena má
a (pro chudého) do ohně skočil, ale neměl lásku, na přední straně novin TrueLove. I love the U.K.!
PRAVDU.

§

§4 Pokud žena nemá pravdu, platí §3.
§5 Manželé se skládají ze dvou poloviček, přičemž
manželka je ta lepší.
§6 Muž peníze vydělává, žena je utrácí.
§7 Muž musí do puntíku odevzdat všechny peníze
doma a radovat se z drobného kapesného.
§8 Žena je pod čepcem, muž pod pantoflem.
§9 Pokud by muž začal vzdorovat, je mu důrazně
ukázán pantofel.
§10 Manželovi je dovoleno zůstat každý večer
doma.
§11 Odchod si manžel určí sám, kdy se má vrátit,
mu určí manželka.
§12 Žena má pusu, aby ji otvírala, muž má pusu,
aby ji držel.
§13 Žena smi názor vyslovit, muž si ho smí myslet.
§14 Debaty se mají vést hlasitě a zřetelně. Soused
chce dobře slyšet.
§15 Slova jsou účelná jen v prvních týdnech.
Potom přijdou na řadu těžší argumenty jako
hrnky, pánve, válečky…
§16 Domácí práce jsou manželovi přísně zakázány.
Tuto námahu nahradí jasnými příkazy manželce.
§17 Zahradní práce jsou společná záležitost.
Manželka práci rozdělí, manžel ji udělá.
§18 Manžel má sníst, co dostane na talíř, a ještě se
k tomu musí zatvářit vděčně.
§19 Muži je dovoleno, zahrnovat ženu lichotkami.
§20 Šťastné manželství je zajištěno, pokud muž je
zdravý a žena má co na práci.

Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, ale
nakonec přilezla po kolenou. A co říkala? Vylez
zpod toho gauče, ty srabe!

New York 22.06.2009– svobodní na Ostrově Svobody

Manželé se chystají na návštěvu. Muž se ptá:
„Miláčku, kterou košili si mám vzít: „Tu bez dvou
knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?“

Cestovatelský sloupek
Ostrava 01.09.2009– Ostravská Odyssea.

Vídeň 15.11.2008– Wiener Paeter – vznášime se nad Vídní

Javorník – 28.08.209 – na výletě na Šumavě, kde jsme kromě
objímání stromů také tancovali s vílami a hovořili s Druidy.

Dráždany 26.10.2008– Na nedělní nákupy do Espritu ☺

Vtipy o manželství
Hostina skončila a novomanželé se odebrali do
svého hotelového pokoje. Připili si šampaňským.
Ženich se poté svlékl a ulehl do postele, zatímco
nevěsta stále seděla na židli u okna a koukala na
hvězdy. Manžel se ozval:
“Drahá, ty si nepůjdeš lehnout?”
“Ne. Maminka mi říkala, že tohle bude nejhezčí
noc mého života, tak z ní nechci propást ani
minutu.”

Safaga Egypt 18.07.2009– na první společné dovolené u moře

Víte, proč svobodní muži jsou štíhlí a ženatí jsou
silnější? Svobodný muž přijde do kuchyně, otevře
ledničku, tam nic nového a jde spát. Ženatý přijde
do ložnice, koukne do postele, tam nic nového a
jde do ledničky.
Po dvacetiletém společném soužití se ptá manželka
svého muže, co by udělal, kdyby ji v jejich bytě
nachytal s milencem. "Nejprve bych mu zlomil tu
bílou hůl a potom bych ho vyhodil z okna."
"Ty mě miluješ, jenom když potřebuješ peníze!"
"To není pravda. Já tě miluji pořád." "No právě... "
"Pane doktore, co mám dělat, když můj manžel
mluví každou noc ze spaní?" "Dejte mu příležitost,
milá paní, aby mohl promluvit ve dne."
Přijde žena domů a povídá manželovi.
“Tak jsem dneska jela třikrát na červenou a ani
jednou jsem neplatila pokutu. Tak jsem si za ty
ušetřený peníze koupila nový botičky.“

Slovo redaktora na závěr

Epilog … teda jaký konec, však je to
právě začátek!

Lidice 07.06.2009– návštěva památníku

Jak dopisujeme toto číslo, má snoubenyně zkouší
nový podpis a po chvílích se chytá za hlavu, jak
těžké je zvykat si na nové jméno… já se jen bavím
☺ Stejně, tak jak se bavím já, bych rád, abyste se
bavili i Vy naši milí hosté při četbě tohoto
speciálního čísla. Na úplný závěr nám dovolte
poděkovat lidem, bez kterých by se tento den
nemohl uskutečnit.
Především našim drahým rodičům: Dagmar &
Jaroslavovi Lhotákovým a Libuši & Františkovi
Fryšovým, rodinám a příbuzným, dále Saxaně alias
Evě Matyldě a Petíkovi za pomoc při seznámení,
Yvettě & Zbyňkovi za duchovní podporu, panu
páterovi Romanovi Janáčovi za skvělý úvod do
křesťanství a svatební obřad a přátelům, kteří nás
celou dobu podporovali.
Máme Vás ráááááááááááádi !!!
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