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Anděl jim řekl:  

Nebojte se! Hle, zvěstuji 

vám velikou radost pro 

všechny lidi. 

Dnes se vám ve městě 

Davidově narodil Spasitel – 

váš Mesiáš a Pán. 

(Lukáš 2,11) 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den milí farníci 

Vánoce jsou dobou, kdy intenzivněji vnímáme kontrast chladu a tepla, tmy a světla, a to 

nejen v jejich fyzické podobě, ale především v té nejvlastnější, lidské. 

Křesťanská vánoční radost je radostí ze světla, které žádná tma nepohltí. Je radostí 

z obdarování Ježíšem Kristem, předpovězeným a očekávaným světlem. 

Ten, který se narodil v Betlémě, se stal znamením Boží lásky k člověku. 

Při svém působení se skláněl k těm, kteří toužili po uzdravení a odpuštění. 

Slavení jeho narození je pro nás příležitostí uvědomit si, že stejně 

se sklání k nám, aby ošetřil i naše rány. 

Zároveň nás vybízí k tomu, abychom i my byli laskaví. 

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, 

který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu…. (Iz 52,7) 



Ostatky sv. Mikuláše 

Odkud se bere léčivá tekutina vytékající z jeho kostí ? Je to zázrak? 

O sv. Mikuláši jsme již obsáhle psali před rokem v 6. čísle 

Pastoračních novin (vydaných 6.12.). Dnes bychom chtěli 

napsat pár vět o jeho zázračné tekutině, která nepřestává 

vytékat z jeho hrobky. 

Jen malé připomenutí jeho osoby: Řecký biskup svatý 

Mikuláš z Myry (asi 286 – 352) je v křesťanství po Panně 

Marii druhým nejuctívanějším svatým. Už za svého života 

se mezi lidmi těší velké oblibě a neobyčejné úctě. A to 

nejen díky úsilí, které vynakládá na obranu nespravedlivě 

obviněných či ochranu křesťanské víry před pohany, ale 

zejména díky své štědrosti vůči potřebným. Tuto 

světcovu vlastnost si u nás připomínáme každý rok 

v předvečer výročí jeho úmrtí, tedy 5.12., kdy „Mikuláš“ 

přináší dětem malou nadílku. Věřícími je ten pravý svatý 

Mikuláš často přezdíván Divotvůrce, což je vskutku 

přiléhavé jméno. Na kontě má totiž dlouhou řadu 

zázraků, které byly na jeho přímluvu zaznamenány. A vše 

nasvědčuje tomu, že zázraky se kolem něj odehrávají i 

dlouhá staletí po jeho smrti! 

Jeden z posmrtných zázraků sv. Mikuláše se dokonce 

nepřetržitě opakuje. Od okamžiku Mikulášova skonu až 

do současnosti se jeho hrob plní podivnou tekutinou a 

nikdo nedokáže říct, jaké mechanismy za tím vlastně 

stojí. Původně jsou ostatky svatého Mikuláše uloženy 

v jihotureckém městě Myra, kde světec působil a kde 

také zemřel. Netrvá dlouho a začnou přicházet první zvěsti o tom, že se v hrobě objevuje 

tajemný vonný olej, který vyléčí každého, kdo se ho dotkne. Kolik je na těchto zprávách 

pravdy? V tuto chvíli bychom ještě mohli spekulovat o nějakém přírodním procesu 

souvisejícím s lokálními podmínkami , podnebím a vlhkostí vzduchu. Jenže pak přicházejí 

Italové, kteří v roce 1087 Mikulášovy ostatky uloupí a odvezou je k sobě do města Bari na 

jihu země, kde pro ně vybudují vlastní baziliku. I zde se ovšem Mikulášova rakev začíná 

plnit tajemnou manou, jak tekutinu věřící nazývají. Je skutečně zázračná? 

Legenda tvrdí, že se tekutina tvoří přímo v kostech světce, odkud pak vytéká do rakve. To 

pochopitelně moderní skeptičtí vědci odmítají. Něco takového by popíralo známé 

fyzikální zákony. Tekutina se přece nemůže objevit jen tak z ničeho! Již v polovině 50. let 

minulého století se vědci pokoušejí tvrzení věřících zpochybnit. S jistotou v hlase 

prohlašují, že tajemná mana ve skutečnosti není ničím jiným než zkondenzovanou párou. 

Jak již bylo zmíněno Bari je přístavní město, vlhkost vzduchu je tu vysoká a teplé jihoitalské 

klima v kombinaci s kamenným sarkofágem uvnitř chladné baziliky poskytuje ideální 

podmínky k přeměně páry do kapalného skupenství. Ve stejnou dobu je také zahájena 



rekonstrukce hrobu, čímž se vědcům dostává jedinečné příležitosti dokázat pravdivost 

svých tvrzení. Je záhadná mana jen obyčejná voda, která vzniká za zcela přirozených 

okolností? 

Zatímco restaurátoři pracují na renovaci Mikulášova hrobu, jsou jeho ostatky 

z kamenného sarkofágu vyňaty a umístěny do prosklené urny. Urna má kosti světce 

ochránit před vnějšími vlivy a zabránit vlhkosti, aby je dále poškozovala. Jenže výrony 

neznámé tekutiny pokračují. 

Návštěvníci baziliky prohlašují, že 

viděli, jak se na ostatcích tvoří 

krůpěje many. Vypadá to prý, jako by 

se kosti potily. Když po třech letech 

nastane čas přemístit kosti zpět do 

urny, čeká skeptiky další překvapení. 

Plátno, na kterém po celou dobu 

ležely, je zcela promočené. Ke 

zkapalňování páry přitom ve 

skleněné urně docházet nemělo! 

Věřící to považují za důkaz, že manu 

skutečně vylučují Mikulášovy 

kosterní pozůstatky. A i kdyby se 

vědcům nakonec podařilo přijít 

s přesvědčivým vysvětlením tohoto 

jevu , museli by čelit ještě další 

záhadě. Tou jsou neobyčejné léčivé 

účinky many. Nemocní se tekutinou, 

jejíž slavnostní odčerpávání 

každoročně probíhá za velkých 

ceremonií v den 9. května, potírají, 

nebo ji dokonce pijí. Mnoho těch, nad 

nimiž už lékaři dávno zlomili hůl, se 

poté uzdravilo! 

Je i toto jeden ze zázraků Mikuláše 

Divotvůrce?  

Hrobka sv. Mikuláše v Demre, jeho 

tureckém rodišti je od 11.století 

prázdná. Vybrali ji italští obchodníci, 

kteří se obávali jejího zničení Araby. 

A tak jsou jeho ostatky uloženy 

v hrobce baziliky svatého Mikuláše v 

italském městě Bari. 

Turecké Demre – město se v antice 

jmenovalo Myra – skalní náhrobky. 



PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ 

Dnes pokračujeme třetím, a zároveň závěrečným dílem v rozhovoru mezi P. Františkem 

Adamcem a autorem knihy „Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel“ Vojtěchem Vlčkem. 

Ve Valdicích jste se setkal se spišským biskupem Jánem Vojtaššákem …. 

A byl svědkem toho, jak ho bachaři ponižovali. Trýznili ho a vysmívali se mu. Starý pán 

nebyl schopen splnit normu, a tak jsem mu dával udělaná povřísla, přičemž mě přistihli. 

Nadávali mi, jakým právem to dělám. Řekl jsem jim, že je to jeho dílo. Vlastně jsem lhal, 

ale zachránil jsem ho před trestem. Jindy tam přišel potentát z krajského výboru 

z Hradce Králové a vysmíval se mu: „Vy jste se dřív klaněl papeži a Pánubohu, ale teď se 

budete klanět mně!“ Dali mu kartáč, musel se před ním sklonit a drhnout podlahu. „Však 

my vás budeme drhnout, až vás vyčistíme!“ Biskup Vojtaššák mu na to řekl: „Ponižovat 

mě můžete. Kristus to také v životě neměl lehké, byl ponižován, a přece nezatrpkl. Ať 

vám Bůh odpustí.“ Oni tam stáli a nevěděli, co na to říct. 

Jakou zkušenost jste měl s bachaři a estébáky během věznění vy ? 

V prádelně v Ruzyni se do mne skoro zamilovala estébačka Jana. Když jsem dostal 

flegmónu a měli mě převézt na Pankrác do vězeňské nemocnice, spolu s jedním 

bachařem mi pomohli. Dali mě zvlášť na celu a tam se o mě starali. Jana pak ukradla 

aureomycin a streptomycin a píchala mi injekce. Donesli mi jablka, zabalili mě do dek. 

Jednou se ke mně důvěrně obrátila: „Fanoušku, polibek za mřížemi je spojen s obtížemi, 

že?“ Já nevěděl, jestli to myslí vážně, nebo chce ze mne něco vytáhnout. Nakonec jsem 

se z toho vylízal a z románku nebylo samozřejmě nic. Také na mě tady nasadili špicla. 

Představil se mi jako Karlík (stejné jméno jako bývalý generální vikář z Olomouce) a 

vydával se za kněze. Svou věrohodnost se snažil dokázat vlastní fotografií v kolárku – 

přitom vězni samozřejmě fotky mít nesměli. Navrhl mi, abychom se navzájem 

vyzpovídali. Cosi jsem už vytušil, a navíc mě před ním varoval bachař. Proto jsem 

předstíral, že jsem zapomněl začátek zpovědní formule, a poprosil ho, ať mi napoví. Byl 

najednou v úzkých. Do očí jsem mu řekl, co si o něm myslím. Bachař, který mi tolik 

pomohl, byl samozřejmě brzy odvolán za napomáhání vězňům.  

Jak vzpomínáte na opata Anastáze Opaska, s nímž jste byl vězněn v Ruzyni ? 

Jednou jsem při práci na zahradě slyšel, jak velitel nadával břevnovskému opatu 

Opaskovi: „Flanďáku, zasraný černoprdelníku!“ Opasek odpověděl: „Já mám sice 

doživotní trest, ale nemám tam dodatek – zpřísněný nadávkami. A nenechám se urážet.“ 

Velitel se rozohnil: „Co je urážka? Vy jste zbavený cti!“ „Cti jste mě zbavili vy! Ale já mám 

svou kněžskou a před Bohem a před svým svědomím jsem čistý.“ On na to: „Vy 

černoprdelníku, co budete kecat!“ Opasek sundal gatě a povídá: „Podívejte se, že jí mám 

bílou.“ „Hm, tomu říkáte nadávka?“ Opat si přisadil: „Vám by se líbilo, pane veliteli, 

kdybych vám říkal rudý gestapáku?“ Okamžitě ho odvedli ze zahrady (my jsme byli v té 

době spolu na cele, abychom neovlivňovali spoluvězně) a odvezli ho do Leopoldova. 

V době vašeho věznění si odpykávali trest i mnozí bývalí komunisté. Setkal jste se 

s některými ? 

V Ruzyni jsem měl jednu historku s prominentními vězni – bývalými čelními komunisty 

Hajdů a Londonem, kteří tak tak unikli provazu. Pracoval jsem tehdy v prádelně a oni 



zde museli bosí v kádích šlapat zelí. Jednou když se Londonovi chtělo na záchod, udělal 

potřebu do zelí a místo papíru použil čepici. Potom na mě loudil čepici, aby neměl 

průšvih. 

Kdy jste byl propuštěn a jaké byly první měsíce na svobodě ? 

Zásluhou bachaře, který mi v Ruzyni spolu s estébačkou Janou pomáhal, jsem dostal 

dobrý posudek se zněním, že je na mně vidět převýchova, takže v roce 1956 jsem byl na 

amnestii propuštěn, a to s osmiletou podmínkou. Přechod z Ruzyně na svobodu byl pro 

mě velmi těžký. Šest let jsem byl zvyklý dělat jen čelem vzad, otočit se, vpřed. Úplně 

jsem ztratil samostatnost. Vůbec jsem nevěděl, jak se orientovat v Praze, i cesta vlakem 

do Vyškova mi dělala značné potíže. Neměl jsem občanský průkaz, jen potvrzení, že jedu 

z basy. Nějak jsem se vrátil domů k rodičům. Hned po příjezdu jsem se musel hlásit na 

pracovním úřadě, tehdy bylo totiž povinností být zaměstnán. Chtěl jsem jít do Brna, že si 

tam najdu místo a budu dělat řidiče tramvaje. Státní bezpečnost řekla: Ne, stýkal byste 

se příliš s lidmi. Pak jsem si našel místo v cukrovaru. Musel jsem ho znovu odříct, údajně 

bych kradl cukr. Nakonec mě chtěli poslat do dolu. Řekl jsem jim na to: „Já už jsem 

v dole dělal, ať tam jdou pracovat ti, co tam ještě nebyli.“ Navíc jsem měl zdravotní 

klasifikaci, že nejsem schopen pracovat v dolech. Vyškovský lékař mi napsal potvrzení, že 

mohu pracovat jen v sedě a v teple. Estébáci se vztekali, a tak jsem se musel každý týden 

na bezpečnosti hlásit. Nakonec jsem nastoupil do cihelny v Dědicích a zůstal tam dva 

roky. 

Neměl jste naději vrátit se do duchovní správy ? 

Téměř žádnou, ale přišlo to náhodou. Ve Švábenicích u Vyškova zemřel kněz a hledali za 

něj náhradu. Byl tam církevní, přesněji „proticírkevní“ tajemník, nějaký Kuchtíček. Farníci 

za ním zašli, že by o jednom věděli, ale pracuje v cihelně. “Má študie a v cihelně není 

nepostradatelný. Když jsi církevní tajemník, tak pro tu církev jednou něco udělej, ty 

troubo!“ V cihelně jsem se osvědčil, neboť jsem měl bohaté zkušenosti z vápenky ze Zdic 

a z kamenolomu. Církevní tajemník mi dal dobrý posudek a souhlasil s mým nástupem 

na faru. Nesměl jsem však působit samostatně, musel jsem být u jiného kněze a pod 

dohledem. Tak jsem se dostal do Ivanovic na Hané a odtud jsem dojížděl i do Švábenic. 

Kvůli vlivu na mládež mi dal tajemník brzy z Ivanovic padáka a přesunul mě do 

Uherského Hradiště. Tam byl děkanem mírový kněz, který často před komunisty 

přikrýval průšvihy, mé i kolegy pátera Kubíka. V šedesátém osmém mě přesunuli do 

Starého Města. Chtěli jsme tam postavit kostel sv. Gorazda, což nám zatrhli. Nevěděl 

jsem, co se mnou bude, protože jsem měl zakázáno působit ve čtyřech okresech 

(Kroměříž, Vyškov, Přerov a Uherské Hradiště). Zavolal si mě biskup Vrana, můj učitel a 

pozdější kolega na kroměřížském gymnáziu: „Františku, půjdeš přechodně do Vacenovic, 

jsi městský typ, brzy tě odtud vytáhneme.“ Vacenovice jsou pohraniční farnost mezi 

olomouckou a brněnskou arcidiecézí. Už jsem tu 30 let. 

Jak jste prožil období pražského jara ? 

Mým velkým snem bylo dostat se do Francie, ale povolení k výjezdu jsem samozřejmě 

nedostal. V 60. letech se na mne obrátili dva emigranti žijící ve Francii se žádostí o 

zaslání křestních listů, aby mohli uzavřít křesťanský sňatek. Úředně jsem jim to poslat 

nemohl, poslal jsem to tedy soukromě. Rodina Purinských mi byla velice vděčná a v roce 



1968 mě pozvala na návštěvu. Ve Francii jsem pobyl čtyři měsíce. Podíval jsem se na 

Eiffelovku a navštívil Lurdy. Když se dozvěděli, že jsem politický vězeň, nazývali mě 

„živým svědkem víry“, zahrnovali mě obrovskou pozorností a předávali si mě jako 

nějakou vzácnost. Samozřejmě mě napadlo, že bych ve Francii mohl zůstat. Mezitím mi 

však došel dopis od děkana z Hradiště, abych se vrátil, že hranice jsou volné. Brzy nato 

došlo k okupaci Československa „bratrskými“ vojsky. Přesto jsem se nakonec rozhodl 

vrátit ke svým ovečkám. 

Navštěvovala vás i během 70. a 80. let StB ? 

Záhy po návratu z Francie si mě nechal přivolat církevní tajemník, zakazoval mi 

vyzvánění zvony a vyhrožoval, že kdo bude takovou provokaci provozovat, bude trestně 

stíhán. Přitom sám, když v šedesátém osmém přijeli Rusové, nechal na výstrahu před 

okupanty zvonit. Brzy však převlékl kabát a vše se vrátilo do starých kolejí. Jinak mě 

navštěvovali zhruba jednou za půl roku. Například to bylo kvůli vývěsce, kde jsem 

napsal: „Jen blázen ve svém srdci řekl: ´Není Boha.´“ Tak jsem jim řekl, že je to pro věřící, 

proč si to chodí číst. Taky jsem jim ukázal tu pasáž v Písmu a museli uznat, že já Písmo 

korigovat nemohu. Ještě více jim vadila moje věta: „Kdo odvádí mládež od Boha, nahání 

ji do pekla nebo do kriminálu.“ Argumentoval jsem jim tím, že v kriminále jsem se setkal 

s mnoha mladými, kteří nepoznali Boha a dobrou výchovu, a proto páchali zločiny. 

Nebál jsem se jim říct, když se oháněli Komenským, jeho výrok: „Žádný bezbožec 

nepřekračuj práh školy!“ A komunisté Boha ze škol vyháněli! Jednou mi přikázala StB, že 

nesmím tři dny opustit faru, přijeli vyšetřovat, kde jsem vzal peníze na výstavbu cesty ke 

hřbitovu, opravu oken kostela, zkrátka mi předhazovali mou „zbytečnou“ aktivitu. 

Pokoušeli se vás estébáci získat ke spolupráci ? 

Ano, a slibovali mi spoustu výhod. Dostanu množství náboženských knížek, budu jezdit 

na zahraniční dovolenou atd. Řekl jsem jim: „Už jsem jednou seděl a nechci sedět 

podruhé, až to praskne.“ To byla chyba! Okamžitě mi vmetli do tváře mou nevíru ve 

věčnost komunisti - ckého režimu. Tehdy jsem si vzpomněl na maminku, která říkávala: 

„Čert to začal, ať je čert taky vezme.“ 

Jak jste vnímal kolaborantské hnutí Pacem in terris ? (pozn. - česky Mír na zemi) 

Starý chlívek a nové svině v něm. Totéž co mírové hnutí kněžstva v 50. letech. Já v něm 

nebyl. Někteří pacisté dostávali za svou věrnost režimu kancionály a cyrilometodějské 

kalendáře. Měli jich tolik, že je pak nemohli prodat. Nakonec je dávali nám nečlenům, 

abychom je distribuovali mezi věřící. Ke členství se nás pokoušeli získávat různě. Jednou 

pozval církevní tajemník všechny kněze děkanátu na exkurzi do čokoládovny v Rohatci. 

Chtěli ukázat mírumilovnou tvář režimu, a pracujícím tak dokázat, že církev u nás není 

pronásledována. Nikdo na to tenkrát neskočil. 

Měl jste potíže kvůli výuce náboženství ? 

Ředitelka školy ve Vacenovicích mi často, když jsem měl mít výuku náboženství, 

odváděla děti do kina nebo na jiné akce. Přišel jsem do školy a tam nikdo. Jindy se mi 

stalo, že v učebně nebyly křídy. Nechala pak rozhlásit, že je krade pan farář. To mě 

dožralo a na rovinu jsem jí řekl: „Paní ředitelko, to se opovažujete říct před dětmi? Podle 

zákona mají být ve třídě křídy, smazaná tabule, abych i já mohl jako každý jiný kantor 

učit!“ Stejně tak zakazovala chlapcům ministrovat na svatbě jejich příbuzných o 



pracovních sobotách. Posílala udavačské dopisy církevnímu tajemníkovi o mém 

„narušování“ socialistické výchovy mládeže. 

V čem bylo podle vás největší zlo komunismu a čím nejvíc ublížilo českému národu ? 

Tvrdili, že nejvyšší hodnotou je člověk, ale člověk, který se proti režimu postavil, byl 

ponižován, degradován a týrán. Děsivá je ta jejich pýcha a nadřazenost. 

Co je podle vás smyslem života ? 

Konání dobra. Zlo narůstá tam, kde je dobro utlačováno. Společnost potřebuje „infikaci“ 

dobra, ne zla. 

Jak vzpomínáte dnes na své věznění ? 

Když přišli vyšetřovatelé z ministerstva spravedlnosti, zeptal jsem se jich na bachaře 

Wágnera, který mě ve Zdicích týral a nutil mačkat hovna. Dozvěděl jsem se, že už nežije. 

Netoužil jsem po pomstě nebo trestu, chtěl jsem jen vědět, jak asi umíral. Já říkám: 

„Odpouštěj a bude ti odpuštěno.“ Důležité ale je, aby ti, kteří dělali zvěrstva, řekli 

alespoň „odpusťte“. Podmínkou odpuštění je lítost. 

Vracíte se ve vzpomínkách k utrpení v kriminále ? 

Velmi intenzivně jsem všechno prožíval nedávno po zhlédnutí filmu Utrpení Ježíše Krista. 

V noci jsem se probouzel zpocený a křičel ze spaní. Vzpomněl jsem si na svou práci 

v prádelně. Pral jsem tam špinavé, potřísněné prádlo, svršky od krve bitých vězňů. 

Normálně mohli ty šaty spálit, ale týrali nás i tím, že jsme museli oblečení přebírat 

vlastníma rukama. Držel jsem v rukou oděvy mučedníků. 

Odkud berete, Otče, svůj humor ? 

Smutku je na světě dost. Každé ráno se modlím modlitbu Jana XXIII.: Pane, dej mi také 

humor. 

Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těš 

z vycházejících hvězd. 

Tajemství veselé mysli: 

1) neznepokojovat se hloupostmi 

2) vážit si i obyčejných maličkostí 

Dokonalá radost spočívá v přijetí  

každodenního utrpení z lásky k Ježíší. 

sv. Maxmilián Kolbe 



 

Okénko  do historie farnosti 

Noviny Lidová obroda 6.února 1949 

o naší farnosti napsaly: 

Dílo Mistra Jáno Köhlera v kostele ve Vacenovicích 

Vacenovice - menší obec na Slovácku v okrese Kyjov až do nedávné doby patřila pod 

farnost Milotice. Nyní však je již farností samostatnou a jejím novým farářem je P. Rudolf 

Matěna. Za zmínku však stojí jejich kostel, který v sobě chová vzácná umělecká díla. Je to 

především nádherný obraz Božského Srdce Páně nad hlavním oltářem, který sem v roce 

1931 daroval slovácký malíř a známý Mistr Köhler. Mistr měl na Stražovickém kopci letní 

vilku, odkud viděl a pozoroval v letech 1927 až 1929, jak občané z Vacenovic stavějí svůj 

farní chrám. Jistě byl dojat jejich obětavostí a když kostelík byl hotov, věnoval mu také 

on jeden ze svých nejvzácnějších obrazů. A Vacenovští dodnes mají na tohoto 

nesmrtelného malíře ty nejkrá – snější vzpomínky, jak se nám o něm zmínil starý 

kostelník – stařeček Chvátal. V tomto kostele jsou mimo výše uvedený umělecký klenot 

ještě také staré, avšak vzácné barokní varhany, které sem byly převezeny svého času 

z Kyjova. Rovněž dle výpovědi nynějšího p. faráře přibude na jaře tohoto roku do kostela 

další umělecké dílo od Fr. Charváta z Kutné Hory Boží hrob. 

Z Vacenovic u Kyjova. (22.dubna 1949) 

Stojí opravdu za zmínku, jakým důstojným způsobem prožili svátky velikonoční občané 

menší slovácké obce Vacenovice u Kyjova. Zásluhou místního faráře vdp.P. Rudolfa 

Matěny byl v kostele umístěn nový Boží hrob, který zhotovil F. Charvát z Kutné Hory. 

Truhlářské práce tohoto uměleckého díla provedl Bernard Dostál. A nejen to, že zde byl 

zřízen tento Boží hrob, ale před ním od Zeleného čtvrtku až do Bílé soboty byly ve dne i 

v noci stálé adorace. Hlavně v nočních hodinách bylo v kostele velmi mnoho věřících. 

Velkým dojmem působila na Zelený čtvrtek, když byl večer po dvanáctém zastavení 

křížové cesty sňat s hlavního oltáře kříž s Kristem v životní velikosti, který byl položen na 

dlažbu k uctívání. A v den Bílé soboty veškeré občanstvo se zúčastnilo slavnosti 

„Vzkříšení“, při které všichni členové představenstva obce tradičně nesli symboly a 

baldachýn. O svátcích rovněž bylo po prvé rozžato osvětlení okolo obrazu mistra J. 

Köhlera. Toto osvětlení nechali pořídit vacenovští dělníci z Impregny. A dělníci naftových 

závodů se zavázali, že uhradí provedení oprav starých barokních varhan zdejšího kostela. 

A mohli bychom vypočítat celou řadu dalších připravovaných prací a námětů, které 

občané z Vacenovic chtějí ještě letos ve svém kostele a také vůbec v náboženském životě 

realisovat. Chystají se v době letní na slavné svěcení zvonů, při kterém přislíbil účast J. E. 

p. arcibiskup olomoucký.  

Tak co na to říkáte milí farníci? Krásně se čtou slova chvály na naše předky z novin v roce 

1949… že? Úctyhodné, co všechno zvládli a zbudovali. 

Je to doslovný přepis z novin, u něhož mě zaujal i styl psaní. Mnoho vět začíná 

písmenem „A“. Nebo ve slově „realisovat“ bychom dnes napsali „z“. Nejvíc se mně ale 

líbí, jak používali slovo „vacenovští“, ne jak teď je moderní „vacenovičtí“. 



Já a moje stará 

Cyklus básní ze života – napsal Pavel Bezruč 
Vydal TISKOVÝ APOŠTOLÁT FATYMu – Vranov N.D. – Přímětice – Bítov 

Vánoční 
Pentličkami nazdobená, 

v lese řádně ukradená, 

pak s ostudou zaplacená. 

Hrdě stojí v obýváku, 

žena mi říká: „ty hlupáku, 

teď abych se styděla vylézt 

z baráku. 

Já jí to však vynahradím, 

s prskavkami už teď smradím 

a petarda teprve přijde, 

to až první hvězda vyjde. 

Stará se též mocně snaží, 

v troubě se nám kapr smaží. 

Kuš, nějak se připaluje, 

no to mě ani neudivuje 

 atmosféra houstne, 

co když mě zas kousne. 

Z domu radši utíkám, 

do hospody pospíchám. 

Tam se aspoň můžu sdělit 

a něčím svůj žal přelít. 

Televizi zaplou mají, 

tichou noc už zase hrají, 

všichni tam jsou jako v ráji. 

Svědomí se ve mně hnulo, 

jít domů mě přinutilo. 

Borovičku rozsvítím, 

s manželkou se usmířím, 

vždyť jsou přece Vánoce. 

Silvestrovská 
Když se dívám trochu zpátky, 

tento rok byl celkem krátký. 

Né vše se mi podařilo, 

mnohé se i domrvilo. 

Zvlášť to zlé mám na talíři, 

vím vždy, kam má stará míří, 

moje chyby jí dost tíží. 

Touto dobou před rokem, 

seděli jsme nad škopkem. 

Pěkně jsme to plánovali, 

přímo v barvách malovali: 

Cigarety omezím, 

zato barák vyspravím. 

Nebudu pít na sekeru, 

víckrát se už neožeru. 

Na bednu chci čučet méně, 

sliboval jsem tehdy ženě. 

A jakmile přijde jaro 

o půl metru zkrátím háro. 

To jediné jsem dodržel 

v kriminálu, bohužel. 

A tak sedím, smutně koukám 

v polepšení už nedoufám. 

A jak půlnoc odbila, 

stará voči valila. 

Když se dívám dopředu, 

nevím co zas vyvedu. 

Než furt mnoho slibovat, 

lepší hned to udělat. 

Připadám jí jako cizí, 

nepořádek po mně mizí, 

poprvé sám uklízím, 

mamce pomoc nabízím. 

Tak a teď sem dobře začal, 

hned jsem to i pro vás zapsal: 

Lepší něco nežli nic! 

Uštvaná 
Vánoce jsou na krku, 

prožívám to v úprku. 

Manželka mě popohání, 

není času na reptání. 

Zatím hlavně vybíráme  

a korunky počítáme.  

Nejsme zrovna v balíku, 

ale máme taktiku. 

Všechno nejdřív omrknem,  

nejlevnější vyberem. 

Obíháme obchody, 

prolézáme podchody. 

S Vietnamci to usmlouváme, 

jinde slovy vyhádáme. 

Prachy nosí moje žena, 

ta je na to nadržená. 

Mě je nikdy nesvěří, 

říká, že mi nevěří. 

Jsem prý hodný, ale blbec, 

co mi předá, s tím je konec. 

Průšvih nastal v obchoďáku, 

lísal se k ní chlápek v saku, 

pak kabelku vytrhl, 

velmi svižně s ní zdrhl. 

Marné naše pobíhání, 

výkřiky a nadávání, 

už je konec kupování. 

Vánoce teď budou chudé, 

jaksi bylo, jaksi bude. 

Když není zač kupovat, 

můžeme si povídat, 

má to něco do sebe….. 

Pyramidová 
Stará mi teď říká trubec, 

prachy už mi nedá vůbec. 

Musím sehnat ňákou práci, 

nechci býti pro legraci. 

Z podpory jsem dlouho žil, 

né že bych moc živořil, 

žije tak i soused Čmelouch, 

k tomu bere často melouch. 

Mám na to však jiný pohled, 

na ruce já beru ohled. 

Nechce se mi pracovat, 

radši budu rejžovat. 

Nabízí se dobrý kšeft. 

Když zaplatím vstupné hned, 

olíznu pak jenom med. 

Dvacet čtyři táců schrastím, 

na vrácení zatím mastím. 

Vstupné jsem už zaplatil, 

spoustu vzorků nakoupil. 

Budu nejen prodávat, 

taky lidi získávat. 



Za každého bulíka, 

odměna je veliká, 

dvanáct tisíc shrábnu sám, 

druhou půlku odevzdám. 

Naše firma to tak dělá, 

člověk s tím nic nenadělá…  

Když jich získám denně pět, 

všechny dluhy splatím hned. 

Začnu pěkně od souseda, 

hlupák je, ten práci nedá: 

„Výhody jsou zcela jasné, 

sortiment vám jistě pásne!“ 

Než jsem slevy vysvětlil, 

soused už mě vyhodil. 

Nečekal jsem, že jsem třetí, 

mé prospekty z okna letí… 

Když jsem všechno posbíral, 

naproti to zkouším dál. 

Taky mě moc nevítají, 

podobnou už akci mají. 

Tady to jde po dobrém, 

jinde radši zdrhám ven. 

Dobře že už zuby nemám, 

jinak je už z bláta zvedám. 

Naši obec už jsem prošel, 

na jedno jsem přitom došel: 

mnoho šancí nezbylo, 

hlupáků už ubylo. 

Asi jsem byl poslední… 

Pohřební 

Zemřel mi můj kamarád, 

neměl jsem ho příliš rád… 

Nemám pěkné vzpomínky, 

nosil tvrdé holínky…  

Nerad bych ho ještě tupil,  

říkají však, že se upil. 

Nedá pokoj ani potom, 

ještě funus bude mít,  

vždyť ho mohli rozprášit!  

Stará ta mě bude hnát  

poslední mu poctu vzdát. 

Dělám to vždy dosti nerad,  

někde bokem pohřbu běhat… 

Nějak to už vydržím,  

před kostelem pokouřím,  

za hřbitovem postojím. 

Dělám to tak skoro sám,  

ostatní již nezlákám.  

Pěkně jsem se vyšňořil,  

před kostel se postavil.  

Není snadné tady stát,  

zvlášť když přijde severák.  

V tom se bouřka přehnala,  

důkladně mě proprala.  

Lidé s rakví vycházejí,  

paprsky jim zase hřejí.  

Připadám si jako vodník,  

lezu radši dále od nich. 

Ještě za zdí postojím,  

svoji účast projevím.  

Nechci šlápnout do té louže,  

ale vedle to zas klouže.  

Jedu pěkně po břichu,  

ve svém novém kožichu. 

Lidé se již rozcházejí,  

většinou se otáčejí.  

Jeden si mě vyfotil,  

do nástěnky vylepil.  

Stydím se i do hospody,  

zapít na útratu vdovy. 

Stará po mě zdálky kouká,  

pod vousy si cosi brouká:  

„Příště půjdeš dovnitř se 

mnou!“  

zakončuje chvíli temnou.  

Doma jsem se odbahnil,  

všechno znovu uvážil.  

Stará asi pravdu má… 

 

Víte, co řekli vědci o svém Tvůrci ? 

• Zkoumání fyzikálních jevů, to je hledání Boha za jeho stvořitelskou činností. 

Walter Nernst, fyzik a chemik, nositel Nobelovy ceny  

• Kdo uznává ve stvoření plán, cíl a účelnost, ten uznává i existenci Boha Stvořitele. 

Jakob von Uexkull, biolog, zakladatel ekologie 

• Věnovat se astronomii znamená číst Boží myšlenky. 

Johannes Kepler, matematik a astronom, objevitel zákona o pohybu nebeských těles 

• Koho by se nezmocnil obdiv vůči všemohoucímu Tvůrci, když pozoruje a zamýšlí se 

nad obdivuhodným pořádkem ve vesmíru, pocházejícím z Boží moudrosti. 

Mikuláš Koperník, astronom, který zastával heliocentrické uspořádání světa sto let před Galileem 

• Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu všemohoucí a 

vševědoucí Bytosti. Toto je a zůstává mým posledním a nejvyšším poznáním. 

Isaac Newton, matematik, fyzik a astronom, zakladatel teoretické fyziky, objevitel gravitačních 

zákonů 



• Ať obrátíme své bádání kterýmkoliv směrem, všude nalézáme velmi jasné důkazy o 

tvořivé inteligenci, o její prozíravosti, moudrosti a moci. 

Charles Lyell, zakladatel moderní geologie 

• Při svém zkoumání narazíme na velkou rozmanitost úkazů, které mluví jasnou řečí o 

moudrosti a blahodárném působení velkého Tvůrce přírody. 

Prescott James Joule, fyzik, objevitel po něm pojmenovaného zákona 

• Obklopují nás přesvědčivé důkazy o inteligenci a moudré účelnosti věcí, které 

prokazují v celé přírodě působení svobodné vůle a učí nás, že veškeré tvorstvo je 

závislé na věčném Tvůrci a Vládci. 

Thomson William Kelvin, fyzik 

• Tyto dlouhé dějiny života, který se neustále krok za krokem a stupeň za stupněm 

zdokonaluje, představují právě stvoření živého světa. Je to činnost Boha, který 

všechno naplánoval a načrtl a nyní vše spravuje a udržuje. 

Friedrich von Huene, geolog a paleontolog 

• Každý přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, 

že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. 

V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum. 

Albert Einstein, fyzik, objevitel teorie relativity, nositel Nobelovy ceny 

• Mám neobyčejnou úctu a obdiv ke každému inženýrovi, zvláště k největšímu z nich – 

k Bohu. 

Thomas Alva Edison, vynálezce 

• Bůh je umělec a já jsem jeho nástroj. 

Ferdinand von Zeppelin, konstruktér vzducholodí 

• Velké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. Vesmír se dnes 

jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá plánovače. 

John Ambrose Fleming, fyzik a radiotechnik 

• Pravděpodobnost náhodného vzniku života je asi taková, jako že se vytiskne slovník 

cizího jazyka výbuchem v tiskárně. 

Albet Einstein 

• Umělče, ty pokračuješ v tom, co Bůh začal! Proto se snaž rozmnožovat ne díla lidských 

rukou, ale věčné výtvory rukou Božích! 

Leonardo da Vinci, malíř, sochař, architekt, vynálezce 

• Přírodní vědy a náboženství mohou proti sobě stavět jen lidé, kteří se nevyznají ani 

v přírodních vědách ani v teologii. 

Paul Sabatier, chemik, nositel Nobelovy ceny 

• Bývaly doby, kdy se pokládalo za dokázanou pravdu, že věda a víra jsou dva navzájem 

se vylučující protiklady. Ale časy se změnily. Posmívat se náboženství, a zvláště 

křesťanství je dnes běžné jen ve velmi omezených kruzích. 

Bernhard Bavink, filozof  

• Ať se díváme kamkoliv a jakkoliv hluboko, nikde nevidíme rozpor mezi náboženstvím 

a přírodními vědami, nýbrž v rozhodujících bodech vidíme úplný soulad. Náboženství 



a přírodní vědy se nevylučují, jak se mnozí v naší době domnívají nebo obávají, nýbrž 

se doplňují a podmiňují navzájem. 

• Nejupřímnějším důkazem pro soulad náboženství s přírodními vědami i při hluboce 

kritickém posuzování je historická skutečnost, že právě největší přírodovědci všech 

dob, muži jako Kepler, Newton, Leibniz, byli proniknuti hlubokou zbožností. Na 

počátku naší kulturní epochy byli dokonce pěstitelé přírodních věd a strážci 

náboženské víry jedny a tytéž osoby. 

• Ale tyto dvě cesty (věda a víra) se nerozcházejí, nýbrž jdou souběžně a spojují se 

v dálném nekonečnu u téhož cíle. Pro věřícího stojí Bůh na počátku, pro fyzika na 

konci veškerého myšlení. 

Max Planck, fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny 

• V nevědeckých kruzích se udržuje mylná domněnka, že vědec, který je o bytí více 

informován než ostatní, musí být nevěrcem. Právě naopak, naše práce nás přibližuje 

k Bohu. Umocňuje naši úctu k jeho úžasné moci, před kterou naše ubohé nástroje – 

třeba nám mohou zde na zemi připadat titánsky dokonalé – bídně selhávají. 

Ernest Rutheford, fyzik, zakladatel moderní nukleární fyziky, nositel Nobelovy ceny 

• Přírodu a Bibli je třeba číst současně. 

Pro zasmání 

- Anička se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí. Ježíšku, dones mi kolo! - 

Ježíšek není hluchý, domlouvá mu sestra. - Ale babička ano! 

- Franto, co dostaneš k vánocům? Člověče, asi chlapa, viděl jsem ho u manželky ve skříni. 

- Maminko, můžu mít na vánoce pejska? Ne, bude kapr jako vždycky. 

- Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, 
stromeček hoří!” „Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. Chlapeček za chvíli zase začne 
křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!” 

- O štědrém dnu volá Pavel svému kamarádovi: "Hele nemáš dneska na půl dne čas?" 

Kamarád se diví: "Zrovna dnes, a proč?" - "No já jen že mám doma postavenej betlém 

a chybí mi tam osel..." 

- "Tak co jsi vybral ženě na Vánoce?" - "Vkladní knížku!" 

- Vrátí se pan Novák z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen 

kartičku: "Veselé Vánoce přejí kapsáři!" 

- Povídá paní Mrkvičková na silvestrovské zábavě manželovi: "Pepo, zpívej nepřetržitě až do 
rána!" "To mi dovolíš?" - "Ano, protože když zpíváš, nemůžeš chlastat!" 

- Jdou dvě blondýnky do lesa pro Vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna 

druhé: "Tak co, máš něco?" "Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?"  "Já taky ne, tak víš 

co vezmeme nějaký bez ozdob!" 

- Proč jste tolik zbytečně utráceli za dárky? Víc byste nás potěšili, kdybyste nepřijeli vůbec. 



- Recept na rychlé vánoční rumové pralinky:  Vezmeme dutou čokoládovou figurku, 

odhryzneme jí hlavu a dolejeme až po okraj rumem. Neskladujeme a hned 

konzumujeme! 

- Sousedky stojí na chodbě a pomlouvají. Okolo jde Pepíček a slyší co si paní od vedle 
povídají. Přijde domů a říká tátovi: "Tati letos budeme mít hodně cukroví." "Jak to?" Odpoví 
táta. "No, protože sousedky říkaly, že máma už měsíc peče s listonošem." 

- Malý, šestiletý chlapeček se ptá 

maminky: "Mami, mami, co dostanu 

letos na vánoce?" "No, to máš tak, zlobil 

jsi a nedostaneš vůbec nic. Leda že bys 

napsal Ježíškovi, že budeš celý příští rok 

hodný." Tak chlapeček se zavře do 

pokoje, a začne psát: "Milý Ježíšku, 

slibuji ti, že budu celý příští rok hodný..." 

Chvíli se na to kouká, pak to roztrhá a 

začne znovu: "Milý Ježíšku, slibuji ti, že 

budu celý příští měsíc hodný..." Zase to 

roztrhá, a tak pokračuje ke dni, půldni, 

hodině, až nakonec rezignuje. V neděli 

jde s maminkou do kostela a tam 

ukradne sošku Panny Marie. Přijde 

domu, položí před sebe sošku a začne 

psát: "Ježíši, jestli chceš ještě někdy 

vidět svou matku..." 

- "Chtěla bych se rozvést, pane doktore, kdy 
by to podle vás bylo nejlepší?" - "Na Vánoce." - "A proč na Vánoce?" - "Byl by to od vás 
nejkrásnější dárek manželovi!" 

- "Miláčku, chtěla bych pod stromeček miminko." - "Ty ses zbláznila, vždyť mu napadá 

do očí jehličí!" 

- Jde Pepíček ze školy, přijde domů a maminka mu řiká: "Pepíčku zapal stromeček!" Po 
chvilce přijde Pepíček a ptá se: "A svíčky taky?" 

- Milý Ježíšku. Prosím o nějaký dárek, ale maminka mi zakázala sladké. Nemohl bys mi 

poslat aspoň jednu bedýnku polosuchého? Pepíček, 9 let. 

- Ptá se paní učitelka Pepíčka: "Tak co jste měli pod stromečkem?" - "Prosím, paní učitelko, 
stejně jako loni,…. stojan!" 

- Tati, a odkud je vlastně Ježíšek? „Chlapče, když se tak podívám na většinu dárků, řekl 

bych, že je z Číny.“ 

- „Počkej, nechoď sem!” křičí na manželku z ložnice pan Hanák. „Já ti ještě musím zabalit ty 
náušnice…!” 

- Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti děkuju za ty housle, cos mi dal loni k Vánocům. 

Byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem kdy dostala!“ „Vážně?“ neubrání se děda údivu. 



Líza nadšeně přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, když začnu hrát, mi máma dá dvacku, 

abych s tím zas přestala!“ 

- Dvě ženy se baví nad kávou: „Včera jsem vzala muže na vánoční trhy,“ nadhodí jedna. 
Druhou to zaujme: „Nepovídej, a chtěl ho někdo koupit? 

- Milý Ježíšku, letos nechci, abys mi nosil dárky, mám všechno, co bych si mohl přát. 

Spíš mě napadlo, nemohl by sis třeba něco odnést? Například mou tchyni? 

- To už je pátý rok za sebou, co k nám zase na Vánoce přijedou manželčini rodiče. Myslím, že 
letos už je asi budeme muset pustit dovnitř. 

- Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” oznamuje ženě na začátku prosince 

pan Vaněk. „Stačí, když mne budeš milovat a budeš mi věrná.” „Pozdě,” povzdechla si 

ženuška, „já už jsem ti koupila kravatu.” 

- „Jaroušku, víš, že moji rodiče nám dali pod stromeček sto tisíc korun? Co tomu říkáš?” špulí 
Laděnka pusinku na svého manžílka. „Že to s tebou, miláčku, budu muset ještě jeden rok 
vydržet!” 

- „To je ti zajímavé, jaké hlouposti se někdy člověku zdají,” říká ráno s povzdechem 

muž manželce. „A copak se ti zdálo?” „Ani se neptej,” mávne rukou muž, „zdálo se mi, 

že jsem ti koupil pod stromeček zástěru a ty jsi z toho měla ohromnou radost!” 

Dárečky z lásky Neměli bychom čekat, že začne někdo druhý. Měli bychom začít ten 

kruh radosti právě dnes. Často stačí malinká jiskřička dobroty a svět se začne měnit. 

Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který se zvětšuje, čím 

víc se rozdává. Je to jediný podnik, ve kterém čím víc se utratí, tím víc se vydělá. Daruj 

lásku, rozhazuj ji, rozšiřuj ji do čtyř světových stran, naplň jí tašky, dávej ji do košů, nalej 

ji do sklenic a zítra jí bude daleko víc, než když jsi začal rozdávat. 

Je jedno zlaté pravidlo: Žijeme svůj život jen jednou. A proto nic neodkládejme, 

poskytněme hned všechno dobro, které můžeme vykonat, každou něžnost, kterou 

můžeme někomu projevit. Nečekejme na později, nezanedbávejme to, protože nežijeme 

na světě dvakrát. 

Výměna: Jeden milionář umíral uprostřed svých dědiců. "Děti moje, opouštím vás," 

zašeptal. A všichni kolem něho sborem zakřičeli: "Kolik?" Skutečně bohatý je však jen ten 

člověk, ke kterému běží děti vždycky, i když má prázdné ruce. Co hledáš v životě ty? Co 

chceš ty měnit? 

(Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše) 

Z farního života  

- Pacientku v nemocnici navštíví kamarádka: "Nesu ti nahrávky kázání našeho faráře, abys 
nemusela brát pořád ty prášky na spaní!"  

- Při výuce náboženství upozorňuje katechetka jednoho chlapce: "Víš, že se dá zhřešit i 

myšlenkou?" On pohotově odpoví: "Vím, ale není to ono!"  



- Modlitba klečící ženy u Božího obrazu: "Pane, dej mi 
lásku, abych odpustila manželovi, dej mi trpělivost 
snášet jeho nálady. Jen mi, prosím, nedávej sílu, nebo 
ho zabiju!"  

- Farnice, která potkává faráře a jeho psa praví: 

"Pane faráři, váš pes mi dnes roztrhal slepici!" On 

radostně odpoví: "Děkuji, že mi to říkáte! Večer 

mu už nedám nažrat!"  

- Rozezlená manželka, když najde svého ovíněného 
muže u demižonu, začne nadávat: "Kdes na to, ochlasto, vzal?" On pohotově odpoví: "Našel 
jsem na zemi pětistovku a řekl jsem si: co by s nalezenými penězi asi na mém místě udělal 
Pán Ježíš?.....Tak jsem je proměnil ve víno!  

- V hospodě u sklenky piva si ztěžuje jeden z pravidelných zákazníků: "Moje žena má 

problémy s alkoholem. Vždycky, když přijdu v náladě, dostane hysterický záchvat!"  

- Jeden z mladých katolíků odpovídá na nabídku změny náboženství: "Nechci konvertovat k 
islámu! Sice bych mohl mít čtyři manželky, ale když si představím, že bych měl i čtyři 
tchyně........  

- Úspěšný podnikatel hledá radu, jak dobře investovat: "Pane faráři, když odkážu církvi 

milion, mohl bych být spasen?" Dostává se mu povzbudivé odpovědi: "Je třeba mít 

víru, litovat hříchů......Ale za zkoušku by to stálo!"  

- Zklamaný farník potřebuje duchovní pomoc: "Pane faráři, neměl jsem štěstí ani s jednou z 
mých žen. Ta první mě opustila a ta druhá ne!"  

- Při skončení mše svaté klade doprovázející řeholnice jednomu z dětí otázku: "Jožinku, 

tak jak se ti líbí v kostele?" Znechucená odpověď: "Nic moc....Musíme se modlit, 

zpívat, a ještě za to vybírají peníze!" 

Slovo otce Radka 

Milí farníci, před několika lety jsme se sešli s několika přáteli a jejich rodinami na 

troubecké faře, místě mého předchozího působení, abychom oslavili Silvestra a následně 

Nový rok. Během povídání se k mým uším dostala zajímavá informace od přátel, žijících 

po většinu roku v bavorském Mnichově. Jedním z nich byl manažer jedné mezinárodní 

společnosti a vyprávěl, co se mu přihodilo při rozesílání vánočních pozdravů. Firma 

přikázala, že se nesmí přát k Vánocům, ale pouze k Zimním svátkům. Slovo 

„Weinachten“ se muselo nahradit slovem „Winter Ferien“. Člověk by mohl říci, co je to za 

podivný silvestrovský vtípek managerského prostředí, kdyby na konci listopadu tohoto 

roku pan kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce, (neříká se stát Vatikán, 

ale Svatý stolec - úřad papežův), tedy někdo jako premiér, se musel ohradil vůči příručce 

Evropské komise, která v rámci inkluze doporučovala v komunikaci vynechávat slovo 

„Vánoce“ a doporučila nepoužívat některá náboženská jména, jako jsou Maria a Jan, ale 

také slova paní, slečna apod. Tím se mi otevřely vzpomínky na dobu základní školní 

docházky, která probíhala v osmdesátých letech dvacátého století v době náboženské 



cenzury ze strany socialistického státu. Tehdy nás učili, že Vánoční svátky jsou svátky 

přírodního charakteru a slavíme jimi zimní slunovrat. Slavení Ježíška bylo postaveno jako 

výmysl křesťanů, kteří si pokřesťanštili bývalé pohanské svátky. V době před listopadem 

1989 člověk nepotkal vánoční pohlednici s obrázkem narozeného Ježíška ani betléma. 

Nebylo to státem schváleno. Nad druhem pohlednic z dob reálného socialismu by se 

jistě i bavorští firemní marketingoví korektoři, natož členové Evropské komise pro 

rovnost, jen rozplývali, pokud by jim ovšem nevadila byť i pouhá vzpomínka na Vánoce, 

rozžatý stromek, vánoční ozdoby, či hvězdice rozkrojeného jablka. Jaké temné paralely 

let osmdesátých v socialistickém Československu a let druhé dekády třetího tisíciletí 

v nejdemokratičtější části naší planety! 

V dnešním článku se však při vánočním čtení či trocha studia seznámíme, jak je to 

s tvrzením, že křesťanské Vánoce nahradily pohanské svátky. Do nedávna se udávalo 

jedno faktum, že totiž nejstarší zmínka o slavení křesťanských Vánoc v Římě pochází až 

z roku 354. Před tím, jako by se Vánoce neslavily. Je to však pravda? Měly křesťanské 

Vánoce pouze ideově nahradit svátky slunečního božstva? 

Zmínka o slavení Vánoc z roku 354 se nachází se v ilustrovaném kalendáři římského 

křesťana Valentia, knize zvané Chronographus. Stojí tam tento text: „Osmého dne před 

lednovými kalendami (tj. 25.12.; kalendy jsou první den měsíce ledna) se narodil Kristus 

v judském Betlémě.“ V té době se skutečně od doby císaře Aureliana (270-275 po Kr.) slavil 

den Nepřemožitelného slunce. Císař nechal v Římě postavit chrám zasvěcený bohu slunce 

roku 274 a zavedl jeho uctívání. Důvodem zavedení svátku bylo, aby se uctíváním jednoho 

hlavního boha, boha Slunce, sjednotili různé náboženské proudy v říši. Symboly slunce se 

ocitly i na armádní římské výstroji. Samotný kult slunečního božstva přišel do Říma ze 

Sýrie a byl zařazen mezi slavnosti římských bohů od dob sňatku císaře Septima Severa 

(193-211 po Kr.) s dcerou velekněze tohoto syrského kultu. Tedy od třetího století máme 

v Říme kult boha Nepřemožitelného slunce, jako jednotící kult. 

S Ježíšem Kristem je zde skutečně nápadná shoda. Když se začteme do biblických textů, 

zvláště prorockých vizí budoucího Mesiáše, uvidíme tam tematiku světla. Například 

prorok Malachiáš o budoucím Mesiáši píše: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil 

cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po 

němž toužíte. Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, 

kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví… Vám, kdo ctíte mé jméno, 

vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení…(Mal 3,1-3.20). Také 

prorok Izaiáš píše o Mesiáši, jako světle: Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, 

obyvatelům temné země vzchází světlo…(Iz 9,1). Známe podrobnosti o Ježíšově narození 

a světle nad Betlémem, Ježíšově proměnění na hoře Tábor, kdy jeho oděv zářil jako slunce, 

nebo Ježíšovy výroky, že on je světlo světa v Janově evangeliu: „Já jsem světlo světa. Kdo 

mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12). Toto všechno 

může vést k oprávněné domněnce, že svátek narození nepřemožitelného slunečního boha 

oslavovaný v Římě kolem slunovratu byl skutečně ideově zaměněn za oslavu narození 

Ježíše Krista, světla světa bez ohledu, kdy se Ježíš opravdu narodil. 

Jenže jsou oprávněné důvody si toto právě nemyslet. Před zavedením Aureliánova svátku 

se totiž i v Římě nacházely texty hovořící Kristově narození 25. prosince. Bylo to v knize 



Komentář ke knize Daniel od učence Hippolita z roku 204, tedy o sedmdesát let dříve, než 

byl pohanský svátek Nepřemožitelného slunce zaveden. Stejně tak se o 25. prosinci 

mluvilo i v díle římského historika Julia Sexta s názvem Chonografiai z roku 221 a podobně 

o datu Vánoc hovoří i africký biskup města Kartága Cyprián již v roku 243 ve spise De 

Pascha computus. Zachovala se i zapsaná homilie konstantinopolského patriarchy Jana 

Zlatoústého, ve které hovoří sice až roku 386, ale s určitostí, že římská církev zná datum 

Kristova narození z archivu římské říše v aktech o sčítání lidu provedeném na příkaz císaře 

Augusta. 

Texty mnohem dříve psané, než byl ustanoven svátek nepřemožitelného boha slunce, 

hovoří ve prospěch, že datum 25. prosince nebyl jen náhražkou pohanského kultu, ale 

datem skutečného Kristova narození. Je zde ještě jedna zvláštnost. Starověcí křesťanští 

autoři tvrdili, že Kristus zemřel v den, kdy se oslavoval svátek stvoření světa a také v den, 

kdy bylo výročí Kristova početí, tedy 25. března. Starověký spis africké církve De solistitiis 

říká, že „Náš Pán byl počat 8. dne před dubnovými kalendami (25. března), což je den jeho 

utrpení. Neboť v tentýž den, kdy byl počat, byl také umučen.“ Odtud se dá dopočítat devět 

měsíců do narození. Český současný teolog David Vopřada tak uzavírá, že Vánoce nebyly 

v Církvi nahrazením pohanských zimních slavností v Římě, ale na mnoha místech mimo 

Řím byly mnohem dříve připomínány nad den 25. prosince a slaveny v souvislosti 

s odpočtem od data prvních velikonočních událostí. Jistě asi nebyli slaveny tak, jak je 

slavíme dnes, nebo v porovnání se slavením Velikonoc, ale připomínány zcela jistě byly. 

Snad možná i velké římské oslavy mohly k jejich většímu slavení podnět skutečně dát. 

Papež Benedikt XVI. dává ještě jeden velmi zajímavý podnět. Židé slaví dodnes svátky 

zvané Chanuka, tedy Svátky světel. Je to svátek, který se slaví v rozmezí od konce listopadu 

do konce prosince, tak jak nastává souběh našich a židovských měsíců. Tento svátek židé 

slaví od roku 165 před Kr. jako den posvěcení jeruzalémského chrámu. Tomu předcházela 

jedna věc. Když přišli židé do chrámu, který byl osvobozen od pohanů v dobách 

makabejského povstání židů proti řecké nadvládě (2. stol. před Kristem), nalezli 

ve znesvěceném chrámě sedmiramenný svícen, který u kterého byla pouze jediná 

nádobka oleje. Bylo ho tam velmi malé množství tak maximálně pro jednodenní svícení. 

Z radosti nad dobytím chrámu ho zapálili a stala se zvláštní věc, svícen hořel po osm dní. 

Židé v tom viděli vstup Boží moci znovu do chrámu, a proto spojují svátek znovuposvěcení 

chrámu se svátkem světel. V době Ježíšova narození byl tento zvyk již tradicí a papež 

Benedikt upozornil v předvečer Vánoc roku 2009 na jeden detail v Janově evangeliu: Když 

Ježíš během svého působení vstoupil v dny oslav Chanuky do Jeruzalémského chrámu, 

tak se tam právě na prosincové dny připomíná i jeho příchod na zem od Otce, jako toho, 

kdo nese světlo: „Tehdy se v Jeruzalémě právě konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to 

v zimě. Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí…Židé se kolem něho shlukli a řekli 

mu: Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Jsi-li ty Mesiáš, řekni nám to otevřeně! …(Ježíš 

řekl) Já a Otec jedno jsme. Židé opět brali kameny, aby ho kamenovali….(Dále řekl) můžete 

vy říkat o tom, kterého Otec posvětil a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: 'Jsem 

Syn Boží'? Papež dal do souvislosti dny slavnosti světla a Ježíšovo svědectví právě v tyto 

dny, jako by sám Ježíš připomínal své narození právě v tyto dny. Janovo evangelium právě 

o Ježíšovi připomíná: Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na 



svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale 

vlastní ho nepřijali. (Jan 1,9-11). Jak pozoruhodná shoda náhod, učí Benedikt XVI., a ptá se, 

za nás Boží Prozřetelnost neučí vnímat Písmo i historické souvislosti jako pravdivé 

skutečnosti, nikoli smyšlené mýty, stejně tak i křesťanské svátky. 

Když dovolíte, ještě jednou se vrátím do nedávné minulosti. Jako odchovanec ideologie 

reálného socialismu pečlivě střežené ve školství a přijímatel teorií, „kdo ví, jak to 

s Kristovým narozením bylo“, jsem zajásal, když v roce 2003 ředitel vatikánského rozhlasu 

P. Josef Koláček namluvil v rozhlasovém nedělníku Církev a svět pořad: Ježíš se narodil 25. 

prosince opíraje se o historické údaje obsažené v archeologických nálezech Kumránu. Pro 

nezasvěcené tento kumránský nález z roku 1947 a dalších let je množství starověkých textů 

biblické doby nalezených v Izraeli u Mrtvého moře, jejichž doba vzniku je v rozmezí od 2. 

století před Kristem do roku 68 po Kristu. Josef Koláček ve svém pořadu zmínil profesora 

Jeruzalémské univerzity, Shemarjahu Talmona, nikoli křesťana, ale Žida, který velmi silně 

přispěl k určení či potvrzení známého data Vánoc, 25. prosince, jako data skutečného 

Kristova narození. Co ho k tomuto odvážnému tvrzení vedlo? Lukášovo evangelium uvádí 

mnohé zajímavé detaily. Hovoří o Ježíšově příbuzném, knězi Zachariášovi, který konal 

v jistý čas v chrámu službu podle přesného časového rozvrhu služeb. A po ní se mu za 

devět měsíců narodil syn Jan, známý jako Jan Křtitel, který byl, podle údajů Lukášova 

evangelia, o půl roku starší jak Ježíš. Zachariáš pocházel z tzv. Abdiášovy kněžské třídy 

(srov. Lk 1,5). A právě tento údaj z evangelia profesor Talmon porovnával se starověkými 

texty z Kumránu. A k čemu došel? Ze Starého zákona se vědělo, že kněží se dělili do 

dvaceti čtyřech kněžských tříd, které měly v chrámu každý rok ve stejný čas týden konat 

svou službu. Vědělo se, že Abdiášova třída je osmá (1 Kron 24,1-18), ale nevědělo se, kdy 

byl čas jejich služby. Profesor Talmon určil chronologické pořadí jednotlivých kněžských 

tříd na základě rozluštění kumránského svitku označovaného 4Q320-321. Den služby 

Zachariáše tak vycházel na konec září. Odtud se dá dopočítat Janovo narození 24. června, 

což odpovídá starobylému svátku Narození Jana Křtitele. Odtud snadno odvodíme i den 

početí i narození Ježíše. Lukášovo evangelium říká, že Alžběta, matka Jana Křtitele, byla 

již v šestém měsíci, když archanděl Gabriel zvěstoval panně Marie, že počne a porodí syna 

Ježíše (srov. Lk 1,36). Objev profesora Talmona o datu početí Jana Křtitele se shoduje navíc 

s nám neznámou liturgickou tradicí starobylých východních církví, která slaví den početí 

Jana Křtitele 23. září. Historici liturgických tradic navíc svědčí, že tradice svátku Početí Jana 

Křtitele v orientálních církvích pochází přímo z židovsko-křesťanské obce v Jeruzalémě 

(tato prvotní křesťanská obec skončila po pádu Jeruzaléma v roce 70 po Kristu). Tedy 

datum Vánoc jak na dlani. 

Poslední věcí a otázkou je, když existoval čas kultu, jak to bylo s místem kultu narození 

Ježíše Krista? Po zrovnoprávnění křesťanství s pohanskými kulty v Římské říši po roce 313 

nechala císařovna Helena postavit nad jeskyní Ježíšova narození velký chrám. Jak však 

věděla, kde stavět? Jeden z největších křesťanských teologů, Origenes (185-254 po Kr.) o 

Betlému píše v díle Contra Celsum: „Chce-li mít někdo pro skutečnost Ježíšova narození 

v Betlémě kromě proroctví Micheášova a vyprávění sepsaných Ježíšovými učedníky 

v evangeliích ještě jiné důkazy, měl by vědět, že ve shodě s vyprávěním evangelistů o jeho 

narození se v Betlémě ukazuje jeskyně, kde se Ježíš narodil, a v této jeskyni jesle, kam byl 



položen zavinutý v plenkách. Co se tu ukazuje, je každému známo. Pohané to opakují 

každému, kdo to chce slyšet, že se totiž v uvedené jeskyni narodil jistý Ježíš, jeho křesťané 

uctívají a jemuž se klanějí“ (I, 51). Text tohoto teologa z první poloviny třetího století, který 

obhajuje před římským pohanem Celsem víru v Ježíše, říká v podstatě: Tak si tam zajeď a 

přesvědč se u místních. Před výstavbou křesťanského chrámu na tomto místě byl 

zbudován chrám pohanský zasvěcený bohu Adonisovi. Kde se na židovském území vzal 

tento pohanský chrám, když židé byly na každou pohanskou svatyni na svém území 

hákliví? Byl postaven jako symbol vítězství Říma nad vzbouřenými židy po židovském 

povstání roku 135. Tehdy byly postaveny pohanské náboženské stavby na místě 

náboženského kultu židů. Římané však nerozlišovali, zda jde o místo kultu židů, nebo 

křesťanů židovského původu. Zdá se tedy, že na místě budovaného pohanského chrámu 

se mohlo nacházet kultovní místo křesťanů, o kterém píše jako o zřejmém učenec 

Origenes. 

Pro místo a datum Ježíšova narození je tedy dostatek důkazů, o které se lze opřít. Tvrzení, 

že křesťanské svátky nahradily v Římě svátky pohanské je pravdivé jen v tom smyslu, že 

v Římě jim sice předcházely, ale datum byl znám již před těmito pohanským římskými 

svátky. Jak je to ještě s rokem narození Ježíše Krista? Od 19. století se udává, že při výpočtu 

Kristova narození udělal roku 532 papežský úředník, mnich Dionýsus Exiguus, chybu skoro 

až sedmi let. Tehdy začal datovat událostí místo od založení města Říma, tak je začal 

datovat od Kristova narození. To vypočítal na 752 let od založení města Říma, kdy se 

narodil Kristus. Výpočet konal podle nápisů datace římských konzulů na kapitolu. Kritici 

Dionýsiova výpočtu se odvolávali na konjukci planet Saturna a Jupitera, která 

v pozorování ze země vypadala jako jasně zářící hvězda. Ta měla být právě roku 7 před Kr. 

a mělo se, že šlo o hvězdu uváděnou v Matoušově evangeliu při Ježíšově narození a důvod 

pro kritiku Dionýsiových výpočtů. Jako další důvod se potom udával mylně přepokládaný 

rok smrti krále Heroda Velikého. Mělo se za to, že to byl rok 4. před Kr. Toto tvrzení Emila 

Schürera z roku 1885 je však dnes překonáno. Smrt krále Heroda je nově datována do roku 

2 nebo 3 po Kr., jak uvádí profesor Nikola Bux v roce 2011. Rozdělení jeho vlády nastalo 

roku 4 po Kr, kdy jeho synové s ním spoluvládli po tři roky. Ježíšovo narození je tak 

datovatelné do prosince roku 1 před Kristem. To zní trochu úsměvně, ale když započítáme 

známé datum jeho narození 25. prosince a když víme, že císař Julius roku 45 před Kr. 

zavedl dvanáctiměsíční rok a císař Augustus zase, že nový rok začíná 1. ledna, potom rok 

1 nastal skutečně po Kristově narození před osmi dny končícího roku označovaného 1. 

před Kr. 

Tolik sběr informací, kdy na zdroje odkážu pod článkem. Žijeme v době, kdy se mnohé 

věci relativizují a končí jakoby v propadlišti dějin a jiné, zcela neověřené, se vynášejí do 

výšin a je jim nekriticky věřeno. Věci víry jsou stále zpochybňovány a odsouvány do 

mlhavých a neurčitých světů, kdežto kritikům víry se naslouchá jako by to jediné bylo 

pravdivým vědeckým poznáním. Dějiny však ukazují opak a to, co bylo nedávno 

zpochybňováno, dnes sklízí ostudu nedotažených věcí a účelových konstruktů. Jsem rád, 

že víra nestojí na neuzemněných idejích, ale může se opřít o konkrétní bádání. Je pravdou, 

že někdy je třeba si počkat i dlouhá léta, než se mnohé potvrdí, ale to je vlastností víry. 

Kdo by však věřil idejím, o kterých by byl přesvědčen, že jsou to jen výmysly lidské 



zbožnosti, to by byla víra stojící na přání a pocitech a dlouho by nevydržela. Člověk by se 

mohl i ptát, jak vypadá život takovéhoto fantasty vědomě následujícího myšlenkové 

konstrukty? Není to jen takové, jak si myslím, tak si i udělám? Víra není jen jakési neurčité 

duchovní směřování bez pevných základů s jakýmisi morálními výzvami, které podléhají 

momentálním náladám většiny. Je to konkrétní vztah ke konkrétnímu Bohu, který se zcela 

zřetelně v přesně daném čase, místě a kultuře stal jedním z nás. Promluvil k nám 

konkrétními slovy, na nichž lze postavit pevně svůj život, který je zapotřebí plně otevřít v 

srdci a jím přijmout přicházejícího Boha a vstoupit do Jeho přítomnosti. To je také cíl 

existence. Přeji požehané Vánoce, svátky Božího narození, již dva tisíce jeden rok od Jeho 

narození. 

otec Radek 
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Něco z historie vánočních stromků 

Za skutečného předchůdce vánočního 

stromku lze považovat tzv. chvojku – 

velkou jedlovou větev zdobenou 

sladkostmi. Ta se zavěšovala na 

vchodové dveře špičkou dolů, aby se 

mrtví nasytili už venku a netoužili 

zaujmout místo živých u slavnostní 

večeře. Nicméně stolovníci pro jistotu 

své židle i tak raději neopouštěli… 

Postupně se chvojka začala zdobit 

jablky, ořechy, vejci, červenými 

stuhami a papírky, sušeným ovocem, 

perníčky, cukrovím, dřevěnými 

ozdobami a lojovými svíčkami. 

Nakonec se z chvojky stal celý strom, 

obrátil se špičkou nahoru a přesunul 

až do domu. 

Podle některých zdrojů byla tradice 

zdobení stromku převzata 

německými obchodníky v Lotyšské 

metropoli Rize v roce 1510, případně v 

Estonském Tallinnu v roce 1441. V 

obou případech prý šlo o strom, 

ozdobený členy Bratrstva 

černohlavých. Bratrstvo, v němž se ve 

středověku sdružovali obchodníci německého původu, chtělo bohatému a vzkvétajícímu 

hanzovnímu městu Rize k zimnímu slunovratu věnovat strom, jenž se pak měl podle 

tradice nastojato na místě spálit, aby se zapudilo zlo. Jehličnan byl však příliš velký, takže 

plameny by ohrozily okolní domy. A tak zatímco kupci probírali, co s nespalitelnou jedlí, 

děti ji ozdobily slámou, jablky a nitěmi. Načančaný strom se obyvatelům Rigy zalíbil 

natolik, že se zrodila každoroční tradice, jež posléze dobyla svět. Konšelé z Tallinnu ovšem 

hájí prvenství svého města argumentem, že Bratrstvo černohlavých vztyčilo nazdobený 

strom před tallinnskou radnicí už v zimě 1441 – tedy o 69 let dříve.  

Postupem doby se stalo pravidlem, že o vánocích je převážná část domácností ozdobena 

vánočním stromkem. Pro většinu z nás je tento kousek lesa přenesený domů 

neoddělitelným symbolem vánoc, který přináší do našich domovů poezii, krásu i vůni 

přírody.  

  



Co naši lesníci a vánoční stromky? 

Zřejmě nejčastěji se v lesích v 19. století vybírala 

a vánočně zdobila naše původní dřevina jedle 

bělokorá. Z vánočního stromkového hlediska 

bychom tedy mohli toto období nazvat jedlové. 

Ve 20. století však v lesích jedle rapidně ubývalo 

(v původních přirozených lesích jí bylo asi 18%, 

nyní jen 1%), takže na její místo postupně 

nastoupil smrk ztepilý. Následovalo tedy období 

smrkové. Na tento zvyk dosti doplácely lesní 

porosty jako jediný zdroj vánočních stromků. I 

když hlavní objem produkce pocházel z nutných 

pěstebních zásahů, již tehdy byly velmi rozšířeny 

krádeže vánočních stromků, přičemž si zloději 

vybírali ty nejkvalitnější, pěkně rostlé. O tom, že 

se stromky kradly už za císaře pána, máme důkaz 

v jedné právní normě ze začátku 20. století, která 

se zabývala speciálně tímto problémem. Jedná se 

o Nařízení místodržitele pro Čechy z roku 1903, 

týkající se prodávání vánočních stromků. Ve vydání tohoto nařízení se doslovně říká, že se 

vydává „aby zabráněno bylo poškozování lesů odcizováním vánočních stromků“. V podstatě 

šlo o to, že vlastník lesa nebo lesní správce a obecní úřad (obecní starosta) potvrzovali, že 

prodávané stromky byly nabyty řádným způsobem. Přestupky se trestaly buď pokutami od 

2 do 200 korun, nebo vězením od šesti hodin do čtrnácti dnů. S výstavbou panelových 

sídlišť vytápěných ústředním topením se však pozornost začala obracet k borovici lesní, též 

naší domácí dřeviny, protože ze smrku v bytech s ústředním topením rychle opadávalo 

jehličí. 

První práce, které popisují pěstování vánočních stromků intenzivním způsobem, se objevují 

koncem padesátých let 20. století. V tomto období nebyly s danou problematikou prakticky 

žádné zkušenosti, a proto začátek nebyl jednoduchý. Až v šedesátých letech bylo překonáno 

období, kdy lesníci dělali zásadní chyby. Byla ucelena zásadní koncepce pěstování vánočních 

stromků i s nejdůležitějšími požadavky na půdu, klimatické poměry, druh, spon, ochranu, 

těžbu apod. Od sedmdesátých let do současnosti se zdokonalují dosavadní poznatky, 

vánoční stromky jsou pěstovány se zřetelem na jejich tvar, barvu jehličí, sílu větví apod.  

Je tíseň dveří zavřených, 

komůrek srdcí temných, 

Betlémské světlo kéž proniká 

v dotecích Lásky jemných. 

Je mnoho hluku a příval slov, 

pro Slovo však není místa, 

pokoj kéž nalezne všechen lid 

v Dítěti, jež dar lásky chystá. 

Přejeme Vám radostné a požehnané vánoční svátky 

prozářené láskou a pokojem! 


