
Prázdninové (relaxační) 

PASTORAČNÍ NOVINY 

vacenovické farnosti 

Dobrý den milí farníci 

Dnešní Pastorační noviny zaměříme na pobavení a rozptýlení se v horkých prázdninových dnech. 
Na začátku si alespoň připomeňme významné svátky a slavnosti v měsíci srpnu. 

6. 8. pátek Svátek Proměnění Páně  
9. 8. pondělí Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 
10. 8. úterý Svátek sv. Vavřince 
15. 8. neděle Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
24. 8. pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

Bůh nám dal srdce, abychom cítili lásku. 
Tělo, abychom cítili bolest. 
Život, abychom žili jak lidé 
a duši abychom žili věčně. 

Na dalších stránkách P.N. se Vás již budeme snažit v tyto srpnové dny rozptýlit od vašich 
každodenních (hlavně pracovních) činností a starostí, řádkou vtipů citátů i různých příběhů. 
Doufáme, že Vám alespoň některým příspěvkem vykouzlíme úsměv na tváři. 
Třeba i naší úvodní fotografií z pouti do Svaté země v březnu roku 2017. 
  



Na začátek si dáme pár vtipů 

 Jsem spokojená! Právě u nás byla policie a křičeli!! Kuchyň čistá! Obývák čistý! Záchod 
s koupelnou taky! ....Tak nemusím uklízet! 

 „Volám ti, jen abych ti řekl, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo a že tě moc miluju“ 

 „Pane, dovolal jste se do pivovaru!“ „Ano, já vím.“ 

 „Jsem jako magnetka. Ne tak přitažlivá, ale stále nalepená na lednici.“  

 Je důležité umět říct NE! Např. Dáš si víno? Proč by NE ! 

 Věk 50+ má svoje nedokonalosti, ale i výhody. Nevidíš sice zblízka na písmenka, ale debila 
poznáš už z dálky. 

 Letošního Oskara vyhrává měsíc květen za nejlepší ztvárnění měsíce října. 

 Celý život piju víno a dnes mi doktor řekl, že mám v nohách vodu. Tak to se mohlo stát jedině 
při čištění zubů. 

 Paní, proč jste snědla dálkový ovladač od televize? Bylo tam napsané „MENU“ 

 Každá žena je povinna vařit pro svého muže. Vyplývá to z obsahu Ženevské dohody, že každý 
vězeň má právo na teplé jídlo. 

 Posteskne si manžel polohlasně: Proč mají do prdele ti největší blbci nejhezčí baby…. „Ty 
lichotníku“…..ozve se z kuchyně. 

 Blondýnka řídila auto tak špatně, že ji její GPS navigace řekla: „Po pěti stech metrech odbočte 
doprava a zastavte. Já vystoupím.“ 

 Poslední dva metry toaleťáku by měly být barevný, aby člověk věděl, že jede na rezervu jak 
v autě… 

 U zubaře… „Ted´ to bude trochu nepříjemný. Připraven?“ „Ano“ „Patnáct tisíc“  

Výroky dětí jsou lepší než vtipy! 

 Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit 
tatínek. 

 Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí a nevstanou aspoň 
hodinu, ale možná i dýl.  

 Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál.   

 Babička je tlustá, protože je plná lásky.  

 Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší.  

 Holky neumí čůrat ve stoje, protože nevědí, co si mají držet.  

 Když babičku bolej zuby, dá je do skleničky.  

 Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na hřbitově.  

 Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho část můžeme zužitkovat: přední a zadní část jako 
maso, kůži na boty, ze srsti kartáčky a jeho jménem můžeme dokonce i nadávat.  

 Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem. 

 V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla. 

 Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu.  

 Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z vemena nestříkalo mléko.  

 Babička se odstěhovala na druhý svět. Takže už i já budu mít někoho v cizině. 



Krásná zem, a ještě hezčí lidé. 
Tady nikdo nestárne. 

To se jen ve tváři a podobě člověka 
odráží celá zdejší krajina. 

Hluboké vrásky na čele 
jako řádky mezi vinohrady přiorané na zimu. 

Tváře vybarvené sluncem 
jako zralé meruňky v našich sadech. 

Rozevláté vlasy krásných žen 
jako zlaté lány obilí sepnuté vlčími máky a čekankou. 

 

Trocha té hanácko – slovácké hrdosti a patriotismu (a malinko rivality a uštěpačnosti) 

Jak se začalo pěstovat víno na Slovácku 

Za onoho času, když Pán Ježíš chodil se svatým Petrem po Moravě, přišli na Slovácko, stanuli na 
vršku, hleděli do kraje. Slunce pálilo, až se slévalo, po stráních se hemžili lidé a skopávali v potu 
tváře příkrá políčka. Petrovi jich bylo líto a povídá: 

„Hled´, Pane, viděli jsme Valachy, ti si leží na pastvě u ovcí, po horách jim roste jalovec, a čert je 
naučil pálit z jalovce kořalku, aby měli čím zapomenout na svoji chudobu. Byli jsme u těch Hanáků, 
ti jen celý den sedí za stolem, jedí do boha, na polích jim zraje ječmen a hrách. Ječmínek je naučil 
vařit pivo, aby měli čím zapíjet svoje hody. A ti Slováci se tady lopotí po vrších, nic jim tu neroste, 
leda pohanka, nemají čím zjasnit mysl. Dej jim, čím by se utěšili po těžké práci.“ 

Pán Ježíš se usmál a pravil: 

„Staň se vůle tvá, Petře, ale Slovák nepotřebuje zalévat duši, aby se rozjařil.“ A v tu chvíli zazněla ze 
strání dívčí píseň, jako když skřivánek letí k nebesům. Pán Ježíš zarazil svou hůl do vápnité brázdy, 
chvíli poslouchal, pak se jal s Petrem dál putovat. Hůl vypučela tenkými šlahounky, vzrostla zeleným 
listím, celá stráň se pokryla vinnými keři a jen voněla těžkými hrozny, jež se nalévaly, zrály v žhavém 
slunci. 

Jejich víno je trpké jako lidská práce, sladké jako boží úsměv a jiskří v duši jako skřivánčí píseň.  
  



Co nám měsíc SRPEN vzal a co dal? 

V srpnu se staly některé události, které určitě stojí za zmínku. Většina z nás si asi vzpomene na 
ničivé povodně 7.–17. z roku 2002, které byly způsobeny nadprůměrným množstvím srážek. ČR 
postihly nejničivější povodně v novodobých dějinách, které postupně zasáhly celý tok Vltavy a 
následně Labe od soutoku. Během povodní byly nutné evakuace i vyhlášení stavu nouze a také 
došlo k velkým materiálním škodám (zaplaveno bylo dokonce i pražské metro). Celkové 
národohospodářské škody dosáhly 70 miliard korun. Při povodních přišlo o život 17 lidí. 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

Nelze nezmínit 21. srpen 1968, kdy u nás došlo k vojenskému zásahu (armády pěti států Varšavské 
smlouvy) a následné okupaci. Ze vzdálenější historie stojí za to připomenout, že 12. srpna 1881 
vypukl požár Národního divadla. 

Srpen má nejkrásnější počasí v roce. 

Z novodobých dějin se nám připomíná vlaková nehoda u Studénky, která se stala 8. 8. 2008, vlak IC 
108 Comenius, jedoucí na trase Krakov - Praha. Na železniční trať se zřítila konstrukce silničního 
mostu a do té konstrukce narazil nic netušící strojvedoucí s vlakem. Při zásadních opravách tohoto 
mostu nebyl daný úsek koleje vyloučen z provozu, neboť to nebylo ze strany zajišťující opravu 
mostu požadováno a objednáno! Vyloučením koleje z provozu by bylo předběžným opatřením, 
které by této nehodě zabránilo. Zemřelo 8 lidí - 5 žen a 3 muži, asi 95 lidí bylo zraněno. 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Významných i méně významných událostí, které se odehrály v měsíci srpnu, je samozřejmě 
mnohem více. České pojmenování získal zřejmě od srpu, jenž se v raném zemědělství používal při 
sklizni obilí, tedy při žních. Těm patřil zpravidla právě srpen. Než se kalendář ustálil na dnešní 
podobu, procházel řadou změn. Pod jednou z nich je podepsán Augustus, dle něhož byl pak osmý 
měsíc kalendáře nazván augustem. Srpen vymyslel Gaius Julius Caesar z původně latinského měsíce 
sextilis – šestý měsíc tehdejšího kalendáře. A zavedl nový juliánský kalendář. Měsíc srpen bývá 
označován za okurkovou sezonu. Vše je však jinak. Z životních zkušeností, zážitků a šoků a nedávné i 
dávné historie totiž vyplývá, že srpen je ročním obdobím s abnormálním výskytem významných, 
spíše však negativních událostí (průserů) a jejich příprav. 

Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. 

První zásadní kolaps mocenských evropských ambicí českého státu se odehrál 26. srpna 1278 na 
Moravském poli u Suchých Krut. V bitvě, v níž podlehl král železný a zlatý Přemysl Otakar II. králi 
římskému Rudolfu I. Habsburskému. Slibný nástup možné přemyslovské evropské epochy zastavil 
Habsburk, který byl skromnější, cílevědomější, konzistentnější a vytrvalejší. Téměř neznámý říšský 
aristokrat byl později nominován i na český trůn a vzešla z něho i dominance Habsburského domu 
v podstatě po většinu 2. tisíciletí. 

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

12. srpen 1222 - Vladislav Jindřich – poslední kníže (Přemyslovec) , poté se z Přemyslovců stávají 
králové 

26. srpna 1278 – smrt Přemysla Otakara II v bitvě = bohaté české království se ocitá v chaosu a 
bezvládí 



4. srpen 1306 – zavražděn v Olomouci Václav III. – vymírají Přemyslovci jako vládnoucí dynastie, 

26. srpna 1346 – smrt prvního Lucemburka na českém trůnu - Jana I. v bitvě u Kresčaku = nástup 
jeho syna Karla IV. – rozvoj Českého království po hospodářské i politické stránce, 16. srpen 1419 – 
smrt Václava IV. Lucemburského – po jeho smrti začíná občanská husitská válka, 

29. srpen 1526 – smrt Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče – vymírá česko-polská vládnoucí 
dynastie – nástup Habsburků, 

Ani jeden z Habsburků od Ferdinanda I. korunovaného z roku 1526 až do císaře Karla I. 
korunovaného roku 1916 nezemřel v srpnu! Totéž všichni republikánští a komunističtí prezidenti od 
roku 1918 po současnost. 

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

Lucemburk Václav IV., král český, zemřel náhle 16. srpna 1419 po obdržení zprávy o „první pražské 
defenestraci“ na svém Novém hradě u Kunratic, který si nechal vybudovat jako „chalupu“. Na něj se 
uchyloval do vnitřní emigrace před hlukem davu a moci v pražském centru. Poté vypukla v Čechách 
občanská, takzvaná husitská válka, jež podlomila kulturu, civilizaci a mocenské postavení českého 
království. Tato událost stejně jako po srpnu 1278 umožnila později přesun českého království 
k Habsburkům. 

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. 

V srpnu se však odehrály události, které pohnuly nejen Českem, ale i světem. 

V srpnu 1914 v Evropě i na Blízkém a Dálném východě vyhlásili válku takřka všichni všem. Ta smetla 
zbytky světového řádu. Na jejím konci, v srpnu 1918, vypukla v Evropě pandemie takzvané 
španělské chřipky a demobilizující se vojáci ji během následujících šesti měsíců roznesli po světě. 
Usmrtila 30 milionů lidí. Téměř dvakrát víc, než byl počet padlých v první světové válce. 

Dne 23. srpna 1939 byl podepsán tajný pakt Molotov-Ribbentrop, který umožnil Němcům 1. září 
spustit druhou světovou válku. Tu ukončila opět v srpnu, tentokrát roku 1945, Postupimská dohoda 
a dvě atomové bomby. Světové války a jejich urovnávání jsou ostatně specialitou srpna. Vestfálský 
mír, ukončující 30letou válku, byl dojednán v srpnu 1648 a uspořádání Evropy, jež z něj vzešlo, mělo 
vydržet navěky.  

Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. 

V srpnu se také narodilo mnoho významných osobnosti, které tu všechny vzpomenout nemůžeme a 
ani nechceme, protože bychom popsali na 10 stránek, ale některé vám připomeneme. Například 
silný ročník 1939: 

Bronislav Poloczek, 7. srpna 1939 - herec polské národnosti 

Eva Pilarová, 9. srpna 1939 - zpěvačka a herečka 

Josef Laufer, 11. srpen 1939 - zpěvák, herec 

Dále třeba malučký šohajíček (ale jen postavou): 

Napoleon Bonaparte, 15. srpna 1769 - francouzský vojevůdce a císař. 

Nebo velký šohaj postavou i významem: 

Jan Lucemburský, známý pod přízviskem slepý, král český v letech 1310 – 46, titulární král polský 
1310 – 35, hrabě lucemburský, generální vikář římskoněmecké říše v předalpských zemích, se 
narodil 10. srpna 1296 v Lucemburku, jako syn lucemburského hraběte a pozdějšího římského krále 



a císaře Jindřicha VII. Lucemburského a Markéty Brabantské. Vychováván byl na francouzském 
dvoře Filipa IV. Sličného.  

Johann Wolfgang von Goethe, německý básník, spisovatel a učenec, se narodil 28. srpna 1749 ve 
Frankfurtu nad Mohanem. 

Allan Pinkerton, zakladatel nejproslulejší detektivní agentury v USA, se narodil 25. srpna 1819 
v Glasgow, ve Skotsku, jako syn irského policisty. Vyučil se ledařem. V r. 1842 emigroval do USA 

Jakub Deml, český básník, prozaik, překladatel, publicista a nakladatel, se narodil 20. srpna 1878 
v Tasově. Pocházel ze čtrnácti dětí. V r. 1902 ukončil studia na bohosloveckém ústavu v Brně a byl 
vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na různých vesnicích na Moravě.  

František Josef I., císař rakouský, český a uherský král, se narodil 18. srpna 1830 na zámku 
Schönbrunn ve Vídni, jako nejstarší syn arcivévody Františka Karla a jeho manželky Sophie 
z Bayernu. 

Josef Dobrovský, katolický kněz, český učenec, jazykozpytec, historik a zakladatel slavistiky, se 
narodil 17. srpna 1753 v Ďarmotech (dnes Balassagyarmat, Maďarsko) 

Oldřich Nový, český herec, zpěvák, režisér, dramatik a divadelní pedagog, se narodil v Praze 
7. srpna 1899. Pocházel z rodiny s bohatými divadelními tradicemi. 

Sir Alexander Fleming, skotský lékař a mikrobiolog, se narodil 6. srpna 1881 v Lochfieldu, skotské 
hrabství Ayshire. Získal Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Byl prohlášen národním hrdinou a 
jeho ostatky byly uloženy v Katedrále sv. Pavla v Londýně. 

Louis Daniel Armstrong, známý pod přezdívkou Satchmo, americký jazzový muzikant, se narodil 
4. srpna 1901 v New Orleansu, stát Luisiana, USA 

Sir Alfred Joseph Hitchcock, filmový režisér, se narodil 13. srpna 1899 v Londýně, v irskokatolické 
rodině. Navštěvoval jezuitskou školu Svatého Ignáce v Londýně. 

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. 

Srpen je také měsícem kvetení mnoha okrasných druhů keřů i trvalek, také cibulovitých a hlíznatých 
rostlin. V tomto měsíci nás nejvíce uchvátí krása lilií, mečíků a slunečnic. Ve velkém množství barev 
se předvádějí také letničky, a tak i díky nim jsou naše zahrady obsypány květy. V plném květu je 
i většina rostlin určených k sušení. Kromě slaměnek, smilů a limonek jsou to také celíky. 

Srpen je ve znamení květů vysokých trvalek. Obdivovat můžeme květenství divizen, zlatobýlů a také 
juky, která je pro naše končiny spíše exotickou rostlinou, ovšem daří se jí u nás velmi dobře, a tak se 
objevuje takřka na každé zahrádce. Nepotřebuje zvláštní péči a dobře se množí podzemními 
oddenky. K dalším trvalkám kvetoucím v srpnu řadíme protěže, netřesky, rozchodníky. Jakmile 
začnou trvalky odkvétat, nezapomeneme jim odřezávat odkvetlá květenství, neboť tvorbou semen 
by se rostliny zbytečně vysilovaly. Neřežeme jen rozkvetlé netřesky.  

V mnoha okouzlujících barvách a jejich kombinacích kvetou v průběhu srpna mečíky. Aby jejich 
krásu neponičil déšť a vítr, poskytneme jim raději oporu, ke které je vyvazujeme. Ve stejnou dobu 
kvetou rovněž nejrůznější druhy begónií a také některé z odrůd lilií. Neměli bychom zapomenout na 
výsadbu hlíz ocúnů, řebčíků královských a podzimních krokusů. Pro tyto druhy květin je ideálním 
měsícem výsadby právě srpen. 

V průběhu srpna stále kvetou růže. Mnohá rozária anebo výstavy předvádějí v tomto období 
zájemcům jejich krásu. Růžové keře postupně přestáváme přihnojovat. Je totiž důležité, aby jejich 
nové letorosty dostaly šanci do začátku zimy dostatečně vyzrát. Nejoblíbenější v srpnu kvetoucí 
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keřovou trvalkou je třezalka. Její odkvetlé žluté květy záhy nahradí velmi okrasné semeníky, které 
mají okouzlující žlutočervenou barvu, která postupem času ještě tmavne. Díky této proměně 
třezalky v zahradě vypadají po dlouhou dobu krásně. Z dalších keřů jsou to jerlíny a hortenzie, 
jejichž květů se dočkáme právě v srpnu. Po odkvětu opět neváháme s odstřižením odkvetlých 
květenství. 

Hlavními letničkami kvetoucími v srpnu jsou astry, cínie a hledíky. Většinová část letniček už je 
v tomto měsíci dávno v plném květu. V době sucha a prudce pálícího slunce na ně nesmíme 
zapomenout se zálivkou, jinak nám rostliny odejdou. Důležité je rovněž odplevelování záhonů, na 
nichž letničky vyrůstají a také kypření jejich půdy, které sníží odpar vody. V srpnu se můžeme pustit 
také do výsadby mnohých druhů dvouletek, kupříkladu macešek, topolovek, hvozdíků bradatých 
a zimních fial, případně pomněnek nebo sedmikrásek. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Na závěr dovolte jednu zajímavou báseň, která se jmenuje - Ke dni 29. srpna 1867 - a napsal ji 
Emanuel František Zungel, jako oslavu navrácení korunovačních klenotů, které byly odvezeny do 
Vídně v roce 1866 během prusko-rakouské války a následujícího roku v srpnu 1867 slavnostně 
navráceny. 

Co znamená ten hlahol zvonů všech a sváteční ten ruch i život čilý? 
Toť s nadšením a plesem jásá Čech, že dědičný mu poklad navrátili. 

A ze všad vybíhá k té cestě zlaté, jíž ubírá se jeho klenot drahý, 
a slzou vítá ostatky ty svaté se vracející do matičky Prahy! 

 
Zda slavnější mu v tomto věku den až dosud vzešel v různě skvoucí záři? 

Zda krásnější mu sen byl vyplněn? Kdy blahost vyšší rozjasnila tváři? 
Co popíráno jemu tolikrát, proč závistný se vrah naň dosud durdí — 

zde vidí opět ku Praze se brát to svoje staré svaté „haraburdí“! 
 

Již s cesty, posměchu ty rouhavý a mrzká lži i bídná, slepá zášti! 
Svůj ukryj vtip a rozum bezhlavý i tupé šípy své v své bídy plášti! 

Nadarmo hučí zběsilý tvůj vřesk a světu hlásá, že skvost „šiboletem“: 
Neskalen koruny posvátné lesk, a její sláva dosud září světem! 

Citáty na zamyšlení i pobavení 

 „Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko 
horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.“ Jan Werich 

 Když ti dávám rady, neznamená to, že jsem lepší, ale že jsem udělal víc kravin. 

 Nikomu nic nedokazujte. Je to zbytečné! Každý stejně všechno pochopí tak, jak je to výhodné 
pro něj… 

 „Neexistují veřejné peníze. Existují jen peníze daňových poplatníků.“ - Margaret Thatcher 

 Někteří lidé se naučí si Tě vážit teprve tehdy, když Tě ztratí. 
Jdi tam, kde jsi vítán, ne tam, kde jsi jenom tolerován. 

 LOGIKA DNEŠKA: Výrobce nenese odpovědnost. Vláda nenese odpovědnost. Lékař nenese 
odpovědnost. Ale ty, když to odmítneš, jsi NEZODPOVĚDNÝ SOBEC 



 Když Ti opravdu začne být jedno, co si o Tobě někdo myslí, dosáhneš nebezpečné úrovně 
svobody. 
……a to stojí za to, že? 

 Slabí muži mají milenku. 
Silní muži mají rodinu. 

 Sobectví, strach a snaha ovládat druhého zničí skoro každý vztah. 

 Štědrost, svoboda a láska udělají z každého vztahu tu nejkrásnější romanci. 

 Nejlepší odpovědí hlupákovi je MLČENÍ. 

 Nechci někoho, kdo mi řekne: „Ty to zvládneš“, chci někoho, kdo mi řekne „My to spolu 
zvládneme!“ 

 Rodina je jednou z nevyhnutelných Podmínek štěstí. - Lev Nikolajevič Tolstoj 

 Špinavé ruce se umýt dají, ale špinavý charakter ne! 

 Přijde čas, kdy v očích některých lidí z vás bude krutý člověk jen proto, že jste přestali dělat 
ústupky. 

 Co láska horko těžko vybuduje, to nenávist v jednom okamžiku zhroutí. 

 Vrásky znamenají, že si se smála, šedé vlasy, že ses starala o druhé a jizvy, že jsi opravdu žila. 
Nestyď se za to, že stárneš. 

 Kolik zbytečné bolesti a jedu by na světě ubylo, kdyby lidé ochutnali svá slova, dříve než je 
plivnou po druhých. 

Slovácký rok 

 - krásná to srpnová událost – 

 

Ej Kyjove, Kyjove, 
máš ty co tí druzí né! 
Slovácké ty roky máš,.  
aj sa s něma pyšníváš. 

Už sa tady scházíme, 
pěsničky si zpíváme, 
skoro z každej dědiny, 
šohaji aj děvčiny. 

Zvyky svoje chovajme, 
roky tyto dělajme, 
ať aj za sto roků zas, 
slovácká krev prúdí 
v nás. 
  



Píše se rok 1921 a 6., 7., 13. až 16. srpna a v Kyjově se uskutečnily sokolské slavnosti. V jejich závěru 
a jako jejich nedílná součást se 15. srpna konal národopisný den. 

Bylo to v pondělí. Dopoledne byla na pořadu jízda králů z Vlčnova. Před hlavními vystoupeními 
prošel Kyjovem velkolepý průvod účinkujících. Vlastní odpolední program byl zahájen fašaňkem 
z Velké nad Veličkou a zahájením hodů z Lanžhota. V dalších programových výstupech účinkovaly již 
skupiny z Kyjovska, a to ze severní části: Kelčany a Vlkoš předvedly šlahačku, Ježov a Žádovice 
dožatou, Bohuslavice stínání berana, Kostelec a Moravany zase hodový věnec a chasa z Nětčic 
a Boršova mlácení káčera. Jižní Kyjovsko bylo zastoupeno společným vystoupením milotických 
a šardických se svatbou a kácením máje v podání chasy ze Svatobořic. 

Národopisné pořady doplnily výstavy výšivek, gobelínů, keramiky, svérázných slováckých předmětů 
dřevěných a porcelánových. Tolik z publikace PhDr. Františka Synka. 

Historie festivalu sahá až do roku 1921, právem se tak označuje za nejstarší národopisnou slavnost 
u nás. Tradici konání slavností přerušily jen II. světová válka a léta poválečná. Obnovila se v roce 
1956 a od roku 1971 se akce koná v pravidelných čtyřletých cyklech.  

První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. 
Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při 
zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou chápali jako jedinečný odkaz předků 
a významnou součást kultury národní.  

V Kyjově v roce 1921 s velkým úspěchem vystoupily národopisné skupiny a hudby nejen z mnoha 
obcí Kyjovska, ale také zástupci dalších oblastí Slovácka. Pro velký úspěch se slavnost uskutečnila 
podruhé hned v následujícím roce. Svým celkovým vyzněním, atmosférou a spontánností podnítil 
Slovácký rok v Kyjově v letech 1921 a 1922 vznik podobných regionálních lidových slavností na 
Valašsku, ve Slezsku i na Hané. Vlivem Slováckých roků se postupně oživovala stará kultura ve 
většině vesnic v okolí Kyjova. Členové nově vzniklých slováckých krúžků ve svých obcích dbali o 
čistotu krojů a původnost zvyků, písní, hudby a tanců.  

Třetí Slovácký rok hostil Kyjov v roce 1927 s programovým heslem "Slavnost sbratření Čechů a 
Slováků". Festivalu se tehdy zúčastnilo také 223 účinkujících ze Slovenska, zastupujících 21 
slovenských obcí. O čtyři roky později (v roce 1931) kyjovští uspořádali další ročník slavností, 
tentokrát v duchu obnovených příhraničních schůzek Čechů a Slováků v Luhačovicích, a jejich 
součástí byly poprvé také soutěže v lidovém zpěvu a tanci.  

Tradici pořádání slavnosti poznamenala v následujících desetiletích nepřízeň historických okolností. 
Kyjovští připravovali slavnosti ještě v letech 1939 a 1948, ale ty se s ohledem na tehdejší politické 
poměry nekonaly. Obnovily se teprve v roce 1956 pátým a o rok později šestým ročníkem 
Slováckého roku.  

Po přestávce, trvající celou čtvrtinu století, a v době, kdy se národopisné slavnosti s odkazem 
prvních Slováckých roků pořádaly již 10 let ve Strážnici, se nově formuloval program festivalu v 
Kyjově. Soustředil se na ukázky výročního a lidového zvykosloví (slovácký rok), obměn lidového 
kroje a na folklorní hudební, písňové, taneční i slovesné projevy z Kyjovska. V programech od té 
doby účinkují vedle účastníků z kyjovského Dolňácka také zástupci obcí, soubory, hudby a sólisté z 
blízkého Ždánska.  

Po roce 1957 se Slovácký rok v Kyjově konal v letech 1961, 1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 
1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 a 2019.  

Význam Slováckých roků pro Kyjovsko i celé Slovácko je velký. Pravidelné pořádání akce v letech 
1921-1931 a od roku 1956 dodnes motivuje činnost vesnických skupin (slováckých krúžků), souborů 



lidových písní a tanců, cimbálových a dechových hudeb a samozřejmě je také vítanou přehlídkou 
významných lidových zpěváků, tanečníků i muzikantů.  

U příležitosti Slováckých roků vždy navštěvovali Kyjov významní politici, umělci i osobnosti 
společenského a veřejného života. Tím se věhlas slavnosti přenáší do celé republiky i za hranice naší 
země.  

Vacenovští mlatci na Slováckém roku v Kyjově. Naše místní folklórní legendy 
Zleva: Oldřich Nivnický, Michal Macháček, Tonda Synek a Laďa Tomčala. 



Ej, ztepilí šuhaji v čižmách vy, 
ej děvčata v suknici rudé, 
vždy veselo v Kyjově bývalo, 
vždy veselo v Kyjově bude. 

Tak jako to táhne z vinných rév, 
tak jako ty kypíš, má sloko, 
tak hoří těch ohnivých slováků krev, 
tak ret pálí a srší oko. 

Kdo chce nás být, kdo chce nás urazit? 
My nevíme o pánu žádném, 
jak vesele dovedem žít a pít, 
tak vesele na poli padnem. 

Petr Bezruč, Slezské písně – Kyjov 

Slovácký rok 2021 - zrušen 

Měla to být velkolepá oslava stého výročí. Nebude. Řídící výbor Slováckého roku oznámil, že festival 
je letos zrušen. Slovácký rok byl naplánovaný na 12.-15. srpna 2021. Letos totiž uplyne 100 let od 
prvního ročníku. I proto festival plánoval porušit zaužívaný čtyřletý cyklus pořádání a měl se konat 
už dva roky od toho posledního.  

„Ačkoli jsme přípravám věnovali nemalé množství úsilí a času a plni optimismu vyhlíželi lepší zítřky, 
aktuální vývoj a kusé informace z ministerstva kultury nám mnoho nadějí nedávají. Co se týče 
pořádání hromadných akcí, je ono příslovečné světýlko na konci tunelu stále v nedohlednu,“ uvádí 
pořadatelé festivalu. 

Přesto se řídící výbor vyslovil v tom duchu, že oslavy budou i tak. „Neznamená to však, že bychom 
všechny přípravy a nápady zmačkali a hodili do koše. Za sto lety Slováckého roku se určitě 
ohlédneme, jen ne tak velkolepě, jak jsme si přáli a plánovali.“ Programová rada teď hledá možnosti 
a způsob, jak v uvedeném termínu uspořádat oslavu odpovídající pandemické situaci a neohrožující 
zdraví. 

Škoda, letos se asi děcka tak nepovozijů, jak třeba v roce 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznamte se, prosím……Historie Kyjova 

I když první písemná zpráva o Kyjově pochází z r. 1126, území, kde se město v současné době 
rozkládá, bylo osídleno již v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy z paleolitu, neolitu, 
eneolitu, doby bronzové i železné, z období římského i z doby stěhování národů, doloženo je i 
osídlení slovanské. 

V letech 1126–1539 patřil Kyjov klášteru Hradisko u Olomouce. Dostalo se mu ho darem od 
údělného olomouckého knížete Václava a jediným důvodem jistě nebyla spása duše Václavova 
strýce, jak se praví v darovací listině, ale i přání mnichů získat lokalitu, kde by se dalo pěstovat víno, 
jehož vlastní produkce by jim pokryla jejich vlastní spotřebu. Víno se totiž používalo nejen k 
liturgickým účelům, ale bylo běžným nápojem a užívalo se také jako lék. 

Ve 12. století se o rozvoj Kyjova nejvíce zasloužil opat Michal, který stál v čele hradišťského 
kláštera. Nechal v Kyjově vystavět kamenný románský kostel, který byl zasvěcen sv. Martinovi, 
ochránci trhů a vznikajících měst. Premonstráti, kteří vlastnili klášter po benediktýnech, založili 
nové tržiště (to původní se nacházelo pravděpodobně v blízkosti kostela), jehož plocha i tvar se 
zachovaly v podobě kyjovského náměstí. Od r. 1201 je Kyjov již nazýván městečkem. 

V r. 1284 dává král Václav II. souhlas k jeho opevnění. Palisádou, valem a vodním příkopem bylo 
ohrazeno náměstí a přilehlé ulice. Protože Kyjov nepatřil zrovna k největším a nejbohatším městům, 
nemohl si nikdy dovolit výstavbu kamenného opevnění. 

Ve 14. století se klášter dostává do finančních potíží, a proto je Kyjov poprvé zastaven. 
Premonstráti Kyjov pronajímali buď na doživotí, nebo na přesně stanovenou dobu. Během dvou 
století se vystřídalo na Kyjově několik zástavních pánů. V 15. století zde sídlí několik generací nižší 
šlechty. Počátkem 16. století je už Kyjov střediskem kraje. Roku 1515 uděluje Vladislav II. 
Jagellonský Kyjovu právo pečetit červeným voskem a v privilegiu, vydaném k této příležitosti, je již 
Kyjov nazýván městem. 

V r. 1539 klášter město prodal i se vsí Bukovany. Novým majitelem se stal moravský zemský 
hejtman Jan Kuna z Kunštátu. Po jeho smrti připadl Kyjov jeho synům, ale ti jej nejdříve zastavili a 
nakonec prodali Janu Kropáčovi z Nevědomí na Litenčicích. Protože však byl Kropáč vyhlášený svou 
hrabivostí a hrubým zacházením s poddanými, vytvořila se ve městě proti němu opozice, vedená 
Václavem starším Bzeneckým. Ten také stál v čele deputace kyjovských měšťanů, kteří se vydali ke 
králi Ferdinandu I., aby si na něm vyžádali ochranu před Kropáčem. Dne 11. května 1548 podali 
Kyjovští králi žádost, aby je přijal za poddané své komory s tím, že kyjovští obyvatelé sami vrátí 
Kropáčovi sumu, kterou za Kyjov zaplatil. Tak se také stalo a 18. srpna 1548 se jim listinou dostalo 
královského slibu, že Kyjov nebude nikdy zastaven, ani prodán. Město mělo z nového postavení 
značné výhody. Bylo opraveno, postaveny tři městské brány a výstavná renesanční radnice. V r. 
1577 koupilo město vesnici Vřesovice, v r. 1666 velkostatek a ves Kelčany. 

Roku 1710 přišli do Kyjova první kapucíni. Jejich zásluhou a díky odkazu Jana Adama z Lichtenštejna 
byl v letech 1713–1720 vystavěn na náměstí nový kostel, v r. 1723 vysvěcen a zasvěcen 
Nanebevzetí Panny Marie a dvěma moravským patronům Cyrilu a Metoději. 

Po předchozím souhlasu Marie Terezie byli do Kyjova v r. 1760 uvedeni piaristé, kteří zde založili 
nižší latinské gymnázium, na němž se vyučovalo základům latiny, aritmetiky a ostatních věd. Při 
školské reformě v letech 1774–1775 bylo gymnázium zrušeno a nahrazeno školou hlavní 
s německým vyučovacím jazykem. Obnovení gymnázia se Kyjov dočkal až v 19. století, kdy byla ve 
školním roce 1868/69 otevřena první třída nižšího německého gymnázia, které bylo v r. 1897 
zrušeno a od školního roku 1898/99 začalo fungovat české obecní nižší gymnázium, jehož 
pokračovatelem je současné Klvaňovo gymnázium. 



Josefínská doba se svými správními a náboženskými reformami zasáhla také do dějin Kyjova. Roku 
1784 byl zrušen kapucínský klášter a kapucíni museli z města odejít. Josefínská tolerance také 
přispěla ke zvýšení počtu židovských obyvatel ve městě, které ovládlo hlavně obchod a průmysl. 
Kyjova se dotkly i správní reformy. Místo dosavadní městské rady byl zřízen magistrát v čele s 
purkmistrem. 

V letech 1784–1848 se díky dobré hospodářské situaci Kyjov územně rozrůstal, přibyly nové ulice, 
změnil se k lepšímu vzhled domů. V r. 1844 tu otevřel kníže Hugo Salm-Reifferscheidt hnědouhelné 
doly. Hospodářský rozvoj města pokračoval i po r. 1850, kdy se Kyjov stal sídlem okresního 
hejtmanství a soudního okresu. V r. 1858 založil opět kníže Salm-Reifferscheidt v Kyjově sklárnu. Ta 
v r. 1878 po velkém požáru zanikla, ale v r. 1883 postavila novou sklárnu firma Samuel Reich a spol. 
Zpočátku se zde vyrábělo tabulové sklo, postupně se přešlo na sklo obalové. To se zde vyrábí 
dodnes. 

Podobně jako většina moravských měst měl i Kyjov ve druhé polovině 19. století německé obecní 
zastupitelstvo, i když Němci byli ve městě v menšině. K německé národnosti se hlásili také Židé, 
kterým patřila převážná část kyjovských obchodů a živností. Protiváhou německých spolků, 
peněžních ústavů, obchodů a škol se staly české spolky. 8. prosince 1864 byl založen Čtenářský 
spolek, jehož hlavním úkolem bylo sdružovat českou společnost a pěstovat češtinu jako národní 
jazyk. Na podzim roku 1871 zahájil svoji činnost další český spolek - tělocvičná jednota Sokol. Vedle 
své tělocvičné činnosti podporoval Sokol také kulturní dění ve městě pořádáním přednášek, 
divadelních ochotnických představení, plesů, tanečních zábav. Zejména po hospodářské stránce se 
oporou českého živlu stala Občanská záložna, která začala fungovat v únoru 1874. Významným 
datem pro počeštění obecní správy byl r. 1896. V tomto roce zvítězila po dlouhých volebních bojích 
česká kandidátka a bylo zvoleno první české obecní zastupitelstvo, v jehož čele stanul starosta JUDr. 
Josef Galusek. 

Prvním a významným počinem tohoto zastupitelstva bylo vybudování českého školství. V roce 1897 
se začalo vyučovat na české obecné škole chlapecké a dívčí. Ve školním roce 1898/99 zahájilo 
vyučování českého gymnázium, které v roce 1899 získalo novou budovu, postavenou kyjovským 
stavitelem Gustavem Sonevendem za značného finančního přispění Občanské záložny. Prvním 
ředitelem českého gymnázia se stal Josef Klvaňa, významná osobnost naší přírodovědy a 
národopisu. Otevření dalších český škol následovalo roku 1898 dívčí měšťanská škola, v r. 1900 
živnostenská škola pokračovací, r. 1905 pokračovací škola kupecká, r. 1907 zimní škola hospodářská 
a r. 1909 měšťanská škola chlapecká. 

Do dějin města se na konci 19. století zapsala i událost, místním známá jako "aféra hier". Událost 
bezprostředně souvisela s tendencí o počeštění Kyjova. V roce 1899 se ve městě konalo kontrolní 
shromáždění záložníků, při němž se někteří z nich místo německého "hier" hlásili českým "zde". 
Vojenští velitelé hodnotili tuto opovážlivost jako spiknutí proti vojenské moci a provinilci byli 
odsouzeni a uvězněni. Kyjov se neblaze zapsal do paměti c. a k. úředníků také další událostí. V roce 
1913 zde proběhly velkolepé oslavy vítězství Srbů nad Turky v balkánské válce. Na počest vítězství 
byla v dnešní Palackého ulici vysázena lipová alej. Kyjov si však vysloužil přezdívku "Malé Srbsko", 
která mu do budoucna vtiskla cejch rebelantského města. 

V r. 1914 vypukla 1. světová válka a mobilizaci se nevyhnuli ani kyjovští muži. Mnozí z nich během 
války zběhli od svých jednotek a vstupovali do legií ve Francii, Itálii i Rusku, někteří se z války už 
nevrátili. I pro město samotné bylo toto období velmi těžké. Kromě nedostatku základní životních 
potřeb sužovaly město tisíce haličských uprchlíků, kteří zde zůstali až do konce války. Ani rakouské 
úřady nezapomněly na rebelantské město a Kyjov byl vystaven ostré perzekuci. Jako první na 
pozornost úřadů doplatil úředník okresního hejtmanství Otakar Pancner, kterého udali němečtí 



„spoluobčané", že v jednom z hostinců nabádal odvedence, aby nestříleli na Rusy. Byl zatčen a 
odvezen od Vídně. Po tomto incidentu se národnostní poměry ve městě značně přiostřily. 
K zatýkání došlo také v řadách studentů gymnázia. Ve vězení se ocitli studenti Vladislav Navrátil 
(udali ho němečtí spolužáci, že provolával ve třídě slávu Srbsku a rukujícím vojákům rozdával 
slovanské trikolóry) a Vincenc Měsíček (byl zatčen za výrok "Nieder mit Österreich!"). Poslední 
kapkou v poháru trpělivosti rakouských úřadů vůči Kyjovu byla tzv. letáková aféra. Ve druhé 
polovině roku 1914 se v Kyjově objevily letáky s provoláním k našemu národu, jejichž opisování 
a rozšiřování se trestalo jako velezrada. Opět jedna „dobrá duše" se postarala o to, aby se o letácích 
dověděly i úřady. Dne 10. prosince byli zatčeni a do Vídně před divizní soud odvezeni všichni, kteří 
přišli s letáky do styku. 7 občanů bylo obžalováno ze zločinu velezrady a odsouzeno k trestům smrti. 
Až po intervencích poslanců jim byly tresty zmírněny na dlouholeté žaláře. 

Po všech těchto událostech se není čemu divit, že došlo k opatřením proti odbojným Kyjovjákům. 
26. prosince 1914 bylo rozpuštěno městské zastupitelstvo a správu města převzal vládní komisař Dr. 
Jindřich Pánek. Další rána postihla Kyjovské v r. 1915, kdy bylo uzavřeno gymnázium a vrcholem 
všeho byla sebevražda lidmi oblíbeného kyjovského starosty a lékaře MUDr. Severina Joklíka. 
Psychické problémy způsobené válečnými útrapami a perzekucí kyjovských občanů, ale také potíže 
ve vlastní rodině, vyústily u Joklíka v těžkou neurastenii. 18. března 1915 ukončil život tak, že si 
vbodl do krajiny srdeční skalpel. 

Rok 1918 přinesl konec války, rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československé republiky. Kyjov se 
začíná v novém státě slibně rozvíjet. Vznikly nové městské čtvrtě s rodinnými i obecními činžovními 
domy, vybudoval se vodovod a kanalizace, byly vydlážděny chodníky a vozovky, vznikaly nové 
podniky, těsně před 2. světovou válkou byla postavena okresní nemocnice. V r. 1921 uspořádali 
Sokoli 1. ročník národopisných slavností Slovácký rok. Tyto slavnosti se v Kyjově pořádají dodnes.  

Za první republiky dochází také k rozvoji kyjovského muzea, o jehož založení se de facto už v r. 
1904 zasloužil profesor gymnázia Jan Kučera. Roku 1926 jeho tehdejší správce Ludvík Kalus získal 
pro muzeum novou budovu - renesanční zámeček, kde sídlí muzeum dodnes. V tomto období 
dochází také k založení dalšího muzea - Muzea odboje, jehož sbírky tvořily předměty, které si ze 
svého pobytu v legiích během první světové války přinesly domů legionáři z celého Kyjovska. 
Muzeum ale bylo z pochopitelných důvodů na začátku druhé světové války zrušeno a některé 
předměty byly převedeny do tehdejšího městského muzea. 

Rozvoj města přerušila na šest let nacistická okupace. Svou daň válce zaplatili svými životy i kyjovští 
občané. Mnozí z nich byli účastníky odboje, jiní se nevrátili z koncentračních táborů nebo padli na 
válečných bojištích. Na nacistickou rasovou nesnášenlivost doplatili kyjovští Židé. Z vyhlazovacích 
táborů se jich vrátilo jen několik. 

Kyjov byl osvobozen rumunskými jednotkami 28. dubna 1945. Stejně jako tomu bylo po první 
světové válce i nyní začíná obnova normální života ve městě. Vyrůstají celá nová sídliště, podstatně 
se rozrostla nemocnice, jejíž výstavba začala už za války, v r. 1961 byl otevřen domov důchodců, 
přibyly nové mateřské a základní školy, závody, dopravu ve městě pomohl vyřešit nadjezd nad 
železniční tratí Brno-Trenčínská Teplá. Přínosem pro zkvalitnění ovzduší byla plynofikace. Pro 
kulturní a sportovní vyžití nejen Kyjovských, ale i obyvatel z blízkého i širšího okolí, slouží letní kino, 
kino Panorama, dům kultury, muzeum, městská knihovna, sportovní stadión. Milovníkům koní je k 
dispozici jezdecký oddíl, v blízkosti letního kina se nacházejí tenisové kurty. V letních měsících se 
můžeme osvěžit v bazénech místního koupaliště. 

Po roce 1989 se mnoho občanů pustilo po více než čtyřiceti letech do soukromého podnikání. 
Výsledkem jejich snažení jsou soukromé obchody a firmy s různým zaměřením. Některé navázaly na 
dřívější tradice, jiné jsou úplně nové. 



I když po územní reorganizaci roku 1960 přestal být Kyjov okresním městem, zůstává díky své 
poloze nadále kulturním a hospodářským střediskem Kyjovska. 

Převzato od Mgr. Blanky Pokorné 

 

Silní a pracovití muži 
jako duby a habry v okolních stinných lesích. 

Děvčata a chlapci v krásných a bohatých krojích, 
barevných jako rozkvetlé zahrádky u místních domků. 

A v žilách všem koluje krev 
jako rudé vínko z plodných vinic, 

která všechny naplňuje životodárnou silou k další práci. 

A když je hotovo, 
to se pak schází v malovaných sklepích, 

aby tu krásu, plodnost, lásku k životu a stálou mladost 
písní a vínem oslavili. 

  



Poděkování 

Členy Pastorační rady vyzval Otec Jiří, aby alespoň symbolicky ocenili medailí sv. Jana Sarkandra ty 
farníky, kteří čerpají duchovní sílu ze zdrojů evangelia a získanými dary obohacují celé naše 
křesťanské společenství. 

Jako nejlepší termín poděkování se nabízela farní slavnost jmenin našeho kostela - mše svatá 
obětovaná 11. června 2021 na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. K ocenění projevů křesťanské 
lásky, která pramení v srdcích našich farníků, je přímo „vybízel“ oltářní obraz od akademického 
malíře Jano Koehlera. Proto jménem celé farnosti nejdříve vyjádřili vděčnost našim předkům, že 
Kristovu Srdci zasvětili vacenovický dům Boží. Vždyť právě Ježíšovo srdce je centrem celé Božské 
osobnosti! Srdce probité kopím je pro naši farnost „viditelné“ znamení dokládající hodnotu pravé 
lásky, která se prokazuje osobní obětí a službou bližním.  

„Tlukot“ Božského Srdce „nepřeslechli“ tito naši farníci: 

upřímně děkujeme: 

- paní Boženě Lungové za dlouholetou, neúnavnou a stále nekončící práci při organizování 

farních zájezdů a poutí, za pomoc při poskytování duchovních služeb nemocným a potřebným, za 
trvající aktivní zájem o společensky záslužnou činnost v místní organizaci Českého červeného kříže.  

- Paní Anně Bábíčkové vyslovujeme uznání za její pracovitost a starostlivost, kterou projevuje při 

zajišťování zázemí každodenního chodu bohoslužeb farnosti v průběhu celého církevního roku. 
Velké nároky služby jsou na ni kladeny hlavně o církevních svátcích a obřadech. Obdivujeme její 
žitou úctu k rodovým kořenům a děkujeme za obětavou, nezištnou pomoc, kterou přináší 
nemocným v rodině.  

- Paní Ludmile Uherkové srdečně děkujeme za to, že dlouhá léta celoročně zabezpečuje 

květinovou výzdobu našeho domu Božího. Pravidelně organizuje a zapojuje se do velkých úklidů 
kostela a fary. Její údržba církevních objektů se vyznačuje pečlivostí a odpovědností za svěřené 
hodnoty. 

- Panu Janu Šťastnému jsme vděčni za to, že byl dlouhá léta platným členem a ozdobou našeho 

chrámového sboru. Odměnou mu buď uznání, že z našich pamětí nevymizel jeho nenapodobitelný 
zpěv pašijí. Rovněž mu děkujeme za desetiletou kostelnickou službu a vážíme si jeho osobního 
nasazení při poskytování náročné zdravotní péče svým nejbližším. 

- Panu Ladislavu Kristovi můžeme vyslovit pouze neosobní poděkování a jen zprostředkovaně 

zaslat naše srdečné pozdravení k jeho nemocničnímu lůžku. O to s větší naléhavostí mu chceme 
projevit vděčnost za jeho celoživotní, pěveckou oslavu Boží a za desetiletou službu kostelníka, 
kterou s velkým nasazením vykonával i přes těžké zdravotní problémy. 

DĚKUJEME! 
  



 

Citáty na zamyšlení i pobavení 

- Člověk, který si neváží maličkostí, si nezaslouží velké věci. 

- Život je velmi těžká zkouška…. Mnozí v ní neuspějí, protože se snaží opisovat od druhých, 
přičemž zapomínají, že každý z nás má jiné otázky….. 

- Ty nejhezčí okamžiky si často uvědomíš, až když na ně vzpomínáš. 

- Bez ohledu na to, jak zaneprázdněný člověk to je, pokud mu na vás opravdu záleží, vždycky si 
najde čas. 

- Slova mohou lhát, ale činy vždycky řeknou PRAVDU. 

- Při některých lidech se cítíte bezpečně. Ne proto, že vám úplně rozumí, ale proto, že vás napříč 
všemu milují. 

- Myšlenky někdy napáchají více škody než to, co se skutečně děje. 

- Neočekávejte, že vždy dostanete to, co dáte. Ne každý má srdce jako Vy. 

- Není důležitá úroveň života, ale způsob, jakým ho žijete. 

- Mnoho mužů si myslí, že ženy od nich chtějí jen peníze. Ale ta správná žena chce jeho čas, 
snahu, vášeň, upřímnost, věrnost, a aby byla vždy jeho prioritou. 

- Važ si ruky, která ti pomáhá vstát, když jsi na dně. Je tisíckrát cennější než objetí, když stojíš. 

- Murphyho zákon: „Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.“ 

- Slovo „promiň“ je rodinným pokladem. 

- Nepotřebuji drahé dary, abych byla šťastná. Stačí, když mi ukážeš, co pro tebe znamenám. 

- Žena se stane odrazem toho, jak se k ní chováš. Pokud se ti nelíbí, jak se chová, nejprve se 
podívej, jak s ní zacházíš. 

- Žena má být do určité doby krásná, aby byla milovaná, a potom má být milovaná, aby byla 
krásná. 

- Štěstí nepochází z toho, co máš, ale z toho, s kým jsi. 

- Nedovol nikomu, aby se k tobě choval bez respektu jen proto, že ho miluješ. 

- Přestaň se strachovat z toho, co by se mohlo pokazit, a začni myslet na to, co by se mohlo 
vydařit. 

- Důvěra je ta nejkrásnější věc. Ten pocit, že někomu můžeš říct vše, co máš na srdci a on se ti 
nevysměje, ale pochopí. 

- Nechoď tam, kudy vedou vyšlapané chodníčky. Jdi tam, kde nic není, a zanechej stopu. 
  



Hledání ztraceného času 

Charlie Chaplin zemřel ve věku 88 let. Zanechal nám 4 odkazy: 

(1) Na tomto světě není nic věčné, ani naše problémy. 

(2) Rád chodím v dešti, protože nikdo nevidí mé slzy. 

(3) Nejpromrhanějším dnem v životě je den, kdy se nesměju. 

(4) Šest nejlepších lékařů na světě .... 

1. Slunce 

2. Odpočinek 

3. Trénink 

4. Zdravá strava 

5. Sebeúcta 

6. Přátelé 

Udržujte je ve všech etapách života a užijte si zdravý život ... 

Pokud se podíváte na Měsíc, uvidíte Boží krásu. 

Pokud se podíváte na Slunce, uvidíte Boží moc. 

Pokud se podíváte do zrcadla, uvidíte nejlepší Boží stvoření. 
Tak tomu věřte. 

Všichni jsme turisté, Bůh je náš cestovní agent, který má pro nás jízdní řády, rezervace a cíle ... 
Důvěřujte mu a užívejte si Život. 

Život je jen cesta. 

Žijte dnes! ....  Charlie Chaplin 

Jednoho dne se procházeli manželé Churchillovi 
přepychovou čtvrtí Londýna.  

Lidé zdravili a rádi s předsedou vlády prohodili pár 
slov. 

Zametač ulic naproti tomu pozdravil paní 
Churchillovou a chvíli spolu mluvili. Vypadalo to 
důvěrně. 

Churchill se poté zeptal své ženy, o čem že tak 
dlouho musela diskutovat se zametačem ulic? 

"Ach ... byl do mě už dávno zamilovaný", řekla.  

Churchill se usmál a poznamenal: 

„Vidíš, kdyby sis ho vzala, byla bys dnes 
manželkou zametače ulic." 

Paní Churchillová s úžasem pohlédla na svého 
manžela a řekla legendární slova: 

„Ale miláčku, kdybych si ho byla vzala, byl by dnes 
premiérem on!"  
Tak to je! Za každým silným mužem je nezřídka k 
nalezení silná žena, která mu bude vždy po boku. 
  



Rada a prosba farníka 

Milí přátelé, léto je tady a mnozí vyrážíte na procházky přírodou, nebo jen tak relaxujete na svých 
zahradách. Víte dobře, že se vyskytují téměř všude mrchy klíšťata. Chci vám dát recept, který vás 
zbaví těchto potvor. Já osobně to používám snad už více jak deset let, a je to starý recept od 
jednoho hajného a mohu vám říci, že to funguje na 100%. Nikdy jsem neměl klíště a nejdou na mě 
ani komáři ani ovádi.  

Tak tedy: do ponožky, nebo nějakého sáčku z bavlny, dejte půl sáčku (bohatě stačí), fenyklu, zavažte 
provázkem, nebo tkaničkou, párkrát (2-3x) mírně rozdrťte paličkou na maso, aby se uvolnilo více 
aroma, odstřihněte a noste v kapse, nebo když se opalujete, mějte při sobě. Já to nosím v ponožce 
u kotníku. Moji známí to dávají i do oblečku pro psy nebo kočky, a prý to funguje i u nich. Není 
dobré jim to dávat na obojek, je to pro ně příliš aromatické.  

Prosím Vás, vysvětlete svým blízkým, jak se mají chovat v lese!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když něco takového vidíte, nelekejte se, nevolejte hasiče nebo civilní ochranu. 

Jsou to jen včely cestující, projíždějící a zastaví se jen na 24 hodin. Neotravuj je a ony ti neublíží. 
Pokud jim chcete místo toho pomoct, dejte talíř s lehkou vrstvou cukrové vody. Uvidíte, jak se krmí 
a jdou po vlastní cestě. 

Chraňme roje cestujících včel, je to naše pojistka na přežití. Pokud vyhynou, budeme následovat. 
Bez nich nezůstane na povrchu naší země jediný člověk... 

Prosím, nezabíjejte je!  
  



Poděkování za pomoc po TORNÁDU 

Moravěnko naše milá, čímpak sis to zasloužila? 
Každý, kdo má v srdci žal, tornádo fakt nečekal. 

Též se nikdo nenadál, co se bude díti dál. 
Kolik LÁSKY z toho vzejde, slovy popsat prostě nejde. 

Mysleli jsme, že jsme „jiní“ - přátelští a pohostinní. 
Ale nyní vidíš Čecha, všeho nechá, pomoct spěchá. 

Se srdcem svým na dlani, na Moravu uhání. 
Dobro, lásku vyloží, ruce k dílu přiloží. 

Skvělých lidí všude mraky, jste ÚŽASNÍ zkrátka TAKY!! 
Smekáme a pláčem DÍKY - vám všem, z celé republiky!! 

Stavíte nám domy, střechy - DÍKY SLEZSKO, DÍKY ČECHY!!! 
Díky vám zas bude blaze, děkujem všem, a i Praze. 

Byl to záměr těch sil vyšších, nechme válek žabomyších. 
Snad nám to všem dojde k duhu - a že dobro pramení, 
již nám nebe kreslí duhu, jako dobré znamení. 

Díky patří v této době taky POLSKU: "Dzięki Tobie!" 

A RAKOUSKU díky obří, záchranáři velmi dobří! 
Alle dankbaren Leute sagen: "Danke Österreich!" heute 

Díky za tu (v dobu krutou) pomoc nám všem nabídnutou 
od krásného CHORVATSKA "Hvala puno Hrvatska!" 

Daleko pak letí díky (až ke břehům AMERIKY, 
taky k BRITSKÝM) za krajany.."Thank you all!" for sending money 

A též velké díky patří vám všem, naši milí bratři. 
Do SLOVENSKEJ KRAJINY "Veľká vďaka!" posíláme 
od moravskej rodiny, veď tak blízko k sebe máme 
HRDINOVÉ naši PRAVÍ, Morava vás s úctou zdraví. 

VŠICHNI zlaté srdce máte!!! 
DÍK MOC, že nám pomáháte!!!! 

  



Pozvání 

Obec Vacenovice si připomene 100. výročí Slováckého roku 14. srpna – DNEM V KROJI. V tento den 
(sobota) můžete svou podporu této akci vyjádřit tím, že se oblečete do pracovního či svátečního 
kroje, v kterém se budete pohybovat po naší obci. (Ti odvážnější můžou i přes pole). 

Celou akci zřejmě zakončíme v podvečerních hodinách (což ještě obec upřesní na infokanálu) před 
Habánským sklepem, kde bude přichystáno posezení a malé občerstvení. 

Přijďte se po dlouhém covidovém období rozptýlit, zazpívat si a když sebou vezmete některé vaše 
kulinářské výrobky jako například koláčky, klobásy, bokovinu či chleba se sádlem a kvašákem nebo 
cibulí (prostě typickou stravu roku 1921), tak ještě dobře pokoštujeme a zhodnotíme vaše 
hospodářské úsilí. 

 

„Kněz přijímá v poslušnosti poslání, 

které je třeba udělat. 

Je knězem pro všechny, 

je knězem všech." 

Rozloučení 

s odcházejícím duchovním správcem naší farnosti P. Jiřím Doleželem jsme prožívali při děkovné mši 

sv. sloužené v našem chrámě v sobotu 17. července. 

Vítání 

nového pastýře P. ThLic. Radka Sedláka, PhD. bylo slaveno při koncelebrované mši sv. (za spoluúčasti 

kyjovského děkana P. Mgr. Vladimíra Mrázka a Otce Jiřího ) následujícího dne - v neděli l8. 
července. 

Vyslovujeme upřímné poděkování a úctu Otci Jiřímu za prokazované kněžské služby. Ať jej v nové 
farnosti provází Boží požehnání, ochrana Panny Marie a přímluvy patrona sv. Jiří - udatného 
bojovníka se zlem. Věříme, že najde obětavé pomocníky ochotné sloužit druhým. 

S láskou vítáme jeho nástupce, nového pastýře svěřeného stáda, Otce Radka. 

Prosíme o pomoc Božské Srdce Ježíšovo, abychom mu ochotně naslouchali a pokorně se od něj učili 
Boží lásce. 

Ať naše kněze v jejich pastoračním úsilí neopouští síla, radost, pokoj a láska! 


