
PASTORAČNÍ NOVINY 
vacenovické farnosti 

Svatý Josefe při nás stůj 

Náš dům i nás vždy opatruj. 

Vypros Boží požehnání, ať nás všeho zlého chrání. 

Ať se láska, svornost množí, ať žijeme v bázni Boží. 

Ve ctnostech vždy prospívali a do nebe se dostali. 

Proto k tobě voláme, o tvou pomoc žádáme. 

Přijmi klíče našeho domu, odvrať od nás vždy pohromu. 

Buď ty strážcem všeho statku, nedej místo nedostatku. 

Uč nás Boha milovat a hříchu se varovat. 

Ať jsme živi zde na světě, jak svatá rodina v Nazaretě. 

 

Dobrý den milí farníci 

Život svatých je tajemstvím, neboť jejich život byl a je velmi intenzivní a hlubokou 

účastí na tajemství Boha a Krista: platí-li to o všech svatých, platí to pak zcela 

zvláštním a mimořádným způsobem o Panně Marii a svatém Josefovi. Tajemství není 

náš rozum schopen pojmout, a to nikoliv kvůli tomu, že by bylo nerozumné, ale 

naopak proto, že je natolik rozumné, natolik jasné a obsahově bohaté, že náš 

omezený rozum přesahuje a překračuje. My jsme před ním jako netopýři před 

sluncem. Postava svatého Josefa je tajemná ve smyslu, který jsme právě vyložili, a 

proto ji nikdy plně nepronikneme: to však neznamená, že se o to nemáme ani 

pokoušet. 
  



Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna. 

Josef byl synem Jakoba z kmene Judy. Jeho památka se slaví v České republice a 

v celém katolickém světě 19. března.  

Sv. Josef pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván mužem 

spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném 

manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila zázračně počatým plodem, jenž 

se stal naší spásou. Jejich život nebyl snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta 

pohodlím. Přesto je plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení 

s Bohem. Sv. Josef zemřel v Nazaretě první pol. I. stol., ještě před veřejným vystoupením 

Pána Ježíše. 

Od r. 1654 je sv. Josef patronem Čech i jiných zemí, posléze celé církve, jmenovitě zvláště 

karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí 

v panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, 

vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních onemocněních; 

při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové nouzi a zvláště je patronem dobré smrti. 

Josefovy atributy jsou: dítě Ježíš, hůl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje. 

Sv. Josef s Ježíškem, socha na Karlově mostě – autor Josef Max (1854). Původně zde 

stála socha sv. Josefa od Jana Brokoffa (1706), kterou objednala Terezie hraběnka 

Příchovská. Socha byla poničená střelbou v roce 1848 a umístěná v lapidáriu Národního 

muzea. Tuto sochu sv. Josefa zaplatil pražský velkoobchodník Josef Bergmann. Volba 

světce původně asi mohla souviset s teprve nedlouho vládnoucím císařem Josefem I. 

Podstavec sochy je pseudogotický. Josef drží lilii a jednu nohu má na trámu (měl být tesař), 

chlapecký Ježíš levou rukou drží svitek, pravou žehná. 

Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech 

otců,  

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. 

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří 

odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové 

starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o 

svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný 

život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné 

životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a 

aby neochladla naše láska. Svatý Josefe, svěř 

Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje 

rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti 

vykonávají s obtížemi. 

Amen 

  



Josef byl vyvolenou hlavou Svaté rodiny. Toto jeho povolání má význam nejen 

pozemský, ale máme v něm nebeského patrona, jehož přímluva a důstojnost má váhu a je 

i vzorem pro nás všechny. Stojí po boku své snoubenky Panny Marie a hned po ní mu 

náleží čest a úcta. Vyslovil to Pius XI., když ho 8. prosince 1870 prohlásil patronem celé 

Církve. Je to také důvod k tomu, aby se sv. Josefovi a příkladu jeho života věnovala větší 

pozornost. Připomeňme si postavení jeho snoubenky, která ač je svrchovanou Královnou, 

zůstává pokornou Boží služebnicí a pochopíme, že Josef, vzor spravedlivého muže, zůstává 

zcela v pozadí, aby více vynikli ti, kterým to více přísluší. Současná doba však stále více 

potřebuje oslovovat i být oslovována celou Svatou Rodinou. A dnes tedy jdeme k svatému 

Josefovi. 

Narodil se v Betlémě. V prvních kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia vystupuje 

jako potomek krále Davida, ženich Panny Marie a zákonný pěstoun Pána Ježíše se všemi 

právy a povinnostmi otce rodiny z Nazareta. Byl dřevozpracujícím dělníkem (viz Mt 13,55 

hebrejsky charaš – tvořící ze dřeva). 

Zasnoubení Josefa s Marií podle židovského práva představovalo již pevnou vazbu. 

Tento mladý zbožný pár měl všechny předpoklady pro šťastný život. Každý z nich měl své 

představy, které s naprostou samozřejmostí a dokonce s velkou láskou měnil, když poznal 

jiný Boží záměr. Maria, která počala z Ducha svatého, viděla, jaké problémy to bude 

Josefovi přinášet a chtěla je kompenzovat svou láskou vůči němu, ale nepovažovala se za 

povolanou vysvětlovat Josefovi nepochopitelné početí. 

Josef, vida znaky mateřství u své snoubenky, byl zraněný o to víc, že byli dohodnuti na 

mimořádném zachovávání svého panenství a panictví, pro které se rozhodli dříve, než byli 

povoláni stát se partnery. Mátl ho jen pokoj, který z jeho snoubenky vyzařoval. Postupujíc 

dle svého rozumu, chtěl ji snad uvolnit pro muže, který dle něj musel být otcem dítěte. 

Jeho láska byla daleka toho změnit se v nenávist, která by souhlasila s trestem pro Marii, 

kterou pokládal najednou za příčinu svého strašného zranění. Vždyť tuto jinak dokonalou 

bytost má tak jako tak ztratit. Bude muset zůstat se svým trápením sám. K situaci se 

postavil jako spravedlivý muž, který i nadále chtěl pro Marii největší dobro a rozhodl se od 

ní tajně odejít. 

Písmo svaté říká: „Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že 

počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se 

rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: 

,Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je 

z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 

hříchů.´ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ,Hle panna 

počne…´“(Mt 1.18-23)  



 

Teprve až se Josef osvědčil, Bůh poslal anděla, aby mu oznámil, jak se věci mají. 

“Uklidnění” Josefa se událo, když jeho zraněné smysly byly vyřazené spánkem. Důvod je 

u Boha. My se můžeme jen dohadovat, že by třeba psychické zranění bylo překážkou 

v přijetí tak velké milosti. Lidsky bychom byli schopni se ptát, proč Bůh nechal Josefa trpět 

takovým omylem? A mnohá další proč, která Josefově duši byla zcela vzdálená. Ale i to, co 

situaci měnilo, nemohlo by člověka nechat klidným, kdyby nebyl dokonale odevzdán do 

Boží vůle. Josefovi se dostalo vysoké cti, důležitosti, zodpovědnosti a důvěry. Josef však 

nikdy nepřestal být pokorným služebníkem Božím. 

Z Josefových ctností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit znamená připustit 

všechno, co od Boha přichází a někdy i všeho zanechat, všechno nechat běžet a všechno 

opustit. Jen nikdy nepřipustit, že by Bůh opustil toho, kdo se na něj spolehne. Jan Pavel II. 

jeho víru přirovnal k víře Abrahamově, pro postoj naprosté odevzdanosti Boží 

prozřetelnosti. V tom nám má být vzorem. A tato víra s láskou vůči Bohu i lidem byla 

uskutečňována v lásce k jeho snoubence a byla základem všech dalších ctností. Josef vzal 

Marii k sobě, tím před zákonem uznal její dítě za své i s přijetím plné otcovské 

odpovědnosti. K tomu ho pověřil Bůh, když mu ústy anděla řekl, aby dal dítěti jméno; to 

bylo podle zákona vyhrazeno otci. Tak Josefova role překračuje roli pěstouna. 

Z dalších Josefových vlastností bývají uváděny spravedlnost, poslušnost a ochota 

k službě. Spravedlnost je míněna především ve vztahu k Bohu. Jak současný svatý otec řekl, 

dnes je velmi potřebné objevit znovu hodnotu prostoty a poslušnosti, respektování 

a láskyplného hledání Boží vůle (jaké vidíme u Josefa). Svatý Josef žil ve službě své 

snoubence a Božímu Synu. Stal se tak pro věřící výmluvným svědectvím, že “kralovat” 

znamená “sloužit”. (viz slova před Anděl Páně) 

Čteme-li evangelium, pak z dalších Josefových vlastností vyniká mlčenlivost. Mlčenlivost 

vyjadřující souhlas s Boží vůlí, mlčenlivost uschopňující naslouchat, mlčenlivost, jejímž 

ovocem je pokoj. Boží láska mu stačila, aby setrval ve vnitřním mlčení jako v odlesku 

nebeské blaženosti. Jeho život byl ustavičnou modlitbou. On rostl v usebranosti 

a v jednotě s Bohem Spasitelem. Zabýval se vnějšími věcmi v míře nezbytné pro život Svaté 

rodiny. Podle Bernardina Sienského byl především mužem kontemplace. Jeho vnitřní 

mlčení bylo netečné vůči dění tohoto světa. Duše ponořená v Boha prý poznává dokonale 

sklony lidského ducha a nepohoršuje se tím, ale dívá se na ně s klidným odstupem, který 

pramení z lásky. Všechno zahaluje milosrdenstvím. Lidé žijící s Bohem mají hluboký 

a bolestný soucit s tímto světem, s hříchy lidí a se zlem kolem sebe, ale tato bolest se pro 

ně nestává důvodem ke zlořečení ani k bědování, ale pouze soucitem. Proto Josefa 

můžeme mít tak dobře nejen za vzor, ale i za důvěrníka, s jehož pomocí budeme schopni 

stávat se lepšími.  



 

Josef byl tichý, a jak se zdá většinou zůstával v pozadí. Bylo-li však třeba, dovedl bez 

průtahů a překroucení vykonat, co od něj Bůh žádal. Nebývaly to snadné věci. A způsob 

pokynů ve snu my lidé vnímáme jako poněkud zvláštní. Boží vůle, kterou byla cesta do 

Betléma, jakoby zase pocházela od lidí. 

Po úvaze o Josefových vlastnostech se vraťme k tomu, jak nám evangelium jeho život 

dále vykresluje. Když byl první velký problém vyřešen, situaci zkomplikovalo římské 

nařízení o sčítání lidu. K tomu se přiblížil čas Mariina porodu. „Josef se vydal z Galileje, 

z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl 

z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, 

zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod 

střechou.“(Lk2,4-7) Co vše tato zpráva představovala pro Josefa, který si zřejmě dělal iluze 

o svém rodišti! Obyvatelé Betléma zpočátku neposkytli ani to nejskromnější pohostinství. 

V nouzi využil znalost okolí a jeskynního útulku pro zvířata, který dle svých možností 

s největší láskou upravil pro narození největšího Davidova potomka a Spasitele světa – 

Syna Božího. Z dalších míst evangelia čteme: „Přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho představili 

Pánu, jak předpisuje zákon Páně“. (srov Lk 2,22) V souvislosti se Simeonovým 

chvalozpěvem evangelista uvádí: „Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která 

o něm slyšeli.” (Lk 2,33) Ta slova se hluboce dotkla jich obou. Odtud se ještě zřejmě vrátili 

do míst, kam se jim přišli poklonit mudrci. A v zápětí: „Když odešli, hle, anděl Hospodinův 

se ukázal Josefovi ve snu a řekl: ,Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď 

tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.´ On tedy vstal, vzal 

v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta.” (Mt 2,13-14) 

Ta událost způsobila Josefovi mnoho starostí. Vidíme však jak skromný, zdánlivě málo 

podnikavý muž dokázal být velmi rozhodný, když šlo o vážné věci a plnění Boží vůle. 

Takový odchod do ciziny normálně vyžadoval čas na přípravu. Josef neztrácel ani chvíli 

a pustil se na cestu bez turistické mapy a orientačních tabulí. Obvykle prostí lidé cestovali 

s karavanou nebo ve větší skupině s vůdcem. Směrem do Sinajské pouště jich nechodilo 

mnoho a Svatá rodina utíkala před mocným pronásledovatelem, takže se nemohla ani 

mnoho vyptávat. Byla odkázána na svou moudrost, odvahu a zejména na Boží 

prozřetelnost, která si žádala velké oběti od svých vyvolených. 

V Egyptě bylo více židovských kolonií, které mohly utečencům poskytnout pohostinství. 

Podle staré křesťanské tradice i podle vidění blah. Kateřiny Emmerichové svatá rodina přes 

Heliopole, kde se zdržela možná rok, došla do osady Matariyeh či Matareje, na 

severovýchod od Káhiry a tam se usadila.  



Josef tam živil rodinu svým řemeslem, přičemž se asi rekvalifikoval i na stavbu proutěných 

obydlí. 

“Když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův s ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: ,Vstaň, 

vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti 

o život.´ On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, 

že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se 

obrátil do končin galilejských a usadil se ve městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je 

řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.” (Mt 2,19-23) 

Dá se usuzovat, že Josef zemřel v období Ježíšovy dospělosti. Mnohé spisy a legendy 

ukazují smrt Josefa v růžových barvách. I bez nich je jisté, že měl čest umírat v Ježíšově 

blízkosti, snad přímo v objetí Spasitele světa. Na druhou stranu se dá říci, že se s ním 

dočasně loučil a to lehké nebylo. Ježíš mu však jistě v té chvíli oplácel lásku, takže se 

Josef loučil se světem v ovzduší boží lásky a milosti. To byl důvod, pro který je uctíván 

jako patron dobré smrti. Jeho jedinečná úloha mu zajistila i významné místo v úctě 

Církve. 

Modlitba k sv. Josefovi 

Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce. 

Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, 

s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy. 

Abych dával přednost povinnostem před vlastními zálibami, 

abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a považoval za čest, 



že vlohy, které mi Bůh dal, mohu užívat při své činnosti a zdokonalovat je. 

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem, trpělivě a poctivě 

podle svých sil a nelekal se únavy ani obtíží. 

Zvláště mi však připomínej, abych pracoval s čistým úmyslem 

a pamatoval, že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, 

z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, 

který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat. 

A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem. 

Lidové pranostiky k sv. Josefu a Zvěstování Panny Marie 

Svatý Josef přichází na led s pantokem.  

Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele. 

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina. 

Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí. 

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok. 

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku. 

Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou. 

Na svatého Josefa i vdovin pluh vyjíždí na pole. 

Na svatého Josefa vyskočí skopec na kopec a poděkuje 

hospodáři za přezimování. 

Svatý Josef cesty zpevňuje a po nich do polí vyhání. 

Vane-li vítr svatého Josefa od východní strany, urodí se 

hojně obilí a slámy, vane-li vítr svatého Josefa ze západní 

strany, bude hojně vařiva a trávy. 

Na svatého Josefa se mají odkládat kožichy. 

Na svatého Josefa - pluhy ze dvora. 

Mráz po svatém Josefu může uškodit květu, ale již ne 

člověku. 

Jak svatý Josef kývne hlavou, plují ledy dolů vodou. 

Přijde-li svatý Josef a sedne si za kamna, Matička Boží ho 

vyžene. 

Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, 

vlaštovka přes moře, žába hubu otevře. 

Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který neoře. 

Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké 

kachny na příletu oznamují teplé jaro. 

Na svatého Balbína není u nás už zima. 

Po Zvěstování Panny Marie ranních mrazů ubude.  

Panny Marie Zvěstování - zelených semen rozsévání.  

Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí. 

Zvěstování vždycky zimu vyhání. 

Svatý Matěj řeže, svatý Josef seká a Matička Boží zatápí. 

Po Zvěstování Panny Marie cikán kabát propije. 

Do Zvěstování Panny Marie na saních nedojedeš. 

Až teprve pod ochranou závoje Panny Marie každá louka 

ožije. 

Panna Maria zatopí i bez dřeva. 

Svatý Josef polínko, Panna Maria celou náruč. 

Na Zvěstování Panny Marie vlaštovka jaro zvěstuje. 



V den Panny Marie zvěstování se nesmí hospodyně dotýkat 

vajec určených k nasazení, aby tato nezjalověla. 

Na svatého Matěje se stromy probouzejí ze zimního sna, 

ale až Panna Maria jim udílí požehnání. 

Jestli na den Zvěstování Panny Marie ráno před slunce 

východem a přede dnem světlí oblakové jsou, takže hvězdy 

spatřiti se mohou, bude rok příjemný a úrodný. 

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini – Zvěstování Panny Marie, přesněji Zvěstování Panně 

Marii či Zvěstování Páně, je biblická událost, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil 

jí, že počne dítě, že se jí narodí Syn Boží. Událost se slaví jako církevní svátek Vtělení Páně 

devět měsíců před Vánocemi (dne 25. března). Některé křesťanské církve jej slaví jako 

Zvěstování Panny Marie, v katolickém liturgickém kalendáři je tento den uveden jako 

Zvěstování Páně. Zasvěcení kostelů se v českých zemích nejčastěji uvádí slovy Zvěstování 

Panny Marie. Jako námět výtvarných děl se událost mnohdy označuje samotným slovem 

Zvěstování. 

Při liturgické slavnosti Zvěstování Panně Marii se slaví nejpodivuhodnější 

a nejpamátnější okamžik – vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec 

za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, 

obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v božím plánu spásy. Boží Syn, 

náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství. 

Slavnostně je připomínán den, v němž byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že 

se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. Slavnost má původ na Východě, kde se v tento 

den – 9 měsíců před Vánocemi, slavila už kolem r. 550. Do římské liturgie ji s některými 

dalšími mariánskými svátky zavedl papež Sergius I. ke konci VII. století. (687-701). 

Budeme-li se prvními slovy anděla zabývat hlouběji v řeckém originálu, zjistíme, že 

řecký pozdrav “chaire” je něčím víc, než obvyklým pozdravem. Znění se ztotožňuje 

s pozdravy, které obsahují výzvu k radosti pro Jeruzalém, např. u Sof 3,14: “…Raduj se 

a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská!”. Už v pozdravu 

samém je tedy předzvěst veliké radosti z toho, co se chystá 

učinit Bůh v souvislosti se svými přísliby. 

Dřevoryt Zvěstování Panny 

Marie Albrechta Dürera. 

Dřevoryt je umístěn v museu 

Albertina ve Vídni.  

Reliéf Zvěstování Panny 

Marie na jižní straně zvonu 

https://i1.wp.com/campanarii.cz/wp-content/uploads/2015/03/C130-013-A_Reliéf-Zvěstování-Panny-Marie-na-zvonu-Zikmund.jpg
https://i2.wp.com/campanarii.cz/wp-content/uploads/2015/03/C130-013-B_Dřevoryt-Albrechta-Dürera-Zvěstování-Panny-Marie.jpg


Zikmund katedrály sv. Víta. – V kruhovém ornamentálním rámu o průměru 40 cm (věnec 

z listů a ovoce)  

Následuje oslovení “milostiplná”. Milost není lidským výsledkem, nýbrž je boží 

velkodušností a štědrostí, je darem, kterým je člověk přiváděn k dokonalosti. Oslovení 

vyjadřuje ujištění, že Maria je připravena k tomu, co Bůh od ní očekává. Podle informací ze 

zjevení Maria velmi toužebně vyprošovala příchod Vykupitele a považovala za největší dar, 

kdyby mohla být služkou té, která se stane jeho matkou. Všechna dříve pronesená slova ji 

připravují na to, že ona je tou vyvolenou. 

Další slova “Pán s tebou” je třeba chápat ve starozákonním duchu, kde toto vyjádření 

nacházíme v životě Davidově. Jednak naznačují příchod spásy zvěstovaného Boha a pak 

vyzývají toho, ke kterému Bůh mluví, aby vedl jeho lid. Říci Bohu “Ano”, má i tento rozměr. 

Dříve než Gabriel promluvil o budoucím Mesiáši, vyjádřil usmíření Boha s rodem 

Davidovým. 

Pak, po uklidnění Marie jí oznámil, proč přišel. Že si ji Bůh jako Pannu vybral za Matku 

toho, který bude panovat nad rodem Jakubovým navěky. Na jejím rozhodnutí záviselo 

uskutečnění Izaiášova proroctví (7,14), na které se pak dovolával sv. Matouš: “Hle, Panna 

počne a porodí Syna, kterému dají jméno Emmanuel, to znamená Bůh s námi.”(Mt 1,23) 

Dotaz Mariin: “Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.”(Lk 1,34) budeme chápat 

psychologicky, jen jako údiv Panny Marie, vžijeme-li se do jejího srdce plného důvěry 

a odevzdanosti Bohu. To vidíme i z její reakce na obsáhlejší odpověď, která začínala slovy: 

“Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní…”. Určitým tajemstvím nadále 

zůstal způsob, kterým Duch svatý naplnil příslib, ale Maria s nejdokonalejší láskou, které 

byla schopna, řekla: “Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.”(Lk 1,38) 

Maria tak řekla “ano” ke spolupráci se vším, co Bůh v ní uskutečňuje; se vším, co od ní bude 

v budoucnu očekávat a čím dovrší plán spásy. 

Historická poznámka 

Ve středověku byl den připadající na svátek Zvěstování Panně Marii (přesně devět měsíců 

před Narozením Páně, tedy 25. prosincem) používán jako počátek kalendářního roku 

(tzv. stilus annunciationis). Který rok letopočtu tímto dnem začínal, ale nebylo sjednoceno: 

1. Podle způsobu florentinského (calculus Florentinus) byl letopočet stejný jako podle 

běžného kalendáře, takže rok začínal pouze o dva měsíce a 25 dní později než stejný 



rok začínající 1. lednem. Tento způsob se používal ve Francii (mos Gallicanus) 

i v některých oblastech Německa ve 12. století; nejdéle se však udržel ve Florencii, 

a to do 2. poloviny 18. století. 

2. Podle způsobu pisánského (calculus Pisanus) tímto dnem začínal rok s letopočtem 

o jedno vyšším, než měl rok běžný, tedy předbíhal běžný rok začínající 1. lednem o 9 

měsíců a 7 dní. V Pise používali tento způsob až do roku 1749. 

Takže například v průběhu normálního roku 1125 začínal ve Florencii k 25. březnu teprve 

rok 1125, zatímco v Pise začínal ve stejný den už rok 1126. V papežské kanceláři se užíval 

způsob florentinský od poloviny 10. století až do roku 1088. V letech 1088–1145 byl 

souběžně (!) užíván též způsob pisánský a od roku 1145 až do doby papeže Bonifáce VIII. 

(1294–1303) se prosadil opět způsob florentinský. 

 

 

 

  



 

BŘEZEN 

V měsíci březnu se v minulosti stalo hodně významných událostí. My jsme se v dnešních 

P.N. věnovali jen podle našeho soudu pro katolíky nejdůležitějším jako je Slavnost sv. 

Josefa, nebo Zvěstování Páně. V tomto měsíci například zemřeli významní čeští svatí, které 

určitě stojí za to si připomenout v budoucích vydáních P.N. jako např. 2.3.1282 ANEŽKA 

ČESKÁ, 20.3.1393 JAN NEPOMUCKÝ nebo 25.3.1053 sv. PROKOP.  

Co bychom ale ještě určitě chtěli vzpomenout v dnešních P.N., je Mezinárodní den žen, 

který letos vychází na pondělí 8.3. Za první republiky pociťovali lidé tento svátek jako 

levicový, slavil se spíš Den matek. Neberme ho ale jako zavedený a hodně preferovaný 

svátek žen v dobách komunismu, ale jako významný den stanovený Organizací spojených 

národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. 

Původní myšlenkou MDŽ je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, 

zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění 

genderové diskriminace. V roce 1908 se sešlo několik tisíc žen v New Yorku a 

demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a 

hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se ve Spojených státech začal slavit 

poslední únorovou neděli „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky 

později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy 

se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové, německé 

socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí. Clara Zetkinová prosadila pořádání 

mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen. Poprvé se ženy takto 

organizovaně sešly o rok později, v roce 1911, v několika evropských zemích, mimo jiné 

také v Rakousko-Uhersku. 

Později se Mezinárodní den žen stal 8. března a ustálil se po první světové válce, 

především vlivem demonstrace žen a jejich protestních akcí proti 1. světové válce 

konaných v Petrohradě 23. února roku 1917. Po abdikaci cara byla ustavena prozatímní 

vláda, která schválila volební právo žen. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor 

vlastně 8. březen a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen. 

Takže uznejte, že my muži se máme určitě ženám za co omlouvat. 

  



 

Zas nadešel v kalendáři den, kdy ženám přeje svět 

a ti, kteří si jich váží, s přáním nesou pro ně květ. 

 

Přeji i já pohodičku, zdraví, lásku, při práci 

ať se nikdy jejich úsměv ze tváří jim neztrácí. 

 

Přeji náruč krásných květů i náladu v dnešní den, 

vnímat samou něžnou větu a splněný každý sen. 

 



Na Velehradě odhalili pamětní desku k „Akci K“ 

V poutním areálu na Velehradě byla v pondělí 13. dubna 2020 zavěšena pamětní deska 

k připomínce likvidace zdejší řeholní komunity v rámci tzv. „Akce K“ – Kláštery, k níž došlo 

13. dubna 1950. 

K zavěšení pamětní desky dochází v den 70. výročí události i přes nemožnost účasti širší 

veřejnosti. Umělecké dílo totiž připomíná jednu z nejdrastičtějších snah komunistické 

vlády o omezení činnosti církví v tehdejším Československu. Cílem diktaturní moci bylo 

zbavit řeholníky svéprávnosti, označit je za nepřátele socialismu, tedy státu, a zničit 

nejviditelnější projevy komunitního křesťanství, jimiž byly kláštery. Tímto násilným aktem 

však došlo k devastaci velkého množství kulturních hodnot. Z mnoha historických 

objektů se staly zemědělské provozovny či skladiště, knihovny byl rozebrány, nesčetné 

archiválie skartovány a obrazy či starožitný nábytek rozvezeny nebo rozkradeny. 

 

Na Velehradě tato akce postihla 

vzdělávací a duchovní činnost 

početné komunity řeholního 

společenství Tovaryšstva Ježíšova. 

Akce K byla příčinou uzavření 

zdejšího jezuitského gymnázia. 

Ostatně někteří stále žijící 

pamětníci této události patří mezi 

iniciátory instalace esteticky 

originální desky. Ta mohla být 

vytvořena díky veřejné finanční 

sbírce. Na umělecký artefakt 

přispěli jednotlivci, instituce i 

místní a regionální samosprávy. 

 

Pamětní deska, jejímž autorem je 

velehradský sochař Otmar Oliva, 

je zavěšena na zdi dnešního 

internátu církevního gymnázia na 

Stojanově nádvoří naproti 

velehradské bazilice.  

  



Příběh na pokračování 

K 70. výročí této smutné události, zařazujem do PN imaginární rozhovor  

s P. Antonínem Zgarbíkem, který zemřel následkem krutosti ve vězení. 

BÍLÝ MUČEDNÍK 

P. Antonín Zgarbík SJ 

1913 – 1965 

napsal P. Josef Koláček SJ 

Úvod 

P. Antonín Zgarbík, o jehož osudu vypráví následující interview, se narodil v roce 1913 

v Jankovicích blízko Velehradu. Zásluhou místního faráře byl přijat ke studiu do 

velehradského jezuitského gymnázia. To předurčilo jeho budoucnost. Po sextě se stal 

jezuitským novicem. Po studiu filozofie a posléze teologie, které absolvoval v polském 

Lublinu, holandském Maastrichtu a v Praze, byl v roce 1940 v brněnské katedrále vysvěcen 

na kněze. V roce 1944 si užil i nacistický koncentrák. Když se na konci války šťastně vrátil, 

působil u svatého Ignáce v Praze, na Velehradě a od roku 1948 byl rektorem konviktu při 

biskupském gymnáziu v Brně. 

Tam jsem tehdy studoval sextu a septimu a měl jsem příležitost otce Zgarbíka osobně 

poznat. Mohu tedy podat svědectví o jeho výborném umění jednat s lidmi. Uměl 

dosáhnout všeho, co bylo třeba. U studentíků to byla zvláště poslušnost, které dosahoval 

nenápadným způsobem, tak, že jsme to ani nepociťovali. Byl vždy přesný jako švýcarské 

hodinky a náročný na sebe, své spolubratry i na nás studenty. 

V osudné „bartolomějské noci“ ze 13. na 14. dubna 1950 byl konvikt násilně obsazen Státní 

bezpečností a milicí, jezuité – profesoři i vychovatelé – byli zajištěni a odvezeni do 

„koncentračních klášterů“. Otec Zgarbík coby představený byl uvězněn v Želivě. Odtud byl 

v roce 1956 převezen do lágru v Králíkách. Tam byl zatčen a v roce 1960 ho Krajský soud 

v Ostravě odsoudil k šestnácti letům žaláře. 

O posledních letech Zgarbíkova života píše jeho spolubratr P. Josef Koláček v tomto 

imaginárním interview. Jeho název odkazuje na Zgarbíkovu smrt – jako bílý mučedník bývá 

označován ten, kdo zemřel následkem strádání a krutosti ve vězení. 

Bylo mně dopřáno poznat osobně i otce Koláčka. Až do současnosti poznáte podle řeči, 

že je Jihomoravan nebo přesněji Brňan. Narodil se v Brně – Bystrci v roce 1929. (Pozn. PN 

– zemřel 10.září 2019 v Římě. Tento článek je totiž vydaný roku 2012.) Do jezuitského řádu 

vstoupil roku 1948. Tak jako všichni řeholníci byl v dubnu 1950 zajištěn a odvezen do lágru 

v Bohosudově. Po propuštění si odsloužil „pétépáckou“ vojnu a pak pracoval v brněnské 

Zbrojovce. V té době přijal tajně kněžské svěcení. Období pražského jara využil k emigraci. 

Žije v Římě a dlouhá léta působí jako redaktor českého vysílání Vatikánského rozhlasu. 



Osobně jsme se setkali v roce 1974 v Římě v poutním domě Velehrad, kam chodíval sloužit 

mši svatou. Je znám jako autor zajímavých životopisů a vyprávění jak o jezuitech z dob 

časově blízkých vzniku jezuitských řádů, tak i o osobnostech a spolubratřích z doby 

nedávno minulé. 

V naší farnosti v Brně – Lesné jsme měli to štěstí, že jsme zmíněné imaginární interview 

mohli slyšet přímo z úst jeho autora. Kéž je mu přáno, aby mohl ještě dlouho naplňovat 

ono jezuitské OAMDG – Omnia ad maiorem Dei gloriam. (Pozn. PN – Všechno k větší slávě 

Boží. Heslo Tovaryšstva Ježíšova.) 

Ing, Václav Benda 

Imaginární rozhovor 

s P. Antonínem Zgarbíkem SJ 

„Jsem tu na Velehradě už 40.let hrobníkem, ale ještě se mi nestalo, abych zahazoval 

vykopaný hrob bez nebožtíka,“ říkal nám zkormoucený sedmdesátník, opíraje se o lopatu 

zasunutou do hromady zmrzlé hlíny. Takhle, carissime pater, (pozn. P.N. : carissimus = 

milý, drahý – nejmilejší, nejdražší), pošlapali komunisté vaše poslední přání z věznice ve 

Valdicích, být pochován na Velehradě mezi spolubratry jezuity. 

To bylo postludium (pozn.P.N. : Postludium je dohra uzavírající hudební mši po 

skončení vlastní bohoslužby. Obvykle se hraje na varhany, a to často jako improvizace.) 

jejich zarputilé nenávisti vůči jezuitovi a k tomu ještě tajnému provinciálovi. Byla však 

živená jejich záští k Bohu, ke Kristu a k církvi. I po smrti jsem byl pro ně hrozivým 

nebezpečím, jako by cítili obvinění mlčenlivé většiny národa, že jsou moji vrahové. Nikdo 

to nahlas nevyslovil, ale zíralo to z pohledů, které jim vpalovaly Kainovo znamení. Už 

domluvený a povolený pohřeb z velehradské baziliky zhatili tím, že nevydali mou 

mrtvolu. Dobře věděli, jak se bleskově rozšířila po celé republice zpráva o mé smrti ve 

vězení. Měli dost špiclů a informátorů, kteří jim hlásili, kolik věřících, pro ně nepřátel 

komunismu, se chystá na můj pohřeb a jaká to bude manifestace proti režimu. Byly 

připraveny tři kapely, koláče napečeny a pro všechny bohaté občerstvení. Navíc také pro 

všechny – Hostinu velikou připravil Člověk jeden – myslím tu, kterou jsem chtěl s vámi 

v tu chvíli prožívat, ale nebojte se! Náš Bůh má dost moci, aby k vám přišel jiným 

způsobem. Chtěl jsem všem lidem ukazovat nový život, skrze Boží lásku. Dnes bych vás 

všechny chtěl obejmout a říci vám naposled: Bůh je láska! – Tak jsem to měl vytisknuto 

na primičním obrázku. – A tak jste našli na vratech baziliky na Velehradě oznámení: 

„Pohřeb se dnes nekoná!“ 

Uprostřed zasněženého hřbitova nad vykopaným hrobem nás stálo asi 25.jezuitů, kteří 

jsme ranním autobusem přijeli z Brna doprovodit vás na poslední cestě. Cítili jsme 

v zádech pohledy špiclů, jejich fotoaparátů i dalekohledů, ale věděli jsme, že už je to 

poslední zvůle, kterou si mohou vůči vám dovolit. Překvapila vás jejich zloba až za hrob? 



Míval jsem podivnou jistotu, že se sem vrátím. Je to můj rodný kraj. Pán mě odtud 

povolal, abych ho následoval. Kousek přes kopec jsou skryty uprostřed chřibských lesů 

Jankovice, kde jsem se narodil a chodil do školy, ale i vyváděl pořádné klukoviny. Tam 

jsem okoušel, jak hořce chutná skýva sirotka, když tatínek za války padl na frontě. Já 

věděl, že se sem vrátím, že se tu setkám se svou už dávno zesnulou matkou Annou, 

bolestí zničenou nad mým osudem. Svého otce jsem nepoznal, má hrob v Sankt Pöltenu 

v Rakousku. Věděl jsem, že se setkám se svou starší sestrou Marií a milovanou sestřičkou 

Boženkou, která se ráda a pilně se mnou učila, že můj hrob zúrodní tuhle požehnanou 

zem jako hrob pana faráře Cyrila Bati, který naší osiřelé rodině pomáhal, jak jen mohl, a 

nakonec rozhodl, že navzdory úděsné chudobě půjdu studovat do jezuitského gymnázia 

na Velehradě. – I když mě odváželi před několika měsíci z Popic od sestry znovu do 

valdické věznice a lidsky to vypadalo bezvýchodně, já věděl, že se tam vrátím. 

A proč jste musel zpět do vězení? To jim nestačilo pět odkroucených let, vaše ohrožené 

zdraví? Byl v tom plán na vaši likvidaci? 

Už při prvních výsleších – a ty trvaly tak od sedmi do deseti hodin, (v noci se estébáci 

střídali) – mi ten zlý (byli totiž dva: jeden uhlazený, poměrně inteligentní, druhý měl na 

starosti, aby mne zlomil, totiž fyzickou a duševní degradaci mé osoby, všechno za 

pomoci přímo ďábelské lstivosti a hrozného ponižování, urážek a bití, ale já věděl, že Bůh 

je se mnou a že to všechno vidí) řval do tváře: „Jestli se nepřiznáš, vyjdeš odsud nohama 

napřed.“  

V jejich estébáckém žargonu to znamenalo mrtvý na nosítkách. Pak při udílení trestu , 

většinou samotky, se to až monotónně opakovalo. Moje maminka Anna nám, když jsem 

byl ještě malý kluk, říkávala: „Pána Boha nikdo neošidí.“ 

Ale samotka je jeden z nejtěžších kázeňských opatření ve věznici. Co jste jim tak často 

prováděl? 

Při výsleších – a bylo 

jich habaděj – ze mě 

nedostali ani 

nevymlátili informace, 

jež by jiným uškodily. 

Proto jsem byl zařazen 

mezi „úhlavní 

nepřátele socialismu“ 

a ti měli právo jen na 

mimořádná kázeňská 

opatření, šikany od 

dozorců, ale i od kápů 

na pracovišti, 

zlomyslně vymýšlené 

malé i velké tresty a 



ovšem samotky – tedy týdenní pobyt v betonové kobce, kde se vězeň ani nemohl 

narovnat, s jednou dekou a odstupňovaným jídlem, to znamená hladem, krutým hladem, 

sžíravým hladem. K tomu chlad, mráz pronikající až do morku kostí a tma žaláře, bez 

jediné štěrbiny světla. Měl jsem už za sebou nacistický koncentrák v Terezíně, ale odtud 

jsem se vrátil jen strašně vyhublý, brzo jsem se dostal do kondice – a při zatýkání v Brně 

během bartolomějské noci z 13. na 14. dubna 1950 jsem byl zdravý jako ryba. 

Konec 1. části 

P. Antonín Zgarbík SJ 

Podpořte katolický časopis pro novou evangelizaci 

„Milujte se!“  

Jak svým dětem, vnukům ukázat cestu k Bohu? 

Sestry Matky Terezy v ČR k 15. výročí vzniku publikace: 

„Jsme velmi šťastné, že časopis šíří pravdu o učení Církve a že prospěšnost a vzdělávací 

vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí. Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se 

podílejí na vzniku tohoto časopisu.“ Publikace vychází s církevním schválením a je 

koncipována tak, aby její obsah neztrácel ani po letech zajímavost a aktuálnost. Nedá se 

proto mluvit o nových a starých číslech (jsou k dispozici v papírové nebo v elektronické 

podobě na internetu www.milujte.se.). Hledáte odpověď na otázku: „Jak svým dětem a 

vnukům ukázat cestu k Bohu ?“ Nabízí se - kromě osvědčených možností /příklad vlastního 

života z víry a důvěra v pomoc Boží/ - i evangelizace tištěným slovem. Šířením časopisu do 

našich rodin můžeme oslovit všechny věkové skupiny jak věřících, tak i lidí hledajících nebo 

vzdálených od víry. Redakce časopisu vydává i knihy v tiskovém apoštolátu A. M.I. M. S. 

(bohatá nabídka je k přečtení na internetových adresách www.fatym.com a 

www.amims.net nebo si můžete knihu přímo objednat na adrese A.M.I.M.S., náměstí 20, 

Vranov nad Dyjí, PSČ 671 03). Podobně je dobrým řešením přímá objednávka časopisu na 

adrese: Milujte se! z.s., Náměstí 20, Vranov nad Dyjí 671 03.  

( E-mail :redakce@milujte.se, číslo účtu pro zaslání darů: 2101330155/2010, specifický 

symbol: 7777) . Doporučený příspěvek na tisk a poštovné je 20 Kč.  

 Časopis „Milujte se!“ je zaměřen na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti, vychází pod 

záštitou sester Matky Terezy a je vydáván ve spolupráci s Hnutím Pro život ČR. 

Koordinátorem časopisu je P. ThLic. Marek Dunda Th.D. a šéfredaktorem je P. ThLic. 

Pavel Zahradníček,ThD. S osobností duchovního správce Dubňan jsme se mohli 

seznámit při přátelské besedě v naší farnosti. Jeho skromný, pokorný projev nemohl zakrýt 

jeho široký záběr znalostí, nadšení a osobního nasazení pro šíření víry. P. Zahradníček 

čerpá náměty do tisku nejenom ze svých osobních poznatků, zahraničních cest, ale hlavně 

http://www.fatym.com/
http://www.amims.net/
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z prostředí života své farnosti. Je „u zdroje“ současných problémů, chápe „nezakotvenost“ 

mladých, kteří jsou přesyceny „nabídkami“ světa a přehlíží životní styl Ježíše Krista.  

P. Zahradníček k 15. výročí časopisu uvedl: „ Za jedno a půl desetiletí vzniklo obrovské 

množství zajímavých článků s nadčasovým obsahem, které pokrývají nejrůznější důležitá 

témata: životopisy (i méně známých osobností, které však mají co říci dnešní době), historii 

(zvláště církevních dějin a skutečností, které je na základě pramenů třeba výrazně korigovat 

oproti tomu, co jsme se „učili ve škole“), katolickou věrouku a morálku (včetně hlubších 

souvislostí a důkladného zdůvodnění nauky církve), vztah vědy a víry, spolehlivě doložené 

zázraky, svědectví ze života, duchovní život….. Kromě poděkování Pánu Bohu patří velký 

dík i vám za patnáct let podpory časopisu – materiální i duchovní – i za pomoc s jeho 

šířením. Za všechny, kteří se na vydávání a šíření časopisu jakkoliv podílíte, a také za vaše 

rodiny, sloužím každý měsíc mši svatou. Díky vašim darům může být časopis věnován do 

všech knihoven ČR. Pokud můžete, nabídněte nám i vy pomoc s šířením časopisu.“  

Ukázka jednoho z příspěvků od P. Zahradníčka: 

Dvouřádková moudrost k zapamatování 

Sám na sobě jsem si ověřil, že krátká věta, která se člověku v pravou chvíli vybaví, může 

napomoci ke správnému posouzení situace, rozhodnutí a potom ke správnému jednání. A 

tatáž věta – stručná a přitom vtipná, pronesená ve správnou chvíli před druhými lidmi, 

může být něčím, co se jim na dlouhou dobu vryje do paměti a má větší účinek než několik 

dlouhých kázání. I to jsem si již vícekrát ověřil. Velké množství takovýchto dvouřádkových 

moudrostí nabízí „hesla k zapamatování“ (na www.farym.com). 

Láska duši rozvíjí, sobectví ji zabíjí! 

Nenaříkej, že druzí mají víc - kdo nemá Boha, nemá nic! 

Vezmi Bibli a čti hned, budeš jinak vidět svět. 

Věz, že zdroje iritace jsou jen skryté Boží šance! 

Nečekej hned za vším problém, jsou to šance, ber je v dobrém! 

Trpělivě v pokoji, to mi za hřích nestojí! 

Udělám, co mohu, zbytek svěřím Bohu! 

Budoucnost je nejistá, sílu najdeš u Krista! 

Moudrý člověk nevymění - Stvořitele za stvoření. 

Když se klaním televizi, moje víra zvolna mizí……. 

K Bohu vede cesta jistá: v druhých lidech vidět Krista. 

  



 

Jak tato a další hesla z www.fatym.com používat? 

Naučit se je. Promyslet je do všech souvislostí a uvést do života. 

Naučit je někoho dalšího. A nezapomeňte že:  

Kdo si hlavu plní dobrem, vyřeší i těžší problém. 

Tak máme nové koberce! 

Myšlenka pořídit do kostela nové koberce vzešla od farníků hned poté, co byla provedena 

v roce 2019 výmalba kostela a položeno nové lino do lavic a na chóru. V té době však 

nebylo na nové koberce dostatek financí, tak se tato akce odložila, nezávazně jsme se 

domluvili, že teda příští rok! 

Přešla zima, přešlo léto a začátkem září jsme s o. Jiřím uznali, že nějaké peníze už na účtu 

jsou, tak by se ty nové koberce do zimy mohly pořídit. To ale nikoho z nás nenapadlo, že 

vybrat vhodné a cenově dostupné koberce nebude tak úplně jednoduché. Většina farníků 

navrhovala červenou barvu s drobnými vzory. Nejdříve jsme se podívali do okolních 

prodejen koberců, ale nic vhodného jsme nenašli. Zkusíme tedy internet. Požadavek: 

koberce do kostela. Zobrazila se nám firma z jižních Čech, která dodává do kostelů 

podlahové topení a koberce. Zástupce firmy na naši žádost přijel a přivezl čtyři vzorky 

koberců. Koberce, které tato firma dodává jsou vyráběné v Německu a tkané přímo podle 

zadaných rozměrů. Nezávazná cenová nabídka, kterou nám tato firma předložila však byla 

velmi vysoká, činila cca 250 000 Kč. Koberce pěkné, ale drahé!  

Čas běžel, zima se blížila a my pořád řešili koberce. Znovu internet… Kobercové centrum 

Brno… nabídka koberců pro hotely. Firmu jsme oslovili, aby nám poslala vzorník koberců 

v červené barvě. Došly dva. Jeden hladký červený a druhý s jemnými žlutými tečkami. 

Poslali i atest, že se jedná o zátěžové koberce určené k dennímu používání bez přezouvání 

dodávané hlavně do hotelů. Jsou střižené ze šíře čtyř metrů a obšívané. Vyrábí se v Belgii. 

Zaslali jsme jim tedy rozměry a poprosili o nabídku. Za týden přišla cenová nabídka 

83 000Kč, což byla cca jedna třetina oproti nabídce první. A nic lepšího a levnějšího se nám 

už najít nepodařilo.  

9. 12. (to bylo asi po třech měsících zjišťování, telefonování, měření a konzultací) jsme 

koberce objednali. Dodací termín byl původně 6. týdnů, ale protože byly Vánoce a Covid, 

protáhlo se to na dva měsíce. 

http://www.fatym.com/


Musíme zmínit pár řádků k ploše koberců. Původní úvaha byla pořídit koberce celoplošné 

tak, jak jsme byli zvyklí. Ale nakonec jsme uznali, že bude úplně dostačující je omezit na ty 

největší plochy a vyhnout se výřezům. Koberec, který vede středem kostela je z každé 

strany asi o 5 cm užší, než celková šíře podlahy z důvodu manipulace a namotávání. 

Koberce od lavic ke zdi jsme úplně vypustili, protože v současné době už nikdo z farníků 

v těchto místech nestojí.  

Při této příležitosti bychom chtěli upozornit a doporučit, abyste při úklidu kostela umývali 

v lavicích směrem od středu ke zdi a následně umyli uličky ode zdi, které jsou bez koberce, 

aby nemohlo dojít k tomu, že se při úklidu vyleje voda na koberec.  

Netušili jsme, jak velmi omezená je nabídka koberců, které by byly za přijatelnou cenu 

vhodné do kostela. Bude to možná i tím, že se koberce do kostela nepořizují tak často. 

Ostatně my jsme je pořídili po čtyřiceti letech.  

Snažme se je udržovat a chránit tak, aby nám vydržely opravdu velmi dlouho. 

Pro zasmání: 

 V jednom kostele mají pod symbolem ukřižovaného Krista nápis: „Otče, odpusť jim, 

neboť nevědí, co činí!" Při svatbě tento nápis vždycky zakrývají. 

 „Podám žádost o rozvod. Moje žena se už šest měsíců nechce se mnou bavit!" 

„Rozmysli si to, kde najdeš takovou druhou ženu?" 

 „Minulý týden jsem dala do novin inzerát, že hledám manžela." „A dostala jsi nějakou 

odpověď?" „Několik set. A všechny byly stejné: Můžete si vzít mého." 

 "Pomohly vaší paní ty obklady z léčivého bahna, které jsem jí předepsal?" ptá se 

lékař pana Kocourka. "Ano, ale jen na chvíli, pak to bahno opadalo..." 

 "Co bys dělal, Béďo, kdybych spadla do řeky?" 

"Utíkal bych do vesnice pro pomoc." 

"Ale vesnice je daleko..." 

"Pro tebe, Leničko, bych utíkal i na kraj světa!" 

 Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude 

rozhodnuto, zda někdo bude zavřen, nebo ne? Ředitel vysvětluje: "No my napustíme 

vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu 

vyprázdnil." Návštěvník povídá: "Aha, rozumím, normální člověk si vezme kýbl, aby to 

šlo rychleji, že?" Ředitel: "Ne, normální člověk vytáhne špunt! Chcete pokoj s 

balkónem, nebo bez?" 



 Rodinka přišla na výletě ke studni splněných přání. Muž se naklonil, pomyslel si přání 

a hodil dolů minci. Tchýně si řekla, že to také zkusí, avšak příliš se naklonila, přepadla 

přes okraj a utopila se. Muž chvíli strnule stál, pak se usmál a povídá: "Jejda, ono to 

opravdu funguje!" 

 Stojí v parku dvě sochy naproti sobě. Stojí 100, 200, 300 let a přiletí k nim anděl a 

povídá: "Když tady tak dlouho stojíte, dám Vám pro radost půl hodiny lidského života. 

Můžete si dělat, co chcete." Sochy obživnou, mrknou na sebe a už upalují do křoví. 

Po chvíli se ozývají různé zvuky, pochichtávání a za čtvrt hodiny celé šťastné vylezou. 

Anděl jim říká: "Ještě máte čtvrt hodiny, můžete jít znovu." Tak sochy jdou znovu a ta 

jedna povídá: "Ale teď to uděláme obráceně, ty budeš držet holuba a já se na něj 

vyseru." 

 Včera večer jsem vzal stopaře. Povídá mi: "To se nebojíte, brát takhle v noci cizí lidi? 

Co kdybych byl sériový vrah?" Já na to: "Prosím vás... jaká je šance, že se sejdou dva 

sérioví vrazi v jednom autě?" 

 Zmlácená žena u doktora: "Pane doktore, manžel je strašně hodnej, ale jednou za 

čtrnáct dní vyrazí s kamarádama na pivo a pokaždé, když se vrátí opilej, tak mně šíleně 

zmlátí." Doktor: "Opravdu pokaždé vás zbije?" Žena: "Opravdu, pokaždé." Doktor: 

"Fajn, předepíšu Vám heřmánkový čaj, a jakmile vezme manžel za kliku, začněte ho 

kloktat." Po čtrnácti dnech: "Pane doktore, ten heřmánek opravdu zabírá, kloktala 

jsem a manžel si mně ani nevšimnul." Doktor na to: "Já tušil, že bude stačit držet 

hubu." 

 Farář ke kostelníkovi: "Tentokrát obejdeš věřící s kasičkou ještě před kázáním." "Ale 

pročpak, vždycky přece děláme sbírku až na závěr bohoslužby," diví se kostelník, 

"protože dnes budu kázat o spořivosti." 


