
Noviny vacenovské farnosti 

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž nad nebem i zemí vládne na věčné věky. 

Mariino mateřství je důvodem k radosti  

i oslavě, protože se v něm naplňují 

dávné Boží sliby – sliby o překonání 

zla v lidstvu Boží spásou. Maria 

přináší svým mateřstvím do světa 

Spasitele.  

Je branou pro největší Boží dar. 

Je blahoslavená, protože uvěřila, 

že se splní to, co jí bylo řečeno od 

Pána. A je nám blízká svou vírou i 

svou radostí nad Spasitelem. 

Dobrý den milí farníci 

Jak jste jistě poznali, zaměřili jsme se dnešním úvodním obrázkem i psaním na Slavnost Matky 

Boží Panny Marie, kterou slavíme 1.ledna a které jsme se před rokem v našich novinách 

nevěnovali. Než začneme, dovolte ještě přání do Nového roku. 

Irské novoroční přání 

Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji, 
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže, aby po tvé tváři neskanula žádná slza 

a abys nezakusil nikdy žádnou bolest, ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji. 
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, 

bolest a úzkost tě uvedou do společenství s Marii a Dítětem 
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou. Mé přání tobě zní spíše takto: 

Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci 
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života, 

abys vždy statečně obstál ve zkoušce, když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, 
když vrchol, k němuž nutno vystoupit, se zdá nedosažitelný 

a světlo naděje mizí v tmách, 
aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet 

radost a sílu v duše těch, s nimiž tě spojuje láska, abys měl přítele, jenž je opravdový 
a je hoden tvého přátelství, 

jenž ti dodá důvěry, když ti síly slábnou a nedostává se ti světla, 
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin, aby v radosti i bolesti provázel tě stále 

láskyplný úsměv vtěleného Slova 
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska, jak on si to s touhou přeje – kvůli tobě. 

  



Slavnost Matky Boží, Panny Marie – sobota 1. ledna 2022 

Začínáme nový rok ve jménu Panny Marie, jejíž mateřství dnes slavíme. Panna Maria – Matka 

Boží, Matka církve, matka naše. 

Kdo je matka? Jeden ze spolupracovníků sv. Benedikta praví v jedné úvaze: „matka i uprostřed 

hluku velkého mezinárodního nádraží neomylně pozná hlas svého dítěte. To je zázrak mateřství. 

A toto je především zázrak Mariin. Připojme se k ní v modlitbě růžence a litanií. Maria byla 

prvním tvorem, který mohl vidět Ježíše na zemi, ona jako první mohla vidět ráj na zemi. Dívejme 

se nyní oknem jejích očí, abychom pocítili její pohnutí, její radost. Matka vždycky chrání své děti, 

to je hluboce zakořeněný imperativ její duše. Protože je naší matkou, je také naší ochránkyní, 

naší přímluvkyní. Její existence v nebi je stálým výkřikem jejího srdce, stálá prosba o paprsky 

milosti a světla pro nás, pro všechny, kteří stále ještě putujeme v temnotách tohoto slzavého 

údolí. Avšak naše matka 

nás bere za ruku, a proto 

se již nemusíme dále 

ničeho bát.“ 

Žádný člověk nikdy nebyl 

s Kristem tak hluboce 

spojen jako Maria, ani 

apoštolové, nikdo. Nikdo 

nebyl blíž Kristovu srdci 

jako Maria. Nejen tím, že 

ho nosila pod svým 

srdcem, že ho kojila, ale 

ona byla také jeho 

nejučenlivější učednicí. 

Ano, i ona, ač byla jeho 

Matka, se stále musela 

učit, učit se poznávat svého Syna, poznávat jeho poslání.  

A o překvapení jistě nebylo nouze. Avšak ona „všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala 

o tom“. Těmito slovy nán evangelista Lukáš, který Marii jistě znal osobně, poskytuje vhled do 

tajemství její osobnosti. Maria byla niterným, rozjímavým člověkem. Ona byla pravý opak 

povrchního člověka. Čím se vyznačuje povrchní člověk? Nejde do hloubky, a když něčemu 

nerozumí, hned to zavrhne: „to je hloupost“, řekne. Se vším je hned hotov. Nedělá si těžkou 

hlavu. Nepřipouští si existenci tajemství. Nepřipouští si, že by něco svým omezeným rozumem 

nemusel chápat. 

Maria mnohé nemohla chápat. Proč její Syn se musel narodit ve chlévě? Proč to byli právě 

pastýři, kterým bylo zjeveno narození Vykupitele? Proč museli utíkat do Egypta? Proč se jí ztratil 

v chrámě? Proč její srdce měl proniknout meč? Ale Ona to všechno uchovávala ve svém srdci. 

Nechávala si to v sobě, ve svém srdci, a trpělivě čekala, až jí bude odhalen smysl všeho. V 

pokoře se skláněla před tajemstvím jejího Syna. Maria se ubírala cestou víry a své spojení s 

Kristem, svým synem udržovala věrně až ke kříži. Byl to Boží plán, který ji dovedl do Jeruzaléma, 

o velikonocích, kdy její Syn měl vykonat dílo svého Vykoupení. Byl to Boží plán, aby ona pod 

křížem uslyšela slova: Ženo, to je tvůj syn“. A těmi slovy nebyl míněn jenom apoštol Jan, ale my 

všichni, v apoštolu Janovi byla míněna celá církev. Na kříži z boku Kristova se zrodila církev, a 

Maria se stala její matkou. 



Maria plní tento úkol matky hned po Nanebevstoupení Krista. Ve večeřadle je uprostřed jeho 

učedníků. Ne jako ta, která vede toto shromáždění, tento úkol připadl Kristovu náměstku, 

papeži Petrovi, je tam přítomna jako duše, jako tichá duše tohoto společenství. Byla to tichá 

přítomnost matky, která oduševňovala společenství první církve, čekající na příchod Utěšitele, 

Ducha sv. Maria svými modlitbami pomáhala prvotní církvi. 

Mariino mateřství však neskončilo jejím Nanebevzetím. Ne, v nebi se plně rozvinulo. Jestliže 

během svého pozemského života spolupracovala co nejúžeji s dílem svého Syna, v nebi v tomto 

svém poslání pokračuje, svými mnohonásobnými přímluvami nám získává dary věčné spásy, 

proto ji církev vzývá jako svou pomocnici, ochránkyni a prostřednici – a především jako svou 

Matku. 

Byzantská liturgie, v jednom svém hymnu krásně zpívá: „ve svém mateřství jsi uchovala 

panenství, ve svém usnutí jsi neopustila svět, ó Matka Boží; dosáhla jsi pramene života, ty, která 

jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti.“ 

Ano, děkujeme Ti, Panno a Matko Boží a naše milovaná Matko že se stále přimlouváš za církev. 

Ty jsi bez výhrady objímala vůli Boží, plně jsi se všemi svými silami zasvětila osobě a dílu svého 

Syna, uč nás, uchovávat v srdci a v tichu rozvažovat tajemství života tvého Syna, jak jsi činila ty. 

Ty, která jsi kráčela směrem ke Kalvárii, stále hlouběji spojená se svým Synem, který na kříži dal 

tebe svému učedníku Janovi za Matku, dopřej nám, abychom pociťovali tvou blízkost v každém 

okamžiku našeho života, především ve chvílích temnoty a zkoušek. 

Nevíme, co nás v novém roce čeká, ale ani to nepotřebujeme vědět. 

Skrze Mariinu lásku nám Bůh požehná.  

Požehnaný nový rok vám všem. 

 

Památky v měsíci lednu 

V minulém lednovém čísle farních novin jsme psali o významných svátcích jako je Slavnost 

Zjevení Páně - 6.ledna, nebo 10. ledna-Křest Páně, či 25. ledna o Svátku Obrácení sv Pavla. 

V dnešním čísle vám v krátkosti připomeneme některé památky v tomto měsíci. Obsáhleji se 

pak rozepíšeme o Památce sv. Jana Bosca. 

16. ledna – Památka sv. Bernarda a druhů mučedníků 

Pět žáků sv. Františka-Berard, Petr, Akurs, 

Adjut a Oto se kolem roku 1220 na výzvu 

svého učitele rozhodlo jít do Španělska hlásat 

evangelium mohamedánům. Těmi, kteří 

nechtěli Boží slovo přijmout, byli zajati a 

posláni do Maroka. Tam věrně pokračovali ve 

svém úkolu a v Marrákeši se znovu stali 

zajatci. Marocký sultán Josuf na rady svých 

rádců se snažil nejdříve je podplatit. Žádnou z 



jeho nabídek však františkáni nepřijali. Nepomohly 

výhružky, žalář ani mučidla. Pak sultán sáhl po meči 

a usekal jim hlavy.  

Sv. František z Assisi, když se dozvěděl zprávu o 

jejich umučení, prohlásil: „Teď vím, že mám pět 

opravdových bratrů.“ Jejich smrt viděl pozitivně a 

jako důstojné završení jejich povolání. Františkánský 

řád v nebi získal pět významných přímluvců.  

18. ledna-Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů  

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života 

(Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na 

Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže 

k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. 

Nenachází se v martyrologiu, protože památka je 

ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9. 1966. 

Před tímto obrazem u Panny Marie-Santa Maria 

Maggiore-v Římě byly schváleny slovanské 

bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Služebník Boží Antonín Cyril Stojan svěřil 

„Apoštolát sv. Cyrila a Metoda“, který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře, pod ochranu 

Panny Marie.  

Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem i zárukou 

naděje na obnovení někdejší jednoty. Panna Maria nám znovu připomíná, že všichni jsme její 

děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v 

jedné církvi.  

21. ledna – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12 letech zasvětila 

Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, 

věrná, vítězná mučednice. Její úcta se brzy rozšířila v celé církvi na 

Západě. Pro statečnost ušlechtilého srdce, za kterým nebyla pozadu 

ani její tělesná krása, byla vychvalována světci: Ambrožem, Damasem, 

Jeronýmem. Tím nejpodstatnějším na její svatosti bylo její srdce.  

Jen jeden se opovážil k ní přiblížit a padl jako mrtev. Dle některých 

syn prefekta. Jeho otec slíbil, že uvěří, bude-li mu vrácen život. Stalo 

se tak po Anežčině modlitbě. Ona však byla obviněna u jiného soudce 

z čarodějnictví a na základě jeho rozsudku popravena. Způsob 

popravy popisuje jen legenda, podle níž jí plameny hranice neublížily.  

Po zázraku nařídil druhý soudce Anežku popravit mečem. Legendární 

vyprávění se liší jen v tom, zda byla sťata nebo krátkým mečem či 

dýkou jí bylo proťato hrdlo, jako když se zabíjí beránek.  



„Přijmi Ježíši mou duši, za kterou jsi podstoupil bolestnou smrt“, to byla její poslední slova. 

Beránek je symbol pro Ježíše Krista jako „Beránka Božího.“ (srov. Jan 1,29) Beránek je v latině 

agnus a Agnes je Anežka.  

Nad jejím hrobem na Via Nomentana nechal Konstantin Veliký na prosbu své dcery zbudovat 

baziliku, které dal dnešní podobu papež Honorius I. V ní se každoročně o svátku svaté Anežky 

žehnají dva beránci, jež jsou darem pro papeže. Z jejich vlny se tkají pásy zv. palia, které papež 

předává novým arcibiskupům jako odznak jejich úřadu.  

28. ledna-Památka sv. Tomáše Akvinského, dominikánského kněze a učitele církve 

Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Zemřel asi 

roku1274. Byl vychováván v montecassinském klášteře a později dán 

na vysokou školu do Neapole. Vstoupil do dominikánského kláštera, a 

proto byl rodnými bratry vězněn, aby nečinil vznešenému rodu hanbu 

a aby se vzdal úmyslu žít řeholním životem. Po 18 měsících se mu 

podařilo uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil řeholní sliby. 

Vzdělával se dále v Kolíně nad Rýnem. V Paříži se stal profesorem a 

doktorem bohosloví. Jako učitel a spisovatel dosáhl světové pověsti. 

Největším a nejznámějším jeho dílem je „Summa teologie.“ Odpovědi 

na všechny otázky hledal v modlitbě, která naplňovala jeho život. Přes 

svou vznešenost zůstal vždy poslušným a pokorným řeholníkem, který 

nechtěl nic pro sebe a vše konal z lásky k Bohu. 

…nepatří do ctností naděje ta naděje, kterou někdo vkládá v sebe nebo 

v jiného člověka, ale jedině naděje, kterou vkládáme do Boha. 

Ne všechno, co je obtížnější, je záslužnější. 

Považuji za hlavní úkol svého života – a toho jsem si vědom – být pro Boha a chci, aby o Něm 

mluvila každá moje výpověď a všechny smysly. 

Z čistého srdce se rodí ovoce čistého života. 

Jak se zbavit melancholického stavu? Vyspat se, vykoupat se, modlit se.  

Kdo v sobě živí nenávist vůči svému bratru, nemůže být spasen. 

Každé zlo více ubližuje tomu, kdo je koná, než tomu, kdo je musí snášet. 

Boha urážíme natolik, nakolik konáme proti vlastnímu dobru. 

Statky, kterých mají někteří lidé nadbytek, patří podle přirozeného práva výživě chudých. 

Je lepší klopýtat po cestě, než si pyšně vykračovat mimo cestu. 

30. ledna-Památka sv. Hyacinty Mariscotti,  

řeholnice Třetího řádu sv. Františka z Assisi 

Narodila se 16. 3. 1585 jako dcera italského hraběte a při křtu dostala 

jméno Clarice. Traduje se, že v sedmi letech spadla do studny, kde 

zůstala bez pomoci viset a pro její modlitbu k Panně Marii ji přišli 

vysvobodit. Vztah k Panně Marii se však v mládí nerozvíjel, naopak se 

prý stala marnivou. Když se její mladší sestra Hortenzie provdala, tak na 

přání rodičů a s rozmrzelostí vstoupila do kláštera klarisek terciářek sv. 

Bernardina ve Viterbu. Tam přijala jméno Hyacinta. Původně chtěla žít i v 



klášteře jako vznešená osoba, ale zpovědník jí pomohl k zamyšlení důraznou větou, že „Nebe 

nenáleží pyšným!“ Po letech lhostejnosti a nespokojenosti ji prožité utrpení při druhém 

onemocnění změnilo a přivedlo ke značné aktivitě na pomoc chudým, nemocným a vězněným. 

Od svého obrácení žila také asketickým způsobem s mimořádnou skromností.  

Z jejích výroků si pro rozjímání můžeme připomenout povzbudivá slova: „Nikdy neupadej pro 

všední hříchy v malomyslnost. Jsme z křehkého materiálu, nikoliv z mramoru a vrcholu 

dokonalosti nelze dosáhnout najednou, ale jen po stupních.“  

V době moru založila dva dobročinné spolky, oblátů a oblátek Panny Marie. Panna Maria 

zavolaná na pomoc v dětství ji i přes období neochoty dovedla ke svatosti, kterou 24. 5. 1807 

kanonizačním dekretem potvrdil Pius VII.  

Seznamte se, prosím……. 

Teď již slibované obsáhlejší psaní o Památce svatého Jana 

Boska, kněze. – 31. ledna. 

Pocházel z chudé venkovské rodiny v Piemontě. V roce 1841 

byl vysvěcen na kněze a začal apoštolát mezi zanedbanou 

mládeží. Shromažďoval konfliktní chlapce, o které se nikdo 

nestaral. Pečoval, aby neměli hlad, vychovával je a každého 

nechal vyučit řemeslu. Stal se zakladatelem učňovských škol. 

S velkou předvídavostí se snažil předcházet chybám a 

životním omylům mladých lidí. Považoval se více za jejich 

přítele než učitele a zakusil proto mnoho nepříjemností. Za 

ochránce si zvolil sv. Fr. Saleského, a proto se jeho 

následovníci nazývají „salesiáni“. Již před smrtí Dona Boska 

měli 64 domů a přes tisíc členů v Itálii a na mnoha místech 

ve světě. 

Narodil se 16. 8. 1815 ve vesničce Becchi v Piemontu. Měl 

staršího bratra Josefa a nevlastního Antonína, kterému bylo 

o 7 let více. Otec František pracoval jako rolník a námezdní 

dělník a když byly Janovi dva roky, zemřel na zápal plic. Jan 

vyrůstal ve velké chudobě a zbožnosti, vzorně vychováván 

matkou Markétou, roz. Ochienovou. V době úmrtí manžela jí bylo 29 let.  

Rodina i přes potíže s Antonínem, který neměl pochopení pro Janovy duchovní ideály, fungovala 

velmi dobře, protože se držela správného pořadí hodnot. Jan vynikal od dětství dobrou pamětí a 

apoštolským nadšením. Bavil ostatní provazochodectvím a komediálními kousky, aby se pak s nimi 

modlil a dával jim duchovní poučení. Podle Antonína to byl důkaz Janovy lenosti. Kvůli Antonínovi a 

touze po studiu začal Jan brzy pracovat. Přivydělával si různým způsobem u sedláků a při pozdějších 

studiích jako dělník, krejčí, číšník.  

Po vysvěcení na kněze začal své působení v Turíně. Don Cafasso ho vzal do vězení, kde viděl mnoho 

hochů od 12 do 18 let, sebraných na ulici pro krádeže. Vedla je k tomu závist k bohatým, kteří těžili z 

jejich práce a je nechávali žít v bídě. Společnost je dala do vězení o chlebu a vodě. Víc pro ně 

nedokázala udělat. S průmyslovou revolucí přicházelo do města z venkova mnoho mládeže, o 

kterou se nikdo nestaral. Jan Bosco 8. 12. 1941, o svátku Neposkvrněné, se setkal se zednickým 

učněm. Ten pak řekl kamarádům o mladém knězi a jeho nabídce pomoci nejen vyprávěním o Bohu, 

ale i při shánění jídla a bydlení. Tak se začala utvářet pozdější oratoř. Do roka bylo kolem Jana Bosca 



přes 80 hochů. V roce 1854 jich jen v jeho domově bydlelo 125 a za dalších osm let již počet hochů 

dosáhl 600.  

Pomocnicí při výchově, zejména co se týče domácích prací, se stala jeho matka Markéta. Finanční a 

jinou hmotnou pomoc hledal různě. Spolubratr Cafasso jej představil známému markýzi a dalším 

bohatým lidem turínské společnosti, u nichž získal příslib pomoci. Jan Bosco hledal mladým nejen 

práci, ale také je navštěvoval na pracovištích. Oni z toho měli radost a zaměstnavatelům se líbil jeho 

zájem, který byl příslibem nadějné budoucnosti. Když byl obdivován Janův systém výchovy, 

odpovídal, že spočívá na třech základech: rozum, náboženství a laskavost.  

Říkal, že: „I ten největší nezbeda má v sobě 
něco dobrého a krásného. Je třeba to objevit a 
rozvíjet. Mladý člověk musí cítit, že je 
milován. Potom svého duchovního vůdce také 
miluje, obdivuje a poslouchá. Láska se 

nerozčiluje a zapomíná, když jí někdo ublíží.“  

Jan Bosco byl své mládeži především 

knězem, ale hrával si s ní, vymýšlel, co ji 

zajímalo a žil s ní. Říkával: „Vychovatelé 

musí být stále se svými chlapci: rozmlouvat 

s nimi, radit jim, laskavě je napomínat, aby 

jimi byl chápán jako dobrodinec a přítel, 

který pomáhá k lepšímu a chrání je před 

nepříjemnostmi.“ „Na ty, vůči nimž 

uplatňujeme nějakou moc, hleďme jako na syny. Panujme jim jen proto, abychom jim lépe sloužili.“  

V roce 1853 otevřel učňovské dílny pro krejčí a obuvníky, pak pro stolaře, tiskaře a kováře. Výchově 

mládeže se věnoval celý život. Nedal se pohnout, ani když papež projevil zájem, aby se přestěhoval 

do Říma a stal se jeho poradcem. Býval s ním však občas v kontaktu a přispěl k vyhlášení dogmatu o 

papežské neomylnosti, a to přesvědčováním kardinálů a biskupů. Jan Bosco měl i dar prorockých 

vidění, která popsal sv. Otci a z nichž se mnohá vyplnila za Janova života. K jednomu z vidění 

budoucnosti patří i vítězné zakotvení papežské lodě vplouvající z bojové vřavy bezpečně mezi dva 

sloupy. Vyšší sloup zdobí ztvárnění velké eucharistie a nižší sloup socha Panny Marie. U ní a u Krista 

v eucharistii je bezpečné místo pro každého z nás při naší plavbě tímto životem. Tuto cestu, které 

učil Jan Bosco nám ukazuje i sv. Otec.  

Jan Bosco měl mnoho nepřátel, a přece své dílo dovedl k velkým úspěchům. Společnost, ze které 

chtěl vytvořit řeholní řád, zabývající se výchovou mládeže, vložil pod ochranu sv. Františka 

Saleského. V roce 1858 svůj plán poprvé předložil papeži Piu IX., který jej nakonec oficiálně schválil 

až 3. 4. 1874. V zápase o schválení díla se často utíkal k Panně Marii Pomocnici křesťanů, jí 

zasvěcoval svou činnost i akce s mládeží, kterou vedl ke Kristu v eucharistii. U této Pomocnice hledal 

pomoc v těžkostech a totéž doporučoval druhým. Jí zasvětil i hlavní kostel salesiánské společnosti v 

Turíně, baziliku P. M. Pomocné, vysvěcenou 9. 6. 1868. Také ženská větev salesiánské společnosti 

nese název Panny Marie Pomocné. Jan Bosco by nebyl zvládl tak velké věci, kdyby se kolem něj 

nevytvořil široký okruh ochotných spolupracovníků a dobrodinců z řad věřících. Proto pro ně a jejich 

pokračovatele založil roku 1876 osobité sdružení salesiánských spolupracovníků, s účastí na 

duchovních dobrech salesiánské společnosti.  

Přes všechnu vychovatelskou a organizační práci Jan Bosco stačil napsat desítky knih různého 

druhu. Vedle katechetických šlo i o dějepisné a vědecké knihy. Napsal i mnoho článků a 

příležitostných publikací.  

V době jeho úmrtí měla salesiánská společnost 6 řeholních provincií s 57 domy, v nichž bylo 774 

řeholníků a 276 noviců.  



Blahořečený byl 2. 6. 1929 papežem Piem XI., který ho 1. 4. 1934 také kanonizoval. V roce 1988, ke 

stému výročí jeho smrti, Jan Pavel II. ho jmenoval „otcem a učitelem mládeže.“  

Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášely chyby tvoje. 

Abychom konali dobro, vystačí mít trošku odvahy být připraven k přijetí jakéhokoliv pokoření, 

neponižovat nikoho, být vždy milujícím. 

Ten, kdo dá nebo dostane špatné rady, stane se sluhou a nevolníkem satana. 

Vyhněte se tomu, abyste mluvili s pohrdáním o mladých kvůli nějaké chybě, a to zvláště v jejich 

nepřítomnosti nebo v přítomnosti jejich přátel. 

Je šílenstvím hledat štěstí daleko od Boha. 

Všichni potřebují svaté příjímání. Dobří k tomu, aby zůstali dobrými a zlí k tomu, aby se dobrými 

stali. 

Budeš šťasten, když budeš hledat Boží lásku v tom, co právě konáš. 

Smrt je pro toho, kdo má pokojné svědomí, potěšením, radostí, přechodem uvádějícím do věčného 

štěstí – a naopak pro toho, kdo má hřích na duši, je největším strachem, jaký může existovat, 

utrpením, zklamáním. 

Buďte opatrní v kritice skutků druhých a sami se ničím nechvalte. 

Neříkej všechno, co víš, ale snaž se, abys dobře věděl, co říkáš. 

Pracovat tolik, kolik dovolí zdraví, ale ne více. Ať se však každý střeží nečinnosti. 

Běda tomu, kdo pracuje a očekává chválu světa – svět je špatným vládcem a vždy platí nevděčností. 

Je třeba pracovat tak, jako bychom neměli nikdy umřít a žít tak, jako bychom měli umřít každý den. 

Špatným synem je ten, kdo mluví špatně o svém otci. 

sv. Jan Bosco 

 



Okénko do historie farnosti 

Kolik obětí přinesli věřící ve Vacenovicích, aby měli svůj kostel a 
samostatnou duchovní správu. Jen velká víra a nadšení pro svatou věc 
Boží mohly dáti sílu k tak velikým obětem. 

Ve Vacenovicích měli už dávno 

přání míti svůj kostel a svou 

duchovní správu. V r.1906 ujali se této myšlenky milotický 

kaplan P. Antonín Dostál a nadučitel vacenovský Bohumil 

Mastník. Jejich přičiněním byl ve Vacenovicích založen spolek 

sv. Václava, jehož účelem bylo sbírati peněžní prostředky 

k uskutečnění této myšlenky. Při křtinách, svatbách, pohřbech 

i muzikách se konaly sbírky a 10.7.1906 se konala ustavující 

valná hromada. Předsedou byl zvolen Vincent Ingr, starosta obce.  

Na valné hromadě 4.8.1912 bylo jméno spolku změněno na spolek Božského Srdce Páně a 

usneseno, aby budoucí chrám byl zasvěcen Božskému Srdci Páně. Předsedou spolku byl zvolen 

František Houšť, starosta obce. V r.1914 vypukla první světová válka a veškerá činnost spolku 

ustála. Nasbírané peníze, (asi 2 500 korun), padly na válečnou půjčku. Činnost byla obnovena až 

v r. 1927 a to zásluhou milotického faráře P. Josefa Dorazila. 2.1.1927 se konala ve škole schůze 

na které bylo veliké nadšení. Bylo usneseno konati po domech sbírku a věnovat na kostel 

hotové peníze, kterých se majitelé pozemků pro budoucí léta dobrovolně vzdali. Bylo vybráno 

229 000 Kč. Mnozí ovšem peněz neměli a museli si vypůjčit. Tak se stalo, že seděl v místnosti u 

jednoho stolu pokladník spořitelny, který lidem půjčoval peníze a u druhého stolku pokladník 

spolku B.S.P., který je zas příjmal. 

6.3.1927 se konala ustavující schůze obnoveného spolku B.S.P. za přítomnosti 146-ti členů.  

Předsedou byl zvolen František Ryba a pokladníkem Jan Gregorovič. Spolek se dal do velikého 

díla. P. Dorazil navrhl jednat s architektem Fischerem z Brna. Ten přijel do Vacenovic 22.3.1927. 

Prohlédl si tři navržená stavební místa. V obecní zahradě, u sv. Jana a u hřbitova. Místo na 

obecní zahradě zavrhl jako malé a dal občanům rozhodnout ze dvou ostatních. Na návrh p. 

faráře Dorazila, bylo 28. března rozhodnuto pro místo u hřbitova. 

Majitelé pozemků, (až na jednoho), se uvolili dát pozemky na stavbu zdarma. Pan architekt byl 

požádán, aby vypracoval dva plány. Jeden se stropem basilikovým a druhý se stropem 

klenutým. Bylo pak rozhodnuto z úsporných důvodů pro strop basilikový. 16. dubna bylo 

usneseno koupit v Ratiškovicích 150 000 cihel po 280 Kč. Občané začali zdarma vozit 3.května 

písek a 4.května cihly.  - 21.června 1927 otevřeny ofertní nabídky. Bylo jich 10. Stavba zadána 

staviteli Josefu Poláškovi z Kyjova. 11. září 1927 posvětil světící biskup Stavěl základní kámen za 

asistence 6-ti kněží a jednoho jáhna. Na schůzi 12. 3. 1928 usneseno dát udělat plán na stavbu 

fary arch. Fischerovi z Brna. Stavba fary zadána staviteli Poláškovi z Kyjova za 70 000. 25. 4. 1928 

dovezen zvon koupený od františkánů ve Skalici za 6 000 Kč. 10. 4. 1929 zadána malba obrazu 

B.S.P. na hlavní oltář mistru Köhlerovi ve Stražovicích za 12 000 Kč.  

5. říjen 1930 byl ve Vacenovicích slavným dnem. Škoda jen, že pršelo. Biskup Jan Stavěl přijel do 

Vacenovic kostel vysvětit. Přivezl s sebou pro oltáře ostatky sv. mučedníků sv. Theodora a sv. 

Liberata. U slavobrány poblíž nového kostela byl přivítán starostou Františkem Rybou a členem 

3. řádu sv. Františka. Ostatky sv. mučedníků vystavil a vykonal spolu s kněžstvem hodinku ke cti 

sv. mučedníků. Pak se vrátil na nocleh do Milotic. To se vykonalo za pěkného počasí. Na druhý 

den v neděli, v den hlavních slavností, od rána pršelo. Byla to velká škoda, ale i přes to dostavilo 



se do Vacenovic z okolí 2000 lidí. Svěcení začalo o půl osmé a trvalo do tři čtvrtě na dvanáct 

zakončeno pontifikální mší svatou. Kněží bylo přítomno 18 a 9 bohoslovců, kteří při celé 

slavnosti účinkovali jako pěvecký sbor. Jejich výkon, zvláště pak sólové části, byl krásný. Kázal 

pan farář Kvapil z Písku. (Později se stal farářem v Nezamyslicích a byl za Protektorátu od Němců 

v Brně zastřelen jako oběť surovosti německé.) 

Dne 14. června 1931 

uvedl v neděli po svátku 

B.S.P. p. farář Dorazil do 

chrámu prvního kněze, 

který bude ve 

Vacenovicích působit. 

Byl jim pisatel těchto 

řádků Alois Tkadleček. 

Narodil se v Bílé 

v Beskydech 23. 8. 1897. 

Studoval gymnázium 

v Místku, bohosloví 

v Olomouci, kde byl 5. 

července 1920 vysvěcen. 

Byl pak kaplan 

v Kopřivnici do roku 

1921 a pak v Kozlovicích 

u Frenštátu pod 

Radhoštěm do r.1931, 

kdy přišel do Vacenovic. Byl jsem dán jako kooperátor v Miloticích, který bude sídlit ve 

Vacenovicích, vykonávat tam duchovní správu a ovšem vypomáhat faráři milotickému tím, že 

v neděli bude mít mši svatou a kázání v Miloticích a chodit do školy v Miloticích a Skoronicích. 

Občané vacenovští jej povozem střídavě vozili do Milotic na mši svatou. Později jej vozili 

střídavě občané z Milotic. 

V r. 1933 byl přeložen od března do července za administrátora do Kostelce u Kyjova a 

Vacenovice byly zase bez kněze. Avšak všechny neděle a svátky Vacenovští služby Boží měli, 

protože administrátor Kostelecký jim přijel konat služby Boží. 

6. listopadu 1933 zemřel zakladatel chrámu Paně ve Vacenovicích - bez jehož práce by sotva ke 

stavbě došlo - P. Josef Dorazil. Alois Tkadleček se stal administrátorem v Miloticích a ovšem i 

Vacenovští byli také v neděli upokojeni a měli mši svatou. Této administratůry bylo použito 

k podání žádosti o zřízení samostatné fary ve Vacenovicích. Adm. Alois Tkadleček dal za faru 

milotickou souhlas s vyfařením. Pan arcibiskup olomoucký Leopold Prečan se stavěl ve věci 

vyfaření Vacenovic kladně. Rozhodl, že místo kooperátora v Miloticích bude zrušeno a místo 

něho zřízeno místo faráře ve Vacenovicích. Ale stalo se tak až za 14 let, v r.1947. Příčinou tohoto 

oddálení bylo, že se obec Vacenovice nemohla dohodnout s kostelním výborem v Miloticích o 

výši obnosu požadovaného za vyfaření. Po dlouhém bezvýsledném jednání rozhodl zemský úřad 

v Brně, že Vacenovice budou vyfařeny, až společně všechny tři obce farnosti milotické opraví 

kostel, faru i hospodářské budovy v Miloticích. Stanovena na to byla doba pěti let.  

  



Krev svatého Januária 

Třikrát do roka záhadně zkapalní 

Italský mučedník svatý Januárius 

se na počátku 3. století stává 

jednou z mnoha obětí krvavého 

pronásledování raných křesťanů. 

Na památku mučedníkovy 

existence jistá žena jménem 

Eusebia krátce po Januáriově smrti 

nabírá jeho prolitou krev. Dnes je 

údajně 1 700 let stará krev uložena 

v ampulce ve zdobeném relikviáři. 

Po většinu roku zůstává jeho krev 

v kryptě pod hlavním oltářem 

v Neapolské katedrále. Třikrát do 

roka, vždy v první květnovou 

sobotu, 19. září a 16. prosince, je 

však ampulka za přítomnosti 

vysoce postavených představitelů církve a davu věřících z krypty vyňata. V těchto dnech se totiž 

opakuje pravidelný zázrak, při němž dochází ke zkapalnění zaschlé krve. Děje se tak údajně i při 

některých mimořádných příležitostech, jako byla například návštěva papeže Františka v březnu 

r. 2015. Tehdy krev po papežově polibku částečně zkapalní. Jak je možné, že stovky let stará 

krev podivuhodně mění skupenství? 

Čas od času také dochází k vzácným situacím, kdy krev v relikviáři zůstane navzdory usilovným 

modlitbám věřících tuhá. Podle všeobecného přesvědčení je takový úkaz zlým znamením, které 

ohlašuje těžké časy prostoupené smrtí mnoha lidí. A historie tato tvrzení překvapivě podporuje. 

K zázračnému zkapalnění Januáriovy krve nedojde například v září r.1939, kdy vypukla 2.světová 

válka, či v r.1940, kdy se do války zapojila také Itálie. Po nezkapalnění krve v r. 1943 je Itálie 

obsazena nacisty. Také epidemie cholery, která v r. 1973 zachvátila Neapol, je prý ohlášena 

tuhou krví. A když zůstane krev v pevném skupenství v r. 1980, udeří ničivé zemětřesení o síle až 

6,9 stupně Richterovy škály, které si vyžádá nejméně 2483 lidských obětí. Úkaz se opakuje také 

v prosinci r.2016. Během následujícího léta americká pobřeží zasáhnou hned dva nezvyklé ničivé 

hurikány souběžně. Skutečně příchod těchto událostí ohlásila Januáriova krev? 

Když krev v ampulce zůstane tuhá v prosinci r.2019, svět ještě netuší, jaká tragédie se blíží. O pár 

týdnů později celou planetu zachvátí koronavir pandemie. Byla krize předpovězena? 

Chování krve v následujícím roce spíše nahrává skeptikům. Při dvou následujících pravidelných 

příležitostech je totiž zázrak opět pozorován. Krev je opět tekutá v květnu r.2020, kdy na Neapol 

dolehne přísný lockdown, i v září, kdy ve světě dochází k dramatickému nárůstu v počtu úmrtí 

nakažených. Jenže v prosinci, kdy první státy začínají s očkováním a lidé vyhlížejí konec temné 

éry, se v ampuli neobjeví ani kapka krve. „Když jsme vyjmuli relikviář z trezoru, krev byla 

naprosto pevná a zůstává absolutně pevná, „ prohlašuje opat Vincenzo de Gregorio. Navzdory 

obavám z dalšího zhoršení situace žádné dramatické změny nepřicházejí a v květnu 

následujícího roku je krev opět tekutá. Zatím poslední zkapalnění se odehrává 19.září 2021. Jsou 

tedy krušné časy za námi? 

Bez ohledu na to, zda relikvie dokáže předvídat nešťastné události, je už jen kapalnění a 

opětovné tuhnutí krve velkou záhadou. K prvnímu historicky potvrzenému případu tohoto 



opakujícího se zázraku dochází již v r. 1389 a od té doby zatím nikdo nedokázal jev spolehlivě 

vysvětlit. O pochopení zvláštního úkazu usiluje profesor na katedře molekulární biologie na 

Neapolské univerzitě Fridricha II. Giuseppe Geraci, kterému se v r.2010 podaří domnělý zázrak 

zreprodukovat s vlastní krví. I jeho krev v ampulkách tuhne a zase kapalní, jeli s nimi zatřeseno. 

„Neexistuje žádný jednoznačný vědecký fakt, který by vysvětlil, proč k těmto změnám dochází. 

Schopnost rozpouštět krev není možné připsat pouze pohybu, kapalina obsažená v relikviáři 

mění stav z důvodů, které je třeba ještě identifkovat.“ poznamenává Geraci. Jak je ale možné, že 

krev kapalní jen v určitých dnech? A proč jindy při stejných podmínkách a stejném zacházení 

zůstává pevná? 

- Věda vůbec není v konfliktu 

s náboženstvím. Naopak, stala se 

jeho spojencem. Lepším 

nahlédnutím do přírody učíme se 

lépe poznávat i Boha přírody a 

úlohu, kterou v dramatu kosmického 

světa hrajeme. 

Arthur H. Compton, 
fyzik, nositel Nobelovy ceny 

- Každé důkladné zkoumání přírody 

vede k poznání Boha a poučuje nás, že v porovnání s Bohem nejsme ničím, ale Bůh nás dělá 

něčím. 

Hans Christián Oersted, fyzik, zakladatel nauky o elektromagnetismu 

- Lidé, kteří se málo vyznají v přírodních vědách, a lidé, kteří se málo vyznají v náboženství, se 

mohou mezi sebou hádat a jejich pozorovatelé si mohou myslet, že se to hádá věda s vírou. Ve 

skutečnosti však zde narazily na sebe jen dva druhy nevědomosti. 

Robert Andrews Millikan, fyzik, nositel Nobelovy ceny 

- Teologové uchovávají jedinou pravdu, která sahá hlouběji než pravda vědy… Neodvratně 

přichází vždy znovu a znovu okamžik, kdy se po selhání našich plánů po této pravdě vždy 

ptáme a budeme ptát. 

Carl Friedrich von Weizsäcker, fyzik 

- Víra tvrdí sice, co smysly nevnímají, ale netvrdí opak toho, co smysly vnímají. Stojí nad nimi, ale 

ne proti nim. 

Blaise Pascal, matematik, fyzik a filozof 

- Málo filozofie vzdaluje od Boha, hodně filozofie přivádí k němu! 

Francis Bacon, filozof 

  



Pro zasmání 

- Hurvínek šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci. Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť 
ani nevíš, proti čemu tě očkují.“ „Vím. Proti mé vůli!“ 

- Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách mu 

stařenka řekne: „To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá.“ 

- „Nezapomeň na dobré vychování,“ připomíná dceři odcházející na diskotéku starostlivá matka. 
„Neboj,“ uklidní ji dceruška, „žádné nemám.“ 

- „Je tu mnoho pěkného a mladého masa,“ povídá jeden pán druhému na plese. 

„Co je nám to platné, když my máme ty staré konzervy s sebou...“ 

- „Tati, víš, co bych chtěla letos pod stromeček?“ „Jen řekni, dceruško.“ „Taková prsa jako maminka!“ 

- Pane kolego, přibylo vám po svatbě hodně starostí? „Právě naopak, ubylo. Žena mi řekne, 

kdy mám vstát, co snídat, kdy se vrátit, na co se dívat na televizi, kdy se mi chce milovat.“ 

- „Drahoušku, dneska se mi zdál velmi ošklivý sen.“ „A co to bylo?“ 
„Zdálo se mi, že tuto zimu budu mít stejný kožich jako vloni!“ 

- Tři kamarádi rybařili, jeden z nich chvílemi odbíhal za keř, těm dvěma to bylo divné, proto se 

šli podívat za keř, co tam má, a našli tam kus špeku. Kamarádi si řekli, že je pěkný lakomec, 

že se s nimi nechtěl podělit, a proto mu ten špek snědli. Když kamarád šel zase za keř, 

nenašel tam nic, tak začal strašně nadávat, kdo mu sežral špek. Ti dva se jen pochechtávali, 

jak ho doběhli. Ten jim říká: „Vy volové, já mám vlka, a tak si ho tím špekem potírám!“ V tu 

chvíli oba zmlkli a ten jeden říká druhému: „Vidíš, ty blbe, já jsem ti říkal, že to není hořčice!“ 

- Dva havíři chytají ryby, jednomu berou více než druhému, kterému je to divné. „Ty, jak to děláš, že 
tobě berou a mně ne?“ Ten druhý odpovídá: „Mám velké žížaly, které chytám na elektrický proud. 
Vezmu dva dráty, strčím je do země, konce zastrčím do zásuvky a pak když žížaly vylezou, tak je 
jenom posbírám.“ Po nějaké době se opět setkají, neúspěšný rybář je celý obvázaný. „Co se ti stalo?“ 
„Lovil jsem žížaly dle tvé rady, při 220 voltech nic, tak jsem zkusil 380 V, zase nic nevylezlo. Tak 
jsem tam vrazil pět set voltů, vylezli havíři a pořádně mě zkopali.“ 

- „Tak jsme se včera doma šíleně hádali se ženou, samozřejmě kvůli penězům,“ vypráví kolega 

v práci. „Ale stejně jsem měl nakonec poslední slovo!“ „Jo? A co jsi řekl?“ ptá se 

spolupracovník. „No tak si to teda kup...“ 

- „Neměl bys kouřit, vždyť chodíš teprve do páté třídy!“ nabádá otec synka. 
„Ale ty jsi se jednou přeřekl, že jsi taky začal v páté!“ namítá potomek. 
Jo, ale to už mi bylo patnáct!“ 

- Policista zvedá ze země staršího muže a ptá se: „Co se vám stalo?“ „Porazilo mě to!“ 

„A zapamatoval jste si značku?“ A dotyčný odpoví: „Jo. Pilsner urquell...“ 

- Potkaly se dvě žížaly. „Kde máš starýho?“ ptá se jedna. „Včera ho vytáhli na ryby...“ 

- Do taxíku nastoupí zcela nahá dívka a jakoby nic oznámí, kam chce odvézt. Řidič se cestou 

neustále ohlíží. „Neviděl jste nikdy nahou ženskou?“ zlobí se dívka. „Ale jo. Jen mě zajímá, 

odkud při placení vytáhnete peněženku...“ poznamená taxíkář. 

- Zcela plešatého přítele potká značně zadrhávající vtipálek: „To-to-to bybyby mě za-zajímalo, ko-ko-
kolik dddáš za hohoholiče?“ A plešatý odpoví: „A mě zase, kolik ty dáš za telefon...“ 

- Staví se soused na kus řeči a vidí, že se známý ohání v kuchyni. „Ty vaříš?“ „Jo. Jenže jsem 

poslal včera večer ženu do sklepa pro brambory a ještě se nevrátila.“ „A sakra!“ vyděsí se 

soused, „co budeš dělat?“ „Nevím, asi rýži...“ 



- Na faru dorazí postarší muž. „Přicházím domluvit svatbu.“ Kněz si ho prohlíží a říká: „Tak vy se 
chcete ještě oženit?“ „Já ne, to můj otec!“ „Co ho to napadá?“ diví se už nepokrytě kněz. 
„To je tak, velebný pane, oni ho nutí jeho rodiče...“ 

- Učitel se ptá dětí, jaké zaměstnání má jejich tatínek. Pekař, řidič, lékař, odpovídají děti. „A 

tvůj, Honzíku?“, ptá se učitel. „Můj tatínek tancuje nahý v gayklubu,“ tvrdí žáček. 

Učitel znejistí, ale říká: „Ano, i taková zaměstnání existují...“ O přestávce mu to ale nedá a 

vezme si Honzíka stranou. „Je to pravda, co jsi říkal?“ „Není,“přizná se. „Já jsem se styděl říct, 

že je politik!“ 

- Jistý politik si jde v bance vybrat šek, ale zapomněl si všechny doklady. Pokladní mu samozřejmě 
odmítá obnos vydat. „Vždyť mě přece znáte z médií!“ argumentuje 
politik. „Pane, včera tu byl známý gymnasta a přesvědčil nás až 
tehdy, když udělal několik přemetů za sebou. Pak jsme mu teprve 
ve stejné záležitosti vyhověli.“ „Ale já nevím, čím bych já vás mohl 
přesvědčit. Napadají mě jen samé nesmysly, hlouposti a 
zbytečnosti...“ „Stačí, jste to vy. Dejte sem ten šek...“ 

- Do obchodu s luxusním zbožím přijde mladý muž a říká velmi 

hezké prodavačce: „Potřebuji rukavičky pro svou přítelkyni, ale 

netroufám si odhadnout velikost.“ Prodavačka vloží své ručky 

do jeho a zeptá se: „Tahle velikost by vyhovovala?“ „Určitě!“ 

říká muž. „Je to všechno?“ balí prodavačka zboží. „No, teď 

jsem si vzpomněl, že bych chtěl ještě koupit podprsenku...“ 

- Dva zbožní mladíci jdou ke zpovědi. První jde Pepa. Přizná se, že 
zhřešil. Zpovědník, který zná dobře ovečky své farnosti, chce vědět 
s kým, a tak napovídá: „S paní lékárníkovou? Nebo s paní 
poštmistrovou či stavitelovou?“ Pepa kroutí zamítavě hlavou, ale 
nic neprozradí... Když vyjde z kostela, ptá se ho kamarád: „Tak co, 
dostal jsi rozhřešení?“ „Nedostal. Ale zato mám tři nové tipy!“ 

- „Kamaráde, potřebuji nutně peníze, ale nevím, kde bych je 

mohl sehnat.“ 

„To rád slyším, už jsem se lekl, že si chceš půjčit ode mne.“ 

Lednové pranostiky jsou ukazatelem hospodaření 

V lednu se s pranostikami doslova roztrhl pytel. Chápeme ještě i po staletích, jaké mají vlastně 

smysl a proč se o nich zmiňujeme i v dnešní, technicky vyspělé době? Nebudete tomu věřit, ale 

jsou v naší současnosti aktuální. Připomeňme si ty nejčastější.  

- V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná 
škoda. 

- Leden jasný, roček krásný. 
- V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - 

málo vína 
- Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
- Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 
- Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem 

odnáší. 
- Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

- Leden studený, duben zelený. 
- Když není konec ledna studený, únor to 

dvakrát nahradí. 
- Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 
- Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok 

ohlašují. 
- Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko 

tráva poroste. 
- Je-li leden nejostřejší, bude roček 

nejplodnější. 
- Holomrazy - úrody vrazi. 



- Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
- Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 
- Suchý leden, mokrý červen. 

- V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 
- Když je leden bílý, je sedlákovi milý 
- Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Význam pranostik 

Do dnešních dnů se nejvíce vžilo oblíbené rčení - na Nový rok o slepičí krok a na Hromnice o 

hodinu více. Je to zaobalené vysvětlení, že světlé části dne pomalu přibývá a čekají nás delší dny a 

kratší noci. Už maličko pokulhává další z pořekadel - Jak na Nový rok, tak po celý rok. V minulosti 

lidé starý rok nevyprovázeli ohňostrojem a bujarými pijatykami v restauracích nebo doma. Ráno v 

novém roce se tak probouzeli odpočati a střízliví. Naše silvestrovské oslavy jsou oproti tomu 

přehlídkou, jak může vypadat člověk, který to přežene s alkoholem a laskominami. Říkat si tedy, že 

jak na Nový rok, tak po celý rok je velmi scestné, protože to bychom z neustálého střízlivění a 

častého navštěvování oné místnůstky, kam odevzdáváme obsah svého rozbouřeného žaludku, asi 

nevyšli. 

Většina lednových pranostik se váže k počasí. Bylo a je evidentní, že když má země na jaře přijmout 

zrno a do podzimu plodit, musí na to být připravena. A to jí umožní především zimní odpočinek. 

Pokud je tedy normální zima s bohatým sněhem a přiměřenými mrazy, znamená to, že půda má 

čas si oddechnout, nabrat síly a být na jaře připravena na další setí. A to se dozvídáme z lednových 

pranostik. Stejně tak ale poukazuje na to, že v lednu bývaly velmi silné mrazy. Déšť a teplé počasí 

bylo naopak velmi nežádoucí, znamenalo to, že se půda probudí předčasně a poté bude značně 

vysílená a úroda nebude stát za nic. Navíc zimní mrazy, nejsou-li dostatečné a přiměřeně dlouhé, 

nezlikvidují valnou většinu přezimujících chorob a škůdců a ti se na úrodě a zdraví člověka 

podepíšou. 

Bylo by příjemné, kdyby se lidé, vracející se houfně ke kořenům hospodaření podle vzoru našich 

předků, věnovali i problematice pranostik. Je na nich velmi inteligentně předvedeno, jak se vyhnout 

chybám na poli, v sadu nebo na zahradě. Soubor pranostik je vlastně jakýmsi kalendářem i diářem, 

nabízí všemožné alternativy při práci s půdou a předvídavě varuje před rozmanitostmi počasí v 

lednu. Zkuste se právě během ledna zamyslet nad právě probíhajícím počasím a porovnejte jeho 

důsledky s odbornou literaturou a lednovými pranostikami. A zjistíte, že naši předkové byli lidé 

moudří a praktičtí. 

A co lednová předsevzetí? 

Na Nový rok si lidé rádi dávají nejrůznější předsevzetí - že zhubnou, začnou cvičit, přestanou kouřit 

a další. Podle statistik jsou tato předsevzetí porušena již do měsíce a skutečně svůj závazek splní 

asi 5% lidí. A víte, proč tomu tak je? Protože si spousta z nás dá velmi nesnadný cíl. Pokud již 

chcete nějaké to předsevzetí plnit, vytyčte si ho plánovaně a postupně a především tak, aby nad 

vámi neviselo jako Damoklův meč a vy jste se nezačali cítit provinile, pokud se nebudete snažit. 

Místo - do léta zhubnu 20 kilogramů si raději řekněte - každý měsíc zkusím shodit 1 kilogram. Vaše 

snažení půjde snadněji, protože jste si vytyčili snadnější cíl. Ostatně, zkuste si místo předsevzetí o 

hubnutí a nekouření dát raději závazek, že se budete snažit být šťastnější a že se budete více 

věnovat rodině. Uvidíte, že se vám takové předsevzetí bude plnit radostně. 



Na závěr ještě jeden vtip pro pobavení, který jsme kvůli narušování sváteční atmosféry nechtěli 

dávat do vánočních novin, ale vědět o tom, co vás za porušení zákona čeká, prostě musíte. Tak 

tedy: 

Rodiče, babičky, dědečci – pozor na vánoční sazby trestního zákona! 

1. Slibovat, že přijde Ježíšek – šíření poplašné zprávy (2 roky natvrdo). 

2. Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic – vydírání (6 měsíců až 4 roky). 

3. Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese... – podplácení (sazba až 2 roky). 

4. Lití olova – činnost, která může způsobit újmu na zdraví (odnětí svobody až na 1 rok). 

5. Otevření dopisu pro Ježíška – porušení listovního tajemství – (až 2 roky vazby). 

6. Když vydržíš až do večera nepapat, uvidíš zlaté prasátko – zanedbání povinné péče – (sociálka na 
krku). 

Přejeme Vám pokojný nový rok  
prožitý v Boží přítomnosti 


